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OS MAÇOS DE D. BRITES DE LANCASTRE  |  THE BUNDLES OF D. BRITES DE LANCASTRE

1 Mss.: rasura sobre a palavra “E”.

2 Mss.: repetição da palavra 
“addicões”.

Jmuentario que fes A Duqueza de Bragança dona Brites 
de Lancastre por Morte de Seu Marido o Duque Dom 

Theodozio dos bens que tinha em seu poder

/fólio sem número/
Maço de Bragança                                                       duqueza de Caminha

senhor
Diz a duquesa de Barganca Dona Britis de Lencatro que ao tempo 
do jnuentario da fazenda que ficou per fallecimento do duque Dom 
Theodosio Seu marido que aja gloria o doutor Steuão Preto Seu 
Curador E procurador fez protesto sobre muitas cousas lancadas no 
dito Jnuentario não serem de partilha , E outras que ficauão de fora 
se lancarem , E requerer sobre hũas E outra E sua Justica E por quer as 
ditas partilhas se vão apurando E he tempo de apontar as ditas cousas 
as quaes relata a que pede 1 que vossa merce faca nelas declaração 
conforme a Justiça

Primeiramente
nas joias de que se faz mencão nos papeis que vão juntos folio 2 et 3º 
as quaes forão compradas constante matrimonjo/
Jtem nas joias de Seu scritorjo que estão folio 4º cum sequitur
Jtem nas outras joias folio 8º & cum sequitur
Jtem nas outras folio 13 et 14
as quaes todas lancou em jnuentario por temor do juramento mas 
com Seu protesto de não serem de partilha não Sendo Justiça ja vossa 
merce em todas deue pronunciar que não são de partilha pois o duque 

que aja gloria lhas deu precipuas e entregou /fl. sem num. verso/ e as 
tinha em Seu poder a senhora duquesa tempos mortos [?]

2º
pede que vossa  merce lhe mande pagar iiijc LRtbbj [496] | iiijc [400] reis 
dos rendimentos do Juro a custa da fazenda do senhor Duque dom João 
porque pela spritura do concerto cuja verba vay adiante o dito Juro 
auia de correr de 7 de Julho de bj em diante , e sua excelencia mandou 
que corresse do primeiro de dezembro do dito anno . contra forma 
da spritura pelo que lhe estaa deuendo a dita contja de rendimentos 
desde Julho ate dezembro e nisto não pode aver duujda vista a forma 
do concerto e como a conuenca das partes he ley entr’elles e a senhora 
Duquesa fez niso seus protestos

3º
o duque que aja gloria pagou constante matrimonjo com a senhora 
duquesa dona Britis ij contos e iiijc lxtaj [461] cento Rtaiiij[44] reis de 
diujda que ficou deuendo do tempo da duquesa dona Jsabel sua 
primeira molher.
nestes tem a senhora duquesa dona Britis sua metade por ser 
acquerjdo do Seu tempo que podera estar em dinheiroou fazenda se 
com elles o duque não pagara as ditas diujdas das quaes consta e do 
pagamento delas per hũu Rol que Lazaro Ribeiro seruião da fazenda de 
sua excelencia deu a Sebastiao Alvarez scriuão destas partilhas que vay 
adiante os follhas 15 ate 2i, e posto que algũas addicões 2 não vão bem 
declaradas protesto verificadas como for /fl. sem número/ necessarjo 
/ Pede a duquesa a vossa merce lhe mande pagar a metade das ditas 
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3 À margem direita   
“ja vaj respondido”.

4 À margem esquerda “si pedio pois 
dise no testamento que lhas nam 
dera nisi ad vsum”.

contjas que se pagarão em seu tempo por não ser diujda sua senão 
do tempo do primeiro matrimonjo E nisto a ordenacão do Reyno estaa 
clara E não pode aver duujda

4º
xxxbj botões de diamantes que a duquesa lançou no Jnuentario no 
titulo das joias folio 2 / os diamantes somente são das joias e então 
na primeira duujda se ficão suas precípuas por o duque lhas dar e 
entregas e fallecer sem lhas pedir/ 3

4Mas o ouro E feytio dos ditos botões he da senhora duquesa por se 
fazer e pagar do seu proprio dinheiro despois do fallecimento do duque 
/ e asy ao tempo da aualiacão seu procurador e curador logo fez sobre 
isto seu protesto que estaa as folhas 7.
Pede a vossa merce duquesa que declaro este ouro e feitio ser seu in 
solidum e cousa fora da partilha sem duujda

5º
As agoas de cheiro que ficarão na botica per fallecimento do duque na 
botica [sic] posto que as carregarão no jnuentario ha senhora duquesa 
/ perderão-se e danarão-se de todo o ponto que foy necessario lanca-
las na rua; como dara fe Bastiam Alvarez.
Pede a vossa merce que lhe descarrege o preço das ditas agoas por asy 
se danificarem e as ponha a conta da fazenda / por que não lhe ficaram 
como vendidas a seu risco , e jnda que asy fora foy lesa em as tomar e 
cabe-lhe restitujcão Jure mjnoris
/fl. sem número verso/

6º
Violante Jndia posto que se lançou em Jnuentario he precipua da 
senhora duquesa por lha dar o senhor dom Constantino / e diso se 
fez logo protesto ao fazer do Jnuentario , pelo que me asy o deue 
pronunciar como cousa sem duujda pois he fazenda sua /
Pede prouisão e Justiça nas cousas sobreditas e protesta apontar 
as mais que occorrerem e per outras que apontou na recepta das 
duujdas que se poderão por parte do Duque e em todo ser-lhe feito 
comprimento de Justica e custas.
tequj _____
/fl. 1/

# Protesto do procurador e curador da senhora 
duquessa sobre os Remdimentos do Juro

Aos doze dias do mes me Março de mill e quinhemtos sesemta e ojto 

annos em Lixboa na Rellacão na audiencia que fazia o desembarguador 
Jeronimo Pereira de Saa Juiz destas paartilhas pareçeo ahi o lecemceado 
Fernão Lopes de Lixboa procurador sob estabelecido do douto 
Esteuão Preto procurador e curador da senhora duquessa /e dise ao 
dito desembargador que o sennhor duque mamdara passar prouisões 
pera os allmoxarifes pagarem aa senhora duquessa os Remdimentos 
dos Juros que lhe elle daa pella ffazemda que tomou do monte . E que 
nas prouisões diz que comecarão de correr os Remdimentos desde 
o primeyro dia de dezembro do anno passado de sesemta e sete , e 
este anno de sesemta e oyto e porqu’elle tem por sem duuida que ho 
dito Juro aa decorrer aa dita senhora  desde o tempo que o comtrato 
do comcerto se fez amtre os ditos senhores sobre o dito Juro , elle 
protesta Requerer sobre jso sua justiça a todo tempo sem embarguo 
de nas proujsoes que o dito senhor pasou dizer em que comecase a 
correr o Juro  desde o dito mes de dezembro , As quaes prouisoes elle 
aceytou com esta protestacão e de não lhe perjudicar a seu dereyto e 
Justiça e com esta protestação aceytou as ditas prouisoes e Requereo 
ao desembargador mamdase ffazer este protesto e o desembargador 
mandou que se escreuese . Sebastião Alluarez que ho esprivy

/fl. 1 v/
Titolo das diuidas que dise que deue esta fazemda

Declarou que esta fazenda deue a ella senhora duquessa o dote 
comteudo em seu comtrato dotall e asy as arras o qual dote e arras 
pede e Requere ao doutor Jeronimo Pereira de Saa juiz destas partilhas 
que lhe mande daar e emtregar comforme ao dito comtrato e o mande 
noteficar ao senhor duque dom João como herdejro do duque seu 
senhor que deos tem e que protesta não lhe emtregamdo seu dote 
e arras como pede nam ser tirada de sua pose e cabeca de casall em 
que estaa ate com efejto não ser paga do dito dote e arras comforme 
ao dito comtrato e protesta lhe pagarem o Remdimento de todo o dito 
dote e arras , e asy protesta lhe ser paguo todo o mays que o dito dote e 
arras podia Remder alem dos alimentos que [athe] agora lhe são dados 
e ella podera gastar enquamto estiuer em pose e cabeca de casalle e 
o desembargador mamdou que asy se escreuese e que eu escriuão 
ho noteficase comforme ao pedido , e asy disse que protestaua pellos 
Jmtereses perdas e danos de todo o sobredito.
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5 Mss.: corrigido da palavra   

“do [sic]”.

pelo titulo dos5 pedidos da senhora duquessa e de seus filhos

E Loguo no dito dia mes e anno que são hos ditos vimte e dous 
dias do mes de Janeiro de mil e quinhemtos e cimquo annos por ho 
doutor esteuam preto procurador e curador da senhora duquessa 
e de seus filhos foy dito ao dito desembarguador que outrosy elle 
protestaua mujtas cousas que hiam lamçadas neste Jmuentaayro que 
não hião lamçadas em [fol 2] seu lugar se lamcarem em seu lugar e se 
emendarem e nam lhe correr tempo e Requerer niso sua justiça a todo 
tempo asy por parte da senhora duquessa como de seus filhos , e asy 
se lamcarem muitas cousas em Jmuentayro que se ora nam lamcaua 
por djzerem serem de morgado e protestaua Requerer sobretudo sua 
justiça a todo o tempoe o desembargador mandou que se escreuesse 
Sebastião allueres que o escreuj

ttitullo das Jojas que declarou a senhora duquessa 
que se compraram e ouuerão duramte o matrimonio 

que outrosi disse que lhe deu o duque /

Hum firmal feicam de Cruz grande de diamantes, tem treze diamantes 
Esmaltado de todas as cores foi aualiado em quatrocentos cruzados, 
asim como esta são sento E sesenta mil reis, foi dado pella a- ualiacam 
a Conta do Seruiço de Esteuam de Aguiar como pareçe pello auto de 
sua execusam

Jtem Hũa douradura de pedraria que tem qinze peças, diguo pares 
de sintos de perolas de duas cada hum E outo peças de Diamantes 
tauoas E sete robins tauoas foram aualiadas as perolas E pedras em 
cento E dez cruzados em que emtram dous diamantes falsos E o feitio 
em doze mil reis E o ouro pessou Vinte E outo mil e cem reis que soma 
em tudo Outenta E quatro mil e cem reis – 84O100 reis

Jtem Hũa medalha de hum Camafeo de molher esmaltada de muitas 
cores

Jtem Setenta E dous botois de cristal Laurados feicam de pinhas 
engastados em ouro, com huas uergas d’ouro ao redor Esmaltados de 
preto E branco foram aualiados a seissentos E sincoenta reis cada hum 
que monta quarenta E seis mil e outocentos reis – 46O800 reis

Jtem Trinta e seis botois d’ouro de diamantes que tem cada hum hum 
diamante tauoa Laurado E sam redondos Esmaltados de preto E branco 
E uerde e roxo pessaram asim como estam hum marquo e tres onças e 

sinco outauas e meia ual o dinheiro quarenta E tres mil e outocentos 
vinte E sete reis, e foi aualiado cada botam diguo cada diamante em 
sete crusados, E de feitio a nouecentos reis cada hum que monta em 
tudo Cento e outenta mil setecentos uinte E sete reis – 180O728 [sic] 
reis

Jtem Hũa barrinha de ouro que ficou destes botois asima que 
pessou sete outauas E uinte graos em que monta tres mil quatrocentos 
quarenta E dous reis – 3O442 reis

Jtem Hum fio de perolas que tem cento sesenta e sinco perolas E hũa 
mais de feicam de cabaça e emtre perola e perola estão dous grãos 
de aliofar meudos. Diguo que sam Cento e quinze perolas e a perola 
era comprida e tantos declarou a senhora Duquesa que sam pello 
Juramento que tem foram Vistos E aualiados em tres mil e seiscentos 
nouenta E sinco Cruzados em que monta – 104O78 reis

Jtem Hum anel de Ouro esmaltado de preto que tem hum rubi de 
bago alto foi aualiado em cem mil reis – 100O reis

Jtem Houtro da marta que he de diamantes hum de tauoa alto em 
cima e seis diamantes pequeninos de rredor do grande, esmaltado de 
uerde, branco e outras cores e asi a cabesa da marta he de ouro E tem 
ao pescoso hum colar de pedraria, A saber tres diamantes e tres rubins 
taboas e seis perolas E na testa hum rubi tauoa e nos olhos dous rubins 
barrocos e pello fucinho muitos rubins E diamantes E esmeraldas tudo 
meudo E os pes e maos sam de ouro E tem cada hum hum rubi tauoa e 
hũa cadea pequenina por onde se prende e a marta sam duas martas 
emparadas hũa com outra foi uisto e aualiado a dita marta em quarenta 
Cruzados E as perolas se puseram em Cento E quarenta E sete mil e 
dusentos reis, De ouro Era trinta e noue mil duzentos E dezanoue reis 
em que entrou o anel na ualia das pedras em cento E tres crusados

Jtem Hums relhos de ouro esmaltados de preto E branco com hum 
rosto de homem no meio, diguo que disse que sam antiguos E que lhos 
deu o Duque pessou sinco mil setecentos setenta E sinco reis e em 
tanto foi aualiado disse que os uendera pella aualiacam – 5O775 reis

Jtem Trinta e seis pontas grandes, de cristal de tres quinas, E cada quina 
emgastada em ouro e a ponta E pe d’ouro, esmaltados de preto branco E 
uerde E destas estam quatro por acabar em poder de Francisco de Flores 
Ourives do ouro morador nesta Villa E declarou o Doutor Esteuam Preto, 
que estas pontas sam in solidum da senhora Duquesa que se fiseram 
de sesenta mil reis que o Duque que aia gloria lhe deu perguntando 
lhe, se queria antes este dinheiro pera o escritorio, se pera as pontas 
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E ella senhora disse que pera as pontas E o Dezembargador mandou 
que se Lancasem neste inuentario com esta declaracam – 60O reis

Jtem Hum talabartinho de ouro aberto esmaltado de preto E 
branco pessou sinco outauas e meia e uinte graos que ual dous mil e 
quinhemtos setenta E sete reis // Disse a Senhora 

Jtem Dezouto pares de pontas de Ouro de tres quinas esmaltadas 
de branco E preto pesaram e foram aualiadas em quinze mil dusentos 
trinta e quatro reis – 15O234 reis

Jtem Vinte pares de pontas de ouro de França de rozas sem esmalte 
foram aualiadas em onze mil setecentos E dezoito reis E tanto pezarão a 
rezam de trinta mil reis o marquo, disse a dita Senhora que se uendiam 
pella aualiacam – 11O718 reis

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

Com Declaracam que lhas daua Loguo pera Ella percipuas pera 
fazer dellas O que quisese E que por esta rezam as tinha no escritorio 
E que as lança aqui com temor do Juramento que lhe he dado mas 
não pera serem de partilha E protesta sobre isso requerer sua Justiça 
a seu tempo E o Dezembargador mandou que se lançase com essa 
declaracam E sam as seguintes

Jtem Sete Estremos de ouro Laurados por sima e esmaltados de azul 
e branco E preto E sam redondos e grossos e estam em hũas contas de 
paao foram aualiadas asim como estam, diguo os Estremos em outo 
mil e quatrocentos reis por que as contas eram da senhora Duquesa 
– 8O400 reis

Jtem Hum fio de coraes redondos, que sam sesenta e tres e sam 
grandes, que tem outo Estremos de ouro de França hum he maior que 
os outros foram aualiados em tres mil reis E o coral em dous mil e 
quatrocentos reis monta – 5O400 reis

Jtem Duas pontas grandes de cristal emgastadas em ouro hũa 
esmaltada E outra por Esmaltar e por acabar pessou o Ouro dellas dous 
mil Outocentos nouenta E dous reis E o feitio da acabada foi aualiado 
em outocentos reis E a por acabar em quinhemtos reis E os cristaes em 
quatrocentos reis monta Em tudo – 4O692 reis

Jtem Hũa Aleterna de Cristal e dentro hum Cruxufixo de paao E he 
guarnecida de Ouro esmaltado de preto E branco pessou Sinco outauas 
E meia E dezouto graaos que ual a dinheiro dous mil e quatrocentos 

sesenta E tres reis E de feitio foi aualiado em dous mil reis monta – 
4O463 reis

Jtem Hum Corzo o corpo de perola E o mais de ouro com hum 
gramde aliofar Esmaltado de branco E azul foi aualiado em dous mil e 
quatrocentos reis – 2O400 reis

Jtem Dous brincos de cristal feicam d’almaraxa com huas vergas 
de ouro de Milam com outros brimquinhos de cristal pendurados 
pemdentes Esmaltados de uerde, foram aualiados em dous mil reis – 
2O reis

Jtem Dous brincos d’ouro de pendentes de filagrana cheios de ambar 
feicam de cabasinhas esmaltados de branco E uerde E azul pessaram 
duas Outauas E dezoito graos ualem a dinheiro mil e sincoenta E sete 
reis em tanto foram aualiados – 1O57 reis

Jtem Dous brincos de Cristal feicam de Jarinhas emgastados Em ouro 
sem esmalte foram aualiados a doze mil dusentos reis, diguo em mil 
dusentos reis – 1O200

foram dados pella aualiaçam a conta do seruiço de Esteuam de 
Aguiar como pareçe pello auto de Sua Execusam

Jtem Duas pontas de ouro de Milam pequenas com rubiletes meudos 
foram aualiados em nouecemtos reis – 900

Foram dadas a Simão Fernandes a conta da sua sentença como se uio 
pello auto da execusam de sua sentenca

Jtem Hum anel de hum rubi de bago alto sem colunnas esmaltado de 
verde E branco e preto quadrado foi aualiado asim como esta em dez 
mil reis – 10O reis

Jtem Hum anel de feicam de Serpe que tem hum diamante pequeno 
alto Laurado e nos olhos da serpe dous rubiletes esmaltados de Verde 
foi aualiado em sincoenta mil reis – 50O reis

Jtem Hum anel sem pedra feicam de serpe delgado como memoria 
esmaltado de uerde Foi aualiado em quinhemtos reis – 500 reis

Jtem Dous pendentes de Ouro e rubiletes de Ceilam com tres graaos 
d’aliofar pendentes que declarou que deu o Duque a senhora Dona 
Jsabel sua filha foram aualiados em quatro mil reis – 4O reis

Jtem Hũa medalha de meio corpo de homem Engastada em ouro E 
quatro rubiletes ao redor esmaltado de uerde Azul e preto E branco 
como Estampa que tambem deu o Duque a Senhora Dona Jsabel, 
diguo que he Camafeo corpo de molher pessou tres outauas sam mil 
e quatrocentos reis E de feitio foi aualiado em mil e dusentos reis por 
rezam dos rubins monta – 2O600 reis
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Jtem Duas figuinhas muito pequeninas de coral com seus emgastes 
d’ouro que sam da senhora Dona Jsabel foram aualiadas em dusentos 
reis ambas – 200 reis

Jtem Duas memorias de ouro de Milam Guarnecidas de rubinetes 
foram aualiadas em dous mil reis – 2O reis

Jtem Sinco rubins por laurar redondos que lhe deu o Duque estando 
pera faleçer foram aualiados em Vinte mil reis – 20O reis

Jtem Tres rubiletes E tres diamantinhos tauoletos muito pequeninos 
que diz que lhe deu o Duque pera hua medalha estando pera faleçer 
foram aualiados em seis mil reis – 6O reis

Jtem Hũa bocetinha de ouro pequenina Com sua chaue e gomsos 
que se abre E feçha pesou tres outauas E seis grãos que monta mil e 
quatrocentos e quarenta reis E de feitio foi aualiado em quatrocentos 
reis monta – 1O840 reis

Jtem Hum brinco feicam de Galgo o corpo de perola E o mais de ouro 
com hũa perla pequena pendente Esmaltado de bramco E uerde foi 
aualiado em tres mil e dusentos reis – 3O200 reis

Jtem Trenta E sete asentos de perolas pequenas redondas foram 
aualiados a dusentos E Vinte reis cada hum são outo mil cento e 
quarenta – 8O140

Jtem Corenta E oito camafeos de Milam pera botoens e hũa medalha 
de camafeo foi tudo aualiado, A saber os camafeos a trezentos reis cada 
hum E a medalha em mil E seiscentos, são dezaseis mil reis – 16O reis

Jtem Hum ramal de contas de Beioim de boninas que sam corenta 
E outo E sinco estremos do mesmo grandes E redomdos emfiados em 
cordam uerde

Jtem Tres canudinhos de ouro feicam de colunas esmaltados de 
preto pesaram meia outaua que sam dusentos E trinta E quatro reis E 
em tanto foram aualiados – 234 reis

Jtem Hum botam de Cristal, com hũa uerga de ouro foi aualiado em 
tresentos reis – 300 reis

Jtem Hum liuro de Oras de nossa Senhora douradas com suas broxas 
de ouro, esmaltadas de uerde preto E branco foi aualiado as broxas em 
quatro mil reis E o liuro em quatrocentos reis sam – 4O400

Jtem Outro Liurinho mais pequenino de horas de nossa Senhora, 
dourado Com suas brochas de Ouro esmaltados de branco E uerde E 
preto, foi aualiado em tres mil reis asim como esta – 3O reis

Jtem Huns grãons d’aliofar meudos e hũas continhas de ouro muito 
meudinhas E outras comtinhas de uidro que o Duque deu pera hũa 

gorra do Senhor Dom James pessou hũa onsa E hũa terça de outaua E 
foi aualiado em quatro mil E tresentos reis – 4O300 reis

Sam mais quatrocentos reis alem do preço
Jtem Vinte botoins pequeninos de Cristal com seus emgastes de 

ouro, que sam de hum gibam do senhor Dom James foram aualiados 
Em Vinte Crusados são Outo mil reis – 8O reis

Jtem Hum Cordam de Cristal desguarnesido foi aualiado Em vinte E 
quatro mil reis – 24O reis

Jtem Hum colarinho de Cristal guarnecido que Esta em seis peças foi 
aualiado em dous mil e quatrocentos reis E foi dado A Simão Fernandes 
a comta da sua sentenca como se uera pelo auto de Execusão de sua 
sentenca

Jtem Hum abano de Cristal com duas Vieiras foi aualiado em outo 
cruzados sam tres mil e dusentos reis – 3O200

Jtem Trinta E sete pontas de Cristal desguarnecidas foram aualiadas a 
dusentos reis cada hũa são sete mil e quatrocentos reis – 7O400 reis

Jtem Hum garfo e hũa colher de Cristal guarnecidos de rubins meudos 
e ouro foram aualiados em seis mil reis – 6O reis

Jtem Hum didal de ouro guarnecido de rubins de Milam foi aualiado 
em dous mil reis – 2O

Jtem Outro didal de ouro Esmaltado de preto E branco pessou duas 
Outauas E meia que monta mil e cento setenta E hum reis e em tanto 
foi aualiado – 1O180 [sic]

Jtem Hum talabarte de Ouro do Senhor Dom James esmaltado de 
branco E preto e azul com sua biqueira e Charneira e fiuelas pesou hua 
onsa E duas Outauas, que uaLem quatro mil seiscentos Outenta E sete 
reis e em tanto foi aualiado – 4O687 reis

Jtem Hũa medalha de hum camafeo de molher emgastada em ouro 
com quatro rubins pequeninos que he da gorra do Senhor Dom James 
foi aualiado em Outo mil reis, Assi como esta – 8O reis

Jtem Hua cadeinha de ouro de chaues pequena
Jtem Hum breuiareo Dourado com broxas de prata Com os registos 

de ouro e aliofar que disse que lhe deu Abbadesa das chagas foi 
aualiado a saber a prata em dous mil reis e o Liuro em quinhemtos 
reis – 2O500 reis

Jtem Outro breuiario de Tres ofiçios de encadernacam de Franca sem 
broxas foi aualiado em quatrocentos reis – 400 reis

Jtem Hum Diurnal emcadernado em couro azul emcadernacam de 
França foi aualiado em duzentos reis – 200 reis
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Jtem Hum Liuro de horas de Encadernação de França sem broxas foi 
aualiado em cento e sincoenta reis – 150 reis

Jtem Outro Liuro de horas Emcadernado em couro Encarnado E 
laurado com suas broxas que lhe deu o Comendador mor foi aualiado 
em Tresentos reis – 300 reis

Jtem Hum Missal de Franca com registo de prata que lhe deu o Duque 
pera o Oratorio foi aualiado em tresentos e sincoenta reis – 350 reis

Jtem Hum relicairo de Ouro Com Sam Gregorio e santo Esteuam do 
outro Esmaltado de cores pessou sete outauas de Ouro que a rezam 
de trenta mil reis o marquo val tres mil dusentos e outenta reis – 3280 
reis

E por aqui disse A senhora Duqueza que auia por Lancadas no 
Jnuentario todas as ioyas adqueridas e brimcos do seu Escritorio e que 
protesta todas as ditas Jojas e cada hũa dellas in solidum serem suas 
precipuas por lhas o Duque que aia gloria ter dadas e emtregues E por 
outras rezoins que a seu /fl. 7v./ tempo allegara e se as Lancou neste 
jmuentario, foi com temor do Juramento, e não por serem de partilha, 
nem auerem de uir a colacam E asim protesta tudo isso requerer 
direita Justiça no que lhe preiudicar como asima diz, As Lancei neste 
Jmuentario, E asim protesta a todo tempo que Lhe lembrar mais alguma 
Cousa as Lancar neste inventario E o Dezembargador mandou que se 
Escreuesse Sebastiam Aluares o fis escreuer E asinou a dita Senhora / 
A Duqueza // Jeronimo Pereira de Saa

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

porque Ella os pagara de seu proprio dinheiro despois do Duque ser 
falecido E que protestaua nam lhe preiudicar cousa algũa acharem-
se escritos Ouro e diamantes no inuentario E que protestaua sobre 
isso requerer Sua Justiça E o Dezembargador comtudo mandou que se 
aualiasem Visto como estauam Lancados no inuentario sem nenhua 
/fl. 8/ das ditas declaracõins E que a seu tempo requerem as partes 
sobre isso sua Justiça; E tambem protestou a dita Senhora Duqueza 
E seu procurador que a aualiacam que elle Dezembargador mandou 
fazer das Joyas e dos brincos do seu Escritorio nam lhe preiudicar o 
serem suas precipuas E a aualiacam que se dellas fez nam ser uisto 
comsentir nella por que Elle Dezembargador mandou que se aualiasem 
por Estarem Lancadas neste Jnuentario E protestou sobre isso requerer 
sua Justiça comforme as protestacõins Comtheudas neste Jnuentario, 
E o Dezembar-gador mandou que se escreuese, Sebastiam Alueres o 
Escreui

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

Primeiramente hum firmal de pedraria, diguo hum Colar de pedraria 
de Esmeraldas e Robins que tem noue esmeraldas, e outo rubins pessou 
asim como esta dous marcos e duas Onças e hũa outaua avaliado a 
rezão de trinta mil reis o marco, e foram aualiadas as pedras em Cento 
E noue mil reis que soma tudo Cento outenta e seis mil reis nouecentos 
sesenta e outo reis – 186O968 reis

Jtem Hum firmal de hua Esmeralda e hum balaex grande e esmeralda 
E barroca, e tres balaex mais pequenos como contas, foram aualiadas as 
pedras em quarenta mil reis, e pesou duas onças E sete outauas menos 
doze grãos, que ual dez mil e setecentos reis, que soma Cincoenta mil 
e setecentos reis em tanto foi aualiado – 50O700 
foy uendido ao Lecenceado Jeronimo Hemriques pella aualiacam6

/fl. 9/ Hum firmal de hũa rosa de diamantes E hum rubi baroco meão, 
e tem seis diamantes, E tres perolas pendentes, foi aualiado asi como 
esta em nouemta cruzados sam trinta E seis mil reis – 36O reis

as perolas são adqueridas forão aualiadas em dez mil reis fiqua o 
firmal em Vinte e seis mil reis7

Jtem Hum firmal de hum diamante taboa que se chama o da uitoria 
emgastoado em ouro Esmaltado foi aualiado asim como esta em 

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

7 Ms.: à margem esquerda: “ Emtrege 
a João Gonçaluez Vieira”.
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outenta Cruzados, são tresentos e uinte mil reis – 320O reis
Jtem Hũa Cruz de diamantes que tem Vinte E hum diamantes com tres 

perelas pendentes que foi da Rainha Dona Jsabel foi aualiada assi como 
esta em Cento e vinte cruzados são quarenta e outo mil reis – 48O reis8

Jtem Hum firmal de hũa aguia com hũa esmeralda baroca9 com tres 
diamantes, e tres rubins barocos e hũa perola feicão de pinha foi 
aualiado asim como esta em cento E quarenta mil reis – 140O reis10

Jtem Outro firmal que tem hua esmeralda tauoa E hum rubi tauoa, 
e hum rubi baroco, descorado E outro rubi grande he baluex, e tem 
quatro perolas emgastoadas ao redor das pedras, e hũa perla pendente 
feição de pera com seu forro d’ouro desapegado esmaltado de branco 
e uerde e roxesim pessou duas Onças /fl. 9v./ cinquo utauas e meia 
e doze grãos que ual a dinheiro dez mil cento sincoenta e sete reis, 
foram aualiadas as pedras em dous mil reis por serem falsas E a perola 
pera em desaseis mil reis e as quatro perolas em Vinte Crusados soma 
tudo dito Vinte crusados soma tudo – 36O157

foi uendido ao Lecenceado João Hemriques pella aualiacão digo 
Jeronimo Hemriques pela aualiacão11

Jtem hum firmal de hum balaex e hũa perola, e o balaex e baroco, 
e hũa pérola fica de fora pendente, e declarou que a perola lhe deu o 
Duque e he […]12 foi aualiado o firmal, sem a perola em Vinte E outo mil 
reis e a perola em uinte mil reis, foi Vendido ao Lecenseado Jeronimo 
Hemriques pela aualiacam

Jtem Hũa douradura de pedraria tem desasete rubins barocos, e outo 
diamantes tauoas, E uinte E outo pessas de perolas13, destas pecas 
estão oito de rubins, e des de perolas, que Estão em hum barete de 
ueludo roxo da Senhora Duquesa foram aualiados asim como estauam 
as do barete em setenta mil reis; A saber cada pera de diamante em 
dous mil reis e os rubins, a mil e dusentos reis, e as perolas, a mil e 
dusentos reis com os ditos

Jtem Dous Barçeletes de ouro Esmaltados, de preto E branco, e sam 
cerrados, pessaram sinco Oncas, e hũa outaua, a rezam de trenta mil 
reis o marquo, montão dezanoue mil dusentos E quatorse reis, em 
tanto foram aualiados – 19O214

Jtem Hũa argola de ouro de Rosas que tem doze pessas Esmaltada de 
preto E branco, pessou sete onças e hũa outaua /fl. 10/ e meya a rezam 
de trinta mil reis o marco, monta Vinte E seis mil, nouecentos, sincoenta 
e dous reis E o feitio foi aualiado em doze mil reis – 38O952 reis

Jtem Hũa cadea de Jacintos, feicão de marmores emgastada era ouro, 
esmaltada de Verde E branco E preto São Vinte E seis peças pessaram 
// A saber, O ouro Trinta e dous mil, dusentos e quarenta reis a rezam 
de mil e trenta reis por crusado, E de feitio quatro mil reis e os Jacintos 
aualiarom em dez mil e quatrocentos reis que monta – 46O640 reis

Jtem Hũa cinta de Ouro de feicam de trauecas que tem quarenta 
E tres pecas esmaltada de uerde e roxesim e branco e roxo que sam 
Vinte e hũa diguo uinte e duas peças grandes E uinte hũa14 trauesas 
pessou tres marcos hũa Onça E sinco Outauas foram aualiados em 
quatrocentos E outenta reis o crusado e de feitio Outo mil reis monta, 
Cento E seis mil e quatrocentos reis – 106O400

Jtem Hũa Cadea de ouro de hombros feicam de rosas compridas 
esmaltada de preto E bramco que tem Vimte E quatro pecas grandes 
E uinte E quatro trauesas, e he d’ambas as faces pessou hum marquo 
seis Onças E Sinco outauas foi aualiado a quatrocentos e outenta reis 
o crusado por ser ouro contra feito e de feitio seis mil reis que sam 
– 62O
/fl. 10v./ Jtem Huas contas de ouro de França atoneladas Esmaltadas, 
de branco15, Verde E asul, E sam Vans e sam outenta E sinco, pessaram 
tres Oncas e quatro outauas, monta Treze mil cento E uinte e simquo 
reis a Trinta mil reis o marquo E de feitio a corenta reis por oitaua 
monta – 16O525

Jtem Sesenta E seis botoes de perolas que tem cada botão tres perolas 
emcastoadas em ouro esmaltados de roxesim, e mais dous botois do 
mesmo feitio com duas perolas cada hum; e asim mais dous botoins 
imteyros que sam asim sesenta e outo imteiros; e mais seis botoes da 
mesma feicam com algumas perolas soltos que fazem a conta dos seis 
botoens, pessaram dous marquos, duas Onças seis Outauas E meya que 
monta a trinta mil reis o marquo setenta mil e quinhemtos quarenta E 
seis reis e foram aualiados de feitio a mais Valia as perolas a seiscentos 
reis cada hum monta tudo – 112O946 

Jtem Sesenta E sinco botois d’ouro que tem cada hum hũa perola e 
sam de feicam de Rosa esmaltados de branco E preto, diguo que sam 
setenta e sinco botois pessaram hum marquo, e quatro Onças, e duas 
outauas e doze graos avaliado a trinta mil reis o marquo, e de feitio E 
mais ualia das perolas a quatrocentos reis monta em tudo – 96O17

Jtem Setenta e sete botois d’ouro emtramocados esmaltados de 
preto e branco, pessaram quatro onças e hũa outaua, e doze graos, que 

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

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

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

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

12 Ms.: espaço deixado em branco  
no original.

13 Ms.: traspasse de tinta sobre a 
palavra “perolas”.

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

15 Ms.: corrigido da palavra  
“branço [sic]”.
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/fl. 11/ a rezam de quatrocentos e outenta reis o cruzado em que foi 
aualiado sam quinze mil e outocentos reis e de feitio a quarenta reis 
cada hum somma tudo dezoito mil Outocentos sesenta reis – 18O860 
reis

Jtem Setenta E tres botões d’ouro redondos de sinco amagos cada 
hum Esmaltados de preto E branco pessaram seis Onças e quatro 
outauas e meia a rezão de trinta mil reis O marco tem Vinte E quatro 
mil e seiscentos reis E de feitio a quarenta reis cada hum que monta 
tudo – 27O reis 

Jtem Hum anel de hum Rubi de bago de quatro columnas esmaltado 
de branco e preto diguo de quatro Lunetes foi aualiado asim como esta 
em corenta crusados são dezaseis16 mil– 16O reis

Jtem Outro anel de outro rubi tauoa de quatro colunas esmaltado de 
branco e preto E roxo17 diguo de quatro Lunetas foi aualiado em seis 
mil reis – 6O reis

Jtem Ovtro anel de hũa esmeralda baroca Esmaltado de branco E 
preto que tem oyto colunas diguo oyto Lunetes foi aualiado em dez 
mil reis – 10O reis

Jtem Ovtro anel de hum diamante tauoa alto comprido esmaltado 
de branco E preto, baixo da cabesa e o diamante he em perfeicão foi 
aualiado em quatrocentos mil reis – 400º
/fl. 11v/

Jtem Outro anel de hum diamante tauoa pequeno quasi quadrado 
esmaltado de preto E asul foi aualiado em doze mil reis – 12O

Jtem Duas arecadas de ouro de feicam de sinos da mão e tem cada 
huma Outo perolas Esmaltadas de branco e preto, foram aualiadas em 
cem crusados asim como estão São quarenta mil reis – 40O reis 

Jtem Duas pombinhas de perola emgastadas em ouro, e cada hũa tem 
sua perola pendente esmaltadas de branco E uerde, foram aualiadas 
em Trinta crusados são doze mil reis – 12º reis

Jtem Hũa Lebre de perola emgastoada em ouro com hũa perola 
pendente esmaltado de branco E roxo aualiada em dez crusados sam 
quatro mil reis – 4O

Jtem Duas nauetas de uidro Verde emgastoadas em ouro esmaltadas 
de roxo E branco pesaram duas outauas E meia e dezouto graos que 
monta, mil dusintos E nouenta reis e de feitio mil reis que monta 
– 2O290

Jtem Sete botois de graos de Aliofar18, cada hum tem hum grão 
emgastoado em Ouro de quatro cantoz pequeninos esmaltados de 

branco E mais sinco /fl. 12/ botois de perolas redondos esmaltados, 
de branco E preto, pessaram sinco outauas e meia E uinte E quatro 
grãos que monta dous mil setesentos E trinta reis E foram aualiados o 
feitio, e mais ualia /fl. 8/19 das perolas e aliofar em mil e seiscentos e 
sincoenta reis monta tudo – 4O380 reis

Jtem Hum tecido de prata com seus relhos d’ouro chãos com sua 
tirauista esmaltados de branco E preto pessou e foi aualiado em Sinco 
mil E setesentos reis diguo setecentos e outenta reis

Jtem Hũa cinta de iacintos Laurados emgastados Em ouro e tem tres 
rozas de Jacintos cada hũa e hũa Lasada no meio esmaltada de branco 
e antre peça do Jacinto, tem hũa peça de ouro E sam alem das rozas de 
jacintos Vinte E hum Jacinto, foram aualiados os Jacintos em nouemta 
Cruzados e de feitio corenta cruzados e pessou seis marcos e hũa onsa 
e duas outauas, que a rezam de trinta mil reis o marquo monta tudo 
– 236O600 reis

86 reis
Jtem Hum cordam d’ouro de contas e rubis E tem cada conta quatro 

rubins barocos e na petrina hũa roza de robins que sam dez rubins 
tauoas e sam sesenta e duas contas a fora a rosa pesou asim como esta, 
dous marcos duas Onsas quatro Outauas e meia, que /fl. 12v./ sam a 
dinheiro sesenta e noue mil seissentos E noue reis, foram aualiados 
os rubins em sesenta E sinquo mil seiscentos rees que soma em Tudo 
Cento E uinte E sinco mil dusintos E noue reis – 125O209 reis

Jtem Hum pendente feicam de Coroa o corpo he de perola, e o mais 
de ouro esmaltado de branco com hum grao de aliofar foi aualiado em 
quatro mil reis – 4O reis

Jtem Hua douradura de ouro de uolante que tem sesenta E duas 
peças de feicam de folinhas esmaltada de azul e branco pessou seis 
Outauas e meia e dezouto, graos, que ual tres mil cento E sesenta E seis 
reis – 3O166 reis

Jtem  sete estremos de ouro de Framca grossos que estam em hũas 
comtas de cristall gramdes  que declarou sua senhoria que o cristall 
comprou por seu dinheiro e os estremos /fl. 13/

lhe deu o duque e o ouro do gastam da cruz de cristal declarou que 
era adquerido são atonellados os estremos e esmalltados mais dous 
estremos Jrmaãos dos acima foram avaliados os sete em dous mill e 
ojtocemtos reis, e a cruz que he adquerida em dous mill reis – 2O800 
2O

Jtem Sesenta E tres coraes redondos que tem estremos d’ouro de 
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França pequenos atonelados, e esmaltados de branco, Verde E asul e 
mais hum grande em sima da mesma feicão, e disse que os coraes, lhe 
deu o comendador mor, foram aualiados os Estremos em tres mil reis, e 
o coral em dous mil e quatrocentos reis monta – 5O400 reis

Jtem omz’estremos d’ouro pequeninos cheios d’ambar abertos feicão 
de lũuas postos em huas comtinhas de paao de lenho atoneladas e 
redondas foram aualiadas em mil e Cem reis – 1O100 reis

Jtem Hum corpo de Armas a modo de coracam de perla das Antilhas 
com dous emgastes de ouro esmaltado de cores foi aualiado em quatro 
mil reis

Jtem Duas rozas de uidro Verde emgastoadas em ouro com Tres 
perolas pendentes cada huma são redondas esmaltadas de cores, 
pessaram seis outauas E doze graos, Val a dinheiro dous mil outocentos, 
nouemta E dous reis E asperolas, foram aualiadas em quatro mil, e 
outocentos reis E feitio20 mil reis soma – 8O692 reis

Jtem Hũa Adem d’ouro, com hua folinha na boca sem esmalte pessou 
sinco outauas E quinze grãos foi aualiado em quatrocentos reis de 
feitio monta tudo – 2O843 reis
/fl. 13v./ Jtem Vinte E seis grãos de aliofar groso foram aualiados a 
tresentos reis cada hum são sete mil e outocentos reis – 7O800
Jtem Hum ciguaninho d’ouro, com hua molherinha nas amquas em 
hũa mulinha, esmaltado de uerde e azul e outras cores, pesou mil e 
dusentos e quarenta reis, por pesar duas outauas e meia e seis graos 
e o feitio aualiado em mil reis, sam dous mil e dusentos E corenta reis 
– 2O240

Jtem Hum tourinho d’ouro com hum libreo fillado na Orelha esmal-
tadinho de preto pessou duas outauas, e meia, e Noue graos que ual 
a dinheiro, mil e dusentos e trinta reis E de feitio foi aualiado em mil e 
seiscentos reis sam dous mil outocentos E trinta reis – 2O830

Jtem Huns fios de aliofar meudo que Estaua posto em hum trancado, 
que o Duque deu a Sua Senhoria e sam quatro fios dous grandes, e 
dous21 mais pequenos pessaram tres onsas e quatro outauas foram 
aualiados a doze crusados a outaua monta – 16O800

Jtem Hũa maçã d’ambar que Tera meia Onça foi22 aualiada em mil e 
quinhemtos reis – 1O500

Jtem Hum fio muito comprido de comtinhas de ouro muito meudinhas 
que sam de tramcado de sua senhoria que se tiraram delle pessarão 
hua onça seis outauas E meia, aualiado a rezam de trinta mil reis o 
marquo monta – 6O746

Jtem Duas perolas soltas emgastadas em ouro foram aualiadas em 
seiscentos rees – 600 reis
/fl. 14/ Jtem Hũa perola redonda Sem emgaste grande que pode ser 
de simquo quilates, pouquo mais ou menos, foi aualiada em sesenta 
cruzados por nao ser perfeita – 24O reis         

E as peças comtheudas nestas treze addicoins comtando daqui pera 
Tras, diguo quatorse addicoins declarou a senhora Duqueza que erão 
todas do seu Escritorio E que O Duque que Deos tem lhas tinha dadas 
percipuas pera ella, E que as lancou aqui com temor do iuramento com 
o protesto que tem feito nas outras ioias do mesmo Escritorio que tem 
lancadas no titolo, do adquirido E o Dezembargador mandou, que se 
Escreuese, Sebastiam Aluares que ho Escreui

Jtem Sete contas d’ouro com quatro rubins cada hũa, que declarou 
lhe dar o Duque pella maneira que lhe deu as outras ioias atras com 
a protestação atras se lança, foram aualiadas a mil e outocentos reis 
cada hũa sam doze mil e seiscentos reis – 12O600

Jtem Mais hum anel de sinete que tem hum rosto de homem, pessou 
hũa outaua, e dezoito graos diguo tres outauas, em que monta mil e 
quatrocentos reis, em tanto foi aualiado – 1O400

Jtem Hũa gorra do Senhor Dom James que tem Vinte e dous botoes 
d’asentos de perolas E trinta e noue madroninhos de ouro E fora da 
gorra estão mais quatro botois das perolas que seruem na gorra, foram 
aualliados os a-sentos das perolas a outocentos reis cada hum asim 
como estam, E os madroninhos a sesenta reis cada hum monta Vinte E 
tres mil cento e sesenta reis – 23O160
/fl. 14v./

E por aqui disse a dita senhora duquessa que avia por lamcadas todas 
as Joias que lhe deu o duque que aja gloria e asj lamcado o Juro do seu 
dote e que protesta as ditas joyas todas e cada hũa dellas serem suas 
Jn solidu e percipuas por lhas ter dadas o duque por outras Rezoes que 
a seu tempo aleguara , e se as lamcou no Jmuentario foy com temor do 
juramento e não por serem de partilha nem averem de vir aa colação e 
que protesta sobre Jso Requerer sua justiça e nam lhe perjudicar como 
acima diz as lamcar neste jmuentario 

E asy protesta a todo tempo que lhe mais lembrar allguas cousas as 
poder lamcar e por que outro se neste caderno em titullo per sj vaão 
lamcadas as Joyas que lhe derão aa comta do pagamento do seu dote 
as quaes lamcou aqui não como beens dotaes se não como fazenda do 
duque que aja gloria 
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E as lamcou por hum Rol que tinha em cassa que protesta semdo 
mays ou menos lamcarem se pello que na verdade for e pellos Roes 
que tem seus oficiaes que fazem verdadeiros e o dessembargador 
mandou que asy s’escreuesse Sebastião alluares que ho escreuy e a 
dita senhora asinou
tequj________

/fl. 15/
titullo das diuidas e seruicos e cousas que pagou o duque que aya 

gloria em tempo da duquessa dona breatiz que lhe devia e era 
obrigado pagar amtes de casar com ella senhora duquessa

declarou Lazaro Ribeiro escriuão da fazenda do duque que o duque 
que aja gloria tinha hum padrão de omze mill reis de Juro que a du-
quesa donna Jsabell deixou aos meninos orfãos que se comprou a doze 
mil e quinhemtos reis ho milheiro

depois de cassado com ha duquessa dona Breatiz , em que montou 
na dita crecemca trimta e oyto mil e quinhemtos reis e de feitio dos 
padroes mil e dvsemtos e quaremta reis que se paguarão dos aqueridos 
do tempo da dita senhora

Jtem dise mais o dito Lazaro Ribeiro que o duque tinha vemdido na 
dizima do pescado cinquoenta mil reis de Juro amtes de casar com ha 
senhora duquesa donna breatiz os quaes desempenhou o duque em 
tempo da dita senhora por oytocemtos mil reis dos adqueridos de seu 
tempo

/fl. 15v./
Dinheiro que o duque que deos tem mandou pagar semdo casado 

com ha duquessa dona breatiz que deuia amtes que com ella casasse

Jtem em Março de mil quinhemtos sesenta em amtonio mouro aos 
herdeiros e Pero Gomçaluez Palmeiro moco de estribaria catorze23 mil 
reis em satisfacam de seruico que lhe fez – xiiijº [mil] reis

Jtem em abril de mil quinhemtos sesenta em Amtonio Mouro ao 
Cristouão de Villa Lobos cimquo mil reis em satisfacão do seruico que 
fez ao duque dom James ouueram de ser do Liuro dos descargos – b 
[mil] reis

Jtem em mayo de mil quinhemtos sesemta em Amtonio Mouro a 

Thome de Sousa vimte mil reis em parte das duas mil d’obras que o 
duque e duquessa donna Yssabel lhe prometera de casamento com 
sua molher dona Lianor Pereira – xx [mil] reis

Jtem a xb de Junho de mil quinhemtos sesemta em Gaspar de 
Çisneiros ouue Nicolao Rodriguez de Siqueira cimquoemta e seis mil e 
quatrocemtos reis em parte do cassamento de dona Felipa sua molher 
que servio a duquessa dona Yssabell – Lbj [mil] iiijc reis

Jtem a xxxj de Julho de mil quinhemtos e sesemta pasou mandado 
pera leuar em comta a Amtonio Mouro quatro mil reis que deu por 
mandado de sua senhoria a Friara moço d’estribeira do senhor dom 
João em satisfacam de seruiço que lhe fez

Jtem a xxbij d’Agosto de mil quinhemtos e sesenta em o almoxarife 
de Monforte a Domingos Romeiro Reposto dez mil reis em satisfaçam 
de seu seruiço – x [mil] reis

Jtem a xxb de Junho de mil bc sesemta pagou João Nunnez do 
Carualhal cem mil reis ao comdee de Temtugel

soma Cento iiijº [mil] iiijc reis
/fl. 16/

em parte de paguo das casas que lhe Tome de Sousa comprou em 
Villa Vicossa o qual dinheiro que o dito João Nunez paguou ao conde 
he a comta do casamento que dona Yssabell Pereyra molher de Thome 
de Sousa a d’auer do duque – cento [mil] reais

Jttem a dezanoue d’Agosto de mil quinhentos e sesenta pagou 
Amtonio Mouro a Thomas de Crasto ouriuez omze mil reais de feitio e 
prata de hum callez que fez a nossa senhora da Esperamça que lhe a 
duquessa donna Jssabel que aja gloria deixou em seu testamento – xj 
[mil] bjc reais

Jtem aos xxbij de Mayo de mil quinhentos sesenta pasou mandado 
pera leuarem em comta Amtonio Mouro , vinte e cimquo mil e 
nouecemtos e quatro reais que se deram de esmola pellas misas que 
a sennhora duquessa que aya gloria deixou em seu testamento que se 
disesem pella alma de Brizida Nobrega e de Margarida Barbossa que 
Deus perdoe as quaes se diserão por ordem de Louremco Carualho a 
que forão emtregues os ditos vimta cimquo mil nouecemtos e quatro 
reais – xxb [mil] ixc iiijº reais

Jtem No dito dia pagou Amtonyo mouro seis mil reais a Maria Madeira 
de donna Lianor Pereira pello seruico que lhe fez os quaes são aa conta 
do dinheiro que a dita donna Lianor avia d’auer – bj [mil] reais

23 Ms.:corrigido da palavra “catoze 
[sic]”.
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Jtem No dito dia pagou Amtonio Mouro dez mil reais a Maria de 
Lemos que lhe a duquessa que aja gloria deixou em seu testamento – x 
[mil] reais

Jtem No dito dia passou mandado pera leuarem em comta a Antonio 
Mouro o dinheiro Seguimte que pagou /. – sscilicet – 

A Jeronimo d’Ulhoa boticayro por mezinhas que deu estamdo 
sua senhoria em Lixboa o anno de cimquoenta e noue cimquo mil e 
oytocemtos e nouenta E xb [mil] digo quimze mil reis que pagou a 
outro boticayro que se chama João Rabello por /fl. 16v./ mezinhas 
que tambem deu pera cassa de sua senhoria estando elle o ano de 
cimquoemta e noue /.

 Jtem A vimte dous de Mayo de ml quinhemtos sesemta 
passou mandado pera leuarem em comta a Amtonio Mouro doze mil 
noueçemtos e nouemta reais que se derão aos frades do moesteiro de 
São Francisquo de Lixboa pello anal que diserão pella alma da senhora 
duquessa que aja gloria e pellas mysas que se diseram dia de seu 
sajmento – xij [mil] reais

Jtem A vimte d’Agosto de mil quinhemtos sesenta passou mandado 
pera Amtonyo Mouro pagar vimta cimquo mill setecemtos e cimquoenta 
reais a Manuell Tristao pedreiro pella obra abaixo escrita que elle fez 
No espritall de Villa Vicossa / o quall dinheiro he a conta do que a 
duquessa dona Jsabell que aja gioria deixou em seu testamento que 
se gastase no dito espritall – xxb [mil] bijcL reais

sscilicet xij [mil] biijcLxxxbj reais que se montarão em vinte e hũa 
bracas de parede d’aluenarja que elle fes no cassa do dormitorio do 
espritall a ijcLxxx reais a braça

E bj [mil] digo cimquo mil seiscemtos sesenta reais que se momtarão 
em vimte hũa braças d’abobeda que tem a mesma casa a duzentos e 
setemta reais a braça

E bj [mil] reais de hũa escada que fez no esprital/
E iiijc reais de Roçar as paredes
E iiijc reais mais de hũas pedras que pos em hũa festa
E iiijc reais que lhe derão mortos [sic] pella dita obra
Jtem a quatro de Setembro de mil quinhemtos sesenta passou 

mandado pera João Nunez do Carualhal pagar a Justa d’Allmeida oyto 
mil reis que lhe a duquesa que aya glori deixou em deu testamento

soma Lxix [mil] bjcxxx reis
/fl. 17/

Jtem A x de Outubro de mil quinhemtos sesemta pagou João Nunez 

do Carualhall coremta mil reais a Mateus neto pedreiro pera a obra da 
ygreja de Monsaraz em parte de pago do dinheiro que sua senhoria 
deue aos comendadores de Monsaraz do deposyto – Rta [mil] reais

E a dezasete do dito Outubro lhe pagou o dito João Nunez vimte 
mil reis os quaes vimte mil reis são tambem em parte de pago do dito 
dinheiro que sua senhoria deue aos ditos comendadores – xx [mil] 
reais

Jtem E o dinheiro que sua senhoria deuia a estes comendadores de 
Monsaraz do seu deposyto são çemto e oitenta mil reis que João Gomez 
Vieira Recebeo em Janeiro de mil quinhentos cimquoemta e noue /. 
seruimdo de tesoureiro e lhe forão emtão carregados em Recepta /

Jtem A tres de Dezembro de mil e quinhemtos sesemta e cimquo 
pagou o dito João Nunez a Amtonio de Gouuea vimte e quatro mill reais 
que lhe deixou a duquessa dona Jsabell que Deus tem por lembrar ao 
duque que cumprise seu testamento/. – xxiiijº [mil] reais

Jtem E asy lhe pagou no dito dia o dito João Nunez ao dito Amtonio 
de Gouuea como testamenteiro que era do doutor Jane Memdez outros 
vimte quatro mil reis que a duquessa que Deus tem deixou ao dito 
doutor por lembrar que lhe cumprisem seu testamento – xxiiijº [mil] 
reais

Jtem Lembre o dinheiro que se pagou a Amrrique Amrriquez e a 
Thome de Sousa no anno de mill quinhentos sesenta pella sua Remda 
do anno de bcLix

Jtem A xbj de Feuereiro de mill e quinhentos sesenta e hum pasou 
mamdado pera João Nunez pagar vimte mil reais a Thome de Sousa 
a comta do casamento de dona Jsabell Pereira sua molher – xx [mil] 
reais

Verba na comta de João Nunez mandado dos trezemtos e hum mill 
trezemtos e nouemta reais que lhe levaram em conta que lhe dom 
Francisco Manuel deuia

Soma Cento xx biijº reais
/fl. 17v./

Jtem A vimte de Mayo de mil quinhentos sesenta pasou mandado 
pera Pero Fernandez allmoxarife de Monsaraz pagar a Jnes Fernandez 
oyto mill reis da esmolla que lhe Francisco d’Ayalla deixou em seu 
testamento – biij [mil] reis

Jtem em Junho de mill quinhentos sesemta passou mandado pera 
leuarem em comta ao dito Pero Fernamdez almoxarife de Momsaraz 
cimquemta mill reis dos cem mil reis da carta gerall deste anno E 
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Resebeo Alluaro Lourenco prior em parte de pago do dinheiro que sua 
senhoria deue do deposyto dos comendadores de Momsaraz/ – Lta 

[Cinquenta] [mil] reais
Aquy acabou o Liuro do anno de 1560

Lembre de tirar dos liuros o dinheiro que se despemdeo no moesteiro 
de Nossa Senhora da Esperamça

As obras deste moesteiro do liuro da fazenda do anno de quinhemtos 
sesemta e hum se montão cento cimquoenta e noue mill trezemtos 
nouenta e seis reais – cento Lix [mil] iijcLRb reais

E pelo liuro da fazemda do anno de mill quinhemtos sesemta e 
dous se mostra despemderem se nas ditas obras oytemta e sete mill e 
trezemtos e omze reis – Lxxxbij [mil] iijc reais

E nos liuros da fazenda dos annos de Simquoenta, e noue e de 
quinhemtos sesenta não esta nenhũa despesa do moesteiro da 
Esperamça /

Jtem em Junho de mill quinhemtos sesenta e hum pagou Amtonio 
Mouro dez mill reis a Fernão Gomez de Moraes em parte de pago do 
dinheiro que sua senhoria deuia aa Misericordia de Villa Vicossa por 
Thome Lobo – x [mil] reais

Jtem em outro de mill quinhemtos sesenta e hum pasou mandado 
pera Amtonio do Reguo pagar ao deposy[-] 

Soma iijcxiiijº [mil] bijcbij reis
/fl. 18/ tayro dos orfãos de Barcellos cemto e cimquo mil e nouecemtos 
reis em comprimento dos duzemtos e doze mill reis que do dinheiro 
dos ditos orfãos se emprestarão ao duque no anno de quinhemtos e 
cimquenta e noue por que o mays Ja lhos tem pagos Amtonio do Reguo 
– cento b [mil] ixc reais

Jtem em Mayo de mill quinhemtos cimquoenta e noue Recebeo 
Amtonio Mouro os sobreditos duzentos e doze mill reais do dinheiro 
dos orfãos de Barcellos

Jtem em Março de mill quinhemtos sesemta e dous pagou Gaspar 
de Cisneros quaremta e sete mill reais por hũas grades de ferro pera o 
moesteiro de nossa senhora da Esperamca de Villa Viçosa que pesarão 
quimze quintaes e meyo e mea arroba a tres mill reais o quintall – Rbij 
reais

Jtem em ho dito Marco pagou Gaspar de Cisneiros a Manuell da 
Costa vimte cimquo mill reais de sua temça do anno de quinhemtos 
cimquoenta e noue – xxb [mil] reais

Jtem em Março de mill quinhemtos sesenta e dous pagou Gaspar 
de Cesneyros aos frades do moesteiro de são Francisco de Lixboa dez 
mill noueçentos e oytemta reis de esmolla de hum anall de misas que 
se disera pella allma da senhora duquesa dona Ysabell que aja gloria o 
anno de bcLx – x [mil] ixcLxxx reais

Jtem em Abrill de mill quinhemtos sesemta e hum pagou Gaspear 
Cisneiros a abadessa do moesteiro das chaguas de Villa Vicossa vinte 
mill reis / o quall dinheiro he a conta do que Thome de Sousa / deu 
ao Comde de Temtugel das casas que lhe comprou que o duque 
por elle mandou pagar em parte de seu cassamento – xx [mil] reais

Jtem em Junho de mill quinhemtos sesenta e hum pagou Gaspar de 
Cisneiros a Maria Luis dez mil reis por mandado do duque que lhe a 
senhora duquesa que aja gloria – x [mil] reais

Soma – ijc – xbiijº biijc – Lxxx reais
/fl. 18v./

Jtem a doze24 de Julho de mill quinhentos sesemta e hum pagou 
Gaspar de Cisneyros a Nicullao Rodriguez de Sequeira sesemta mill 
reais em comprimento de pago das dobras do casamento de dona 
Felipa sua molher que avia de aver do duque que o qual seruiço a 
duquessa dona Ysabell que Deus tem e em sua vida cassou – Lx [mil] 
reais

Jtem em Nouembro de mill quinemtos sesemta e hum pagou Gaspar 
de Cisneyros ao doutor Fernam d’aluarez vimte mill reis que lhe a 
duquessa dona Jsabell que aja gloria deixou em seu testamento pera a 
primeira filha que cassase [sic] – xx [mil] reais

Jtem em Julho de mil quinhemtos sesemta e hum pagou Gaspar 
de Cisneiros çemto e sesenta e noue mil oytocemtos e cimquoenta 
reis a Fernão Gomez de Moraes dos mouens que vemdeo a casa da 
Misericordia de Vila Vicossa em desconto do dinheiro que o duque 
deuia de Thome Lobo – cento Lxix [mil] reis

Jtem em Abril de mil quinhemtos cimquoemta e noue Recebeo João 
Guomez Viejra o dinheiro que foy de Thome Lobo que elle deixou aa 
Misericordia de Vila Vicossa

Jtem a xbj de Majo de mill quinhemtos sesemta e hum passou 
prouissão pera o Recebedor das Sisas de Monsaraz do dinheiro da carta 
geral deste anno emtregar a Aluaro Louremco prior setenta mill reis 
em comprimento do dinheiro que sua senhoria deuja do deposyto dos 
comendadores , de Monsaraz

Soma – iijc – xix [mil] – biijcL reais
24 Mss.: correcção sobre a palavra 

“desazete”.
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/fl. 19/
Livro da fazemda do anno de bcLxiij do dinheiro que ho duque que 
deos tem pagou semdo cassado com a duquessa dona Breatiz / que 

deuia d’amtes

Jtem A cimquo de Fevereiro de mill quinhemtos sesemta e tres 
pagou Amtonio Mouro a Joam Nunez boticayro oyto mil reis que por 
certos escritos de fisicos se mostrou serem lhe deuidos de purgas que 
deu pera sua senhoria e pera a duquessa que aja gloria e pera duque 
de Barcellos desde Junho de mill quinhentos cimquoemta e sete ate 
nouembro de mill quinhemtos cimquoemta e oyto – biijº [mil] reais

Jtem a xxiij de Março de mill quinhemtos sesemta e tres pasou 
mandado pera Amtonio Mouro pagar a Luis Gomcalluez moco de 
estribeira a catorze mill reis de sua satisfação – xiiijº [mil] reais

Jtem Lembre de se carregar a Amtonio Mouro / cemto e trimta e 
quatro mill seiscemtos e cimquoemta e seis reis / de mercadoria que 
no anno de quinhemtos sesemta e tres se pagou aa Marquesa d’Ellche 
que mandou ao duque/

Jtem em Agosto de mill quinhemtos sesemta e tres pagou Antonio 
Mouro a Esteuão Carualho de sua satisfação vimte quatro mil reis – 
xxiiij [mil] reais

Soma Rbj [mil] reais
Acabousse o Livro do anno de bcLxiij
/fl. 19v./

Liuro do anno de bcLxj
Jtem a xj de Marco de mil quinhemtos sesemta e hum pagou Amtonio 

Mouro trimta mill reis a Maria Nunez sobrinha da molher de Cristouão 
Samchez que avia d’auer dos nouemta mil reis que ho duque ha annos 
tinha em sy de Tome Lobo os quaes o dito Tome Lobo deixou que se 
desem a orfaans de que sua senhoria com estes tem ja pagos sesemta 
mill reais e deue somente trimta mil reis agora – xxx [mil] reais

Jtem a xij de Feuereiro de mill qunhemtos sesemta e hum pasou 
mamdado pera leuarem em comta a Antonjo Mouro vimte mill reis que 
pagou por Tome de Sousa ao comde de Temtugalle em parte de pago 
das casas que o comde vemdeo a Tome de Soussa / Jsto he em parte do 
dinheiro que o duque deuia a Tome de Soussa do casamento de dona 
Ysabell sua molher – xx [mil] reais

Jtem a vimte de Julho de mill quinhemtos sesenta e hum pasou 
mandado pera leuarem em conta a Antonio Mouro sesemta mill reis 

que pagou por Tome de Soussa ao comde de Temtugal em pagamento 
de hũas casas que lhe Tome de Sousa comprou em Villa Vicossa a fonte 
pequena o quall dinheiro Recebeo Francisco Fernandez capelão do 
comde , ysto era do cassamento que dona Yssabell molher de Tome de 
Sousa avia d’aver do duque – Lx [mil] reais

Jtem em Dezembro de ill quinhemtos sesemta e hum passou mandado 
pera aleuarem em conta a Antonio Mouro catorze mill quinhemtos e 
oytenta e sete reis que valleo o tribollo que a duquesa que aya gloria 
deixou ao moesteiro da Esperamca que pessou seis marqos cimquo 
oytauas de prata – xiiijº [mil] bcLxxxbj reais

Soma Cento Rxiiijº [mil] bcLxxxbij reais
/fl. 20/

Jtem em Dezembro de mill quynhemtos sesemta e hum emtregou 
Amtonio Mouro a Luis de Samta Maria sesenta e quatro mill reis pera 
pagar hum moyo de Remda ao moesteiro de Samta Cruz em parte de 
paguo do dinheiro de Tome Lobo que deixou ao espritall que lhe sua 
senhoria deuia que Recebeo João Gomez Vieira – Lxiiijº [mil] reais

Acabou o liuro do anno de bc sesemta e hum 

Liuro do anno de bcLxij
Jtem a xbiijº de Setembro de mill quinhemtos e sesemta e dous 

passou mandado pera leuarem em comta a João Nunez de Carualhal 
trezemtos e trinta e seis mill reis que por ele entregou joão de Faria a 
Amtonio de Gouuea pera mandar a Lixboa pera comprimentode hũa 
letra de Symão de Sousa de Mallta os quaes lhe o duque deuia por 
huns Jtes abaxo escritos do mandado / e amtre elles em hum Jtem dos 
vimta quatro mill reis que ha duquessa que aja gloria deixou a Amtonio 
de Gouuea / e no anno de quinhemtos sesenta se pasou mandado pera 
João Nunez tambem lhos pagar asy que vão das vezes he necessarjo 
ver suas comtas

Jtem a quatro de Abril de mill quinhemtos sesenta e dous pagou 
João Nunez do Carualhal a Pero Godinho de Sousell em satisfacam do 
serviço que fez ao duque vimta cimquo mill reis – xxb [mil] reais

Soma – Lxxxix [mil] reais
/fl. 20v./

Jtem em Setembro de mill quinhemtos sesemta e dois pagou Joam 
Nunez trimta mill reis que deu e pagou a Caterina Alluerez pera seu 
casamento a quall casou com Amtonio Lopez ysto era do dinheiro de 
Tome Lobo – xxxx [mil] reais

Acabou o Liuro do anno de lxij
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Jtem A sete de Setembro de mill quinhemtos e sesemta passou 
mandado pera leuarem em conta a Amtonio Mouro dezanoue mill e 
trezemtos e oytemta reis que se pagaram de jmtereses e cambioas dos 
cimquo mill cruzados que se derão ao duque de maqueda do dote da 
marquessa de Elche – xix [mil] iijcLxxx reais

Jtem a sete de Outubro de mill quinhemtos sesenta pasou mandado 
pera leuarem em comta a Amtonio Mouro quatro mill e cemto e sesemta 
e seis reis que custou hum vistido que se comprou pera frey Ayres que 
lhe a duquessa que Deus tem deixou em seu testamento – iiij [mil] 
cento Lxbj reais

Jtem a vimta sete de Marco de mill quinhemtoss e sesemta pasou 
mandado pera Gaspar de Cisneiros pagar a Lucas Geralldez cemto 
e vimta seis mill e oytocemtos reis em comprimento dos dous mill 
cruzados que o duque e a duquessa donna Ysabel prometeram ao 
comendador moor pera ajuda do dote da marquessa de Villa Reall sua 
filha

Soma  – Ltaiij [mil] – iiijcRbj reais
Este Roll estas diuidas que pagou ho duque que Deus tem em tempo 

da senhora duquessa dona Breatjz me deu Lazaro Ribeiro escriuão da 
fazenda do senhor duque e he de sua letra e dise que era pera se lamçar 
em /fl. 21/ o Jmuentayro e he escrito em cimquo meas folhas com esta 
e vam nelle tres adicoes Riscadas e asiney aqui Sebastião Alluarez o 
escreuj
Sebastião Alluarez/.
fforam comentados estes treslados com os propios [sic] por mjm 
sprivão
/fl. 21v./ branqua

/fl. 22/
Pytysão da senhora duquesa dona Breatyz //

Sobre o ouro e fejtio dos diamantes e as agoas de chejro25

Ano de nacymento de nosso senhor yesu [yhu] christo [xpo] de myll 
e quynhemtos e setemta anos aos homze dyas do mês de setembro do 
dyto ano em Vylla Uicosa nas pousadas de mym espriuão por Manoell 
Gonçalvez cryado da dyta dyguo da senhora duquesa dona Breatriz me 
foy dada a pytysão que adyamte vay e ao pe delle hum despacho do 
Licenciado Francisco Gomez d’Abreu yuyz de fora e dos órfãos em a 
dyta vylla em que mandaua que se pergumtase as testemunhas e lhe 

pagase estromento Nuno Alverez Pereira espryuão dos órfãos que ho 
espreuy 

pytysão
Dyz a duquesa dona Breatriz que lhe he nesesaryo pera guarda de sua 

yustyça hum estromento com dytos de testemunhas que apresemtara 
de como he verdade que /fl. 22v./ as aaguoas ystylladas que forão 
havallyadas no ymventaryo que se fez do momte pello espriuão das 
partilhas se conrromperão [sic] e perderão seu ser em tall maneyra que 
pera nenhua cousa aproueytarão forão llamcadas fora sem se huzar 
dellas sem aproueytamento allghum e asym de como he verdade que 
hus trymta e sete botoys d’ouro e allgus deles e pedras de dyamantes 
segundo que estara decrarado na verba do ymventaryo ella suprycamte 
lhe pertemse ho ouro e feytyo delles yn sollydo pellos paguar despoys 
da morte do duque seu senhor que hesta em glorya e somentos hos 
dyamantes delles pertemse as partylhas e por que ho sobre dyto he 
asym e lhe Relleva o dyto estromento pede lhe mande pergumtar as 
testemunhas que ha prestar e com seus dytos lhe pase estromento em 
forma e Recebera yustyca que por fora uão ter parte dyguo e decrara 
que por fora uão sem parte que aya de sytar pera ho caso //

pase-lhe estromento que pede salluo yure tercj poys dyz que não 
tem o caso parte

aos homze dyas do mes de Setembro /fl. 23/ de myll e quynhemtos 
e setemta annos em Vylla Uycosa nos aposemtos da senhora duquesa 
dona Breatyz aonde foy Ruy Dyanz Baya emquerredor commyguo 
espryuão pergumtou as testemunhas seguymtes Nuno Aluarez Pereira 
espryuão que ho espriuy

Jtem Antonio Mouro caualleyro fydallguo da casa do duque nosso 
senhor testemunha hapresemtada por mandado da senhora duquesa 
dona Breatryz a quem ho enqueredor deu yuramento nos Samtos 
Avangelhos em que pos a mão e o pergumtou do custume e cousas 
delle dyse que helle fora cryado do duque dom Theodosyo que Deus 
tem e que aguora seruya ho duque dom Yoam seu fylho e que derya 
a verdade//

Jtem pergumtado elle testemunha pello conteudo na pytysao que 
toda lhe foy llyda e decrarada dyse elle testemunha que ho duque que 
samta glorya aya mandara fazer hos botoys conteudos na pytysão atras 
e que elle testemunha dera a Yoam Galleguo houryues serto houro pera 
hos comesar a fazer e quando ho duque que Deus tem falleseu aymda 
não estauão acabados e que/fl. 23v/ a senhora duquesa lhe pagou a 

25 Ms.: à margem esquerda: 
Estas aguoas não lhe ficarão 
carreguadas a senhora duquessa 
se não avaliadas na botica onde 
estavão d’amtes . E hi se danarãao
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elle testemunha ho ouro que elle testemunha tynha dado ao dyto Yoam 
Galleguo houryuees e asym lhe deu ho ouro dos mays botoys e lhe 
pagou asy mesmo a senhora duquesa ho feytyo delles por homde elle 
testemunha não pos nenhum dynheyro do duque que Deus tem nestes 
botoys nem ho ouro nem no feytyo como na sua conta mylhor se pode 
ver por que nella não se achara ser lhe llevado em conta houro nem 
feytyo e all não dyse e o asynou com ho enqueredor Nuno Aluarez 
Pereira espryuão que ho espreuy

Jtem Yusta d’Allmeyda porteyra da senhora duquesa testemunha 
apresemtada por parte da dyta senhora a quem ho enqueredor deu 
yuramento nos Samtos Avangelhos e apergumtou do custume e cousas 
delle dyse que fora cryada 26 da senhora em tempo do duque que Deus 
tem e que aguora tambem e cryada e que dyrya a verdade//

Jtem pergumtado ella testemunha pello conteudo na pytysão que 
toda lhe foy llyda e decrarada dyse ella testemunha que he verdade 
/fl. 24/ que ella vyo hũa basya de peys cheya d’aguoa que foy de 
cheyro que estaua danada e a deytarão fora por não prestar e que não 
sabe ella testemunha quamta hera e all não dyse Nuno Aluarez Pereira 
espryvão que ho espreuy

Jtem Guyomar de Llemos testemunha hapresemtada por parte da 
senhora duquesa a quem ho enqueredor deu yuramento nos Samtos 
Avangelhos e aperguntou do custume e cousas delle dyse que seruyra 
ho duque que Deus tem e haguora seruya a senhora duquesa e que 
derya a verdade

Jtem pergumtado ella testemunha pello conteudo na pytysão que 
toda lhe foy llyda e decrarada dyse ella testemunha que vyra meya 
duzya de barys de cobre cheyos d’aguas de cheyro toda danada e que 
estes barys podyão llevar doze canadas cada hum afora houtros mays 
pequenos e que toda ha aguoa se perdeo e a deytarão fora e all não 
dyse Nuno Aluarez Pereira espryvão que ho espreuy
/fl. 24v/

Vyollamte Rodryguez testemunha apresentada por parte da senhora 
duquesa a quem ho enqueredor deu yuramento nos Samtos Avangelhos 
e aperguntou do custume e cousas delle dyse que ella testemunha 
seruyra ho duque que Deus tem e que aguora serue a senhora duquesa 
e que dyra a verdade//

Jtem pergumtado ella testemunha pello conteudo na pytysão que 
toda lhe foy llyda e decrarada dyse ella testemunha que vyra hũa 
basya d’aguoa de cheyro e asym vyo entornar muyta aguoa de cheyro 

de barys de cobre e toda esta haguoa era muyta camtydade e toda 
estaua perdyda que não prestou e all não dyse e Nuno Aluarez Pereira 
espryvão que ho espreuy

Ho quall trellado de testemunhas asym tralladado como dyto he eu 
Nuno Aluarez Pereira espryuão dos orfãos em esta Vylla Uycosa e seu 
termo pello duque noso senhor tralladey do propyo que fyqua em o 
meu poder todo de verbo a verbo sem cousa que duuyda fasa e ao 
consertar consertey este com ofysyall /fl. 25/ abayxo e vay asynado e 
vay serado e asellado com o sello deste conselho desta Vylla espryta 
em quatro meyas folhas com esta que acabey aomde aquy por verdade 
aquabey a asyney do meu synall Razo e acustumado que tall he feyto 
no dyto dya e mes e anno atras espryto
[Assinatura] Nuno Aluarez Pereira

concertado comyguo tabeliam
[Assinatura] Lopo Cordeiro

Saybão quamtos Este estromento de Justyficacão vyrem diguo 
eu Guaspar Magro tabeliam do Judycyall em esta Uylla Vycosa e 
certefyquo que ha letra e synall destes autos atras da pytycam e dito 
de testemunhas e letra de concerto o pe delles he da letra e synall de 
Nuno Aluarez Pyreyra escriuam dos horfãos e de Lopo Cordeiro tabeliam 
de Judiciall e das notas em esta dita villa e que hoje em dia Seruem 
o dyto Carguo e que has suas escreturas se da Jmteyra fe e credyto 
tanto quamto com direito se deve dar e por certeza delle Eu sobredito 
tabeliam ho escreuy e asyney de meu pubrico synall oje homze dias do 
mes de Setembro de myll e quinhemtos e setemta anos
/fl. 25/
Dar-se-ha’o senhor Gyronymo Pereira de Sa fydallguo da casa d’el Rey 
noso senhor

/fl. 26/
+

Cjtaçam

Aos sete dias do mas de Marco de j [mil] bc setemta e tres Annos em 
Evora na Relacão na Audiencia que fazia o desembargador Jeronimo 
Pereira de Saa juiz destas partilhas pelo procurador da senhora duquesa 
foj dyto Ao / dito desembargador que mandase que este ffeyto fose 
por diamte por que as partes eram Reqrjdas pera falar neste ponto 26 Mss.: repetição da palavra “ada”.
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por pasar de sejs meses que se nam fala nele E o desembargador 
fez pergunta a mjm sprivam se eram As partes Reqrjdas E eu lhe dej 
Rezam que aos vymte e sejs dias do mes de Fevereyro / que pasou 
neste presemte Anno foram avjdos por Cjtados neste Juyzo o duque 
e a Senhora dona Catarina e a senhora duquesa dona Brjatjz em seu 
nome e como tutor de seus filhos e asi o doutor João de Melo de Sousa 
Curador e dos menores filhos E da dita senhora como Comsta pelos 
Autos que estam em meu poder / E o desembargador visto minha fe 
ouuio os ditos senhores e curador e tutor dos menores por Reqridos 
pera falar neste feito por todos os termos e Autos /fl. 26v/

Judiçiaes / e mamdou doar vjsto Ao procurador dos Autos e lhe 
Asynou termo que ‘te primeira Audiencia digna de sua Justica neste 
Juizo por pasar de sejs meses Sebastiam Alluarez que sprivj

dado Ao Licenciado Fernando Pirez de Lixboa a dez de Marco

Aos omze dias do mes d’Abrjl de mjl qujnhemtos setemta e tres 
Anos em Evora na Relacam na Audiencia que fazia o desembargador 
Jeronimo Pererira de Saa jujz destas partilhas pelo procurador da 
Senhora duquesa foy dado este feyto com as Rezões segujntes e 
Sebastiam Alluarez que ho sprivvj

/fl. 27/
+

senhor
ao tempo do Jnuentario protestou a duquesa que relegou na Jurus 

curandj lancaua algũas cousas que não erão de partilha , E mandar 
em seu tempo requerer sobre ellas sua Justica , E por que protestatio 
seruatius protestantis illesum Lateruis 3 solen que fl. de relig. Et sump 
funery idcirco o faz agora e diz o seguinte

Quanto as joias folio 2º et 3º
compradas constante matrimonio

Diz a duquesa que o duque que he em gloria, lhas deu e entregou, 
pelo que dado caso que donatio nom valererit vt poste facta constante 
matrimonio portatem et fl. de dona inter virum et vxo[rem], attamen 
morte Ducis confirmata est Liber Papinianus fl. de dona inter virum et 
vxo[rem] e ficam na terca / E quando o caso se estreitasse muito não se 
pode negar ficarem em acquiridos

Quanto as joias e brincos do 
Scritorjo da duquesa folio 4.º

Ha neles certas peças e brincos que pertinent adornatum corporis, e 
outros que são de desenfadamento como cousinhas de cristal e cousas 
semelhantes vt patet et discursu /fl. 27v/ do dito apontamento folio 
4º cum sequem/

Quanto as de ornatu corporis, por o duque declarar em seu testamento 
que não lhas deu mais que pera seu vso 27 parece que pertencem aa 
fazenda ou acquirjdos 

Quanto ás outras são precípuas da duquesa por que não são cousas 
que se comprendão naquelas palauras pera seu vso que respiciunt 
ornatum per suis [?] / Et eorum donato et traditio morte confirmata 
est vt de Liber Papinianus e parece sem duujda que o duque naquela 
declaracam nam entendeo de brincos de scritoyjo

E a mesma distinçam faço nas 14 addições que comecam folio 13 
verso in fine cum seqquitur saluo no que a duquesa Jurou que comprou 
por seu dinheiro, por que parece que se deue estar a seu juramento 
vista a qualidade de sua pessoa e das cousas arg. [?] que Liber Titio 
fundus [?] fl. de cond. Et demo et per felic firniter de suª trinj n.º 1.º

Jtem respraedictis [?] sequitur que as joias que o duque deu aa 
duquesa despois de feito o testamento / esas indistincte lhe ficam 
praecipuas por que as não reuogou e ficão confirmadas pela morte vt 
de Liber donationis [?] quas [?] parentes e a clausula do testamento em 
que dixe que  lhe não dera as joias senão pera seu vso, não Se entende 
senão nas que tinha dadas antes do testamento vt in Liber si ita cum 
/fl. 28/ dor [?] notaris fl. de auro et argentus lega et ad nas [?] cor que 
dese in futurum que não reuogou e trar-se-ão as ditas joias precipuas, 
da terca por não se diujda obligatoria e o diz a ordem liuro 4.º titulo 9.º 
§ se o marido ver fe E se aquele /

Quanto ao ouro E feitio dos 37 botões de diamantes folio 7 & a 
duquesa jurou a verdade Jbidem, parese que não deue aver niso duujda 
– pois diz que o ouro e feitio foy de seu dinheiro post mortem ducis – e 
asi o prouou per tal folio 5.º hinc retro –

Quanto ao 2.º apontamento per sy se 
Justifica não he necessario justifica-lo 

vista a forma do concerto que lege 
facit Liber Legem quam dixisti e de pactum

O terceiro apontamento das duujdas que se pagaram Contante 
matrimonjo que a duque que Deus tem deuia ante matrimonjum 
quorum sit relatio es folio i5 – nom est dubium que a metade delas são 
acquirjdos / por que 28 são diujdas do seu tempo senão do primeiro 

27 Mss.: rasura sobre a palavra “pa”.

28 Ms.: palavra rasurada.
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matrimonjo, as quaes o duque ouuera de pagar de bonis suis tantum 
pela ordem liuro 4 titulo 7º § pen. in fer que debita ante societatem non 
communjcantem in societate Liber sed nequem es alienum fl. socio. 
pelo que na partilha dos acquiridos ão de tirar aa duquesa a metade da 
contja destas diujdas que se pagarão /fl. 28v/ constante 2º matrimonjo 
e dar-lha in solidum / e partir os mais acquirjdos

29Quanto ao 4.º apontamento ja dixe sobre elle no fim do primeiro 
supra vbo erat lucuse

Quanto ao 5.º apontamento das agoas de cheiro / Sebastiam Aluarez 
daraa fee como se danarão, pelo que se deuem descarrregar, que quem 
dolores culpa sit imputatem heredj que  culpam conunsit vel dolum  
Liber et frito verse nam et omnja fl. famj [?] her. nom autem que fortuito 
Liber heredes § nom tantum dolum [?] inuncta Liber 3ª fl. cor diuj et 
Liber cum duobus § damna fatalia fl. pro socio

Nec obsterit dizer-se que lhe ficarão et ideo pinerunt suo piriculo / 
por que não lhe ficarão como vendidas mas como a quem pertencião 
ficar in judicio fami hered. ; ante quod finjtum res hereditarie percunt 
omnibus Liber sed et ejus fl. fami heredies /

Quanto a scraua Jndia Violante / não he de partilha por que o senhor 
dom Constantino a deu a duquesa  e logo se fez dito protesto / e 
heranca se entende de relientis a defunccto nom aliunde Liber cum 
quent. [?] e dei no folio testamento / nem  he acquirjdos por ser doacão 
Liber nec adiecit fl. prosocio –
Fuit jgitur Justjtia in productis cum expensis
/fl. 29/

E dado como dito he o desembargador mandou daar visto Ao 
procurador do duque e lhe Asynou termo qua’te primeira Audiencia 
digna de sua Justiça eu Sebastião Alluarez que ho sprivj
dado a xj de Abrjl Ao procurador do duque

Aos quatorze dias do mes de Mayo de j [mil] bc setemta e tres Anos 
em Evora na Relacam na Audiencia que fazia o desembargador Jeronimo 
Pereira de Saa Jujz destas partilhas pelo procurador do duque doj dado 
/ este feyto com as Rezões sequjmtes 
Sebastiam Alluarez que ho spriui

+
senhor

Nam me pareçe que este caso e as duujdas que se mouem da parte 
da senhora duquesa se podem determinar com tanta façelidade como 

seu aduogado o aponta / sam cou/fl. 29v/sas diuersas e que requerem 
maior exame & maturam & digestionem, e ajnda materia de artigos 
siquidem nam se podem sem jso determinar - et vt Jterjm satisfaciam 
Jrej breuiter respondendo –

Quanto ao primeiro apontamento das joias
que a senhora duquesa diz que sam suas e lhe

pertençem por serem dadas pello duque
Nam tem seus avogado rezam, por que de tal doaçam nam consta 

posto que a senhora duquesa tiuese as ditas Joias por que Jnter 
conjuges non dicitur nec presumit donatio nisi ex te .c. de dona ante 
nup. Onde diz quod Jdeo morte non confirmant./

Nam quando a liquid traditer jponse [?] vel vxori vt magis ornate 
accedat ad virum, Jllud non Jntelligitur donari sed comodari. Et 
sic dicitur in vestibus pretiosis, & Jn margatis [sic], & gemis, & alijjs 
ornamentis .Liber si vt çerto § Jnterdum sscilicet commo vbi Bartolo 
onde dizem tambem quod ex hoc non confirmantem morte nec debet 
apud vxorem remanere. refert & sequitur and. sicu. in jub. ex. de commo 
col. 2ª m. si Jdem tenet val. m. l. pe. § seruis col. Si. versi de ornamentis 
sscilicet solum mater et resoluit polla30 in rub. de dona jnter vi & vxo. 
§ 6 n.º 5.º / E por que estas Joias sam desa qualidade potius videritus 
[?] comodare & testimonia dise adornatum quem donaterj /fl. 30/ et 
nihil est dizer que quando se a pose de doacam valida que nam podia 
deixar de ser acquirido./ Jsto em nenhũa razam sem fundamento pois 
he claro contudo eram joias e peças que o duque que aja gloria tinha 
quando casou com a senhora duquesa / e que se fez e sem ser compra 
depois seria a mesma fazenda. Mas Jure vera d’antes as tinha e era 
fazenda sua /

Jsto mesmo respondo a todas as outras addições desta qualidade. 
/ o que se comproua e justifica pella carta do testamento em que 
declarou que  nam dera as Joias a senhora duquesa senam o vso dellos 
et adorrnatum pello que nam ouue razam de se propor tal duujda, por 
duujda pois em direito o nam he -

Ad testimonium
E quanto ao ouro e feitio dos botões a presumpcam do direito he que 

ex bonis vini se fizeram, pella qual tanta m. l. cum oportet in primum 
capitulo debo. que libe pello tex. m. l. etiam capitulum de dona. Jnter 
virum & vxorem & m. librum quintus sscilicet eorum Titulo pello que 
non juste petit quesetire como cousa sua e o direito nam manda que 
por o que aporte dise se julgal/

Ad tertium dos [?] iiijcLrbij e tantos reis

29 Mss.: À margem esquerda “E eu 
respondo no primeiro e 2º”

30 Ms.: palavra rasurada.
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Nam vejo a scriptura do concerto em que se este apontamento funda. E 
por Jso lhe nam respondo como avir tera boa reposta [sic].
/fl. 30v/ 

ao 4º dos diuidos
He neçessario justificar se o que se diz. E ajnda entam se vera como se 
deue entender a ordenacam 

ao 5º das agoas de cheiro
nam tem razam pois ficaram a senhora duquesa e ella os tomou per asi 
Jdeo suo perierunt periculo .L. primo capitulo de periculo & commo rei 
vendi.

ao 6 da escraua
he materja que consiste em proua et Jn facto e pende de saber a quem 
se deue e como jsitem em tudo nom pede bem . Et siat Justicia en 
expensis
E dado como dito he o desembargador mandou doar visto Ao procurador 
digo Ao doutor Amrrique doutor procurador dos menores e lhe Asynou 

termo quate primeira Audiencia dytta de sua Justiça Sebastiam Aluarez 
que ho spriui
dado Ao curador dos minores a xiiij de Mayo
Aos dezanove dias do mes de Majo de j [mil] bc setemta e tres Annos 
em Evora na Relação na Audiencia que fazia o desembargador Jeronimo 
Pereira de Saa Juiz destes partilhas pello procurador dos Autos foj dado 
este fejto com as Rezões segujmtes Sebastião Aluarez que ho sprivi

+
senhores

eu como não tenho quem me imforme por parte dos senhores menores 
siguo o que se responde por parte de Sua Excelencia por que isso he o 
que pareçe de direito e esta satis docti apomtado e não he neçessario 
acrecentar nem deminuir fiac igitur Justitia cum sumptibus
E dado como dito he o desembargador mandou que fose Concluso 
Sebastião Aluarez que ho spriui

Concluso
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1 Ms.: à margem esquerda: 
Adquerydo

2 Ms.: à margem esquerdo “Ya estam 
Lançadas no Jmuentajro”.

/fl. 1/
1 aquy estão tambem as avalyações da carpymtarya e pymturas e 
grades adiantes 

2 Avalljação das bem feytoryas que fez o duque que deus tem nestas 
casas de Villa Vicosa depois que casou com a senhora duquesa dona 
Brytyz que foy em setenbro de mjll e qujnhentos cymcoemta e noue 
ate que faleçeo que foy em Setembro de qujnhentos sesemta e tres 
as quais bem feytoryas são de pedrarya e aluenarya

Jtem na primeyra casa scilicet a que esta sobre o Ribeiro e a segumda 
pegada com ella tem hũa parede da bamda de demtro que tem, amtre 
as casas que tem de comprydo cymco braças e mea tem esta parede 
d’allto tres braças e tres pallmos e de groso tres e meo a oytocentos 
reis a braça momta dezanoue mill e seiscemtos reis – xix [mil] bjc reis

Jtem as duas paredes que Repartem as prymeyras duas casas que 
estão onde estaa hum poço tem de comprydo quatro braças e dous 
palmos e d’allto tres e mea e dous palmos e de groso tres e meo que 
são vimte e cymquo bracas a oytocentos reis a braça momta vimte mjll 
reis – xx [mil] reis
/fl. 1v/

Jtem a parede que esta no pateo que aparta as duas casas atras escrytas 
tem de comprydo com a largura do pateo seis braças e palmo e meo e tem 
a dita parede de allto tres braças e tres palmos e meo e de groso tres 
palmos e meo são vimte hum mill e qujnhentos reis – xxj [mil] bc reis

Jtem vimos ho poço que esta no pateo pegado com as casas acyma 
escrytas tem d’alto trymta hum pallmos e de largo cymquo palmos e de 
comprydo dez palmos foy avalljado asy como esta o poço em cymquo 
mjll reis – b [mil] reis

Jtem hum pedaço de parede que foy feyta com a dita obra que esta 
da bamda do musteyro tem de comprydo quatro braças e seis palmos e 
d’alto dez pallmos e groso quatro a oytocentos reis a braça soma a seis 
mjll e cento e seis reis – bj [mil] cento bj reis

Jtem a parede que esta da bamda do Reguengo tem quatro braças 
e tres palmos de comprydo e d’allto vimte palmos e de groso quatro 
pallmos e meo são catorze braças e mea a oytocentos reis a braça soma 
omze mjll e seiscemtos reis – xj [mil] bjc rs
/fl. 2/

Jtem a parede da bamda do dito corredor da bamda das casas do 
terreyro tem cymco braças e mea e dous pallmos e tem a djta parede 
d’allto tres braças e tres pallmos e meo / de groso tres e meo são vimte 
e cymquo braças e mea a oytocemtos reis a braça monta vimte mjll e 
quatrocemtos reis – xx [mil] iiijc reis

Jtem no dito corredor da outra bamda outra parede do tamanho 
desta outros vimte mjll e quatrocentos reis – xx [mil] iiijc reis

Jtem as paredes dos atalhos das casas do corredor que são tres 
paredes tem de comprydo doze braças e mea e d’allto tres braças e 
tres pallmos são coremta e cymquo braças a oytocemtos reis momta 
trymta e seis mjll reis – xxxbj [mil] reis

Jtem a parede da escada que vaj de hũa destas casynhas pera cyma 
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3 Ms.: rasura sobre a palavra “tres”. 

Substituída pela palavra “quatro”.

tem de comprydo tres braças e tres palmos e de groso tres pallmos e 
d’alto tres bracas e tres pallmos são oyto mjll e oytocemtos reis – biij 
[mil] biijc reis
/fl. 2 v/

Jtem a parede que atravesa do Jardym ao terreyro no topo do 
corredor tem a dita parede de comprydo seis braças e mea e tres 
pallmos e d’allto tres braças e tres palmos e meo e de groso quatro 
pallmos são trymta e seis braços a oytocentos reis a braça são vimte e 
oyto mjll e oytocemtos reis – xxbiij [mil] biijc reis

Jtem outra parede nesta casa do mesmo tamanho e medida vall 
outros vimt’oyto mjll reis e oytocentos reis – xxbiij [mil] biijc reis

Jtem hũa parede que esta amtre as casas que estão no cabo do 
corredor tem as duas casas tem esta parede tres braças e tres pallmos 
em quadrado tres palmos são treze braças a oytocentos reis a braça 
soma dez mjll e quatrocemtos reis – x [mil] iiijc reis

Jtem djante destas adycões estão tres paredes que tem huns 
Repartymentos que tem tres braças e mea e hum pallmo e meo e trymta 
e tres palmos d’allto e de groso tres são catorze bracas e sesenta e 
quatro palmos a oytocentos reis a braça soma omze mjll e trezentos e 
oytemta reis – xj [mil] iijc Lxxx reis
/fl. 3/

Jtem hũa parede que serue a estas casas ambas do corredor por 
djante tem de comprydo seis braças e tres pallmos e trymta e tres 
palmos d’allto e tres e meo de groso que são trymta e hũa braças e 
cento e quatro palmos a oytocentos a braça monta vimte e sete mjll 
novecemtos e vimte reis – xxbij [mil] ixxx reis

Jtem hũa parede que Reparte as casas amtre ho Regemgo e o 
terreyro tem quatro braças de comprydo e d’allto trymta e tres palmos 
e de groso tres e meo são dezoyto braças e cento e vimte palmos a 
oytocentos reis a braça momta quatorze mjll e setecentos e sesenta 
reis – xiiij [mil] bijclx reis

Jtem a parede do Regemgo tem de comprydo qujmze braças e tres 
pallmos e d’allto trymta e tres palmos e de groso cymquo pallmos 
são cemto e hũa braça a oytocemtos reis a braça soma oytemta mjll e 
oytocentos reis – lxxx [mil] biijc reis

Jtem a escada que serue do sotão pera o prymeyro corredor vall 
tres myll e duzemtos reis – iij [mil] ijc reis
/fl. 3 v/

Jtem a parede do terreyro dezanoue braças e d’allto seis braças 

e de largo cymquo pallmos e isto do alpemdre ate ho musteyro são 
duzentos e vymte e oyto braças a oytocentos reis ha braça soma cemto 
e oytenta e dous mjll e quatrocentos reis – cento Lxxxij [mil] iiijc reis

Jtem na casa praceyra da casa que tem a estorya de Daujd que 
esta pegada no Regemgo da segumda abobada pera cyma tem duas 
paredes que tem de comprydo seis braças e mea e d’alto doze palmos 
e de groso quatro3 palmos são omze braças e cemto e trymta pallmos 
a oytocentos reis a braça soma noue mjll e cento e nouenta reis – ix 
[mil] centoLR reis

Jtem hum pedaço de parede que esta no telhado sobre o terreyro 
tem de comprydo trymta pallmos e d’allto cymquo e de groso quatro 
são duas braças e cem pallmos a oytocentos reis a braça momta mjll e 
nouecentos reis – j [mil] ixc reis
/fl. 4/

Jtem hũa parede que esta na torre sobre ho alpemdre que parte 
com a casa de David tem de comprydo quatro braças e dous pallmos e 
d’allto seis braças e dous pallmos e [de] groso cymquo pallmos que são 
cymcoenta braças e cemto e vymte pallmos a oytocentos reis a braça 
momta quarenta mjll e trezentos reis – R [mil] iijc reis

Jtem a parede da torre da bamda das casas velhas tem de comprydo 
seis braças e dous pallmos e d’allto doze pallmos ata ho frechal de 
groso quatro pallmos são doze braças a oytocemtos reis momta noue 
mjll e seiscemtos reis – ix [mil] bjc reis

Jtem na mesma parede do frechal pera Ryba tem de comprydo 
coremta e oyto pallmos e d’allto omze e de groso quatro são oyto 
braças e cento e vimte e dous pallmos a oytocentos reis soma seis mjll 
e setecemtos e sesemta reis – bj [mil] bijc Lx reis
/fl. 4 v/

Jtem a parede domde esta ho caracoll tem d’allto quatro braças e 
dous pallmos e de comprydo coremta de grosso cymquo pallmos são 
trymta e sete braças e cemto e cymquoemta pallmos que a oytocentos 
reis monta trymta mill e cymquoemta reis – xxx [mil] L reis

Jtem a parede do caracoll he frances tem de largo qujmze pallmos 
d’alto coremta e tres vall a dinheyro dous mjll e seiscentos reis – ij [mil] 
bjc reis

Jtem o caracoll tem vymte e nove degraos que vallem dous mjll e 
nouecemtos reis – ij [mil] ixc reis

Jtem a parede da torre que esta sobre ho terreyro tem de comprydo 
cymcoemta e sete pallmos e d’allto qujmze de grosso dous palmos 
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e meo são oyto braças e cento trymta e sete pallmos são seis mjll e 
oytocentos e dez reis – bj [mil] biijc x reis

Jtem hũa parede que esta na casa que esta debaxo da torre tem 
comprydo trymta e cymquo pallmos e d’allto trymta e largo quatro e 
meo são dezoyto braças [fl. 5] duzentos vymte e cymquo pallmos ao 
dito preco momta qujnze mjll e setemta e cymco reis – xb [mil] lxxb 
reis 

Jtem hũa parede que esta na do alpemdre que vaj do chão tem de 
comprydo setemta pallmos e d’allto sesemta e tres e de grosso dous 
pallmos e meo são trymta e sete braças e duzentos palmos a oytocentos 
reis a braça soma trynta mjll e duzemtos reis – xxx [mil] ijc reis 

Jtem hum pedaço de parede que tem tres braças e mea e dez 
pallmos são dous mjll e oytocentos e trymta reis – ij [mil] biijc xxx reis

Jtem a casa sobre ho alpemdre tem duas abobadas hũa em cyma 
da outra que fazem duas camaras tem de comprydo cada hũa sesemta 
e dous pallmos e de largo trymta digo vymte e noue pallmos momta 
quarenta mjll e quatrocemtos reis – R [mil] iiijc reis

Jtem a casa de David duas abobadas allto e baxo tem de largo vimte 
e noue palmos e meo e tem de comprydo vymte e noue valem duas 
abobadas trymta e sete mill reis – xxxbij [mil] reis
/fl. 5 v/

Jtem a casa do oratoryo e a do despacho tem duas abobadas scilicet 
o baxo e tem de comprymento cymcoenta e tres pallmos de largo e 
omze e meo pello quadrado vall noue mjll e seiscentos reis e esta 
medyda em cada hũa – n ix [mil] bjc reis

Jtem a casa que esta da banda do Reguengo tem de comprydo 
trymta e noue pallmos de largo trymta em cada hũa vall o djnheiro 
d’ambas e he d’abobada vymte e quatro mjll reis – xxiiij [mil] reis

Jtem tem ho corredor de comprydo omze palmos e meo e de largo 
sete tem duas abobadas oytocemtos reis – biijc reis

Jtem hũa camara que esta amtre ho terreyro e o Reguemgo tem de 
comprydo sesemta e dous pallmos de largo trymta sam allto e baxo 
de maneyra que são duas abobadas forão avalljadas em trymta e oyto 
myll e quatrocemtos reis – xxxbiij [mil] iiijc reis
/fl. 6/

Jtem huum oratoryo que tem a porta na camara acyma escryta tem 
de comprydo vimte e cymco palmos e dez de largo são allto e baxo vall 
cymco mjll e seiscemtos reis e tem duas abobadas – b [mil] bjc reis

Jtem o prymeyro corredor que vaj ao pateo tem de comprydo 
cymcoenta e sete pallmos e de largo sete por o quadrado vall a 
djnheyro quatro mjll e qujnhemtos reis he abobada – iiij [mil] bc reis

Jtem o segundo corredor que esta acyma do acyma escryto que tem 
de comprydo trymta e seis palmos e de largo sete pallmos vall dous 
mjll e oytocemtos reis e digo que tem de comprydo quarenta e seis 
pallmos he abobada – ij [mil] biijc reis

Jtem o terceyro corredor tem de comprydo trymta e cymquo pallmos 
e de largo sete vall a djnheyro dous mjll e setecemtos e cymcoenta reis 
he abobada – ij [mil] bijc L reis

Jtem a casa que esta da bamda do Regemgo tem de comprydo [fl. 
6 v] vymte e cymquo pallmos e de largo doze são duas abobadas allto 
e baxo vallem cymco mjll e qujnhentos e cymcoenta reis – b [mil] bcL 
reis

Jtem a casa que chega ao pateo tem de comprydo vimte e cymquo 
pallmos esta tem somente hũa abobada que vall quatro mjll e 
quatrocentos reis e de largo tem vymte pallmos e meo – iiij [mil] iiijc 
reis

Jtem hũa casa que esta da bamda do terreyro tem de comprymento 
trymta e quatro pallmos vall a djnheyro oyto mjll reis tem hũa abobada 
– biij [mil] reis

Jtem outra da bamda do terreyro tem de comprydo vymte e 
quatro pallmos e de largo vymte e meio vall a djnheyro quatro mjll e 
oytocemtos reis tem hũa abobada – iiij [mil] biijc reis

Jtem outra abobada no pateo do poço que tem de comprydo vymte 
e dous pallmos e de largo dezasete vall a djnheyro quatro mjll e 
trezentos reis – iiij [mil] iijc reis
/fl. 7/

Jtem a casa que esta sobre o Rybeyro tem de largo dezoyto pallmos 
em quadrado vall tres mjll e ijc [200] reis rem abobada – iij [mil] ijc reis

Jtem na casa da escada do sobrado pera cyma esta hum pedaço 
de parede que faz hum demte que tem de comprydo vimte e quatro 
pallmos e d’allto vymte pallmos e de groso quatro e meo vall a djnheyro 
seis mjll e setecemtos reis – bj [mil] bijc reis

Jtem hum pedaço de parede sobre ho oratoryo que tem de comprydo 
vymte pallmos d’allto sete e [de] groso tres vall mjll e qujnhemtos reis 
– j [mil] bc reis

Jtem hũa parede da bamda do Regemgo tem de comprydo 
cynquoemta e quatro pallmos e meo e d’allto qujmze e [de] groso 
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cymquo são dezaseis braças e cymquoemta pallmos a oytocemtos reis 
momta doze mjll e nouecemtos e cymquoenta reis – xij [mil] ixcL reis
/fl. 7 v/

Jtem as paredes do oratoryo tem d’allto trymta e hum palmos e de 
comprydo vymte e tres e de groso quatro pallmos são omze braças e 
cento e vymte pallmos que a oytocentos reis monta noue mjll cento e 
sesenta reis – ix [mil] cento Lx reis

Jtem a parede que serue das casas da estorya de David da bamda 
do Regemgo tem seis braças e pallmo e meo e d’allto trymta e [de] 
grosso quatro sam vymte e noue braças e setenta palmos a oytocentos 
reis monta vymte e tres mjll quatrocentos e dez reis – xxiij [mil] iiijc x 
reis

Jtem hũa parede amtre as casas que tem hũa chumyne tem trymta 
e noue pallmos e d’allto trymta de grosso quatro são dezoyto bracas 
e cento e oytenta pallmos a oytocentos reis momta quatorze mjll e 
nouecentos reis – xiiij [mil] ixc reis

Jtem hũa parede do Relojeo pera o prymeiro sobrado tem de 
comprydo vymte e cymco palmos e dezaseis d’allto e de groso quatro 
digo que são seis braças e cem pallmos que a oytocentos reis o pallmo 
soma quatro mjll e setecentos reis digo a oytocentos a braça – iiij [mil] 
bijc reis
/fl. 8/

Jtem a prymeyra parede da escada tem de comprydo vymte e seis 
palmos e d’allto vymte e dous e de groso tres são seis braças e duzentos 
dezaseis pallmos a oytocentos reis são cymquo mjll quatrocentos 
quarenta e oyto reis – b [mil] iiijcRbiijº reis

Jtem outra que vaj do lomgo da escada tem de comprydo vimte e 
seis pallmos de groso tres e d’allto trymta e seis do sobrado pera cyma 
e são omze braças e cymcoenta e oyto pallmos a oytocentos reis soma 
oyto mjll nouecentos e setemta reis – biij [mil] ixclxx reis

Jtem vymos a escada que vai do prymeiro sobrado pera cyma 
que tem doze degraos de lajeas tem de largo cymquo pallmos e de 
comprydo vymte e seis vall a djnheyro dous mjll e oytocentos reis – ij 
[mil] biijc reis

Jtem a camara grande que vaj por cyma ao Regengo e ao terreyro 
tem d’allto trymta e seis pallmos e de comprydo sesemta e quatro 
de largo quatro palmos que são trymta e seis bracas e dozentos e 
dezaseis pallmos a oytocentos reis a braça monta vimte e noue mjll 
quatrocemtos e quarenta reis – xxix [mil] iiijcR reis

/fl. 8 v/
Jtem esta camara tem outra parede que tem outro tanto que são 

vimte noue mjll quatrocentos corenta reis – xxix [mil] iiijcR reis
Jtem a parede do Regemgo da prymeyra abobada pera cyma tem de 

comprydo da escada ate ho caracoll dez braças e mea e hum pallmo 
E d’allto vymte e sete palmos e cymco de groso são cymcoenta e sete 
braças e sesemta pallmos a oytocentos reis a braça soma quarenta e 
cymquo mjll setecentos e oytemta reis – Rb [mil] bijclxxx reis

Jtem hum pedaço de parede no prymeyro amdar das camaras que 
serue ao corredor tem d’allto trynta pallmos e qujmze de comprydo e 
são cymquo braças e cem palmos a oytocentos reis soma quatro mjll e 
trezemtos reis – iiij [mil] iijc reis

Jtem de fromte desta no prymeyro corredor tem hũa parede que 
tem dezoyto pallmos d’allto e de comprydo treze e [de] groso tres são 
duas braças e duzentos e vimte pallmos a oytocentos reis soma dous 
mjll duzentos e sesemta reis – ij [mil] ijclx reis
/fl. 9/

Jtem huum pedaço de parede que esta nos amtresolhos tem em 
cyma de huum Relojeo tem de comprydo vymte e cymquo pallmos 
d’allto vimte hum parede costumada são cymquo braças e sesemta e 
dous pallmos a oytocentos reis são quatro mjll cemto e oytemta reis – 
iiij [mil] cento lxxx reis

Jtem hũa parede que vaj ao telhado de comprydo trymta e seis 
pallmos e d’allto trymta e oyto de groso tres pallmos estão sobre 
o corredor a oytocentos reis a braça são treze braças soma dez mjll 
quatrocemtos reis – x [mil] iiijc reis

Jtem outra que serue4 ao corredor da bamda do Regengo que 
tem de comprydo trymta e sete pallmos e d’allto trymta e dous e 
tres de grosso são catorze braças e cymcoenta palmos a oytocentos 
reis a braça soma omze mjll trezentos e cymcoenta reis – xj [mil] iijcL 
reis

Jtem hũa parede que Reparte as casynhas tem de comprydo vynta 
seis pallmos e d’alto outros vimte e seis e de grosso quatro que são 
dez braças e duzentos palmos a oytocentos reis a braça são oyto mjll 
seisçemtos reis – biij [mil] bjc reis
/fl. 9 v/

Jtem huns pedaços de paredes que estam da banda do Reguengo 
honde esta a chumyne tem de comprydo vymte e seis pallmos e de 
groso cymquo e d’allto sete pallmos que são tres braças e cento e 4 Ms.: palavra corrigido sobre “sobe”.
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vymte cymquo pallmos vall dous mjll setecentos setemta e cymquo 
reis – ij [mil] bijc lxxb reis

Jtem hum portall que esta no tauoleyro da escada que emtra per a 
salla tem doze pallmos e [de] largo sete palmos tem cornyja e fryso e 
lancill vall cymquo mjll e qujnhentos reis – b [mil] bc reis

Jtem na prymeyra camara esta hũa janella que tem d’allto dez 
palmos e de largo sete tem peytoryll que serue de couceyra tem 
encalços e hombreyras e sobr’arco vall quatro mjll e qujnhentos reis 
– iiij [mil] bc reis

Jtem ho portall do caracoll tem d’allto noue pallmos e de largo 
quatro he lancyll em mjll e oytocentos reis – j [mil] biijc reis

Jtem tem outro jumto com elle nesta mesma casa tem d’allto noue 
pallmos em myll e oytocemtos reis – j [mil] biijc reis
/fl. 10/

Jtem nesta casa esta hũa janella que he Rasa tem d’allto catorze 
pallmos de largo oyto tem em emxallços e sobr’arquo que mostra huum 
pallmo pellos emxallços em dous mjll reis – ij [mil] reis

Jtem na dita casa esta outra Janella que tem d’allto doze palmos de 
largo oyto mostra hum pallmo d’emxallços em dous mjll reis – ij [mil] 
reis

Jtem nesta camara esta hum portall que tem dous Rostros tem 
d’allto dez pallmos de largo cymco em quatro mjll reis – iiij [mil] reis

Jtem na casa de David duas Janellas que tem emxalços de pedrarya 
com seus sobr’arquos tem d’allto doze pallmos e de largo sete e meo 
em cymquo mjll e trezemtos reis – b [mil] iijc reis

Jtem hũa chumyne de pedra que tem sete palmos de vão e cymco 
d’allto são as pedras quatro vall mill e qujnhentos reis – j [mil] biijc 
reis

Jtem o portall do oratoryo tem d’alto noue palmos de largo quatro 
vall mjll e oytocentos reis – j [mil] biijc reis
/fl. 10 v/

Jtem outro portall que vaj da casa do despacho tem d’allto oyto 
palmos e meo de largo tres e meo em mjll e setecentos reis – j [mil] 
bijc reis

Jtem nesta casa esta outro portall que emtra em hũa camara da 
banda do Reguengo tem d’allto noue pallmos e [de] largo quatro em 
mjll e oytocentos reis – j [mil] biijc reis

Jtem em hũa casa que esta da banda do Reguengo que he parceyra 
da casa que tem a estorya de David tem duas janellas que tem d’allto 

dez pallmos cada hũa e de largo sete tem peytoryll e enxallços e sedas 
mostram hum pallmo em noue myll reis – ix [mil] reis

Jtem na mesma casa esta hũa chumyne de seis pallmos de vão que 
tem quatro pedras em mjll e qujnhentos reis – j [mil] bc reis

Jtem nesta casa esta mais huum portall que tem dez pallmos d’alto e 
de largo cymco em dous mjll reis – ij [mil] reis

Jtem no corredor onde esta hum espelho esta hũa janella que tem 
d’allto dez pallmos largo sete dous mjll e trezentos reis – ij [mil] iijc reis
/fl. 11/

Jtem hum portall que esta na camara grande tem d’allto dez palmos 
e [de] largo cymquo em dous mjll reis – ij [mil] reis

Jtem mais nesta camara gramde esta hũa Janella que tem emxalços e 
sobr’arco de pedra e tem os emxallços de largo tres pallmos e meo em 
dous myll e quatrocemtos reis – ij [mil] iiijc reis

Jtem nesta casa esta hum portall que tem noue palmos de larguo 
quatro5 [sic] em mjll e oytocemtos reis – j [mil] biijc reis

Jtem a Represa do caracoll trymta pedras toscas que vallem cymco 
mjll reis – b [mil] reis

Jtem nas couceyras que achamos no corredor em baxo e em cyma 
achamos vymte e oyto pedras de cymquo pallmos ate seis que vallem 
cymco mjll e seiscentos reis – b [mil] bjc reis

Jtem em hum sotão que esta da banda do Regemgo no cabo do 
corredor estão tres portais d’oyto pallmos e meo d’allto e de largo 
quatro outros ate oyto e quatro de largo que valem quatro mjll e 
qujnhentos reis – iiij [mil] bc reis
/fl. 11 v/

Jtem hum portall que tem hũa grade de ferros pera o Reguengo oyto 
palmos d’alto e quatro de largo em mjll e qujnhentos reis – j [mil] bc 
reis

Jtem outro portall na mesma casa que tem oyto pallmos e de largo 
tres e meo vall mjll e qujnhentos reis – j [mil] bc reis

Jtem em hũa loja da banda do terreyro praceyra da sobre djta tem 
dous portais que tem cada hum noue pallmos e de largo quatro em 
quatro mjll e quatrocemtos reis – iiij [mil] iiijc reis

Jtem hum portall que vaj pera o Reguengo tem d’allto omze pallmos 
e de largo seis e meo vall dous mjll e quatrocemtos reis – ij [mil] iiijc reis

Jtem em outro corredor esta outro portall que tem d’allto sete 
palmos e de largo seis e tem hũa grade de ferros em a banda do 
Reguengo em mjll e quatrocemtos reis – j [mil] iiijc reis

5  Ms.: corrigido sobre a palavra 
“em p.”.
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Jtem outro que esta na logea do corredor tem d’allto doze pallmos e 
de largo seis e meo vall dous mjll e qujnhentos reis – ij [mil] bc reis
/fl. 12/

Jtem mais no portall do caracoll em outros dous lla em cyma na 
torre quatro pedras em novecentos reis – ixc reis

Jtem na camara homde dorme sua excelençia estão quatrocentos 
e sesemta azulejos6 que custarão asentar e cortar tres mill reis os 
azulejos não se avalliaram – iij mil reis

Jtem huma Janella que esta na camara de Hercules que tem d’allto 
dezanoue palmos de largo sete tem seis balaustres com seu peytoryll 
tem emxallços e sobrearquo e lojeas por baxo da largura da parede vall 
a dynheyro quimze mill reais – xb mil reis

Jtem hum portall que esta na camara de Herculles tem d’allto dez 
pallmos e de largo cymco tem sobrarco e emxalços em cymquo myll 
reis – b mil reis.

Jtem outro portall que vaj da salla pera [a] Guarda-roupa tem a 
mjdida do outro que fica acyma he lancyl vall a dinheiro dous mill e 
duzentos reis – ij mil ijc reis.
/fl. 12 v/

Jtem tem esta Guarda-roupa cento e trymta pallmos de comprjdo 
e d’allto palmo e meo de pedras ao Redor em forro que vall tres mill e 
duzentos e cymcoenta reis – iij mil ijc reis.

Jtem tem esta Guarda-roupa hũa chumyne que tem de vão seys 
pallmos e d’alto seis he mollduras em quatro mill e quinhentos reis – iiij 
mil e b reis.

Jtem do alpendre para o musteyro estam da banda do terreyro dez 
vãos de pedrarya com suas Janellas que vallem a Rezão de sesenta mill 
reis cada hum delles fazem soma seiscentos myll reis – bjc reis.

Jtem mais em cyma do alpendre estão na torre em todo cyma homde 
hão de estar as armas do duque tres Janellas com o fromtespycyo com 
a pedrarya que esta por asentar em cento e vymte mill reis –  Cento xx 
mil reis.
/fl. 13/

Jtem o maynell da escada com sua cymalha pedestaes balaustos 
[sic] que tem e lajeas debaxo do emvazamento e forro de pedrarya que 
esta asemtada do segundo tavolleyro vall tudo isto sesemta e quatro 
mill reis – Lxiiij mil reis.

Jtem mais a esta comta tres pedras que estão em dous portais no 
prymeyro tavolleyro da escada sscilicet hũa verga e dous frysos que 

poseram em dous portais que forão feytos no ano de cymcoenta em 
dous mill reis – ij mil reis.

Jtem a telha dos telhados nouos e ofycyais e servjdores dos telhados 
novos qujnze mill reis com ha porem em cyma – xb mil reis.

Jtem mais seis portais que estão no Terreyro por asentar os quais 
onde estão vallem oyto mjll e quatrocentos reis – biij mil iiijc reis.

Jtem mais a guarnyção do sotão omde esta ho tamque elle esta 
debaixo da torre vall sete mjll reis –  bij mil reis.
/fl. 13 v/

Jtem a parede de taipa no quimtall das molheres de taipa dous mill 
reis – ij mil reis.

Jtem o forno avallyado em qujnhentos reis – bc reais.
Jtem hum portall novo na amtecamara da senhora duquesa avalljado 

em mijll e seiscentos reais – j bc reais.
Jtem hum portall da Guarda-roupa da senhora duquesa foy avallyado 

em mjll e seiscentos reais – jbc reais.
Jtem no terreyro do poço [sic] hũa parede foy avalljada em oyto mjll 

e seiscentos reais – biij mil bjc reais.
Jtem duas Janellas forradas que estão no tesouro e casa da fazenda 

avalljadas em dous mil reais – ij mil reais.
Jtem hum pedaço de parede debaxo do heyrado avalljado em tres 

mjll e duzentos reis –  iij mil ijc reais.
Jtem o poço da nora no Reguemgo avalljado em trymta mjll reais – 

xxx mil reais.
Jtem a guarnyção do oratoryo da senhora duquesa foy avalljado em 

dous mill e quinhentos reais digo cymco mill reais – bc reais7.
/fl. 14/

Jtem a abobada que esta a porta da salla noua avalliada em dous 
mjll e quinhentos reais – ij bc reais.

Jtem o tauoleyro de çyma da escada quando se entra pera as salas 
que tem oytenta e quatro pedras a cem reais cada pedra são oyto mjll 
e quatrocentos reais de que se abateo dous myll reais porque nom 
estaua acabado de asentar e se acabou a custa do duque – bj mil iiijc 
reais.

Jtem hũas pedras que estão jumto8 da parede do Jardym forão 
avallyadas em tres mjll e qujnhentos reais – iij [mil] bc reais.

Soma ate’ qui toda a obra atrtas escryta e avalljada9 que se fez em 
tempo da senhora duquesa dona Brytiz [sic] dous comtos cento [e] 
cymcoenta e hum mjll oytocentos [e] nouenta e quatro reais. 

6 Ms.: à margem esquerda “460 
azulejos”.

7 Ms.: riscado “ij mil bc reais”.

8 Ms.: palavra entrelinhada, 
sobrescrita.

9 Ms.: palavra borrada.
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/fl. 14 v/
Aos dezanove dias do mes de Março de mill e quinhemtos [e] 

sasemta e cimquo Anos em Villa Viçosa no aposemto da senhora 
duquesa dona Brytjz [sic] peramte o desembargador Jerónimo 
Pereira de Saa Juiz destas partjlhas / e sendo presemtes o doutor 
Esteuão Preto procurador e curador da senhora duquesa e de seus 
filhor E o doutor Vasco de Monterroyo e o Licenciado Manuel Alvarez 
procuradores e curadores do’ senhores duque e da senhora dona 
Catarina / pareçerom hy Domjngos Lourenço e Marcos de Pyna10 
pedreyros louvados dos procuradores e curadores açima nomeados E 
disseram que eles avallyarom as bemfeytorjas destas casas de Villa 
Viçosa do que pertensya a seus oficios de pedrarya e allvenarja per 
bem do Juramento que lhe elle desembargador11 deu aquela avalyação 
ffjzerão [sic] sscilicet as bemfejtorjas que se fizeram nas ditas12 Casas 
desd’o tempo que o foi o duque com a senhora duquesa dona Brytjz 
teee qu’ ele falleçeo e apresentarom a avalyaçam que he a contheuda 
daquj pera traes [sic] em quatorze meias folhas contando d’aquy pera 
tras E diseram que aviam as ditas avalyações por boas e bem feitas / e 
asynarom /fl. 15/ aquy com ho dito desembargador / estando presente 
os ditos procuradores e curadores / E por Marcos de Pyna nam saber 
stprever Asynou a seu Rogo Manuell Rodriguez morador nesta vylla 
/ e nam faça duujda nas amtreljnhas contheudas nestas avalyações 
atras que dyzem13 // quatro / da bamda do Reguemguo / Jumto // E 
os Riscados que djzem / tres / - dois mil e quinhentos14 reais / E no 
emmendado que diz // serve // por fazer verdade Sebastião Alvarez 
ho stpreuy.
Jeronimo Pereira  Domingos Lourenço  + de Marcos de Pyna  Manoell 
Roddriguez Oucheyro

Jtem avaljarom os quatrosentos e sasemta azulejos que estam na 
camara do duque a vymte reais cada hum soma nove myl e duzentos 
reais – nove mil e duzentos15 reais 
nam entram na soma16 atras /

Jtem avaliarom o escudo das armas que estaa pera se por nas casas 
em dous myl e quatrosentos reais – dois mil e quatrocentos17 reais 

nam emtra na soma atras.
/fl. 15 v/

Estas duas adições dos azullejos e escudo das armas jumtas aos 
dous Comtos Cemto [e] cimquoenta e hum mjl oytocentos [e] nouenta 

e quatro reais da soma atras faz tudo em soma – dous contos cemto [e] 
sasemta e tres mjl quatrosentos [e] noventa e quatro reais – dois contos 
Cento [e] sessenta e três mil quatrocentos e noventa e quatro reais.

Ya vay Lançada esta avalyaçam no Jmuentairo.
/fl. 16/

Avalljação da obra e bemfeytorias das casas desta villa de Villa 
Viçosa que fes o duque depois que Jnstytujo ho morgado de qujnhentos 
e coremta ‘te que casou com a senhora duquesa dona Brytyz [sic] que 
são de pedrarya e allvenarya.

//
Jtem na botyca esta em hũa parede hũas guarnyções desd’o telhado 

[que] esta guarnecyda e argamasada em ambas as casas asy na dos 
vydros como na dos pucaros vall com ho telhado noue mill e duzentos 
reais – nove mil e duzentos reais. ix ij

Jtem em hũa casa que fez o colmeeyro que esta sobre a varanda que 
estaa sobre o tamque tem de comprydo cymco braças e de largo vimte 
e seis pallmos e de groso quatro he de taipa d’alto vimte pallmos esta 
guarnecyda e ladrylhada vall com todas estas cousas dezanoue mill e 
quinhentos reais – dezanove mil e quinhentos reais. xix bc
/fl. 16 v/

Jtem na cozynha da botyca esta hum pedaço de parede que tem de 
comprydo cymcoenta e quatro pallmos e d’allto omze tem mais hem 
torno na largura da casa que tem vymte e quatro palmos foy avalljada 
em noue mill e trezentos reais – ix [mil] iijc reais

Jtem hũa parede que esta em hum corredor sobre o pateo do poço 
tem de comprydo quarenta e cymquo pallmos e d’allto onze e meo e 
de groso dous e meo que são cymquo bracas a oytocentos reais são 
quatro mjll reais – iiij [mil] reais

Jtem no corredor esta hũa parede frances [sic] que tem de comprydo 
treze pallmos e meo e d’allto qujmze vall setecemtos e cymcoenta 
reais – bijcL reais
/fl. 17/ 

Jtem mydymos hũa parede frances [sic] que esta sobre a salla da 
capella que tem de comprydo vymte e seis pallmos e d’allto dezaseis 
com sua guarnyção vall dous mjll e quatrocentos reais – ij [mil] iiijc reais 

Jtem hũa parede na sobredita casa que tem d’allto dezaseis palmos 
e de comprydo coremta e quatro estão estas casas todas gornecydas 
e ladrylhadas valem a dinheiro cymco mill e seiscentos reais – b [mil] 
bjc reais

10 Ms.: borrão sobre a primeira letra.

11 Ms.: borrão sobre a palavra

12 Ms.: borrão de trespasse de tinta 
sobre a palavra.

13 Ms.: palavra borrada.

14 Ms.: “ij bc”.

15 Ms.: “jx [mil] ijc”.

16 Ms.: palavra rasurada.

17 Ms.: “ij [mil] iiijc”.
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Jtem na casa da botyca esta hũa parede da banda do Regemgo 
que tem d’alto com seu alyceçe [sic] corenta e oyto palmos e de 
comprydo tem ambalas casas trymta e noue pallmos e de largo tres 
são gornecydas são vynte e duas bracas e cento e dezaseis pallmos a 
oytocentos reais soma dezasete mjll novecemtos quarenta e oyto reais 
– xbij [mil] ixcRbiij reais
/fl. 17 v/

Jtem na casa atras escryta esta hũa Janella que vall mjll e qujnhentos 
reais – j [mil] bc reais

Jtem esta guarnycão e argamacas vallem dous mjll reais – ij [mil] 
reais

Jtem mais em esta botyca esta hum estremo de parede que dece 
ao chão de largo dez palmos e d’allto cymcoenta e tres que são seis 
braças a oytocentos reais a braça somam quatro mjll e oytocentos reais 
– iiij [mil] biijc reais

Jtem mais hũa parede de comprydo trymta pallmos e d’allto doze a 
quall esta debaxo do campanayro que vall com sua cymalha e cornyja 
e campanayro e molduras de fromteespycyo seis mjll e setecemtos 
reais – bj [mil] bijc reais

Jtem hum pasadyço na varanda das molheres que tem vymte 
palmos de comprydo d’allto cymco de largo sete [e] meio o pee tem 
doze pallmos e de groso cymquo em tres mjll e duzentos reais – iij 
[mil] ijc reais
/fl. 18/

Jtem na torre esta hũa abobada que tem a casa da comprydo 
coremta e oyto pallmos e de largo trymta e dous e esta argamasada 
avalljada em vymte e tres mjll reais – xxiij [mil] reais

Jtem hum portall que vaj da camara de Cypiam pera guarda Roupa 
tem d’alto noue palmos e de largo quatro vall mjll e oytocemtos reais 
– j [mil] biijc reais

Jtem hum portall que esta na mesma camara tem d’allto dez palmos 
e meio e de largo sete vaj pera ho oratoryo em dous mjll e qujnhentos 
reais – ij [mil] bc reais

Jtem hũa chumyne que tem cymquo pallmos d’allto e de larguo 
sete he de molduras e tem hum fromtesprycyo e vall quatro myll reais 
– iiij [mil] reais

Jtem esta nesta camara hũa Janella que tem emxalços de pedrarya 
/fl. 18 v/ tem d’allto dez pallmos e de largo quatro e meo foy avalljada 
em seis mjll reais – bj [mil] reais

Jtem mais outra Jmteyra que tem d’allto dez palmos tem emxallços 
de pedrarya tem de larguo sete e meo e vaj pera o pateo das molheres 
avalljada em seis mjll reais – bj [mil] reais

Jtem esta camara tem de comprydo coremta e seis pallmos e meo 
e tem de largo vimte e sete e meo de ladrylho desta casa seis mjll e 
qujnhentos reais o ladrjlhado18 somente reais – bj [mil] bc reais

Jtem mais da guarnyção d’abobada pera baxo nos qujnze pallmos 
d’allto dous mjll reais – ij [mil] reais

Jtem da guarnyção do teyto d’abobada da casa do Cypriam qujmze 
mjll reais – xb [mil] reais
/fl. 19/

19Jtem ficão nesta camara por avaljar setecentos e sesemta e dous 
azulejos por que nom sabemos o preço delles

Jtem de cortar e asemtar o azulejo sobre djto tres mjll reais – iij 
[mil] reais

Jtem hũa varanda que tem de comprydo20 cymcoenta e tres pallmos 
e meo e de largo dez e meio he ladrylhada em dous mjll e duzentos 
reais – ij [mil] ijc reais

Jtem estão nesta varamda cymcoenta e cymco balaustos com hum 
peytoryll de molduras e suas lageas21 por baxo que fazem cymalha em 
vymte mjll reais – xx [mil] reais

Jtem vimos a guarnyção das Janellas falsas tem d’allto trynta e noue 
pallmos e de comprydo sesemta e tres em dous mjll e qujnhentos reais 
– ij [mil] bc reais

Jtem na amtecamara da senhora duquesa esta outro portall que tem 
noue /fl. 19 v/ pallmos d’allto e quatro de largo e meio / e tem hũa 
pedra por sobr’arco tem hum tallam moldura junto da chomyne em 
dous mill e duzentos reais – ij [mil] ijc reais

Jtem mais nesta casa esta outro portall que tem d’allto noue 
pallmos e de largo quatro e meio em dous mjll e duzentos reais 
– ij [mil] ijc reais

Jtem hũa chumyne nesta camara que tem seis palmos de largo e 
d’alto cymquo tem hũa moldura do portall em mjll e trezentos reais 
– j [mil] iijc reais

Jtem outro portall na mesma antecamara que tem noue pallmos 
d’allto e de largo quatro e meo que vaj pera ho aposemto das molheres 
em dous mjll e duzentos reais – ij [mil] ijc reais

Jtem hum pasadjço que esta em hum pateo tem de comprydo vynte 
e sete palmos e meo e alto cymco de largo sete tem d’alto no pee dez 
palmos em tres mjll e duzentos reais – iij [mil] ijc reais

18 Ms.: corrigido da palavra 
“ladrlhada[sic]”.

19 Ms.: à margem esquerda “762 
[Azu]Lejos”.

20 Ms.: corrigido da palavra 
“comrydo[sic]”.

21 Ms.: corrigido pelo escrivão por 
cima de “seus lajços [sic]”.
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/fl. 20/
Jtem vimos na cozynha hum alpemdre e allguuns Remendos della 

e ladrylhado da cevadarya e hũa argamasa em dous mjll reais – ij [mil] 
reais

Jtem hũa pouqua de taipa que se fez em casa do senhor dom James 
em mjll e qujnhemtos reais – j [mil] bc reais

Jtem a guarnyção da taipa noua dygo da taipa acyma escryta vall 
nouecemtos reais – ixc reais

Jtem huum pee d’alvenarya que tem tres pallmos em quadrado 
d’allto vymte e cymco em seiscemtos e cymcoemta reais – bjcL reais

Jtem hũa parede do palheyro que esta na estrada de Borba tem 
mais hũa empena e hum taipall da banda da estrada em dous mjll e 
quarenta reais – ij [mil] R reais

Jtem o alyceçe desta casa he de pedra e call tem de comprydo 
cymcoenta palmos e d’allto oyto vall tres mjll e duzentos reais – iij 
[mil] ijc reais
/fl. 20 v/

Jtem a calçada deste palheyro em mjll e qujnhentos reais – j [mil] 
bc reais

Jtem sobre o Regemgo esta hum heyrado que tem corenta e hum 
balaustos com seu peytoryll e lageado por baxo que faz hũa moldura 
por baxo pedestais vall dozoyto myll reais – xbiij [mil] reais

Jtem no corredor o portall da lenha vall por ser de lageas pretas 
myll reais – j [mil] reais

Jtem em cyma deste portall esta hũa Janella que tem omze pallmos 
d’allto e tem moldura em tres mjll e qujnhentos reais – iij [mil] bc reais

Jtem mydjmos hũa parede da casa d’Ercoles que esta no corredor 
da banda do Regemgo tem de comprydo trymta e sete pallmos e d’allto 
corenta e sete e tres de grosso que são vymte braças e duzentos e 
dezasete palmos a oytocentos reais a braça são dezaseis mjll e 
seiscentos cyncoemta reais – xbj [mil] bjc reais
/fl. 21/

Jtem medjmos tres botareos da Jgreja e tem omze palmos de sacada 
e d’alto trymta e cymco e de grosso tres estão gornecydos e vallem tres 
mjll e seiscentos reais – iij [mil] bjc reais

Jtem as cymalhas e gornição dellas tres mjll reais – iij [mil] reais
Jtem hũa sacada no pasadyço da Jgreja pera samcrestya tem de 

parede trymta palmos d’allto e dezoyto de comprydo e he parede 
acostumada e tem hum telhado em quatro mjll e setecemtos reais – iiij 
[mil] bijc reais

Jtem mais vymos hũa estrebarya e tem hũas taipas e hum cunhall 
que vall tudo cymco mjll e cem reais a quall fez Anyball – b [mil] cento 
reais

Jtem mais vymos hũa varamda que esta sobre ho tamque tem 
cymco colunas com suas vazas e capitens que tem quatro pedras por 
alqujtrauas que forão lauradas de pycão vallem dez mjll reais – x [mil] 
reais
/fl. 21 v/

Jtem mais mydymos abobada da varanda acyma escryta tem de 
comprydo seis braças e mea e de largo dez pallmos vall a dinheiro sete 
mjll reais – bij [mil] reais

Jtem debaxo desta varanda esta hũa parede que tem tres Janelas 
fallsas e hũa verdadeyra e tem esta parede de comprydo seis braças e 
d’allto dezaseis pallmos isto quamto a guarnyção vall mjll e duzentos 
reais –j [mil] ijc reais 

Jtem o tamque vymte e oyto balaustos que tem de comprydo cada 
hum quatro pallmos e tem hum peytoryll de comprydo qujmze bracas 
e de moldura por demtro e fora tem hũas lageas de dous pallmos vall 
trymta myll reais – xxx [mil] reais

Jtem mais avalljamos hũa casa que tem hũa porta no eyrado que 
esta lajeada de lajeas brancas e pretas tem esta casa dezasete palmos 
em quadrado vall oyto mjll reais – biij [mil] reais
/fl. 22/

Jtem mais nesta camara vymos hum portall que esta da camara pera 
ho heyrado do Regengo tem de comprydo doze palmos de largo seis 
tem molduas e fryso e cymalha vall seis myll reais – bj [mil] reais

Jtem hũa parede do Jardym da banda do qujmtall das molheres 
onde esta com hũas cydreyras tem de comprydo coremta braças e 
d’allto trymta e seis pallmos e isto quanto a gornyção vall vjmte mjll e 
quatrocentos reais – xx [mil] iiijc reais

Jtem esta parede acyma escryta tem de comprydo vymte e cymco 
braças e d’allto trynta e seis palmos e tem mais outra grosura de tres 
pallmos de groso e qujmze d’allto que tem cento e sesemta e cynco 
braças as cento e duas de tres pallmos e meo de groso e as sesenta 
e tres de tres pallmos soma a oytocentos reais a braça cento trymta e 
seis mjll duzentos e sesenta reais – cento xxxbj [mil] ijcLx reais
/fl. 22 v/

Jtem a parede do Jardym he de tajpa da banda do terreyro tem de 
comprydo cymcoenta e quatro bracas e mea e d’allto dezaseis palmos 
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e de groso parede acostumada tem d’alyçece oyto pallmos d’allto de 
pedra e call tem mais hũa cymalha em dezaseis mjll reais – xbj [mil] 
reais

Jtem mais tem a parede acyma escryta doze Janellas e hum portall 
que vallem e tem os alyceçes acyma escrytos vem a esta comta e vall 
com as Janellas esta adjção trynta e cymquo mjll reais – xxxb [mil] 
reais

Jtem vall o lajeado do tamque scilicet o que esta de rrador lageado 
de lageas pretas ao pee da torre asy como esta trymta mjll reais – xxx 
[mil] reais

Jtem o tamque do baxo sem as sereas que não avalyamos em vimte 
e tres mjll reais o tamque reais – xxiij [mil] reais
/fl. 23/

Jtem o portall do coro da capella tem d’allto noue pallmos e de 
largo quatro he de mollduras com sua cornyja e allqujtraue tem hum 
degrao em tres mjll reais – iij [mil] reais

Jtem outro portall a emtrada da capella que tem couceyra de bocell 
e dez pallmos d’allto e seis de largo em tres mjll reais – iij [mil] reais

Jtem o ladrylhado do oratoryo em myll reais –j [mil] reais
Jtem os azulejos que estão no oratoryo são duzentos de cortar e 

asemtar nouecentos reais e são nouecentos reais – ixc reais
Jtem nas casas do senhor dom James esta hũa parede que tem 

cymcoemta e sete palmos de comprydo e d’allto dezaseis nas duas 
camaras . he de taipa de tres pallmos em quatro myll reais – iiij [mil] 
reais
/fl. 23 v/

Jtem outra parede que tem de comprydo vimte e cymco pallmos e 
d’allto dezaseis e de groso tres he guarnecyda e de taipa em dous mjll 
e quatrocentos reais – ij [mil] iiijc reais

Jtem as casas acyma escrytas da gornyção de demtro que a de fora 
acyma vaj contada em mjll e qujnhentos reais – j [mil] bc reais

Jtem outra casa de guornyção tem de comprydo omze braças e mea 
d’allto dezaseis vall a dinheiro mjll setecemtos e cymcoemta reais – j 
[mil] bijcL reais

Jtem hũas pedras em hũa chumyne mais seis pedras em duas 
Janellas nas casas acyma escrytas vallem dous mjll reais – ij [mil] reais

Jtem a casa dos vidros tem hum ladrylhado e hũa guarnição nas 
paredes vall tudo tres mjll reais – iij [mil] reais
/fl. 24/

Jtem nos telhados todos desta obra velha que se telharão seis mjll 
reais – bj [mil] reais

Jtem a samcrystya com sua abobada e guarnyções della e asy a 
Jgreja abobodada como esta com seu telhado e guarnyções e tres 
Janellas scilicet duas com suas sacadas e balaustos e hũa forrada sobre 
ho altar e o coro com sua abobada e guarnyção e seu peytoryll com 
seus balaustos asy como estaa a quall obra acabada asy como no lla 
amostraram vall nouenta e tres mjll e oytocentos reais – lRiij [mil] biijc 
reais

Jtem a escada de pedrarya que sobe do terreyro a salla vall corenta 
e seis mjll reais sem o majnell – Rbj [mil] reais

Jtem nos treze vãos de pedrarya que estão no terreyro do alpendre 
ate o Jardym estão a comta do ano de coremta ate cymcoenta e noue 
e somão seiscentos e nouenta e oyto mjll reais descontando as Janelas 
que não são deste tempo – bjcLRbiij [mil] reais
/fl. 24 v/

Jtem hũa parede da casa dos ospedes da banda do Regemgo tem 
de comprydo nouenta e sete pallmos e d’allto trymta e seis e de groso 
cymco palmos que são sesenta e noue braças e duzentos e dez palmos 
a oytocemtos reais a braça são cymcoemta e cymco mill oytocentos e 
trymta reais – Lb [mil] biijcxxx reais

Jtem hũa parede da coelheyra que tem de comprydo sete braças 
e dous pallmos e d’allto qujmze pallmos e groso dous e meo são 
dez braças e duzentos pallmos a oytocentos reais monta oyto mjll 
seiscentos reais – biij [mil] bjc reais

Jtem tem duas paredes esta coelheyra que tem ambas a largura 
e comprymento da sua parceyra que acyma esta escryta que somam 
dezasete mjll duzentos reais ambas – xbij [mil] ijc reais

Jtem nos prymeyros arcos das parreyras estão huns arcos trymcados 
que vallem cymco mjll reais – b [mil] reais
/fl. 25/

Jtem os pes dos arcos em mjll e seiscemtos reais – j [mil] bjc reais
Jtem sete pees das parreyras mjll reais – j [mil] reais
Jtem mais outros arcos das parreyras que estão no cabo do parreyrall 

em tres mjll reais – iij [mil] reais
Jtem huns pedestais e hũa cymalha de pedra branca sobre ho 

tanque em dous mjll e qujnhentos reais – ij [mil] bc reais
Jtem em tres pes de parreyras de Mallvasya em qujnhentos reais – 

bc reais
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Jtem em a estrebarya que tem hũa callçada em mjll e seiscemtos 
reais – j [mil] bjc reais

Jtem em outra estrebarya nas manjadoyras que fez Anyball seis mjll 
reais – bj [mil] reais

Jtem na estrebarya das azemallas nas manjedouras sete myll reais 
– bij [mil] reais

Jtem na estrebarya dos cauallos nas manjadoyras oyto myll reais – 
biij [mil] reais
/fl. 25 v/

Jtem do ladrylho da salla da duquesa dona Brytyz e amtecamara e 
de o asentar e cortar dez mjll e oytocemtos reais – x [mil] biijc reais

Jtem hũa parede do oratoryo que esta pera o pateo da lenha desd’o 
telhado te o chão tem de largo vymte pallmos e d’allto cymcoemta e 
grosura tres pallmos são doze braças a oytocentos reais a braça são 
noue mjll e seiscemtos reais – ix [mil] bjc reais

Jtem hum portall que esta na porta do Regemgo foy avalljado em 
tres mjll reais – iij [mil] reais

Jtem a varanda que vaj sobre as coelheyras com suas colunas e 
peytoryll e pesdestais [sic] foy avalljado em vimte e hum mjll reais – 
xxj [mil] reais

Jtem dous portais da casa da lyvrarya foram avalljados em dous mjll 
reais cada hum que são quatro mjll reais – iiij [mil] reais
/fl. 26/

Jtem o portado da capella foy avalljado em sete mjll reais – bij [mil] 
reais

Jtem hũa abobada da casa da lenha foy avalljada em tres mjll e bc 
reais – iij [mil] bc reais

Jtem quatro Janellas na parede da casa dos ospedes sobre ho 
Regengo foram avalljados em seis mjll reais – bj [mil] reais

Jtem hũa parede nos treze vallos [sic] do alpendre pera o Jardym 
que tem d’allto cymcoenta palmos e de comprydo cento nouenta e 
cynquo e de groso quatro e meo são cento e corenta e tres braças e 
vimte cymco pallmos foy avalljado a oytocentos reais a braça soma 
cento quatorze mjll e qujnhentos e vimte reais – cento xiiij [mil] bcxx 
reais

Jtem hum vão que esta sobre a escada que tem d’allto corenta 
palmos e de comprydo qujmze e de groso quatro e meo que são dez 
braças e duzentos palmos a oytocentos reais a braça soma oyto mjll e 
seiscentos reais – biij [mil] bjc reais

/fl. 26 v/
Jtem a guarnyção das duas paredes da torre da banda do tamque 

e do Jardym tem de comprydo dez bracas e mea e d’allto sete braças 
tem dezoyto Janellas fallsas e verdadeyras foy avaljada em omze mjll 
e seiscentos reais – xj [mil] bjc reais

Jtem hum portall que esta quando vem da salla pera amtecamara 
da senhora duquesa foy avalljado em dous mjll e duzentos reais – ij 
[mil] ijc reais

Jtem huum pedaco de parede de taipa que se acrecentou na casa da 
lyvrarya em tres mjll e qujnhentos reais com sua guarnyção de demtro 
e de fora – iij [mil] bc reais

Soma esta obra de pedrarya e aluenarya que se fez nestas casas 
depois da Jnstitujção do morgado te o tempo que casou com a senhora 
duquesa dona Brytyz hum comto setecentos setemta e hum mjll 22 
cento nouenta e oyto reais – j qonto bijc lxxj [mil] cento lRbiijc reais
/fl. 27/

E bem Asy apresentarom majs os ditos Domjmgos Lourenco e 
Marcos de Pyna pedrejros a avallyaçam atraz que outrosy fjseram nas 
ditas casas de Villa Vjçosa per bem do Joramento que lhe foy dado / 
a qual avallyacam he das bem fejtorjas que se fjzeram nas ditas casas 
de seu ofycio / de pedrarja e allvenarya / depois da Jmstytujçam do 
morgado tee que casou o duque com a senhora duquesa dona Brytiz 
/ que foj a Jmstytujcam no Anno de j [mil] bc e coremta / e casar no 
Anno de j [mil] bc cimquoemta e nove como atras fiqua declarado / E 
lhe foram amostradas as ditas bem feytoryas e asy as atras contheudos 
per Gaspar Pynto veador das obras do senhor duque / o que outrosy 
foy dado Juramento que lhe mostrase as ditas bem feytoryas / E as 
avalyações deste tempo açima vam spritas em omze meas folhas 
d’aquj pera tras afora esta como por elas parece / e ouueram as djtas 
avalyações por boas e bem feitas e asynarom aquj no dito dia que sam 
dezanove dias do mes de Março de mill qujnhentos sasemta e çimquo 
Annos / e 23 /fl. 27 v/Sebastiao Allvarez que ho spriuj e Risquej / quatro 
/ e emmendei / E çemto por verdade Sebastiao Alvarez ho sspriuj / E 
por elle Marcos de Pyna nam saber sprever Asynou a seu Rogo Manuel 
Rodriguez morador nesta vjlla e eu Sebastiao Alvarez o spriuj
[Assinaturas] Jeronimo Pereira 
Domingos Lourenco 
de Marcos + de Pyna 
Manoell Rodriguez cucheyro 

22 Ms.: rasura sobre a palavra 
“quatrocentos”.

23 Ms.: repetição de parte da palavra 
do fólio seguinte “Se”. 
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Jttem avalyarom noveçentos sasemta e dous azulejos que estão 
sscilicet seteçentos24 sasenta e dous na camara de Çipiam / E duzentos 
no oratorjo / da senhora duquesa / som os ditos novecentos sasenta e 
dous / a vjmte reais cada hum Soma dezanove mjl duzemtos e corenta 
reais nam entram na soma atras – xjx [mil] ijcR

Jttem avalyarom a pedra que se chama trytom que tem hum buzio 
na boca25 pera Lamçar agoa por ele que estaa na casa dos azulejos 
que vay pera o Reguengo debayxo da varamda /fl. 28/ da lyvrarja em 
sasemta e çimquo cruzados sam vjmte e seis mill reais – xxbj [mil] 
reais 

Jttem avalyarom as sercas que estam na / Fomte / digo que estam 
no tamque debayxo do Jardim em vymte cruzados sam oyto mill reais 
– biij [mil] reais

Jttem majs se avallyou a chumjne da camara d’Ercoles que nam vay 
na avallyaçam atras em coremta mjll reais segundo se mostra per hum 
Auto que se dito fez – R [mil] reais

Nenhũa destas peças entra na Soma atras
E estas quatro adições Jumtas ao hum comto seteçemtos satemta e 

hum mjl çemto noventa e oyto reais da Soma atras Faz tudo em Soma 
hum conto oytoçentos sasemta e quatro mjll quatroçentos e trymta e 
oyto reais – j qonto biijcLxiiij [mil] iiijcxxx biij reais
ya vay Lançada esta avalyacam no Jnuentario

/fl. 28 v - em branco/
/fl. 29/
avallyaçam das bem feitoryas das casas do duque da carpymtarja 

somente / do Anno de bcRta[corenta] tee o de bcLjx.

toda hesta hobra que nom foy mostrada do ano de corenta hate 
cyncoenta e noue portas desta hobra toda he ferayem de todas hestas 
portas he yanelas he madeyra de todas hestas casas he bordos dellas 
todas hee serarya destes bordos todos he rypa he serarya de toda 
hesta Rypa he madeyra he camas he preguadura destas casas scilicet 
preguos de rypar he coutares he gualyoto grande he pequeno he 
tachas de forar he de setya he manyadouras he feytyo de toda hesta 
hobra contada toda muito meudamente hachamos que vall nouecentos 
he treze myll he trezentos R [quarenta] he por que he uerdade que vale 
hjsto a cyma dyto lhe demos heste por nos hasynado he feyto por mym 
Pero Guomez feyto ha seys dyas de Marco de myll he quynhentos he 

sesenta he cymco anos
[Assinaturas] 
Guaspar + Rodryguez 
Pero Guomez

xcxiij [mil] iijc Reais
Soma jxcxiij [mil] iijc reais
ya vay Lançada esta avalyaçam no Jnuentario
/fl. 29 v - em branco/
/fl. 30/
avalyacam das bem fejtorjas das casas do duque da carpymtarja de 

Cetembro de bcLjx te Setembro de Lxiij

Jtem toda hesta hobra que nos foy mostrada da era de cyncoenta he 
noue hate Setembro de sesenta he tres anos e vysta toda he contada 
toda muito mehudamente hasy madeyra como serarya da rypa he da 
madeyra he preguadura desta hobra he feytyo de toda hesta hobra 
hachamos que vall hasy de bordos como de feragem das portas cemto 
he nouenta he dous myll he trezentos Reais dos quays se habatem sete 
myll he trezentos he setenta he cymco Reais feyto haos seys dyas 26 do 
mes de Marco de myll he quynhentos he sesenta he cynco anos he por 
ho yuramento que nos foy dado asynamos aquy ambos
[Assinaturas]
Pero Guomez 
Guaspar + Rodryguez

192U300
    7U375
184U925

abatjdos os bij [mil] iijcLxxbj reais fejto
cento Lxxxiiij [mil] jxcxxb reais /.
ya vay Lamçado no jnuentario esta avalyaçam
jcLRij [mil] iic Reais
27

/fl. 31/
28 avalyação das bem feitorjas da carpimtarya da casa dos Livros

Aos trjmta e hum dias do mas de Marco de mill e quynhemtos 
Sasemta e cimquo annos em Vila Viçosa na casa da lyvrarja peramte o 
desembargador Jeronimo Pereira de Saa Jujz destas partylhas e peramte 
o doutor Esteuam Preto procurador e curador da senhora duquesa e de 

24 Ms.: corrigido pelo escrivão sobre 
a palavra “sase”.

25 Ms.: palavra parcialmente corrigida, 
manchada pela tinta.

26 Ms.: repetição da palavra “dyas”.

27 Ms.: rasura sobre frase “depoys 
dysto a soma doposemos mays…”.

28 Ms.: à margem esquerda “ya 
vay Lançada esta avalyacam no 
Jnuentario”.
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seus filhos E o doutor Vasco de Monte Royo e o Licenciado Manuel 
Alvarez procuradores e curadores do senhor duque e da senhora dona 
Catarina /. por Domjmgos Gonçalvez e Xpovão [Cristovão] Fernandjz 
carpyimteiros de casaz foj dito que eles pelo / Juramento que lhe ele 
desembargador deu vyram as estantes da casa da lyvrarja e o forro 
dela de bordo / e asy o forro da varanda da 29 dita lyvrarja E diseram 
que avalljavam as estamtes e 30 forro da casa e forro da varamda e 
31madeyramento em oytemta mjll reais / E a estamte que se fez em 
tempo da senhora duquesa dona Brytiz em doze mill reais que Sam Asy 
novemta e dous mill reais / sscilicet as estantes antigas em coremta e 
quatrro mill reais / E o forro / com o madeyramento da casa em vymte 
mill reais / E a varanda com as portas em dezasejs mill reais que Sam 
Asy os ditos E oytemta mjll reais afora os doze mill reais da estamte 
nova e asynarom aqui com o dito desembargador e esta avallyação 
ffyseram avendo / Respeyto a estar vsado / e velho parte / e pelos 
ditos Domjmgos Gonçalvez e Xpovão [Cristovão] Fernandjz asynou a 
seu Rogo Bastiam Diaz sprivam do tysouro do duque Sebastiam Alvarez 
sprivi
[Assinaturas]
Jeronimo Pereira de Saa
Bastião Diaz
Crystovão Fernandyz
de Domjngos + Gonçalvez

/fl. 31 v - em branco/
/fl. 32/

avalyaçam das pynturas32 das casas de Vila Viçosa
Avalljasam de vjmte he tres dias de Setembro do ano de mjll he 
qujnhemtos he coremta / ate tres dias de Setembro de mjll he 

qujnhemtos he sjmquoenta he nove

Jtem vjmos ha qapella com sua haboboda he coro he asi todo ho 
ouro que esta gastado nos artezoys della / he ho ouro que esta gastado 
nas cornjjas he nos allqujtraves / he asj qajxjlho do alltar / he asj nas 
grades do foro douradas / he asj toda a pjmtura que na qapella esta 
fejta he vjsta he avalljada ha avalljamos asj ouro como pjmtura em 
tresentos he sete mjll rreais / iijcbij [mil] rreais

Jtem vjmos ha amteqamara da senhora duqueza dona Brjtes he com 
seu ouro he pjntura ha avalljamos em vjmt’ojto mjll rreais / xxbiij [mil] 
rreais

Jtem vjmos hum coredor que vai da amteqamara da senhora duqueza 
dona Brjtes e pera as qazas do duque he avalljamos este coredor em 
dous mjll rreais – ij [mil] rreais 

Soma / iijcxxxbij [mil]
/fl. 32 v/

Jtem vimos ha salla da senhora duqueza dona Brjtes he asj ouro 
como pjmtura havalljamos em vjmt’ojto mjll rreais / xxbiij [mil] rreais

Jtem vjmos hũa quamarjnha que esta na salla do duque he asj ouro 
como pjmtura doze mjll he trezemtos rreais he njsto havalljamos / xij 
[mil] iijc rreais

Jtem vjmos outra qamarjnha que esta na salla do duque he a 
avalljamos asj pjmtura como ouro em qjmze mjll rreais / xb [mil] rreais

Jtem vjmos ha amteqamara do duque he vimos todo ho dourado 
que tem he asj pjmtura he ha avalljamos em coremta mjll rreais / R 
[mil] 

Jtem vjmos ha quamara do duque he vjmos todo ho ouro que nella 
esta he asy vjmos ha pjmtura he asj ho ouro como pjmtura desta qaza 
havalljamos em semto he coremta mjll rreais / cento R [mil] rreais

Jtem vjmos hũa qamara que vaj pera ho jardjm he asj ouro he 
pjmtura ha avalljamos em dezojto mjll rreais / xbiij [mil] rreais

Soma ijcLiij [mil] iijc

/fl. 33/
Jtem vjmos ho oratorjo do duque he asj dourado como ha pjmtura 

delle havalljamos em trjmta he sjmquo mjll rreais digo trjmta he sejs 
mjll rreais / xxxbj [mil] rreais

Jtem vjmos esta qaza em que esta dona Marja he asj ouro como 
pjmtura ha avalljamos em ojto mjll he ojtosemtos rreais / biij [mil] biijc 
rreais

Jtem vjmos hũa qaza que serve de guarda roupa do duque he asj 
ouro como pjmtura ha avalljamos em nove mjll rreais / biiij [mil] rreais

Jtem vjmos ha salla do duque he acharnos que vall com ouro he 
pjmtura corenta he sejs mjll rreais / Rbj [mil] rreais

Jtem vjmos portas he janellas fallsas he verdadeiras qimze mjll 
rreais / xb [mil] rreais

Jtem vjmos ha quamara da senhora duqueza dona Brjtes he vjmos 
todo ho ouro qe nella esta dourado he asj ha majs pjmtura he ha 
avalljamos em semto he corenta he sejs mjll rreais / cento Rbj [mil] 
rreais

Soma ijcLx [mil] biijc

29 Ms.: repatição da palvra “da”.

30 Ms.: à margem esquerda “antigo 
50U”. 

31 Ms.: à margem esquerda “Antigo 
12U”.

32 Ms.: corrigido da palavra “pyturas 
[sic]”.

33 Ms.: corrigido pelo escrivão sobre 
a palavra “follja [sic]”.
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/fl. 33 v/
Jtem vjmos ho oratorjo da senhora duqueza dona Brjtes he asj ouro 

como pjmtura ho avalljamos hem vjmta sjmquo mjll rreais / xxb [mil] 
rreais

Jtem vjmos hũa qazjnha que esta pegada com este oratorjo he asj 
ouro como pjmtura ha avalljamos em ojto mjll rreais / biij [mil] rreais

Vjmos todas estas qazas atras jscrjtas he as avalljamos quada hũa 
no presso que vall has quajs vam decraradas todas nesta folha33 he por 
asj ser verdade asjnamos aqj Manell Fernandez pjmtor he Francisco 
Joam pjmtor oje sjmqo djas de Março de mjll he qujnhentos he
sesemta he sjmqo anos
[Assinaturas] 
Manoell Fernandez
Francisco Joam

Soma 33U
Soma esta pymtura antiga atras biijcLxxxiij [mil] cento reais 

ya yay Lançado esta avalyaçam no Jnuentario

/fl. 34/
Adquirjdo
Avalljasam do ano de mjll he quinhemtos he sjmquoenta he nove / 
ate vjmte de Setembro de mjll he quinhemtos he sesemta he tres

Jtem vjmos esta chumjne he ho que esta pjmtado sobre hum portall 
he ho que esta pjmtado sobre hũa janella e jsto na amteqamara da 
senhora duqueza dona Brjtes he estas tres pesas avalljamos em ojto 
mjll rreais / biij [mil] rreais

Jtem vjmos hum frjzo he hũa chumjne que esta em hũa camara que 
esta na salla do duque he vall ojto mjll rreais / biij [mil] rreais

Jtem vjmos hũa qaza que chamam das qanas asj pjmtura della he 
do frjzo he chumjne he asj dourado he ha avalljamos em trjmta mjll he 
quatrosemtos rreais / xxx [mil] iiijc rreais

Jtem vjmos outra qamara que esta na salla do duque he vjmos nella 
chumjne he frjzo ho quall avalljamos em doze mjll rreais / xij [mil] 
rreais

Soma Lbiij [mil] iiijc

/fl. 34 v/
Jtem vjmos a amtequamara do duque he ho frjzo qe nella esta he 

chumjne vall doze mjll rreais / xij [mil] rreais34

Jtem vjmos hum oratorjo he asj majs vjmos hũa qaza de despacho 
que esta pegado com este oratoryo he asj majs vjmos ho que estava 
fejto na qaza da jstorja de Davj / he asj ouro como pjmtura deste 
oratorjo he qaza de despacho he no majs que estava fejto na qaza da 
jstoria de Davj havalljamos em semto he simqo mjll he qatrosemtos 
rreais / cento b [mil] iiijc rreais

Jtem vjmos hũa chumjne na qamara do duque he vall tres mjll rreais 
/ iij [mil] rreais 

Jtem vjmos ha esqada com as armas que estam no foro he asj vjmos 
todo ho dourado della he asj majs vjmos toda ha pjmtura della he ha 
avalljamos em sento he coremta he nove mjll he qatrosemtos rreais / 
cento Rbiiij [mil] biijc rreais

Soma ijcLxbiij [mil] biijc

/fl. 35/
Jtem vjmos ho frjzo he chumine he ho que esta sobre ho portall da 

salla do duqe he vall asj frjzo como chumine he portall vjnte35 quatro 
mjll rreais / xxiiij [mil] rreais

Jtem vjmos sejs panos da paixam qe estam na36 samcrestja da 
qapella he vallem dozojto mjll rreais / xbiij [mil] rreais

37 foram vendjdos a casa da Mjseridordia de Villa Viçosa com seu 
cajxam por dezojto mjll e duzentos reais 

Jtem vjmos hũa chumjne que esta na qamara da duqueza dona 
Brjtes he vall tres mjll rreais / iij [mil] rreais

Jtem vjmos toda esta hobra atras que jscrjta he ha avalljamos 
toda nos presos qe 38 qada hũa vall hos quajs todos nesta folha vam 
decrarados he por asj ser verdade asjnamos aquj Manell Fernandez 
pjmtor / he Francisco Joam pimtor e sjmquo de Março de mjll he 
qjnhentos he sesemta he sjmqo anos
[Assinaturas] 
Manoell Fernandez
Francisco Joam

Soma esta pymtura adquirjda – iijcLxxij [mil] ijc rreais 
Soma Rb [mil]

ya vay Lançada esta avalyaçam no Jnuentario

/fl. 36/
Livro das grades e lynhas de ferro e outras cousas de ferro que 

estam nas casas do duque em Vila Viçosa que se fizeram do Anno 
de [mil] bcRta [quinhentos e quarenta] tee Setembro de [mil] bcLjx 

34 Ms.: à margem direita superior 
“ysto desta amteqamara he ho 
frjzo”.

35 Ms.: corrigido da palavra “vjta 
[sic]”.

36 Ms.: à margem esquerda “vendidos 
xbiij [mil] ijc”.

37 Ms.: à margem esquerda 
“duquesa”.

38 Ms.: repetição da palavra “qe”.
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[quinhentos e cinquenta e nove] que o duque casou com A senhora 
duquesa dona Brytjz

Jttem Çimquo grades de ferro que estam nas Janelas da parede 
do Jardim da bamda das çidreiras foram avalyadas a quatro mil e 
quatroçentos reais cada hũa sam vymtee e dous mjl reais – vinte e dois 
mil reais. xxij

Jttem nas grades que estam na Janela grande que vem da camara da 
senhora duquesa pera o Jardjm sam avallyadas em quatro mill reais o 
acrescentamento que se fez nelas – quatro mil reais. iiij [mil]

Jttem duas grades hũa que estaa na casa das damas e outra na 
cozynha da senhora dona Catarina que estam sobre a varanda do 
tamque foram avallyadas a quatro mjl e quatrocentos reais cada hũa 
sam oyto mil e oytosentos reais – oito mil e oitocentos reais. biij bijjc

 Jttem hũa grade que estaa na fresta do oratoryo da senhora 
duquesa foy avallyada em quatrocentos reais – quatrocentos reais. iiijc 
/fl. 36 v/

Jttem huns balaustes [sic] de ferro que estam sobelo tamque 
pequeno do Reguemgo de bajxo de hũa cymalha de pedra foram 
avallyados em tres mjl reais – três mil reais. iij [mil] reis

Jttem quatorze balaustes comprjdos como Colunas que tem as 
paryras [sic] do Jardjm foram avallyadas a mjll e duzemtos reais cada 
hum sam dezaseis mjl e oytoçemtos reais – dezasseis mil e oitocentos 
reais. xbj biijc

Jttem as grades que estam na varamda da lyvrarja foram avallyadas 
em qujmze mill reais – quinze mil reais. xv 

Jttem hũa grade que estaa em hũa fresta sobre a capela foy avallyada 
em mjl e duzentos reais.

Jttem hũa grade que estaa sobre a sala da senhora duquesa foy 
avallyada em dous mil reais - dois mil reais.

Jttem hũa grade que estaa em hũa fresta da lyvrarya que vay pera a 
capela foy avalyada em quynhemtos reais - quinhentos reais.

Jttem hũa grade que esta na casa do cartoryo foy avallyada em mjl 
reais - mil reais.
/fl. 37/

Jttem as Redes d’arame com suas guarnjções que estam em tres 
frestas da capela fforam avallyadas em myll e quinhentos reais - mil e 
quinhentos reais.

Jttem hũa grade que estaa na samcrystia [sic] ffoy avallyada em 
dous mjll reais - dois mil reais.

Jttem outra grade de outra fresta da capela ffoy avallyada em 
oytoçemtos reais - oitocentos reais.

Jttem hũa Cruz em hũa fresta que estaa na portarja da senhora 
duquesa pera a Guarda-roupa foy avalljada em duzentos reais.

Jttem hũa mea grade que esta na Guarda-roupa da senhora duquesa 
com seu peytoryl e caeins [sic] foy avallyada em tres myll reais - três 
mil reais.

Jttem hũa lynha de ferro que esta na casa da Guarda-roupa do duque 
que tem mão n’abobada foy avallyada em dous mjl e quynhemtos reais 
– dois mil e quinhentos reais.

Jttem da grade da Janela da botiqua da senhora dona Catarina hũs 
Remendos dela foy avalyada em trezemtos reais – tresentos reais.
/fl. 37 v/

Jttem sejs feros de chumjnes que estam nas chumjnes das casas 
sscilicet os feros das costas das chumjnes que vyerom de Framdes foram 
avallyados a seiscemtos reais cada hum sam tres mjll e sejscemtos 
reais – iij [mil] bjc reais
 

Estas avalyações atras contheudas em esta folha das cousas de 
fero foram feitas por mestre Amtonio e Afomso Pjrjz ferreiros Louuados 
das partes per Joramento // que lhe foj dado como pareçe pelo Auto 
dos Juramentos e louuamentos dos avallyadores / E eles louuados 
honnram estas avalyações pera boos e bem feytas e asynamos aquy 
com o dito desembargador e eu Sebastião Allvares ho sprivi
[Assinaturas]
Jeronimo Pereira de Saa
Afomso Piryz
Mestre Antonio

Soma estas grades antigas – Lxxxbiij [mil] bjc reais
ya vay Lançada avalyaçam no Jnuentario

/fl. 38/
Livro das grades E llynhas de ferro e outras cousas de ferro que 

estam nas casas do duque que se fizeram desde Setembro do Anno 
de jbcLjx que o duque casou com a senhora duquesa dona Brytjz tee 

Setembro de bcLxiij que faleçeo //

Jttem tres grades que vyeram de Lixboa que estam nas casas novas 
nas Janelas que estam sobre o terejro foram avalyadas a sejs mjl e 
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quynhentos reais cada hũa sam dezanove mjl e quynhentos reais – xjx 
[mil] bc reais

Jttem cimquo frestas que tem cada hũa quatro barões de fero Foram 
avallyadas em mjl quynhemtos reais – j [mil] bc reais

Jttem aferogoes do fallcão com que guymdam a pedrarja foy 
avallyado em mjl reais – j [mil] reais

Jttem o comçerto de duas grades que seram o que lhe acreçentaram 
que sam dous palmos em cada grade que outrosy estam nas Janelas 
que vam pera o terejro foy avaliado este concerto em mjll e qujnhentos 
reais – j [mil] bc reais

xxiij [mil] bc

/fl. 38 v/
Jttem tres lynhas de fero que estam nas abobedas das casas novas 

foram todas avalyadas em doze mill reais – xij [mil] reais
Jttem huns barões que estam em duas chumines foram avallyados 

em oytocemtos reais – biijc reais
Jttem acreçento que se fez em tres grades que estam nos sótãos das 

casas novas do tjrejro foram avallyadas estas creçemças em tres mill 
reais – iij [mil] reais

Jttem duas grades que estam no tysouro e na casa da fazenda foram 
avalyadas em quatro mill reais ambas – iiij [mil] reais

Jttem trymta canos de chumbo que estam nos telhados das casas 

foram avallyados em tres mjll reais – iij [mil] reais
Jttem duas grades que estam na coelheira Foram avallyadas ambas 

em tres mjl reais – iij [mil] reais
Jttem o acreçemtamento da grade da casa que estaa amte o oratorjo 

foy avalyada em mjl reais – j [mil] reais
xxbj [mil] biijc

/fl. 39/
Estas avallyações contheudas nestas ffolhas atras das cousas de fero 

foram ffeytas por mestre Amtonio e Afomso Pirjz ferejros / Louuados 
das partes per Juramento que lhe Foy dado como pareçe pelo Auto dos 
Juramentos e louuamentos dos avallyadores e estes louuados honnram 
estas avalyações por boos e bem feytas e asynarom aquy com o dicto 
desembargador e eu Sebastião Allvarez ho sprivi
[Assinaturas]
Jeronimo Pereira de Saa
Afomso Piryz
Mestre Antonio

Soma estas grades adqrydas – Ltaiij c reais
ya vay Lançada esta avalyação no Jnuentario
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1 Ms.: corrigido no origi-
nal de 8 para 6.

2 Ms.: rasura sobre esta cota.

3 Ms.: corrigido no origi-
nal de “Jzabel”.

4 Ms.: corrigido da pala-
vra “mouall [sic]”.

Copia do Jnuentario feito em Lisboa da fazenda que se achou 
pertencer ao senhor Dom Theodozio , Duque de Bragança , cazado 

com a senhora Duqueza Dona Brites 3 de Lancastre

Tem copia de Letra moderna

/fl. 1/
trelado do jmvemtayro que se fez nesta cydade de Lixboa da fazemda 
que nella estaa e fycou do senhor duque de Bragança

Anno do Nascymento de Nosso senhor Jesuu Christo de mjll e 
qujnhemtos sesemta e quatro annos aos seis dias do mes de dezembro 
do dito anno nesta cydade de Lixboa o lecemceado Gyll Rodriguez 
cydadão e juiz dos horfãos em ella e eu escryuão e Gaspar Fernandiz 
e João Diaz partydores e avalljadores nesta cydade com elle fuj aos 
paços do senhor duque de Bragança Dom Theodosyo que noso senhor 
dee sua glorya estamdo hy presemte ho doutor Manoell de Vargas 
procurador do senhor duque de Bragança dom João fylho do duque 
dom Theodosyo defumto segundo mostrou per hũa projisão sua 
delle duque que adjante jra ho trellado della e em sua casa morador 
e bem asy estamdo presemte Martym Ferreira escryuão do juizo 
da chancelarya como procurador da senhora /fl. 1 v/ duquesa dona 
Brytyz d’Alemcastro segundo mostrou per sua prouisão de procuração 
asynada por ella e asellada e em nome e como procurador do senhor 
dom Luis d’Alemcastro curador da senhora duquesa sua fylha e tutor 

de seus netos fylhos do dito duque e duquesa segundo mostrou per 
seu asynado e prouisões d’el Rey noso senhor per que ouue por bem 
que elle senhor dom Luis seja tutor e curador de seus netos e fylha 
de que todo jra ho trellado adjante per elles Manoell de Vargas e 
Martym Ferreira serem Requerydos per mim escryuão pera ho caso que 
ao diante se segue eu escryuão ly a carta que veo de Villa Vycosa do 
doutor Jeronymo Pereyra juiz das partylhas do senhor duque per bem 
da quall estando hy presemtes per elles procuradores foy pydjdo a 
elle jujz mamdase compryr a dita carta e ha dese a execução como 
se nella comtynha Antonjo Vieira ho escreuj e elle jujz mandou a 
elles procuradores que apresemtasem suas procuracões e prouisões 
que tynhão dos /fl. 2/ sobredjtos senhores em cujos nomes se fazia 
esta delygencya de jmventario as quais procuracões e prouisões elles 
jumtarão cujos trellados adjamte vão Antonjo Vieira que ho escreuy /

E semdo todo asy apresemtado como dyto he loguo no djto dja que 
forão seis dias do mes de dezembro do anno presemte de mjll e 
qujnhemtos sesemta e quatro anos o dito jujz per bem da dita carta 
e o comprymento da dita carta mamdou perente sy vyr a Francisco 
Fernandiz Madeyra comteudo na dita carta e comforme a ella ello jujz lhe 
deu logo juramento sobre os samtos evamjelhos em que elle Francisco 
Fernandiz pos sua mão e per elle lhe mandou que elle faça jmvemtayro 
bem e fyellmente de toda a fazemda que fycou per falecymento do 
senhor duque de Bragança dom Theodosyo ssciliset dynheyro ouro 
joias pedrarya perolas emcomendas e todo mouell 4 e Raiz e bem 
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feytoryas e toda outra quallquer que seja de que elle parte sayba tudo 
conforme a dita carta o quall juramento elle Francisco Fernandiz tomou 
e aceytou e prometeo fazer verdade /fl. 2 v/ e da maneyra que lhe he 
mandado pella djta carta e asy lhe mandou que declarase as djuedas 
que deujão a fazenda e a fazenda deuese e elle asy ho prometeo 
fazer pelo dyto juramento e protestou de todo amostrar e apresemtar 
e asynou aqui com elle jujz e procuradores por estarem presemtes 
testemunhas os partydores João Djaz e Gaspar Fernandiz Antonyo Vieira 
ho escreuj /

5 item hũa alcatyfa de xyo 6 de marca meã que tem cymco couados 
de comprydo e dous e meo de largo e tem o campo amarello e d’outras 
cores que foy vista e avalljada em oyto mjll reis – biij [mil] reis

7 item hũa alcatyfa mais pequena de mujtas cores e tem os vyuos 
azujs e tres couados de comprydo e dous de largo e tem hũa Roda no 
meo oytauada que foy vista e avalljada em seis mjll reis foy vendjda 
ao pryol de Nosa Senhora de Varzeu [sic] por cymco mjll e qujnhentos 
reis – bj [mil] reis

8 item hũa alcatyfa pequena digo que são duas e são de mesa /fl. 3/ 
e tem os cam pos pretos e no meo delles hũa Roda amarella cada hũa e 
as cercaduras brancas vsadas que forão vistas e avalljadas em tres mjll 
reis – iij [mil] reis

9 forão vendjdas scilicet hũa ao doutor Manoell de Vargas por mjll 
e seiscemtos reis e outra a Pero Rybeyro por mjll e seiscemtos e 
cymquoenta reis /

item Hũa alcatyfa que tem dous couados e meo de comprymento e 
de largo couado e meo e he laurada de mujtas cores e tem no meo hũa 
Roda de pontas que foy avalljada em mjll e dozentos reis – j [mil] ijc

10 foy vendjda a Ruj Lopez de Sousa por mjll e quatrocemtos e 
cymcoenta reis item hũa alcatyfa pequena de mesa que tem ho campo 
vermelho e no meo hũa Rosa amarella vsada que foy avalljada em mjll 
e dozentos reis – j [mil] ijc

11 foy vendjda ao padre Gomçallo Vaz por mjll quatrocentos e vinte reis
item hũa alcatyfa da Jndia que tem o campo vermelho laurado 

d’amarello de tres couados e largo dous que foy avalljada em dous mjll 
reis – ij [mil] reis

12 foy vendyda ao padre Antonio Brandão por dous mjll duzentos e 
sesenta reis
/fl. 3 v/

item hũa alcatyfa pequena mujto velha vermelha que foy avalljada 

em qujnhemtos reis e declarou que estas oyto alcatyfas não sabe em 
que tempo se comprarão nem quem ho saiba – bc reis

item tres colchoes de marca meã de setym fallso azull cheos de laã 
vsados pouquo que foram avalljados a tres mjll e qujnhemtos reis cada 
hum em que monta dez mjll e qujnhemtos os quais declarou que se 
fizerão despois do duque casar com a senhora duquesa dona Brytys – x 
[mil] bc reis

 13 forão vendjdos a Aluaro Fernandiz Pynheiro por dez mjll e 
qujnhentos reis 

item hum pano de guadamesy de vynte quatro pelles vermelhas e 
suas canefas douradas per dentro e per fora que foy avalljado em tres 
myll reis o quall he aquerydo despois de casar o duque com a senhora 
duquesa dona Brytys – iij [mil] reis

item tres panos de guadamesy que tem qujmze peles vermelhas cada 
hum com suas sanefas douradas/fl. 4/ por demtro e por fora nouos que 
forão vistos e avalljados em seis mjll reis os quais se fezerão pera ho 
casamento do senhor duque dom João em vida do defumto – bj [mil] 
reis

item hum pano de guadamesy nouo de doze pelles vermelhas com 
suas sanefas douradas que foy avalljado em mjll e qujnhemtos reis o 
quall se fez pera ho dito casamento – j [mil] bc reis

item hum arquaz em que estão de pao de pynho nouo que foy 
avalljado em mjll reis que se fez pera os guadamesys e pera o dito 
casamento – j [mil] reis

item sete esteyras finas de hum junquo que se fezerão pera o 
casamento do senhor duque dom João e são seis de jlhargas de cama 
e hũa d’estrado grande que forão vistas e avalljadas em dous mjll reis 
– ij [mil] reis

14 forão vendjdas cymquo sciliset hũa grande com dous buracos e 
quatro de jlhargas de cama a Cateryna Fernandiz por mjll e qujnhentos 
reis – j [mil] bc

/fl. 4 v/
Vestido do duque dom Theodosyo que mandou 

fazer pera o casamento do fylho /

item Hũa capa frysada e hum pelote do mesmo forrado de tafeta 
e he darbym [sic] d’espadas nouo que tudo foy visto e avalljado em 
quatro mjll e quj nhentos reis – iiij [mil] bc reis

15 foy arrematado todo a Pero Fernandiz por quatro mjll reis /
item hũa capa tosada e hum pelote do mesmo de lomdres e o 

5 Ms.: à margem esquerda “tomou 
a Antonio de Gouuea e se 
descomtou no auto de execu-
cão da terça da molher”.

6 Ms.: corrigido da pa-
lavra “pyo [sic]”.

7 Ms.: à margem esquer-
da “b [mil] bc”.

8 Ms.: à margem esquer-
da “j [mil] bjc”.

9 Ms.: à margem esquerda 
“j [mil] bjc J [mil] bjcL”.

10 Ms.: à margem esquer-
da “j [mil] iiijcL”.

11 Ms.: à margem esquer-
da “j [mil] iiijcxx”.

12 Ms.: à margem esquerda “ijc Lx”.

13 Ms.: à margem esquer-
da “x [mil] bc”.

14 Ms.: à margem esquerda “j [mil] bc”.

15 Ms.: à margem esquer-
da “iiij [mil] reis”.
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pelote forrado de tafeta jmda nouo que forão vistos e avalljados em 
oyto mjll reis – biij [mil] reis

 16 foy vendido e arrematado a Pero Monjz mercador por sete mjll 
reis / item hum jubão d’omem nouo de cetym preto espontado todo 
com suas meas baynhas 17 que foy visto e avalljado em dous mjll reis 
– ij [mil] reis

item hum Roupão d’omem nouo de tafeta dobrado de colonea 
forrado de veludo de felpa /fl. 5/ de Bargança que foy visto e avalljado 
em dez mjll reis – x [mil] reis

item hum Roupão de chamalote d’agoas d’omem com seus 
alamares nouo cheo d’alamares que foy visto e avalljado em dous mjll 
e qujnhentos reis – ij [mil] bc reis

item Hũas calças nouas de Raxa de jmperyaes jmteyras pretas que 
forão vistas e avalljadas em dous mjll reis – ij [mil] reis

18 forão vendidas a Francisco Ribeiro por dous mjll reis – ij [mil] reis
item hũas chynellas e huns çapatos de veludo nouos que foy tudo 

avalljado em seiscemtos reis – bjc reis
item hũa bolsa de veludo com huns talabartes de veludo nouo que 

foy avalljado em mjll reis – j [mil] reis
item hũa gorra de veludo preto noua que foy vista e avalljada em 

oytocemtos reis por ser forrada de cetym – biijc

/fl. 5 v/
item hũa espada e hũa adaga chã que declarou o dito Francisco 

Fernandiz Madeyra que dera a Vycemte de Sousa pella quall pagara o 
que valer por que se dera em vida do defumto que foy avalljada as não 
vystas em mjll e quatrocentos reis – j [mil] iiijc reis

item hũa arqua emcoyrada de cabelo em que estão estes vestydos 
noua que foy avalljada em mjll reis – j [mil] reis

Estes vestydos declarou o dito Francisco Fernandiz que se fezerão 
antes que ho duque falecese pouquos dias e os fez pera casamento de 
seu fylho com a senhora dona Cateryna /

Pao

item vimte e seis cadeyras d’espalldas de feyção noua vsadas que 
forão vistas e avalljadas hũa por outra a tres tostoes em que momta 
sete mjll e oytocemtos reis – bij [mil] biijc reis

item duas cadeyras gramdes vsadas d’estado e ferrage que forão 
vistas e avalljadas em mjll e duzemtos reis – j [mil] ijc reis
/fl. 6/

item hũa cadeyra d’espaldas que esta em poder do doutor Manoell 
de Vargas e se avalljou em quatrocemtos reis – iiijc reis

item hum catre da Jmdia precymtado 19 bom pymtado de Roxo 
escuro que foy visto e avalljado em mjll e qujnhentos reis – j [mil] bc 
reis 20 foy vendido ao senhor dom Fulgencyo por dous mjll reis

item hũa bamqua grande que foy vista e avalljada em cento e vimte 
reis – cento xx reis

item hũa mesa de seis palmos de bordo com seus pes ja vsada que 
foy avalljada em oytocemtos reis – biijc reis

item hũa mesa que se chama bufete de nogeyra vsada que foy vista 
e avalljada em mjll reis – j [mil] reis

item tres cadeyras Rasas velhas vsadas que forão vistas e avalljadas 
em seiscentos reis – bjc reis
item hum catre da Jmdia quebrado com suas precymtas que foy visto e 
avalljado em trezentos reis – iijc reis
/fl. 6 v/

item obra de hũa arroba de laã que esta em hũa saqua que foy vista 
e avalljada em mjll reis – j [mil] reis 21 foy arrematada a mansano [sic] 
por mjll trezentos e sesemta reis – iij [mil] Lx

item hũa mesa de bordo de cymquo palmos velha e quebrada que 
foy vista e avalljada em cem reis – cento reis

item huns pes de mesa de capella gramdes com suas correas velhos 
que forão avalljados em duzentos reis – ijc reis

item cymquo bamquos d’emcosto e outro que não he d’encosto 
velhos todos forão vistos e avalljados em oytocentos reis – biijc reis

22 forão vendjdos ao padre Goncalo Vaz por mjll quatrocentos e 
trymta reis – j [mil] iiijc xxx

item cymquo gamchos de ter emparos de guarda portas que forão 
vistos e avalljados em duzentos reis – ijc reis

item dous leytos de bordo velhos e desmanchados que forão vistos 
e avalljados em mjll reis – j [mil] reis
/fl. 7/

item dous cais de ferro de chamjne e hum de latão velhos que forão 
vistos e avalljados em seiscemtos reis – bjc reis

item hũa caxa velha que serue de guardar arpa que foy vista e 
avalljada em dous vymtens – R reis

item hũa arqua da Jmdia de pao d’amgelym que foy vista e avalljada 
em mjll e duzentos reis que se nom sabe em que tempo se comprou e 
se ouue – j [mil] ijc reis

16 Ms.: à margem esquer-
da “bij [mil] reis”.

17 Ms.: corrigido da pala-
vra “abynhas [sic]”.

18 Ms.: à margem esquer-
da “ij [mil] reis”.

19 Nota: Segundo R. Bluteau precinta 
é uma “tira de algodão , ou outra 
material , que entrefachada , e 
bem puxada , serve de sustentar 
no catre , ou leyto a cama”.

20 Ms.: à margem esquer-
da “ij [mil] reis”.

21 Ms.: à margem esquer-
da “j [mil] iijcLx”.

22 Ms.: à margem esquer-
da “j [mil] iiijcxxx”.
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item hũas amdas velhas sem charola com seus sylhões e aparelhos 
todas de couro sem guarnjção de seda nenhũa e são de campo que 
forão vistas e avalljadas em quatro myll reis – iiij [mil] reis

item hum zagumcho da Jmdia velho e tem hum gastão de prata e 
o ferro he colombryno vsado que foy visto e avalljado em oytocemtos 
reis –   biijc reis

item hum avano da Jmdia com seu pao preto vsado que foy visto e 
avalljado em cem reis – cento reis

/fl. 7 v/
item declarou o dito Francisco Fernandiz que lhe furtarão duas 

lanças e hũa peça e mea de bocasy em que podia aver catorze cauados 
pouquo mais ou menos e hũa cadeira Rasa e tudo foy quamdo ho 
Roubarão o que todo foy avalljado as não vistas em oytocentos e 
sesenta reis – biijcLx reis

item hũa cadeyra Rasa que esta em poder de Fernão Barbosa e se 
avalljou as nam vistas em cento e cymcoenta reis – cento L reis item 
hum machado nouo que elle declarou que lhe furtarão e se avalljou as 
não vistas em sesemta reis – Lx reis

item declarou que em poder do doutor Manoell de Vargas esta hũa 
caxa da Jmdia vsada que foy vista e avalljada em mjll reis – j [mil] reis

item declarou que de Frandes vyerão hum caxão de lyuros de canto 
d’orgão antes pouquos djas que falecese ho duque /fl. 8 v/ dos quais 
forão dous lyuros gramdes d’estamte pera Villa Vyçosa e os outros se 
amostraram A comta de Francisco Fernandiz Madeira vay declaração diso /

vidros

item cymquoemta peças de vydro crystalyno hũas majores que 
outras e todas meudas e alguns delles nom são crystalynos que todos 
forão avalljados em mjll reis – j [mil] reis

item tres bamdejas duas da Jmdya douradas e hũa pimtada de 
Frandes vsadas que forão avalljadas em oytocemtos reis – biijc reis

item seis talhas d’Estremoz dygo de Momtemor vsadas que forão 
vistas e avalljadas em trezentos reis – iijc reis

item hũa boceta gramde da Chyna pymtada e tem em cyma dous 
pasabros [sic] com outra pequena que forão avalljadas em seiscentos 
reis – bjc reis
/fl. 8 v/

item hũa gayvota de pao pymtada que foy avalljada em duzemtos 
reis – ijc  reis

item hum pucaro preto de duas asas da Jmdja que foy avalljada 
em quarenta reis – R reis

item hũa selha pequena com treze tarros pequenos de cortyça que 
tudo foy avalljado sm duzemtos reis – ijc reis

item setemta pucaros de barro d’Estremoz e de Montemor huns 
mores que outros que forão avalljados em mjll e quatrocemtos reis – j 
[mil] iiijc reis

ouro e Joias

item declarou o dito Francisco Fernandiz Madeira que elle dera a 
dom Lujs de Noronha 23 hum anell d’ouro com hum diamante pera dar 
ao duque dom João e lho deu despois da morte do duque que deos de 
glorya o quall dom Lujs ho tem em Villa Vycosa omde vyue e omde se 
lhe pode pedyr comta delle e laa se avalyara / jaa vaj sajdo deste anell 
na comta de Francisco Fernandiz Madeira /
/fl. 9/

item declarou que do duque nunqua teuera pedrarya nenhũa porem 
que Gaspar Teyxeyra e Christouão Mendez Leytão tynham carrego de 
as mandar laurar o quall Christouão Mendez Leytão he 24 almoxeryfe 
de Sacavem e la morador e o Gaspar Teyxeyra pousa ao presemte nas 
ditas casas e elles darão comta de tudo/

item declarou mais que em vida do duque mamdou fazer os vestydos 
da senhora dona Cateryna pera os quais elle deu todos os veludos e 
setyns e ouro e todo o necesaryo e o emtregaua a Gaspar Teyxeyra e 
elle mandaua fazer todo aos ofycyais o que todo asy fora em vyda do 
duque e elle dara comta dello e se allgũa cousa deu a senhora dona 
Cateryna ou a jfante em vida do defumto ou despois de sua morte elle 
ho dyra /

item declarou que em poder de Jorge Rodriguez carpymteyro de 
marcanarya que /fl. 9 v/ mora jumto de Samta Cateryna tem duas 
mesas de pao preto nouas e o duque deu ho pao e a ferragem e as tem 
em seu poder por ter comta com ho duque e lla se podem hyr avalljar

item declarou que em poder de João Fernandiz dourador estão 
dous pares d’estrybos do duque huns dourados que podem valer 
trymta cruzados pouquo mais ou menos e os outros Redomdos que 
podem valler cymquo cruzados pouquo mais ou menos e asy tem 
pera dar comta do dynheyro que tem Recebydo per conhecymentos 
que tem elles Francisco Fernandiz em poder e anda ausente por jso 
e os dourados tem ho meyrynho da jmqujsyção e os outros tem hum 
latoeyro que pousa na Rua noua agora não sabe ho nome /

23 Ms.: corrigido da pala-
vra “loronha [sic]”.

24  Ms.: à margem esquer-
da “pera ver”.
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item declarou mais que em vyda do duque que deos de glorya 
mandara fazer cymquo sylhões /fl. 10/ pera os quais o duque mandou 
o veludo de Villa Viçosa e delle se mandou fazer as gualdrapas e 
guarnyções pera os ditos sylhões e se fezerão aquj em Lixboa com 
sua ferragem e se acabarão de fazer despois do duque morto e uysto 
se afyrma e despois do duque morto se emtregarão ao duque dom 
João pera leuar a senhora dona Cateryna e lla estão e se fez ferragem 
dourada pera estes sylhões que esta em seu poder e o veludo e ferra-
gem dourada e pelles são da fazenda e o que se gastou no feytyo e 
ferragem envernjzada e vasos foy a custa do duque dom João e se 
deue ho feytyo delles a quall ferragem que asy tem são oyto tyrantes 
das sylhas e doze mache femeas e per todas vymte e quatro tudo 
dourado que leuou pera se avaljar

item declarou que despois da morte do duque deu certos freos e 
brydas e espadas douradas ao senhor duque dom João e as mandara 
per hũa carta do duque /fl. 10 v/ e la estão homde se podem ver e 
avalljar digo que as mandou ao senhor duque que esta em glorya e lla 
são avalljadas /

item declarou mais o dito Francisco Fernandiz que em Benavente 
estão dez paes de chumbo em casa de Fernão Rodriguez seu tyo os 
quais mandou o jujz que vyesem a esta cydade pera se porem em 
arrecadação e declarou que os dez pães de chumbo e tres barris 
d’emxofre estam jumto d’Alcochete no terrão /

item declarou que a Jffante dona Maria deu hũas amdas pera 
senhora dona Cateryna antes pouquo que ho duque morrese as quais 
estão em Villa Viçosa e se avalljarão se forem de partylha mamdou ho 
jujz que se fezese esta decla ração e dise mais que estauão a sua comta 
e porem que ho duque estaua emtregue dellas /
/fl. 11/

item declarou que dos vymte guadamesys que estauão carregados 
sobre elle dos quais neste jmvemtayro fycão avalljados cymquo e os 
qujmze que faltão estão em Villa Vyçosa e os mandou Francisco de 
Morais e Fernão Barbosa e o jujz mandou que se fezese esta declaração 
os quais darão comta delles por abryrem os cayxões homde estauão /

item declarou o dito Francisco Fernandiz que n’allfandega estaua 
hum escrytoryo d’Alemanha que mamdara vyr Syvaldo Luis pera o 
duque que deos de glorya que elle era obrygado tyrar e ora fora sabedor 
que ho arrecadara João Alluarez e veo era vida do duque poucos dyas 
antes que falecese do qual ho duque dom João sabe delle por se dizer 
que ho dera a senhora dona Marya filha da Jfante dona Jsabell /

item declarou mais que ho duque que noso senhor tem em glorya 
mamdara /fl. 11 v/ vyr de Biscaja qujnhentas lanças e qujnhemtos 
piques a sua conta e vyerão despois de ser falecydo as quais o duque 
dom João tomou pella dita comta e as pagou de seu djnheyro como se 
vera pella comta de Christoũao Mendez Leytão as quais lamças e piques 
estão nas casas desta cydade pera ora as leuarem a Vylla Vyçosa /

item declarou que na casa da lenha estão dous feyxes de lanças 
que nom sabe quantas são e com ellas piques das quais se 25 aqueyxou 
Fernão Barbosa que lhe furtarão seis ou sete as quais lanças tynha o 
defunto nas ditas casas por armas adjante vão avaljadas /

item declarou que na salla de cyma gramde estaũao duas arcas de 
coseletes velhas que elle Jujz podja mandar avalljar as quais armas 
decla rarão que erão /fl. 12/ velhas / adiante vão avalljadas /

item declarou mais que avia nas ditas casas dous espymgardoes 
grandes que estão nas ditas casas e Fernão Barbosa sabe delles e 
declarou que erão tres e hum delles se furtou em vyda do duque e não 
sabe quem ho furtou mandou ho jujz que se fosem avalljar / os quais 
lhe parece que se ouuerão despois da duquesa ser falecyda / adiante 
vão avalljadas /

item declarou mais que nas ditas casas estaua hum craujorgam que 
se chama ho arcebispo que se ouue em vyda da duquesa dona Jsabell 
adjante vaj lancado em outra adjção pera se avalljar / tem-no Damjão 
Perez que lho emtregou Francisco Fernandiz Madeira este craujorgão /

item declarou mais que elle tem em seu poder todolos 
conhecymentos dos ofycyaes que fyzerão obra pera ho casamento do 
senhor duque dom João asy pera comprar ouro escarchado e outras 
cousas necesaryas/fl. 12 v/ pera as tais festas e asy a borladores pera 
fazerem os vestydos da senhora dona Cateryna e por ver que se nom 
fazia comta com elles ofycyais e ser leuado em comta o djnheiro de 
todas estas cousas a Christoũao Mendez Leytão e não aver quem 
ordene nem Requeyra a dita comta querya emtregar os ditos papeis 
em jujzo pera se tomar comta aos ofycyais que fezerão as dytas obras 
e por elles se vera o que se pode dever aos ofycyais ou os ofycyais 
a fazemda do defumto os quais papeis Francisco Fernandiz Madeyra 
tynha em seu poder pera fazerem comta elle e o lecemceado Gaspar 
Velho com elles ofycyais e os cobrara pella comfyamça que ho defunto 
nelle tynha e não por elle ser obrygado a dar comta allgũa por quamto 
o que se gastou foy no Roll dos meses e se fazer folha que mandaua ao 
duque e o dito duque lhe /fl. 13/ mandaua proujsão pera ser leuado 
em comta ao tesoureyro ho dynheyro que se dera aos ofy cyais do 25 Ms.: à margem esquerda “lanças”.
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quall tomaua os conhecymentos dos ditos ofycyais que hião na dyta 
folha a elle Francisco Fernandiz pera com elles fazer comta com os 
ditos ofycyais no cabo da obra a quall comta não serue de mais que 
pera antre a fazemda do duque e os ofycyais a quall se não fez ate ora 
por Gaspar Teyxeyra emtregar os vestydos a senhora dona Cateryna 
sem se saber hum palmo d’obra quamtas omças d’ouro escarchado ou 
fiado leuaua e quando se começarão a fazer os tais vestydos fez ho 
dyto Gaspar Teyxeyra experyencya com os ditos ofycyais e o que dello 
achou elle Gaspar Teyxeyra o declarara por que sem a tall declaração se 
não pode tomar a dita comta e o jujz mandou que se fezese jmventayro 
dos dytos papeis sobresy pera se fazer comta com hos ofycyais /fl. 13 
v/ o quall jmvemtayro se fez separadamente sobresy e polla comta 
que se tomar a Christoũao Mendez se vera ho que he gastado nos tais 
vestydos e outrosy pella comta de Baltasar Monjz que ao tall tempo 
correrão ambos de tesoureyros de que se fez esta declaração /

E por aquj dise o dito Francisco Fernandiz Madeyra que elle avia este 
jmvemtayro e declarações por feyto e acabado e lhe não lembraua 
mais fazenda que declarase nelle da que declarada tynha e protestou 
lembramdo-lhe mais allgũa ha declarar a todo tempo e o Juiz mandou 
que se escreuese e que elle ho asynase oje dez dias do mes de Julho de 
mjll e qujnhentos sesemta e cymquo anos Antonyo Vyeyra ho escrevj /

Mais fazenda que atras fica lamçada /

item oytemta e sete lamças com /fl. 14/ ferros e comtos que 
forão avalljadas hũa por outra a cem reis em que momta oyto mjll e 
setecemtos reis – biij [mil] bijc reis

item sesemta e hum piques que estam com as lamças tudo 
enfeyxado que forão avaljados tambem a cem reis em que momta seis 
mjll e cem reis – bj [mil] cento reis

item duas arquas velhas cheas de ferraje de armas mujto velhas e 
malltratadas que forão avalljadas estas armas em quatro mjll reis e as 
arquas em setecemtos reis – iiij [mil] bijc reis

item dous espymgardões que estão em casa mujto velhos que forão 
avalljados em tres mjll reis – iij [mil] reis

item hum craujorgam que esta na salla bom que serue na salla boom 
que se avalljara per pesoas que ho entenda

item hum cano de metall e he de fecho que pode ter quatro /fl. 14 v/ 
arrobas que esta na orta o quall foy avalljado em tres mjll reis – iij [mil] reis

item dise que se hão-de avalljar hũas mesas que estão em casa de 
hum Jorge Rodriguez carpymteyro de marcenarya que pousa fora da 
porta de santa Cateryna a cruz /

Avalljação das benfeytoryas
Auto que ho jujz mandou fazer sobre as perguntas 

que fez a Fernão Bar bosa e a Beltasar Monjz                                                                
e a Dyogo de Sousa e a João Alluerez /

Anno de nacymento de noso senhor Jesu Christo de mjll e qujnhemtos 
sesenta e cymquo anos nesta cydade de Lixboa o lecemceado Gill 
Rodriguez cydadão e jujz dos orfãos em esta dita cydade e eu escryũao 
e João Diaz e Beltasar Jorge partydores com elle fomos aos paços e 
casas que forão do duque que samta glorya aja e ora são de seu fylho 
dom João duque nouo e hy /fl. 15/ achamos Fernão Barbosa caualeiro 
fydalgo da casa d’el Rey noso senhor comteudo em hũa carta que veo 
de Villa Vyçosa pera se nesta cydade fazer jmvemtayro e per bem 
della elle jujz lhe deu logo juramento sobre os samtos evamjelhos 
em que elle pos sua mão e pello dito juramento lhe mandou que elle 
faça jmvemtayro e declaração das cousas comteudas na carta que 
lhe pello jujz foy declarada e pergunta o quall juramento elle Fernão 
Barbosa tomou e aceytou e prometeo de bem e verdadeyramente o 
fazer o quall fez pella maneyra segujmte e asynou aquj com elle jujz 
Antonyo Vyeyra ho escreuj estamdo a ello presente o doutor Manoell 
de Vargas procurador do senhor duque e a Reuerya de Martym Ferreira 
e do senhor dom Lujs d’Alencastro procuradores e tutor e curador da 
senhora duquesa e seus fylhos sendo pera ello Requerydos Antonyo 
Vyeyra que ho escreuy /
/fl. 15 v/

item lhe fez elle Jujz pergumta a elle Fernão Barbosa se avia em 
seu poder ou sabia pesoa algũa que ho teuese que fose do duque asy 
ouro e prata pedrarya perolas aljofar e djuedas que lhe devão e elle 
declarou que nenhum mouell estaua a sua conta somente em poder 
de Francisco Fernandiz Madeyra de que ja tynha feyto jmvemtayro 
pergumtado se sabya algũa que teuese djnheiro ouro prata joias e 
borlados ou vestydos dise que se algũa cousa dyso ha que ho deuem 
de saber o dito Francisco Fernandiz e Christouão Mendez Leytão 
almoxeryfe de Sacauem e Gaspar Teyxeira todos cryados do dito 
senhor duque /

item lhe fez elle jujz mais pergumta se sabia de allgũas djuedas que 
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se deuesem ao duque e do tempo dellas dise que na casa da dyzema 
do pescado se deuem mujtas djuedas dos anos atras ate que ho 
duque faleceo /fl. 16/ e que pelos lyuros de cada hum anno constara a 
camtydade dellas e dos tempos das quais fara declaração jmvemtayro 
João Alluarez escryũao da djta casa pellos lyuros della a que se elle 
Reporta /

item declarou mais que elle ouujo dizer e sabe que hum Saluador 
Vaz Rendeyro que foy do paull de Pajlepa deue certa comtya da dita 
Remda e que tem pera sy que esta djueda era do tempo da duquesa 
dona Jsabell prymeyra molher do duque e por ora lhe nom lembra mais 
dyuedas /

item lhe fez mais o jujz pergunta pelas proujsões dos mamtymentos 
nomeadas na dita carta dise que elle não teue nem tynha diso carrego 
somente que lhe parece que Djogo de Sousa e Bertolamou d’Alujano 
tratarão jsto e o deuem bem de saber e asy lhe parece que Francisco 
Fernandiz Madeyra e Christoũao Mendez Leytão ho deuem tambem de 
saber o quall Bertolameu /fl. 16 v/ Alujano esta em Villa Vyçosa homde 
delle se pode saber ho que disto sabe e o Christoũao Mendez Leytão 
esta em Sacavem homde he almoxeryfe do dito senhor duque /

item declarou mais per bem da segunda carta que veo sobre 
avalljação e declaração das bemfeytoryas que se fezerão nas casas que 
lhe foy mostrada dise que as tais bemfeytoryas que sabia que eram 
feytas são as segujmtes / Na orta se fez hũa parede de lomgo a lomgo 
da bamda de São Francisco e lhe parece que foy em vyda da duquesa 
dona Jsabell que tem mão na terra da orta ao lomgo do jogo da bolla 
e no meo della estaa ho poço / E asy se fez benfeytorya que he a nora 
com seu tamque e canos e ‘s ofecynas com o poco foy avalljado com as 
arvores em trezentos trymta e seis mjll e quatrocemtos reis – iijcxxxbj 
[mil] iiijc reis
/fl. 17/

E declarou que no entulho que se fez na parede atras se prantarão 
arvores que nelle estam as quais forão avaljadas pelos jujzes do ofycyo 
em trymta e dous mjll reis – xxxij [mil] reis

E asy declarou que nas casas ao lomgo dellas da banda do norte 
se fez hũa cozinha noua com hũa chamjne mujto gramde que nunqua 
serujo e tem pera sy que se fez em tempo da duquesa dona Jsabell e 
hy logo junto pegado com as parreyras encostada a torre se fez hũa 
casynha terrea forrada de bordo homde ho duque tynha lyuros e 
despachaua que lhe parece que tambem foy feyta em vida da duquesa 

dona Jsabell todo foy avalljado pellos Jujzes do ofycyo de carpemtarya 
e pedrarya em cemto oytenta quatro mjll e quatrocentos reis – cento 
lxxxiiij [mil] iiijc reis

E asy declarou mais que na casa que esta pegada na salla da cruz 
da bamda de São Francisco fez o duque hum oratoryo ymtado /fl. 17 v/ 
todo e comcertou a casa dianteyra delle e a mandou forrar de bordo 
mujto bem e lhe fez hũa janella Rasa com hũas grades com portais de 
pedrarya e portas de bordos que tambem tem pera sy que foy tudo feyto 
em vida da duquesa dona Jsabell forão avalljadas estas benfeytoryas 
pellos jujzes dos ofycyos de pymtor e carpemtarya e pedrarya em 
nouemta mjll reis – lR [mil] reis

E asy declarou que em vida da duquesa dona Jsabell se fezerão duas 
casynhas que estão da bamda do mar sobre a trauesa que vaj per baxo 
dos arquos ao lomgo do muro hũa serue de pucaros e vydros e outra 
de oratoryo e a casa dos vydros tem seus cabydos e prateleyras de 
bordo e a casa d’oratoryo he toda pymtada e dourada forão avalljadas 
estas bemfeytoryas pelos jujzes dos ofycyos de pymtores e pedreyros 
e carpymteyros em cemto e omze mjll reis – cento xj [mil] reis
/fl. 18/

E asy declarou mais que as camaras da bicha e dos diamantes e 
a casynha que vaj comtra ho mar d’antre ellas ambas se ladrylharão 
de tyjollo Roçado em vida da duquesa dona Jsabell segundo sua 
lembramça e o mesmo a salla da cruz foy avalljado pellos jujzes do 
ofycyo da pedrarya em vymte sete mjll e trezemtos reis – xxbij [mil] 
iijc reis

E asy declarou que a guarda Roupa do aposento de baxo e a salla 
gramde do dito aposemto baxo se ladrylharão de Roçado e tem pera 
sy que foy feyto despois do duque ser casado com a senhora duquesa 
dona Brytyz e porem Reportase em tudo aos lyuros e despesa dos 
tesoureyros que pagarão aos ofycyais das dytas bemfeytoryas foy 
avalljado pellos Jujzes do ofy cyo de pedrarya em vymte seis mjll e 
seiscemtos reis – xxbj [mil] bjc reis
/fl. 18 v/

26 E asy declarou que em vida da duquesa dona Jsabell segumdo sua 
lembramça se poserão quatro pedras de portaes na chamjne que esta 
na camara dos dyamantes e tem mais a dita chamjne hum Respaldo 
de ferro com as armas do duque tudo foy avalljado pellos Jujzes do 
ofycyo em seis mil reis – bj [mil] reis

E asy outro Respaldo de ferro da mesma maneyra que não esta 

26 Ms.: à margem “este Respalldo 
tem Damjam Perez que lho 
entregou Francisco Fernandiz 
Madeira e nam vaj na sua comta”.
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posto em chamjne que tambem tem pera sy que he do tempo da 
duquesa dona Jsabell foy avalljado pellos Jujzes do ofycyo e pellos 
ofycyais em quatro mjll reis por estar danefycado – iiij [mil] reis

E asy dise que avia algũas pedras lauradas de pedrarya de portais 
que estão algũas no terreyro e demtro nos heyrados e na orta hũa mesa 
de pedra laurada que tambem tem pera sy que he do tempo da duquesa 
dona Jsabell que forão todas avalljadas pellos Jujzes do ofycyo de 
pedrarya em quatorze mjll e setecemtos reis – xiiij [mil] bijc reis
/fl. 19/

27 E asy dise que avia hũa copra gramde de bordo que esta na sala 
baxa a quall se fez despois do duque ser casado com ha duquesa 
dona Brytyz com outra mais pequena que esta na mesma salla que 
se Renouou no mesmo tempo que forão avalljadas pellos Jujzes do 
ofycyo em dezoyto mjll reis – xbiij [mil] reis

item declarou mais que João Afonso almoxarife de Paylepa não 
tem jmda dado comta jmteyra muito do tempo de seu carrego e que 
segundo sua lembrança começou de ho serujr no ano de cymquoemta 
e noue por dyamte e quanto ao tempo certo que elle começou a seruyr 
se Reporta as proujsões que lhe diso são pasadas e que per orçamento 
de comta jmda que não foy no certo lhe parece que fycaua devendo 
omze mjll reis pouquo mais ou menos despois se lhe tomou comta que 
foy daquj pera Villa Vyçosa por ella se vera ho que deue /

item declarou mais que ho duque que esta em glorya comprou a 
confrarya de samto spiritu da pedreyra hũa praça e chão que ora serue 
da cordoarya /fl. 19 v/ que esta ao lomgo da orta e que não he bem 
lembrado se esta compra foy em vida da duquesa dona Jsabell se 
semdo veuuo della de que ha escrytura de compra28 a quall se Reporta 
no preço e tempo e não sabe quem tem a dita escrytura e que lhe 
parece que deue d’estar no cartoryo de Villa Vycosa /

item declarou que ho duque que deos aja em vida da duquesa dona 
Jsabell mandou tapar tres arquos que estão no topo da salla da banda 
da cordoarya e fycou em hũa casa terrea /

E por aquj dise o dito Fernão Barbosa que elle tem declarado o 
que acerqua do caso comteudo na carta sabe e de mais não sabe 
nada nem lhe lembra mais que aquj posa declarar e que lembrando-
lhe mais algũa cousa que aja de declarar ou lhe vyndo a sua notycya 
ho declarara e com esta protes tação asynou aquj com ho dito Jujz oje 
cymco djas do mes de Janeyro de mjll e qujnhentos sesenta e cymco 
anos e eu Antonio Vieira ho escreuj /

/fl. 20/
Juramento e declaração de Gaspar Teyxeyra /

Aos cymquo djas do mes de Janeyro de mjll e qujnhemtos sesemta e 
cymquo anos estando elle Jujz nas casas do duque fazendo jmvemtayro 
elle Jujz mandou peramte sy vyr Gaspar Teyxeyra moço da camara do 
duque que samta glorya aja ao quall elle Jujz deu juramento sobre os 
samtos evamjelhos em que elle pos sua mão e lhe mandou que elle 
declarase toda e quallquer fazenda que fycase por falecymento do 
duque dinheiro ouro prata mouell Raiz encomendas pedrarya aljofar 
conforme a dita carta e ele Gaspar Teyxeyra asy ho prometeo fazer e 
declarar todo o que souber e asynou aquj com elle jujz Antonyo Vyeyra 
ho escreuy /

item pergumtado pellas cousas conteudas na carta prymcypallmemte 
per cousas de mouell dise que a seu carrego não fycara fato algum 
de que elle aja de dar comta e que quanto aos vestydos que fezera 
per mandado /fl. 20 v/ do duque per a senhora dona Cateryna elle 
os tynha todos entreges a amada senhora dona Cateryna os quais 
vestydos estão em Villa Vyçosa e os tem em seu poder a senhora dona 
Cateryna e asy mais fycara hum jubão em casa do borlador Esteũao 
Lopez que he de cetym carmesym framjado de franjas d’ouro e he da 
senhora dona Cateryna e por se lhe não pagar o feytyo esta em poder 
da molher do dito Esteũao Lopez por ser ja defumto e mora na Rua 
noua dos ouryvez d’ouro e asy dyse mais que quanto aos djamantes 
que elle mandara polyr por mandado do duque que santa glorya aja os 
tynha ja todos emtreges ao duque que santa glorya aja em sua vyda e 
de todos elles nenhum fycara per emtregar e diso tynha dado comta 
com entrega de que tynha qujtação e que do mais comteudo na carta 
não sabia por lhe não pasar pella mão e que se allgũas bemfeytoryas 
/fl. 21/ hay nas casas que Fernão Barbosa as sabe e tem declaradas a 
que se Reporta e outra cousa não sabe e pollo asy declarar asynou aquj 
com elle jujz Antonyo Vyeyra ho escreuy /

termo com juramento dado a Djogo de Sousa

E logo no dito mes e ano atras escryto hy elle Jujz mandou 
vyr peramte sy a Djogo de Sousa porteyro do duque ao quall deu 
juramemto sobre os samtos evamjelhos em que elle pos sua mão e 
lhe mamdou que pello dito juramemto declarase toda e quallquer 
fazenda que ficase por falecymento do duque de Bragamça que aja 

27 Ms.: à margem esquerda “estam 
carregadas sobre Damjam 
Perez na Conta que deu do que 
Recebeo de Francisco Fernandiz 
Madeira e nam vão na conta de 
Francisco Fernandiz Madeira /

28 Ms.: à margem esquer-
da “escrytura”.
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glorya ssciliset djnheiro ouro prata pedrarya joias perolas djuedas que 
deuão encomendas Raiz bemfeytoryas dellas e outra que esteja fora 
em poder de algũa pesoa e asy declarase se sabia algũa pesoa que 
teuese fazenda em seu poder que pertença a este asy em guarda como 
empenhada como per quallquer outra vya que seja ou se sabe pesoa 
allgũa que saiba mjlhor estas cousas /fl. 21 v/ que elle e elle Djogo de 
Sousa pello dyto juramento asy ho prometeo fazer e declarar e asynou 
aquj com elle jujz Antonyo Vieira ho escreuy /

item declarou elle Djogo de Sousa pello dito juramemto que elle 
seruyra de ceuadeyro e arrecadador da fazenda do duque e de tudo 
tem dado comta e a deu despois da morte do duque que deos de glorya 
em Villa Vyçosa e a deu a Lazaro Rybeyro escryũao da fazenda per 
mamdado de sua excelencya honde se vera somemte tem a sua comta 
as cousas segujntes /

item dyse que tem tres talhas grandes de Castella que seruem de 
cal e de agoa que achou na orta as quais forão avalljadas por serem 
velhas em nouecemtos~reis – ixc reis

item dyse que quando deyxou a ceuadarya deyxou nella tres 
talhas de Castella que serujão d’azeyte metydas no chão e outras tres 
aleuamtadas /fl. 22/ que serujão de pão e hũa grande de ferro e quatro 
ou cymquo quartos velhos que serujão d’azeyte e hum barryl meado 
de salytre e quatro ou cymquo lamças de justa velhas e quebradas e 
duas astes de lamça sem ferros ho que tudo deyxou despois do duque 
ser morto em poder de Fernam Barbosa as quais cousas forão avydas 
antes que ho duque casase com a senhora dona Brytyz / as quais peças 
todas acyma a fora a grade que se declarou tyrase das casas forão todas 
avalljadas as não vistas por estarem em hũa casa de que hum cryado 
da Jfante dona Maria tynha a chaue por ter nella a sua ceuadarya em 
cymquo mjll reis com huum quarto velho que serujo de ter vynho e 
tanto se sajo aquj /

E por aquj dise que avia seu jmvemtario e declaração por feyta 
e acabada e que do mais comteudo na carta que lhe foy lida não 
sabe nada mais do que dito tem e com jso ha por cerrado este seu 
jmvemtayro /fl. 22 v/ e asynou aquj Antonyo Vyeyra ho escreuy no 
dito dia mes e ano atras escryto /

Juramento e declaração com João Alluarez comteudo na carta 
escryũao que foy da dizema /

Aos vymte dous dias do mes de feuereyro de mjll e qujnhentos 
sesemta e cymquo anos nesta cydade de Lixboa nas casas da morada 

do lecemceado Gyll Rodriguez cydadão e jujz dos orfãos em esta 
cydade de Lixboa hy peramte elle Jujz pareceo Requerydo João 
Alluarez escryuam da dizema do pescado do duque e morador nesta 
dita cydade jumto da jgreja das martens ao quall o jujz per bem da 
carta que veo de Villa Vyçosa pera se fazer jmventario nesta cydade lhe 
deu juramento sobre os samtos evanjelhos em que elle João Alluarez 
pos a mão /fl. 23/ e lhe mandou que elle declarase todo o que per bem 
da dita carta lhe fose pergumtado e elle João Alluarez prometeo asy ho 
fazer pelo dito juramemto e asynou aquj com elle jujz Antonyo Vyeyra 
ho escreuj /

item lhe fez o jujz pergunta se sabya algum mouell que pertença 
a fazenda do duque dise que avera hum ano pouquo mais ou menos 
que elle tyrou e arrecadou d’alfamdega desta cydade hum escrytoryo 
d’Alemanha per mandado do senhor duque dom João e o entregou 
a jfante dona Jsabell per mandado do dito senhor e ouujo dizer que 
n’Alemanha custara doze mjll e tantos reis e lhe parece que erão doze 
mjll e oytenta reis o quall veo per via de Sybaldo Lujs e avya muitos 
dyas que estaua n’alfamdega e não sabe quamtos e o tyrara despois da 
morte do duque e sabe que este escrytoryo vynha pera ho duque que 
aja glorya pello ter mandado trazer segundo seu parecer e que Sybaldo 
Luis dyra e declarara mjlhor esta declaração /fl. 23 v/ do escrytoryo e 
que lhe parece que a dous mjll reis pagou o preço delle e outro mouell 
nem ouro nem prata nem pedrarya nem aljofar sabe que ouuese que 
pertença a fazemda do duque /

item pergumtado se sabia algũas dyuedas que pertenção a esta 
fazenda do duque que aja glorya dise que não sabe outras senão as 
que estão nos lyuros da dizema de que elle he escryũao a que se elle 
Reporta de que erão almoxeryfes Baltasar Monjz e Crystouão Mendez 
Leytão que ora he allmoxeryfe do Regengo e elle tem os lyuros em seu 
poder que elle amostrara quando for tempo e outra cousa não sabe /

E por aquj dise que elle avya por satysfeyto a carta que lhe foy lida 
e notefycada de que não sabe mais do que tem declarado e asynou 
aquy com elle jujz Antonyo Vyeyra ho escreuy /

/fl. 24/
termo que se fez com Fernão Lopez ouryuez e com 

Francisco Lopez seu fylho e com Pero Lopez seu sobrynho 
e com hũas de musto lapydayro per juramemto

Aos trymta djas do mes de março de mjll e qujnhemtos sesenta 
e cymquo anos nesta cydade de Lixboa nas casas da morada do 
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lecenceado Gyll Rodryguez cydadão e jujz dos horfãos em esta 
cydade de Lixboa hy peramte elle jujz parecerão Femão Lopez e seu 
fylho Francisco Lopez e seu sobrynho Pero Lopez ouryues d’ouro 
moradores nesta cydade e bem asy hũas de musta lapydayro outrosy 
morador nesta dita cydade aos quais elle Jujz e a cada hum delles deu 
juramento sobre os samtos evamjelhos em que cada hum delles pos 
sua mão e lhes notefycou a dita carta que veo de Villa Viçosa pera se 
fazer jmventayro da fazenda que se qua achase e lhes mamdou a cada 
hum delles que declarase os diamantes que lhes derão pera os botois 
e o que delles sobejou e ouro /fl. 24 v/ e prata aljofar e pedrarya e 
outra quallquer cousa que lhe fose dada ou sobejada e o que sobejou 
da cymta d’esmeraldas e djamantes que se mandara fazer a elle hũas 
de musta e o que se fez dos sobejos e a quem ho emtregarão e asy lhes 
mandou que declarasem se sabião de mais allgũa fazenda de quallquer 
calydade que fose que pertencese as partylhas do duque ou pesoa que 
della sayba e elles todos asy ho prometerão fazer a quall fezerão pella 
maneyra segujmte e asynarão aquj com elles jujz Antonyo Vieira ho 
escreuy /

item declarou o dito Fernão Lopez que avia mujto tempo que elle 
não fazia nenhũa obra ao duque que aja glorya e se lhe algũa fez foy 
em sua vyda e em sua vyda lhe emtregou tudo na sua mão e lhe não 
fycou deuendo nada mas amtes que ho duque lhe deue mujto /fl. 25/ 
de seu serujço e declarou mais que despois da morte da duquesa dona 
Jsabell algũa obra fezera ao duque mas que fora pouqua e que d’antes 
o seruyra em tudo ho que lhe mandaua e que lhe não lembra que elle 
fezese peça allgũa ao duque despois de casar com a senhora duquesa 
dona Brytyz e porem não lhe deue nada e que seu sobrynho lhe fezera 
obra e não sabe mais /

item declarou Pero Lopez sobrynho de Fernão Lopez acyma que ho 
duque que aja glorya lhe entregara quarenta e oyto diamantes pera lhe 
fazer outros tamtos botois e o djnheiro pera o ouro delles lhe mandara 
emtregar por Antonjo Mouro tesoureyro e per Fernão Barbosa e não he 
lembrado do que delles Recebeo aos quais deu conhecymemto do que 
delles Recebeo semdo ja casado com a senhora duquesa dona Brytyz 
e despois d’acabados os emtregou a Christoũao Mendez Leytão seu 
almoxeryfe /fl. 25 v/ per mandado do duque e que fezese comta com 
elle e lhe pagase ho que lhe fose deujdo como de feyto lhos entregou 
em vyda do duque e lhe pagou seo trabalho e asy lhe entregou os 
conhecymemtos que tynha dados a Antonyo Mouro e a Fernão Barbosa 

e se Romperão despois de feyta comta sem lhe fycar deuendo nada 
nem ho duque a elle e que nenhũa fazenda tem que pertemça as ditas 
partylhas e fazenda do duque nem quem ha tenha /

item declarou o dito Francisco Lopez fylho de Fernão Lopez que 
pode aver qujmze ou dezaseys anos que elle não faz nenhũa obra ao 
duque somente ajuda a fazer os botois acyma declarados que fez seu 
prymo Pero Lopez nem pelo duque nem pesoa sua lhe foy entrege 
cousa allgũa nem elle tem fazenda de nenhũa calydade que seja que 
pertença ao duque nem sabe quem ha tenha /

/fl. 26/
item declarou ho dito haãs [sic] de musta lapydayro e ouryuez 

d’ouro que he verdade que elle fez ao duque que aja glorya hũa cymta 
d’esmeralda e djamantes e espynelas e perlas a quall fez despois de ser 
casado com a senhora duquesa dona Brytez no tempo do casamento 
e a mandara fazer per a senhora dona Cateryra sua nora e hũa joia 
gramde de hũa esmeralda e hũa espynella e a pedrarya pera estas 
peças lhe deu o duque com hũa argola d’ouro e o mais ouro lhe dera 
Fernão Lopez ouryuez d’ouro a quall cymta e joia depos d’acabada a 
emtregara a Christoũao Mendez Leytão almoxeryfe per mandado do 
duque e em sua vyda e que tem carta do duque de como a Recebeo e 
lhe não fycou pedrarya allgũa nem ouro nem nenhũa cousa nem dellas 
nem d’outra quallquer que seja nem sabe pesoa que fazenda tenha que 
pertença ao duque nem sabe de nada /
E por aquj ouuerão elles Fernão Lopez e Pero Lopez e haãs de musta 
/fl. 26 v/ por satysfeyto a dita carta e termo e pergumtas delle jujz e 
de mais não sabem e asynarão aquj com elle Jujz Antonio Vyeyra ho 
escreuy /

[No final do treslado o século XVIII lê-se: “E tresladado o concertei com 
o próprio a que me reporto , que se acha escryto de letra antiga sem 
vicio , nem emenda ; que tornei a entrega a quem mo aprezentou , que 
de como o recebeu aqui assignou , e a seu pedimento passei esta copia 
em publica dorma. Lisboa vinte de Março de mil setecentos cincoenta 
e cinco = e eu o Tabelião Thomaz da Silua Freire o sobscreuy e asigney 
em publico e razo etcª
[Assinaturas] Thomaz da Silua Freire Em testemunho de verdade |Semt 
da Fonseca”]
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Emtregua dos Bens que ficaram do Duque de Bragança D. Thiodosio 
A seu filho o Duque Dom Joam que se achauão em poder da Duqueza 
viuua d. Brites de Lencastre e por especial decreto foi Sabastião Alves 
Escriuão dos orfaos em Lisboa a Vila Visoza fazer a emtregua e a dita 
senhora pela Aualiação dos bens tomou as pesas que lhe pareseu por 
conta do seu dote em 27 de Outubro de i567

/s. fólio/
sobre a senhora Duqueza deixar a posse dos bens do casal E o duque 

lhe entregar em satisfação do seu dote E arras os bens que ella 
senhora quizer pela aualiação do inuentario

Auto que se fez sobre a spritura do concerto do dote e aras e da pose 
e cabesa de casal amtre o senhor duque e a senhora duquesa

/fl. 1/
Auto que se fez sobre a sspritura do conçerto 

amtre o duque e duquesa

Anno do nacimento de nosso Senhor Jesu Christo de mill quinhentos 
sesemta e sete Aos vjmte e cimquo dias do mes de Agosto do dito 
Anno em a sidade de Lixboa na Relacão na Audiençia que fazia o 
doutor Jeronjmo Pereira de Saa fidalguo da casa d’ell Rey noso senhor 
e do seu desembargo e desembargador dos agrauos em sua corte e 
casa da suprycacão e jujz por seu especiall mamdado das partilhas da 
/fl. 1 v/ fazemda que ficou por falecimento do duque de Bragamca que 

Deus aja pareçeo hy hum soljçitador do senhor duque e apresentou 
hum estormento de comçerto que se fez Amtre o senhor duque e a 
Senhora duquesa comfjrmado por el Rej noso senhor sobre certas 
cousas pedimdo o mandase tresladar / e o procurador digo soljçitador 
da senhora duquesa Requereo que se ajuntase o propio e asy que se 
ajumtase hũa pjtjcom que ho procurador e curador da senhora duquesa 
tinham fejto sobre este caso e asy hum protesto que tynham fejto 
sobre jso e lhe mandase daar de tudo vjsto E o desembargador vjsto 
sem dizer e pedir e a enformasom do Caso mandou fazer este Auto / e 
que se ajumtase aquy a propia spritura e pytjcam e protesto e tudo he 
o seguinte Sebastião Alverez que ho sprivy

/fl. 2/
Senhor

diz o doutor Esteuam Preto procurador e curador da duquesa de 
Bragança dona Briatiz d’Alencastro que ha dicta senhora se concertou 
com ho duque de Bragança . que podese tomar da fazenda que fiquou 
per faliçimento do duque dom Theodosio a que deus perdoe a quem 
quisese pella aualiaçam do emuentairo . pera lhe pagarem seu dote e 
arras em certos Juros os quaes venceria do tempo da entrega das dictas 
peças com tanto que ella se deçese logo com efeito da pode e cabeça 
de casal . e ho senhor dom Luis seu pai e curador deu logo hum asinado 
per elle e pello dicto doutor Esteuam Preto em que diziam que d’agora 
pera emtam a duquesa se auia por desaposada e fiquou este escrito 
em poder do padre Cipriano da companhia de Jesu . e conforme a isto 
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se fez hũa escritura pubrica do conçerto . que sua Alteza confirmou . e 
auendoa os procuradores do duque apresentar a vossa magestade pera 
que a mandase comprir e mandase pasar carta . pera la em Vila Vicosa 
se emtregar a fazenda a quem vosa . magestade . mandase e se fazer la 
auto de tudo ./ elle o nam fizeram asi e ha mandaram a Villa Viçosa ao 
juiz dos orfãos a quem ella nom hia deregida . nem he juiz das partilhas 
. que la andou afrontando a duquesa e veiando-a indiuidamente que 
lhe quiria tomar a pose e a dicta fazenda a que /fl. 2 v/ a duquesa 
Respondeo que apresentasem ho contrato ha vosa merçe e que ella 
estaua prestes pera comprir ho que vossa merce mandase e entregar 
a fazenda a quem vossa merce mandase de que se fez auto . que elles 
nom ofereçem , nem querem ofereçer ho contrato confirmado per sua 
Alteza nem ho auto que la fizeram e pello que pede a vossa merce 
que mande aos procuradores do dicto duque que o ofereçam ha dicta 
Escritura do conçerto e  confirmaçam della no Juizo de vossa merce 
pera ho vosa merçe mandar comprir por que ella senhora duquesa esta 
prestes pera logo abrir mão da dicta fazenda e pose della e a entragar 
[sic] a quem vossa merce mandar e d’agora se ha della por desaposada 
de que ia tem dado o efeito que dicto tem e protesta pagarem os Juros 
que lhe dam em pagamento desde agora e desde ho tempo que deu 
o dicto escrito visto como nom esta por ella o entregar da dicta pose 
senam pello duque e seus procuradores que nom apresentam a dicta 
escritura do conçerto no Juizo de vossa merce pera a mandar comprir 
. / no que em todo Reçebera Justica e merçe . em Lixboa a i9 d’agosto 
de 1567 .//.
[Assinatura] Esteuão Preto

/fl. 3/
protesto do procurador da Senhora duquesa

Aos dezojto dias do mes de Agosto de mill quynhemtos sesemta 
e sete annos em Ljxboa na Relacam na Audjencia que fazia o 
desembargador Jeronimo Pereira de Saa Jujz destas partilhas pareçeo 
hy o Licenciado Fernam Lopez de Lixboa procurador sobr’estabeleçjdo 
do doutor Esteuam Preto / procurador e curador da Senhora duquesa 
e de seus filhos e dise ao dito desembargador que a dita senhora se 
concertou com o senhor duque pera tomar certos movens da fazenda 
do duque que Deus aja pela avaliação do Jnuentario pera lhe pagar em 
juros a valia da dita fazenda pera conta de seu dote e arraz comteudo 
que acabado de fazer esta conta ela senhora duquesa fiquase fora de 

pose e cabeça de casal de que se fez spritura que se comfirmou por 
sua allteza / a qual espritura houuera de ser apresentada neste Jujzo 
pera por ela se compryr o dito comcerto e ele desembargador o aver 
asy por bem como Jujz das partilhas / E que os procuradores do dito / 
senhor duque nam apresentam a dita spritura e a tem em seu poder ou 
a mandaram a Villa Viçosa por entremeter o tempo no meo e que /fl. 3 
v/ protestava a senhora duquesa aver os Remdimentos do dito Juro do 
dia que sua allteza houue o dito comcerto por bem e o confjrmou posto 
que nam no apresentem em Jujzo por quanto ela senhora jsto aprestase 
pera por sua parte comprir todo o contheudo na dita spritura cada vez 
que ele desembargador como seu Jujz das partilhas lho mandar / e 
pedio ao desembargador que o mandase esprevere o desembargador 
mandou que se esprivese Sebastião Alvarez ho sprivj

/fl. 6/- Documento de tresauçam [sic] e amyguauel composycam 
de 7 de Julho de 1567, entre a duquesa e o duque D. João. Tem 7 
folios, sendo que no fl. 7v. é apresentado um alvará régio sobre este 
“estromento de transaução e comçerto atras escrito”, de 26 de Julho 
de 1567.]

Saybam quantos este estromemto de tresauçam e amygauel 
composycam vyrem que no anos do nacymemto de nosso senhor Jesu 
Christo de myll e quynhemtos e sesemta e sete anos aos sete dias do 
mes de Julho na cydade de Lyxboa a porta da cruz nas casas da morada 
do senhor doutor Esteuam Preto do desemgarguo d’el Rey noso senhor 
e seu desembargador dos agrauos na corte e casa da soprycaçam 
estamdo elle senhor doutor hy de presemte Em nome e como tutor e 
curador da senhora duquesa de Bragamça dona Bryatjz e dos senhores 
seus filhos menores de hũa parte e da outra o senhor doutor Vasco de 
Montarroyo outrosy do desembarguo d’el Rey noso senhor e seu 
desembargador dos agrauos e ao Regedor dos feytos cyues na dita 
corte Em nome e como procurador do senhor duque de Bragamça por 
vertude de sua procuraçam de que o treslado se segue ¶ Eu ho duque 
de Bragamça e de Barçelos etc faço saber aos que esta vyrem que por 
Eu desejar que ho testamemto e descarguos d’alma do duque meu 
senhor e pay que Deus aja se cumpram pera que /fl. 6 v/ ha duquesa 
dona Bryatuz mynha senhora seja melhor e com mays breuydade 
pagua de seu dote e arras me conçertey com sua senhorya e meus 
Jrmãos comforme ha hũa menuta que dom Luys d’Almcastro ora deu 
por elle e pelo doutor Esteuam Preto asynada e pera que ho djto 
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comçerto aja efeyto por este dou poder ao doutor Vasco de Montarroyo 
do’sembarguo d’el Rey meu senhor e seu corregedor da corte dos 
feytos Cyues pera que por mym e Em meu nome faça e Celebre ho dyto 
comtrato de comçerto comforme ha djta menuta e Jtens dela e pera a 
el Rey meu senhor as provysorya que pera o dyto comtrato se fazer de 
mynha parte forem neçesaryas e todo o pelo dyto doutor neste caso 
feyto pela sobre dyta maneyra o averey sempre por bom fyrme e 
valyoso sobrygaçam de meus bens e Remdas e por certeza dyso 
mandey ser feyto isto por mym asynado Em Vyla Vysosa a vymte dous 
de Junho Amtonyo de Gouuea o fez de myll e quynhemtos e sesemta 
e sete / o duque / poder ao doutor /fl. 7/ Vasco de Momtarroyo pera 
ver / E estamdo outrosy de presemte o leçençeado Manoel Aluarez 
procurador nesta corte e casa da soplicaçam Em nome e como 
procurador da senhora dona Caterina por vertude de sua procuracam 
de que o treslado se segue // Eu dona Cateryna etc faço saber aos que 
este vyrem que Eu dou poder ao leçençeado Manoel Aluarez procurador 
na casa da soprycaçam pera que por mym e Em meu nome faça e 
çelebre o comtrato de comçerto que antre ho duque meu senhor e a 
senhora duquesa dona Bryatyz mynha tya estaa asentado comforme ha 
hũa menuta do dyto comçerto que dom Luys d’Alemcastro ora deu por 
elle e pelo doutor Esteuam Preto asynada e o dyto leçenceado podera 
Em meu nome pedy a el Rey meu senhor as proujsoys que pera ho dyto 
comçeito aver efeyto de mynha parte forem neçesaryas e todo o por 
elle neste caso feyto comforme a dyta menuta e Jtens dela averey 
sempre por bem fyrme e valyoso e por çertydão dyso mandey ser feyto 
este por /fl. 7 v/ mym asynado Em Vyla Vysosa a vymte çinquo de 
Junho Antonjo de Gouuea o fez de myll e quynhemtos e sesemta e 
sete / A Cateryna / poder ao lecemceado Manoel Aluares pera ver E 
pelos ditos senhores doutores Esteuam Preto Em nome da dita senhora 
duquesa dona Bryatyz e dos dytos senhores seos fylhos como seu tutor 
e curador Vasco de Momtarroyo como procurador do dyto senhor 
duque leçemçeado Manoel Aluarez como procurador da dyta senhora 
dona Cateryna foy dyto que antre elles senhores pemdia de mamda 
peramte o doutor Jeronymo Pereyra de Saa como Juiz das Partylhas do 
duque que Deus tem de que he escryvam Bastiam Aluarez sobre algũas 
duuedas e deferemças que se moveram e por çesarem delas se vyeram 
elles senhores a comçertar e comcordar pela maneyra declarada nos 
dytos Jtens de que se faz memção que sam os que se seguem de verbo 
a verbo ¶ estas cousas sam En que se comcordaram o senhor duque de 
Bragamça e a senhora duquesa dona Bryatyz sua may /fl. 8/ e o senhor 

dom Luys em seu nome e dos senhores seus netos prymeyramemte 
sam comcerdes que o senhor duque tome da fazemda que fycou por 
faleçymemto do duque que Deus tem todas as peças que quyser pelas 
avalyaçoys dos Jmvemtaryos pera que pelo preço delas a dyta senhora 
seja paga do que lhe foj devydo do seu dote e arras Jtem o senhor 
duque daa Em pagamento pelo que tem tomado e tomar da dyta 
fazemda 1 quatrocentos e novemta e sete myll e quatrocemtos Reis de 
Juro a Retro a Razan de dezaseys myll o mylhar que sua senhorya tem 
d’el Rey noso senhor como pelos padroes dele consta que tem nos 
Ramos das sysas dos almoxaryfados 2 d’Evora Portalegre e tomar 
comvem a saber çem myll Reis em Arrayolos e cem myll Reis Em 
Monçaraz e çem myl Reis Em Monforte e Çem myll Reis em Alter do 
Cham e novemta e sete myll e quatroçemtos Reis Em Ourem dos quaes 
sua senhoria dara prouisam Em forma deles que pedyra a sua alteza 
pera que ha senhora duquesa o saja com as propias clausulas e 
comdyçoys que os elle tem pelos dytos padroes /fl. 8 v/ 3 de sua alteza 
os quaes quatroçemtos e novemta e sete myll e quatroçemtos Reis de 
Juro lhe fara sempre bons Emquanto elle ou seus sobçesores os nam 
tyrarem por vertude do pacto do Retro vemdemdo com que lhos asy 
daa por bem do qual elle ou seus sobçesores poderam tyrar ho dyto 
Juro 4 tornamdo a estymaram de que lhes daa que lhe a Razam de 
dezaseys myl por mylhor ajmda que no tal tempo valha mays ou menos 
pera o que o duque obrygua seus bens e Remdas e de seos sobçesores 
pera o que outrosy pedyra proujsam a sua alteza semdo neçesarya o 
quall Juro lhe nam podera tyrar nem seus sobçesores sem prymeyro 
tyrar e Remyr todos os mays Juros que ate agora pelo duque que Deus 
tem e por elle sam vemdydos a Retro ajmda que ha esse tempo sejam 
pasados trymta quaremta çemto e mays anos por que sem nenhũa 
lemytaçam de tempo que lho dyreyto ponha elle ou seus sobcesores 
ho poderam tyrar e Remya pela maneyra sobre dyta com tal /fl. 9/ 
declaraçam que elle ou seus sobçesores posam Remyr o dyto Juro por 
partes com tamto que ha menos comtya que poderam tyrar seja de 
vymte Cymquo myll Reis e o dyto Juro venha a senhora duquesa e ha 
seus deçemdentes legytemos e avemdo de vyr a outra pesoa loguo o 
senhor duque ou seus sobçesores poderam Remyr o dyto Juro ajmda 
que ha esse tempo nam seja Remydo ho mays que ate agora pelo 
duque que deus tem e por elle esta vemdydo o quall Juro que asy lhe 
daa Em pagamemto do que lhe for devydo do seus dote e arras 
começara a correr do tempo da Emtrega das dytas peças e cousas que 
da dyta fazemda o senhor duque tomou de que deu os Roys por sy 

1 Ms.: à margem esquerda “da 
pella fazenda tem tornado 
e tomar 497$400”.

2 Ms.: à margem esquerda “sizas 
de Euora Portalegre Thomar 
em Arraiolos cem mil Monsaras 
100$ Monforte 200$ Alter 
100$ 94400 em Ourem”.

3 Ms.: à margem esquerda “497U400 
reis de Juro que deo o duque”.

4 Ms.: à margem esquerda “16$0”.
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asynados com tamto que ha senhora duquesa se deça da posse e 
cabeça de casal Em que estaa loguo e com efeyto tamto que ho 
comtrato comforme ha esta menuta for çelebrado e nam o fazemdo asy 
o dyto Juro lhe nam Correra senam do dya que Com efeyto se desaposar 
Jtem diz o senhor duque que momtando-se mays dynheyro que este 
destes Juros /fl. 9 v/ 5 aquy nomeados nas peças e cousas que tomou 
e tomar da dyta fazemda pagara esta demasya ou ha dynheyro ou Em 
juro quall elle mays quyser da feytura deste ha hum ano comprymdo-
se as comdyçoys sobre dytas Jtem sam comcordes que todo o mays 
que se dever a senhora duquesa do seu dote e arras alem do que se 
momtar no dyto juro e asy dos quatroçemtos myll Reis de juro que ha 
dyta senhora tem e das mays cousas que com ela fycarem que loguo 
tamto que ela se desemposar se vemda tamto de fazemda que baste 
pera o comprymemto do dote e arras sem prymeyro se fazer outra 
despesa algũa antes que a senhora duquesa seja pagua de todo o que 
lhe for devydo a qual vemda se fara loguo pera que seja loguo pagua 
do lyquydo Em que nam ouuer duueda Jtem sam comcordes os dytos 
senhores que o senhor dom Luys e a senhora duquesa se deçem da 
duueda dos alymemtos desde o tempo que ho duque faleçeo ate agora 
tyramdo ho prymeyro 6 ano Em que nam ha duueda deverem-/fl. 10/
se-lhe mas dos outros anos que sam por todos tres se deçe lyvrememte 
descomtar-se-ham dos alymemtos do dyto prymeyro ano os 
quatroçemtos myll Reis de Juro e todo o mays que Reçebeo o dyto 
prymeyro ano Jtem sam comcordes que se tome pera ha fazemda ho 
fyo de perolas nos Çymquo myll cruzados Em que foy dado ao duque 
que deus tem Jtem por que as andylhas de prata com suas pertemças 
nam foram Julgadas ao ourivez Em preço çerto e lemitado e estam 
avalyados por mandado do Juiz das partylhas se tomem pera a fazemda 
na dyta avalyaçam pelo Juiz das partylhas feyta e nam semdo sua 
exelemçya dyso comtemte se faça nova avalyacam Jtem asemtaram 
que quanto a duuedas das arras se se pagaram do monte mor ou daa 
terça e asy se se pagaram do pormetydo ou do Reçebydo somemte se 
detrymynaram pela ordem que sua alteza deu pera ha detrymynaçam 
das duuedas /fl. 10 v/ destas partilhas – dom Luys Esteuam Preto / os 
quaes Jtens fycam acostados a nota // que elles senhores doutores 
Esteuam Preto Vasco de Momtarroyo leçemçeado – Manoel Aluares 
como curador e procuradores dos dytos senhores aprouam e Retefycam 
e de feyto por este pubreco estromemto Retefycaram e aprouaram ho 
dyto comçerto pela ordem e maneyra e declaraçoys nos dytos Jtens 
comteudos e obrygam e de feyto obrygaram os bens e Remdas dos 

dytos senhores asy o comprarem e mamterem pera sempre como se 
neles comtem e por Razam deste comçerto e tresauçam se deçem e 
desystem da demanda que sobre as duuedas declaradas nos dytos 
Jtens trazyam e do dyreyto e ançam que cada hum deles senhores de 
sua parte tenha e posa ter sobre as dytas duuedas pera que has 
demandas que sobre elas se tratam çesem d’oje pera /fl. 11/ todo o 
sempre E quanto As mays duuedas que tem que sam fora das que 
estam apomtadas nos dytos Jtens lhe nam perjudycara este comçerto 
e tresaucam e pedem por merçe a el Rey nosso senhor que sua alteza 
comforme este comçerto e tresaucam como se nele comtem soprymdo 
todos os defeytos e solynydades que de feyto ou de dyreyto tenha e 
posa ter e as dyante Jra outorgua do senhor dom Luys como procurador 
da senhora duquesa sua filha e tutor e curador dos senhores seus netos 
Em testemunho de venda de asy outorgaram e mandaram delo ser 
feytos este estromemto e os que se pedyrem desta nota que Em 
notayro açeptey e estepuley Em nome dos dytos senhores a que esto 
toquar ausemtes testemunhas presemtes o senhor doutor Manoel de 
Vargos e o doutor Aluaro Vaaz todos moradores nesta Cydade e Eu 
Martym Afomso o escrevy // E loguo Jmcomtynemte Eu notayro fuy a 
Samtos as /fl. 11 v/ casas do dyto senhor dom Luys d’Alemcastro e 
estamdo sua senhorya presemte como procurador da dyta duquesa 
sua fylha por vertude de dua procuracam que fyca acostada a nota 
como tytor [sic] e curador seru e dos senhores seus fylhos de que o 
treslado da procuraçam he o seguymte ¶ Eu a duquesa dona Bryatyz 
d’Alemcastro etc por este peço por merçe ao senhor dom Luys 
d’Alemcastro meu pay que por mym e Em meu nome e de meus fylhos 
como noso tutor e curador que he faça e çelebre o comtrato de 
comçerto que ante o senhor duque dom Joam Eu e meus fylhos esta 
asemtado comforme ha hũa menuta que ora ho dyto senhor dom Luys 
meu pay pera jso tem dada por elle e pelo doutor Esteuam Preto 
asynada e podera por mym e Em meu nome pedyr a el Rey meu senhor 
todas as prouysoys que pera ho dyto comçerto aver efeyto forem 
necesaryas e todo o por elle neste Caso feyto averey sempre por bem 
fyrme /fl. 12/ e valyoso sobrigaçam de meus bens e Remdas e por 
certeza mamdey ser feyto este por mym asynado Em Vyla Vysosa a 
vymte seys de Junho Dyogo Baya o fez de myll e quynhemtos e sesemta 
e sete / A duquesa / lhe ly e declarey Eu notayro este comtrato e por 
sua senhorya foy dyto que elle nos dytos nomes ho comsemte aproua 
e Retefyca como se nele comtem e como pelos dytos procuradores 
arryba estaa comtenuado Em testemunho de verdade asy outorgou e 

5 Ms.: à margem esquerda 
“que majs montem alem dos 
Juros pagara o duque”.

6 Ms.: à margem esquerda 
“primeiro anno”.
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mandou fazer este termo de sua outorgua que Eu notayro açeptey e 
estepoley Em nome dos dytos senhores a que esto toquar ausemtes 
testemunhas presemtes Pero Fernandez veador do dyto senhor e 
Gaspar Marreiro seu estrybeyro e Eu Martim Afonso notario gerall por 
el Rej nosso senhor nesta cidade de Lixboa e sua correição que este 
estormento nas minhas notas notey e delas o fiz tresladar comçertej 
sobbscreuj e asinej de meu publico Sinal que tall he.

porque hee 

/fl. 12 v/
Eu el Rey ffaço saber . aos que este aluara Virem, que eu Vy o 

estromento de transaução e comçerto atras escrito que dom João duque 
de Bragança e de Barçelos meu muyto amado e prezado sobrynho 
fez com a duquesa dona Brytiz minha muito prezada sobrinha e com 
seus curadores e com os tutores de seus Filhos dom James e dona 
Jsabel meus muito amados sobrinhos . sobre a Fazenda que ficou por 
Faleçimento do duque dom Teodosio que Deus perdoe que o duque 
Dom João seu Filho toma do monte maior pera pagamento Do dote e 
arras da dita duquesa Dona Brjtiz / e asy sobre o Conçerto das demandas 
que trazião comteudas no dito estromento / E por me o dito Duque 
e Duquesa e seus curadores e procuradores e tutores dos ditos seus 
filhos me pedirem que o quisese comffirmar / ey por bem e comçerto 
/ e mando que em todo se cumpra e guarde assy e da maneira que 
se nelle comtem ./ e Jsto com todas as clausullas e comdições nelles 
declaradas ./ E se pera Firmeza e validaçam do dito estromento sam 
neçesarjas algũas clausullas / Eu as ey aquy por expressão e declaradas 
como se nelle foram postas e declaradas de verbo ad verbum e supro 
todos os deffeitos de Dereito e de Feito / o que assy me praz sem 
embargo De qualquer ley e ordenação que em Comtrario Aja / posto 
que seja neçesarjo Fazer-se della expresa menção sem embargo da 
ordenação do liuro segundo titollo corenta e noue . que manda que 
se nam aja por derogada ordenação algũa se da sustançia della se 
não fizer expresa menção e se qualquer outra que em comtrario aja 
pera a dita transaução e comçerto não per Firme e vallioso / as quais 
aquy ey por drogadas çassadas e anuladas e de nenhum effeito e 
vigor emquamto forem contra o dito comçerto e transaução E mando 
que este aluara se cumpra como se nele comtem posto que não seja 
passado pela chancelaria sem embargo da ordenaçam em comtrario 
/ Diogo Fernandez o fez em Lixboa a xxbj de Julho de mil e bcLxbij – 

Baltesar da Costa o fez esprever – E este passara pela chancelaria posto 
que açima diga que não pase por ella.

pague nichil
[Assinatura]
O Cardeal Jffante
dom Simão
Antonyo Velho

Aluara per que Vossa Alteza ha por bem de comffirmar o estromento 
de trasaução e conçerto escrito que o duque de Bragança fez com a 
duquesa dona Britiz de Lemcastro e os procuradores e com os tutores 
de seus filhos sobre a fazenda que ficou por faleçimento do duque 
dom Teodosio / jsto na maneira açima declarada pera ver hi

/fl. 14/
E Junto Asy o dito estormento e pjtição e protesto o desenbargador 
mandou daar vjsta Ao procuraddor e curador da Senhora duquesa e de 
seus filhos e lhe Asynou termo que se pertença a Audiencia diga de sua 
Justiça Sebastião Alvarez que ho sprivi

dado a xxbij dias de Agosto

Aos vjmte e nove dias do mes d’agosto / de mill quynhentos 
sesemta e sete Annos em Lixboa na Relacam na Audiencja que fazia o 
desembargador Jeronimo Pereira de Saa jujz destas partilhas pareçeo 
hy o procurador e o curador da Senhora duquesa e de seus filhos e 
de neste fejto sem nada dizendo que nam podia dizer sem o Auto / 
da Reposta que a senhora duquesa dera em Villa Vjcosa quando 
lhe fora notificado / a spritura e comtrato atras E o desembargador 
avjdo emformasam dos termos deste fejto mandou que se ajuntase 
a dita Reposta da Senhora duquesa e com ela se tornase visto Ao seu 
procurador pera dizer de sua Justiça

Eu solyçitador do senhor duque pedio manda-se que lhe fose dado 
a propria spritura que atras estaa junto E o Solycjtador da Senhora 
duquesa /fl. 14 v/ dyse e Requereo que lha nam mamdase daar por 
quanto o propio aluara estava nas costas da espritura e a espritura avia 
de fiquar em poder do juiz sprivão pera se ajuntar as partilhas por se 
nam perder o alluara d’ell Rey E o desembargador visto tudo mandou 
que a propia espritura ficase nos autos e se nam dese a nenhũa das 
partes senam o treslado dela Asynado per mjm Sprivão Sebastião 
Alvarez hi spriui.
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Aos trymta dias do mes de agosto de myll quynhentos sesemta e 
sete Annos em Lixboa nas pousadas de mjm sprivão por o solycitador 
do senhor duque me foj dado o Auto de Reposta que a senhora duquesa 
dera quando lhe foj noteficado o contrato E por bem do mandado do 
desembargador açima o ajuntey aquy e he o segujnte Sebastião Alvarez 
que ho Spriui

/fl. 15/
Ano do nasymento de noso senhor Jesus Christo de myll e 

quynhemtos e sesemta e sete anos aos treze dyas do mes de agosto em 
Vylla Vycosa no paso do muyto ensellemte senhor dom Yoam duque 
de Braguamca e de Barcelos noso senhor estamdo hy ho lesemseado 
Symão Velho do Amarall Juyz de fora e dos horfãos pelo dyto senhor 
com allsada de sua allteza loguo pelo dyto senhor foy dado a elle yuyz 
hum contrato de transsasão feyto amtre ho dyto senhor e a senhora 
duquesa dona Breatyz d’Alemcastro sobre ho dote e aras que se ha-de 
paguar a dyta senhora e outras cousas no dyto contrato conteudas ho 
quall estaua confyrmado per elle rey noso senhor como consta7 per 
hum alluara que nas costas do dyto contrato anda dyzendo ho dyto 
senhor a elle yuyz que fose notefyquar a dyta senhora duquesa /fl. 
15 v/ que demytyse de sy e deyxase a pose que tynha deste casall 
pera que conforme ao dyto contrato confyrmado lhe comesase dyguo 
corese seu yuro e sua lycença fyquase na dyta pose conforme ao dyto 
contrato e Nuno Alvarez Pereira espryuão dos horfãos que ho espreuy
/fl. 16/ e loguo no dyto dya em comprymento do dyto contrato e por 
vertude do dyto Requerymento e ho Juyz commyguo espryuão foy aos 
aposemtos da senhora duquesa dona Briatyz e lhe notefyquou a sua 
senhoria dey pose de sy e demytyse a pose que tynha deste casall 
conforme ao contrato confirmado per sua allteza que lhe apresemtaua 
e loguo per ela senhora duquesa foy dyto que ella estava prestes e 
aparelhada pera alarguar a dyta pose conforme ao que tynha asemtado 
com sua excelencia e porem que ella estaua metyda em pose deste 
casall por mão do doutor Gyronymo Pereira de Sa Juiz das partylhas 
e que elle hera ho que aauya demandar tyrar da dyta pose e amte 
elle se a uay de apresemtar ho dyto contrato pera ho compryr e pasar 
prouysão pera ella senhora ser tyrada da dyta pose e que elle Juiz não 
haja competemte pera yso pelo que dezya que ella não contradyzya ho 
dyto contrato e que mostramdo-lhe/fl. 16 v/ prouysão do dyto Juiz das 
partylhas ella estaua prestes como esta pera llarguar de sy a dyta pose 
e ysto seja que Respomdya e o asynou e Nuno Aluarez pera espryuão 

dos horfãos que ho espreuy.
[Assinaturas]
A duquesa
Simão Uelho d’Amaral

despoys desto aos dezasete dyas do mes d’agosto de myll e 
quynhemtos e sesemta e sete anos em Vylla Uycosa nos aposemtos 
da senhora duquesa dona Breatyz estamdo hahy ho doutor Symão 
Velho do Amarall Juyz de fora e dos horfãos por sua excelencia e com 
allsada por ell rey noso senhor loguo pela dyta senhora duquesa foy 
dyto que ella aly semtaua a reposta [sic] asyna e dezya que seja em 
sua alembramsa que ho senhor duque pasara hum asynado hou se 
hobryguara no contrato de dar hos padroys do yuro a ella senhora 
duquesa em sua mão /fl. 17/ asynados por ell rey noso senhor pasados 
pela sua chamsalarya8 e que em tall causo ela demyty-se de sy a dyta 
pose pelo que dyse que achamdo-se ysto se 9 asym ella esta prestes 
pera larguar a dyta pose como dyto tem dando-lhe hos dytos padroys 
em sua mão e guardamdo-lhe as condysoys do contrato e o mandou 
asym espreuer eu Nuno Aluarez pera espryuão dos horfãos que ho 
esprevy / não fasa duuyda ho mall espryto que dyz ser asym //
[Assinatura] 
A duquesa
/fl. 17 v/

E Jumto Asy o dito auto de Reposta per bem do mandado atras do 
desembargador atras mandey estes ao doutor Estevam Preto Sebastiam 
Aluarez ho spriui dado a xxx dias d’agosto /

Ao primeiro dia do mes de Setembro de mjll quynhemtos sesemta 
e sete Annos em Lixboa nas pousadas de mjm sprivão por hum moso 
so doutor Estevam Preto procurador e curador da Senhora duquesa e 
de seus filhos foj dado este fejto com As Rezões segyntes Sebastião 
Alvarez que ho spriui
/fl. 18/

senhor
Nos outros os procuradores temos culpa na discordia destes 

senhores por nom queremos leuar o caminho direito por onde as 
cousas corem e deuem de correrdigo isto por que auendo-se de 
apresentar esta escritura de conçerto e confirmaçam de Sua Alteza a 
vosa merçe a foram apresentar ao Juiz de Villa Viçosa suspeito e que 
nam he juiz destas partilhas ./ e o que pior he que sobre o mesmo 

7 Ms.: corrigido da palavra 
“costa [sic]”.

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

9 Ms.: palavra rasurada.
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conçerto e palauras tam claras delle começamos Ja a poer duuidas 
onde as nam ha./

Mas deixando isto em nome da senhora duquesa peço a vosa merçe 
que mande comprir este conçerto em todo como se nelle contem. e 
mande emtregar esta fazenda do duque que deus tem em a pose della 
a quem lhe pareçer Justiça e Rezam . por que ella senhora duquesa 
esta prestes pera abrir mão da pose e he contente que se entrege a 
quem vosa merçe mandar . e lhe pede que mande fazer de tudo auto . 
asi das pesas e fazenda que ho /fl. 18 v/ duque tem tomado . e tomar 
. e assim da emtrega que se fizer da que fiquar . a quem a vosa merçe 
mandar entregar . que ella senhora duquesa d’oie por diante se ha por 
desaposada della como ja ha muitos dias que se tem por desaposada 
per hum asinado que em seu nome diso deu ho senhor dom Luis seu 
pai e curador que ho senhor duque tem ./ e assim mande que a mais 
fazenda se traga a esta cidade e se uenda pera lhe acabarem de pagar 
seu dote e arras e em tudo mande comprir e gardar o dicto conçerto 
como se nelle contem . alias protesta ho que ja tem protestado neste 
juizo pella pitiçam que fiqua atras . acumulando este protesto ao que 
tem feito na dicta pitiçam e pede a vossa merce que lhe mande dar ho 
trelado deste conçerto e confirmaçam de sua Alteza em forma que faça 
fee ./ em Lixboa ao primeiro de Setembro de 1567 .//
[Assinatura]
Steuam Preto

Aos dezanove dias do mes de Setembro de mil quynhentos sesenta 
e sete Anos em Lisboa nas casas de morada do desembargador 
Jeronimo Pereira de Saa juyz destas partilhas pareçeo hy ho Requerente 
do Senhor duque e pedio ao desembargador /fl. 19/ lhe mamda-
se daar vista deste feito pera Respomder as Rezões atras do doutor 
Esteuam Preto procurador e curador da senhora duquesa e jsto por 
quanto neste noso nam era de forcas pojs as partes sam contentes e 
o desembargador avjdo enformaçam dos termos deste feyto mandou 
daar vjsto Ao procurador do senhor duque e ho Asynou termo que ter 
dous dias primeiros seguyntes digo de sua Justiça Sebastião Aluarez 
que ho spriui e amtrelynhej / asj Rezoins / por verdade Sebastião 
Aluarez ho spriui dado a xx de setembro

Aos vjmte e dous dias do mes de setembro / de mill quynhentos 
sesemta e sete Annos em Lixboa nas pousadas de mjm spriuão por 
parte de procurador do senhor duque foj dado este fejto com as 
Rezoins seguyntes Sebastião Alvarez que ho spriui

/fl. 19 v/
senhor

de sua ora que fez o contracto Requeri que se comprise e por parte 
da senhora duquesa se Jmpidio

E deixando a parte isto pera seu tempo de que se cumpra o contracto 
e que vossa merce mande passar carta pera se a senhora duquesa 
desapossar e /fl. 20/ se emtreguar toda a fazenda a por que o duque 
nomear por que o Juro nam pode correr senam depois que a senhora 
duquesa entreguar tudo quanto lhe foy Emtregue por Jnuentario e 
se desapossar de tudo que asy o dispor o contracto e que o duque 
tome as peças que quiser da fazenda por avaliação do Jnuentario pello 
que vossa merce asy o deue prenunciar per vt sine petitur quod cum 
expensis /.

E dado como dicto he dey Rezão ao desembargador e ele mandou 
que fose escrito Sebastião Alvarez que ho spriui

Aos vjmte e dous dias do mes de setembro de j [mil] bc sesenta e 
sete Annos em Lixboa estando este feito Escrito pelo desembargador 
Jeronimo Pereira de sua Juiz destas partilhas foj dito que os procuradores 
das partes Asynasem ho termo / de como eram comtemtes que se 
despacha-se este feito tem embargo de ser em forcas / E logo no dyto 
dia eu sprivão notefiquey o sobredito ao Licenciado / Manuel Alluarez 
procurador do Senhor duque e elle dise que he comtemte que se 
despache este feito posto que tem em forcas e asynou aquy Sebastião 
Aluarez ho spriui 
[Assinaturas]
Sebastyam Aluarez
Digo o mesmo 
Monterroio
digo o mesmo por parte da senhora duquesa Aluaro Vaz

/fl. 20 v/
Lixboa Concluso
E feitos Asy os ditos Asynados dos procuradores das partes atras torney 
isto fejto escrito Sebastião Aluarez que ho spriui

Concluso
antes d’outro despacho concorden-sse as partes Em pessoa ou 

pessoas abonadas a quem se deua derrugar Esta fazenda , E satisfeito 
torne.
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ffoj publicado desembargo açima sprito do desembargador 
Jeronimo Pereira de Saa juiz destas partilhas por ele mesmo em Lixboa 
nas casas da sua morada Aos vymte e sete dias do mes de setembro 
e j [mil] bc sesenta e sete Anos . a Receita das partes Sebastião Alvarez 
que ho spriui.

E publicado como dito he o desembargador mandou daar vjsta do 
dito desembargo Ao procurador do Senhor duque e lhe Asynou termo 
que tee primeira Audiencia Responder a elle Sebastião Alvarez ho 
spriui

dado a xxbij de setembro /

/fl. 21/
Ao primeiro dia do mes d’Outubro de mill quynhentos sesemta e 

sete Anos em Lixboa nas pousadas de mjm sprivão por parte do Senhor 
duque foj sob este fejto com As Rezões segujmtes Sebastião Alvarez 
que ho spriui

senhor
quando a senhora duquesa ao senhor dom Luis de Lencastro seu 

pai forão contentes que a senhora duquesa se desaposase por o duque 
lhe dar Juro por mouel avaliado Em muito mais do que valia E lhe dar 
os alimentos do primeiro ano nam foy senam pera a fazenda toda de 
que a senhora duquesa estaua Em posse se Entreguar a quem o duque 
mandase por verdade por esta via a fazenda estar mais segura e asy ser 
direito por a dicta Rezão e ser Jrmão mais velho por onde nam ha que 
tratar de louuados nem demandar louuar-se a senhora duquesa /fl. 21 
v/ he contente de se desapossar E comprir o que isso como se nelle 
contem se nam que se passe carta pera se entreguar a quem o duque 
mandase e isto deue querer a senhora duquesa a vossa merce asy o 
deue de prouençiar por segurar a fazenda e estar bem agasalhada e 
ser proueito das partes.

por que Eu nam sei pera Em Villa Vicosa quer guardar iijc cruzados 
de mouel nem que tenha cassas pera isso se nam fora pera que o duque 
nomear por que lhe mandara dar todo o necessario pera beneffiçio da 
fazenda e estara mais seguro sendo por ser mandado.

E avendo-se de depositar por outra via e nos louuados vossa merce  
me dee tempo pera o fazer saber ao duque E me escreuer as partilhas 
Em quem me posso louuar por que Eu nam as sey Em Villa Viçosa nem 

conheço a quem se possa entreguar tanta fazenda e da qualidade 
he pesso que pelo tempo conueniente pera lho fazer asy e protesto 
nam correr o Juro por conta da senhora duquesa tee se sua senhoria 
desapossar Realmente e com effeyto o duque ser Entregue das peças 
que ouuer de tomar por avaliação do Jnuentario por asy ser direito E 
asy o dizer o quãoto por onde nam se avia de andar com dillaçoens 
nem pedir que se louuasem quod cum expensis

E dado como dicto he de Rezão ao desembargador deste feito e ele 
mandou daar vista Ao procurador e curador da Senhora duquesa e de 
seus filhos e lhe asynou termo que tem tres dias presente seguintes 
Respomde as Rezões asima Sebastião Alvarez ho spriui

senhor
bem ve vosa merçe que me troquam as palauras ./ outra vez digo 

em nome da senhora duquesa . que vosa merçe mande Emtregar toda 
a fazenda que fiquou do duque dom Teodosio que deus tem ao duque 
dom Johão que ella nom tem duujda a se-lhe Emtregar e a se desaposar 
como Ja tem dicto e tem dado diso asinado o senhor seu pai . e pareçe 
mal dizerem que ella pede que se houue /fl. 22 v/ nom dizendo nunqua 
tal cousa . como se ve pelas minhas Rezões que fiquam atras ./ asi que 
a senhora duquesa se tem ja por desaposada ha muitos dias e he mais 
que contente de se entregar tudo ao Senhor duque e iso mesmo digo 
em nome dos senhores menores cuio titor e curador são ./ em Lixboa a 
8 de outubro de 1567 .//.
diz duquesa
[Assinatura]
 Steuam Preto

E dao asy isto feito com As dictas Rezoens o fiz escrever o 
Requerimento do procurador e curador  da dita Senhora duquesa e de 
seus filhos Sebastião Alvarez que ho spriui / Escrito

Visto o Estromento de conçerto E trasaução feyto antre Estas partes 
E confirmação de sua Alteza mando que se cumpra E guarde , como 
Se nelle contem , E toda a fazenda de que Está Em posse a Senhora 
duquesa dona Beatis de Lencastro hos offiçiaes da /fl. 23/ Sua mão 
della que pertençe ao monte se Entrege ao Senhor duque dom João E 
as partilhas que Elle mãodar o qual se obrigara daar conta com Entrega 
da dita fazenda cada vez que lhe foor pedida , E descarga da duquesa 
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, pera a todo tempo se saber como se cumpriu o dito conçerto . E 
neste auto Se declarara . as peças que o duque jaa tem tomado , pera 
satisfazer En Juro a dita duquesa a conta do seu dote E Arras , ha Sy as 
mais que Jaa dantes tinha tomado com as declarações a que conta as 
tinha tomado que tudo Se tera pellos Jnbentairos E autos que Estão Em 
poder de Sebastião  Aluarez . hasy se fara conter auto das pesas que 
são vendidas per meu mãodado , no tempo que Estiue Em Villa Viçossa 
E per prouisões de sua Alteza pera /fl. 23 v/ pagamento das diuidas E 
descargos pera Se dar Saida a fazenda dos ditos Jnventairos E Se Saber 
o que ora Se entrega ao duque de que ha de daar conta E acabado de 
fazer a dita Entrega Se noteficara ao duque que mãode a esta Cydade 
fazenda da qual he asy foor Entregue pera nella Se vender , E se acabar 
de fazer pagamento do dyto dote E Arras conforme ao dito contracto 
E para Effeyto Sebastião Aluarez Escriuão das ditas partilhas que com  
os proprios Jnventairos E autos dellas vaa a dita villa de Villa Viçossa 
E per Elles faça a dita Entrega E descarga E tudo o Sobre dyto visto 
a calidade da causa E das partilhas E como Sem os ditos Jnbentairos 
Sem podem com Effeyto fazer as dytas delligencias nas quais fara as 
declaracões necessarias pera /fl. 24/ Efeyto do Sobre dito , E esto a 
vendeo , sua Alteza asy por bem.
[Assinatura]
Jeronimo Pereira de Saa

manda El Rey nosso senhor que Sebastiião Aluarez Escriuão dos orfãos 
nesta Cydade , que por Seu Espeçial mãodado Escreue nas partilhas 
da fazenda que ficou por morte do duque dom Theodosio que deus 
perdor . va a villa de Villa Viçossa , E faça as delligençias E cumpra En 
todo o despacho atras do doutor Jeronimo Pereira de Saa Juiz das ditas 
partilhas Em Lixboa a 13 d’outubro de 1567 Annos
[Assinatura]
O Cardeal Jffante

/fl. 25/
Foj pedida a Sentença atras sprita do desembargador Jeronimo 

Pereira de Saa Juyz destas partilhas / e asy a provisão d’el Rey noso 
senhor procurador ele mesmo em Lixboa nas casas de sua morada 
Aos treze dias do mes d’outubro de mill quynhentos sesemta e sete 
Annos avera das partes e de seus procuradores Sebastião Alvarez que 
ho spriui

/fl. 26/10

Auto de entrega que se fez ao senhor Duque Dom João de toda a 
fazenda que ficou por morte do Duque Dom Theodozio

Duqueza de Caminha

/fl. 27/
Sebastião Aluares

Estes são os auttos por onde se dezapossou a senhora Duqueza
Auto de entregua que se fez da fazenda que ficou do Duque Dom 

Theodozio que Deus aja ao senhor Duque Dom João que entregou a 
Senhora Duqueza Dona Britis e assim do que tonou a dita senhora 

Duquesa a sua Conta.

Autto que se fez sobre a entrega da fazenda do senhor Duque 
Dom João = Anno do nasimento de nosso senhor Jezus Christo de mil 
quinhentos sessenta e Sette aos vinte e Sete dias do mez de Outubro 
do dito anno em a villa de Villa Visoza onde eu Sebastião Aluares 
escriuão das partilhas da fazenda que ficou por faleçimento do Duque 
de Bargança dom11 Theodozio que Deus haja fui por mandado d’el Rey 
nosso senhor pera entregar ao senhor Duque Dom João toda a fazenda 
que ficou por falecimento do Duque Seu Pay Conforme a sentença que 
deu o Doutor Jeronimo Pereira de Saa Juis das ditas partilhas e logo eu 
escriuão fui ao apozento do dito senhor Duque e lhe notefiquei a dita 
sentença e prouizão de Sua Alteza e lhe fis pregunta se queria estar 
por ella e por elle dito senhor foi dito que Sim e que estaua prestes 
pera a cumprir e mandar reçeber toda a fazenda de que estaua de 
posse a Senhora duqueza Donna Britis e os officiaes de Sua mam della 
senhora e disse que pera effeito ao sobredito elle nomeaua e de efeito 
nomeou pera reçeber toda a fazenda de que assim esta de posse a 
dita Senhora Duqueza que tem em seu poder a João Gomes Vieira seu 
criado , e he contente e se obrigou que toda a fazenda que assim a 
dita senhora Duqueza entregar ao dito João Gomes Vieira e lhe asinar 
por inuentario della Seria feito , elle senhor Duque dara Conta com 
entrega della Cada uez que lhe for pedida pello dito Jeronimo Pereira 
de Sáa Juis destas partilhas ou por quem sua Alteza mandar pera o qual 
caregou seos bens e rendas. Disse mais o dito Senhor Duque que toda a 
outra fazenda de que estão entregues os offiçiaes da Caza que a tinhão 
em poder e fizerão inuentarios della de que a dita Senhora outrosy 
está de pose elle he contente que fique Com os ditos /fl. 27 v/Offiçiaes 
assim e da maneira que ate’gora a tiuerão da mam da dita Senhora 

10 Este documento é uma cópia do 
Ms 17, 1-t-5, que designamos 
por documento original.

11 Ms.: corrigido da palavra 
“donde [sic]”.
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Duqueza fazendo elles obrigação de lha entregar a elle Senhor Duque 
ou a quem elle mandar Cada ves que a pedir a qual fazenda outrosy se 
obrigou elle dito senhor entregar quando for pedida pello dito juis das 
partilhas e dar conta della sob obrigação sobredita E Sendo prezente 
o Doutor Felix Teixeira Dezembargador da Caza do dito Senhor e se 
procurador Como pareçe por hũa procuração ao diante junta disse em 
nome do sito senhor que  protestaua a Senhora Duqueza não Correr 
o juizo da dita Sentença lhe dá em pagamento das peças que tomou 
se não do dia que a dita Senhora Com effeito se dezaposar realmente 
de toda a fazenda de que esta em pose por sy e por os offiçiaes que a 
tem em poder Conforme a Sentença e Contrato do Conserto antre elles 
feito e asinou aqui o dito Senhor Duque e Seu procurador , testemunhas 
que estauão prezentes Antonio de Gouuea Secretario do dito senhor e 
Antonio de Abreu seu escriuão da Camara he eu Sebastião Aluares que 
o escreuy = o Duque = o Doutor Felix Teixeira = Antonio de Gouuea = 
Antonio de Abreu.

E Logo dahy fui eu escriuão ao apozento da Senhora Duqueza Dona 
Britis e lhe ly este autto atras asinado pello Senhor Duque,  e lhe fis 
pregunta se queria Sua Senhoria entregar a fazenda de que esta em 
posse Comforme ao Contrato de transaução e a Sentença e prouisão 
d’el Rey ho fis senhor ; E por ella Senhora Duqueza foy dito que ella 
he muito Contente de logo entregar a fazenda e há muitos dias que a 
quizera ter entregue se tiuera sabido a quem se auia de entregar mas 
agora que lho eu escriuão notefiquo , que logo entregará , e se há por 
desapossada della como em parte ouue depois de passados os escriptos 
de Conseto e a entregara a que tem ao senhor Duque e a quem elle 
mandar Com protestação de lhe Correr Comforme aos presentes que 
tem feitos o Doutor Esteuão Preto seu procurador nos auttos onde está 
o dito Conserto , e Sentença que he do dia que passarão os escriptos e 
se entregou a prata e peças ao dito senhor Duque , por diante , e Logo 
entregou a fazenda que tinha a João Gomes /fl. 28/12 Vieira a quem 
o dito senhor Duque ouue por bem que se entregase , e asinou aqui 
no dito dia que são vinte e sete dias de oitubro de mil e quinhentos e 
sessenta e sete annos testemuanhas que estauão prezentes Ruy Vaz 
Caminha veedor da Caza da dita Senhora e Braz da Silua seus criado e 
a isto era prezente o Doutor Felix Teixeira procurador do dito senhor 
Duque e eu Sebastião Aluares que o escreuy = e a fazenda que se 
entregou he a que se ao diante segue Sebastião Aluares o escreui = A 
duqueza = Ruy Vaz Caminha = Braz da Silua.

Joyas
Titulo das Joyas de oiro e pedraria que a Senhora Duqueza entregou 

a João Gomes Vieira a quem o Duque mandou entregar a fazenda 
que a dita Senhora tinha Como pareçe pello auto atras asinado pello 
dito Senhor que são das joyas Conteudas nos inuentarios que a dita 

Senhora fes das joyas que disse que lhe dera o Duque e assim dos 
outros inuentarios das joyas que ella Senhora tinha em Sua Caza.

Jtem entregou hum firmal de hũa esmeralda e hum balaex grande , 
e a esmeralda he barroca , e tres balaex mais piquenos Como Contas 
que foi aualiado em sincoenta mil e Sette Centos reis – 50O700

Jtem entregou-lhe outro firmal que tem hũa esmeralda tauoa , e 
hum Ruby Tauoa , e hum Ruby barroco descorado , e outro Ruby grande 
e balaix , e tem O firmal quatro perllas engastadas ao redor das pedras 
com seu forro de oiro desapegado esmalrado de Cores e as pedras 
são falças e tinha por pendente hũa perlla feita de pedra que nam 
entregou por dizer que a vendera a qual perlla foi aualiada em dezaseis 
mil reis E o firmal estaua aualiado Com as perllas em trinta e Seis mil 
sento e sincoenta e sete reis , e tirando os dezaseis mil reis da vallia 
da perlla que não entregou ficão vinte mil çento sincoenta e Sette reis 
– 20O157

Jtem entregou-lhe mais hum firmal de hum balaex , e hũa perlla , e 
o ballaex he barroco , e a perlla feita de pera pendente foi aualiado o 
firmal em vinte e oito mil reis e a perlla em vinte mil reis , e dis adição 
do inuentairo que /fl. 28 v/ a perlla he adquerida – 28O000 

                                                                   20O000
Jtem entregou-lhe mais dois barselletes de oiro esmaltados de 

preto e branco que são crauados que estão aualiados em dezanoue mil 
aualiados em dezanoue mil duzentos e Catorze reis – 29O214

Jtem entregou-lhe mais hũa sintade oiro de feição de troços [sic] 
que tem corenta e tres peças esmaltadas de verde , e Roxisse branco e 
Roxo que tem vinte e duas peças grandes e vinte e hũa traueças que foi 
aualiada em çento e seis mil e quatroçentos reis – 106O400

Jtem entregou-lhe mais sessenta e seis botois de perllas que tem 
cada botão tres perllas engastadas em oiro esmaltadas em repreza e 
mais dois botois da mesma feição com duas perllas cada hum e asim 
mais dois botois inteiros , e assim mais Seis botois da mesma feição 
com algũas perllas soltas que fazem a conta das seis que foram todas 
aualiadas em cento e doze mil noueçentos e corenta e seis reis – 
112O94612 Ms.: repetição da palavra “Gomes”.
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Jtem entregou-lhe mais o dito João Gomes trinta e tres botois 
de oiro redondos de sinco amagos cada hum esmaltados de preto e 
branco da adição dos setenta e tres , e estes vallem ao diante vão e 
são corenta e sette

Jtem Reçebeu mais hum anel de hum Ruby de embago [sic] de 
quatro lunetas que esta aualiado em dezaseis mil reis – 16O000

Jtem Reçebeu mais hum anel de hũa esmeralda barroca de oito 
Lunetes esmaltado de branco e preto que esta aualiado em dez mil 
reis – 10O000

Jtem Reçebeo mais outro anel de hum deamão [sic] tauoa alto 
comprido esmaltado de branco e preto baxo da cabeça e o diamão he 
prefeito que está aualiado em quatroçentos mil reis – 400O000

Jtem Reçebeo mais outro anel de hum diamão tauoa piqueno quazi 
Coadrado esmaltado de preto , e azul que esta aualiado em doze mil 
reis – 12O000

Jtem reçebeo mais duas arecadas de oiro de feição de sinos a mão, 
e tem cada hũa oito perllas esmaltadas de branco, e preto que estão 
aualiadas em corenta mil reis – 40O000

Jtem reçebeo mais hũa sinta de Jaçintos Laurados emgastados em 
oiro que tem tres rozas de Jaçintos de Sinco jaçintos cada hũa , e hũa 
Laçada no meyo , e entre peça /fl. 29/13 e peça de Jaçinto hũa peça 
de oiro e são alem de rozas e jacintos , vinte e hum jaçintos que foi 
aualiada em duzentos e trinta e Seis mil seiscentos oitenta e Sete reis 
digo que são dezanoue jazintos alem das rozas – 236O687

Jtem reçebeo mais hũas Contas Cristal atonelladas com sete 
extremos de oiro , e o oiro dos gastadores do cristal dis adição do 
inuentario que he adquerido , e os extremos lhe dera o Duque que erão 
seos presipuos e o cristal comprara ella senhora com seu dinheiro , e 
esta avaliado com mais dois extremos tudo em quatro mil e oitocentos 
reis A saber os sete extremos em dois mil e oitocentos reis e o crux 
sessenta em dois mil reis – 4O800

Jtem sessenta e tres corais rebrados [sic] que tem sete extremos 
de Franca piquenos atonelados e esmaltados e hum mais grande que 
estão aualiados em sinco mil e quatrocentos reis ; E disse que os Coraes 
lhedera o Comendador mor e entregou todo ao dito João Gomes Vieira 
com a protestação e protestaçoes que tem feito seu procurador de 
Serem estas peças suas presipuas como pareçe pello inuentario que 
se fes dellas – 5O400

Jtem reçebeo mais hum Corpo d’armas a modo de Coração de perlla 
das antilhas Com dois engastes d’oiro que esta avaliado em quatro mil 

reis – 4O000
Jtem relebeo mais dias rozas de vidro verde engastadas de oiro 

com Suas perllas pendentes cada hũa , são redondas esmaltadas em 
Cores que  forão aualiadas em oito mil seiscentos nouenta e dois reis 
– 8O600

Jtem mais dois barselletes de pedraria Robys diamantes e 
esmaltadas e os diamantes são taboas e as esmeraldas e os Rubys 
barrocos e são Laurados por dentro diamantes miudos que estão 
aualiados em oitocentos mil reis – 8O000 [sic]

Jtem Dois barcelletes d’oiro abertos que tem cada hum dois 
diamantes , e dois Robys tauoas , e quatro rozas de perllas que tem 
cada hũa quatro perllas que estão aualiadas em cento e vinte mil 
quinhentos nouenta e tres reis que outrosy reçebeu o dito João Gomes 
Vieira – 120O593

Jtem reçebeu mais hum anel de oiro todo laurado de diamantes 
que tem vinte diamantes piquenos em que entrão /fl. 29 v/ sinco que 
estão no lugar da pedra que está aualiado em trinta e sinco mil reis – 
35O000

Jtem reçebeo mais outro anel de hum diamante tauoa esmaltado 
de preto e branco que tem hum canto menos e nas lunetas esmaltado 
de preto e branco que está aualiado em sessenta mil reis – 60O000

Jtem reçebeo mais outro anel de hum Diamante tauo laurado alto 
esmaltado de branco e preto prefeito que esta aualiado em oitenta mil 
reis – 80O000

Jtem reçebeo mais outro anel de Diamante naife de ponta sem 
folhas esmaltado de preto engastado em vam que esta aualiado em 
vinte mil reis – 20O000

Jtem reçebeo mais hum anel de hum Ruby barroco comprido 
engastado com quatro pontinhas esmaltado de preto e hum piquenino 
de azul de duas partes da pedra que está aualiado em vinte e oito mil 
reis – 28O000

Jtem reçebeo mais outro anel de hũa esmeralda de tres Cantos 
esmaltada de branco e verde e he tauoa alto que esta aualiado em 
oitenta mil reis – 80O000

Jtem reçebeo mais duas arecadas de cristal de feição de cabacas 
guarneçidas de oiro e de rebiletes em cada hũa hum gram de aljofar 
pendente , e os graos dis adição que forão adqueridos e forão aualiado 
em mil e duzentos reis – 1O200

e os pendentes em dois mil e oitocentos reis – 2O800
Jtem Dois brincos de orelhas d’oiro feição de relogios que tem cada 

13 Ms.: repetição das palavras 
“e entre peça”.
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hum quatro diamantes tauoas e hũa perlla pendente esmaltados , e 
dis adição que as perllas são adqueridas que he deu o Duque , e forão 
aualiados em dezaseis mil reis – 16O000

Jtem hum Cordão de oiro de peças que tem onze rozas e outras 
onze peças de feição de colunas esmaltado , e as rozas são onze peças 
de duas roas cada hũa que está aualiado em duzentos e dezoito mil 
cento e vinte e Sinco reis que outrosy Reçebeu o dito João Gpmes 
Vieira – 218O125

Jtem reçebeu mais seis manilhas de bufaro [sic] encastoadas em 
oiro a madeira de garrocha esmaltadas de branco e preto que estão 
aualiadas em vinte e noue mil e Seisçentos reis – 29O600

/fl. 30/ Jtem reçebeo mais sinquenta botois de oiro abertos cheos 
de ambar semeados de escamas por dentro que estão aualiados em 
trinta e hum mil e quinhentos e vinte reis – 31O520

Jtem reçebeo mais sessenta botois d’oiro da feição dos de sima 
forrados de prata que estão aualiados em trinta e sete mil e setteçentos 
reis – 37O700

Jtem reçebeo mais sincoenta e sete botois de oiro de feição de flor 
de Lizes esmaltados que estão aualiados em trinta e sinco mil duzentos 
e setenta reis – 35O270

Jtem dezoito pares de pontas d’oiro de Franca piquenas esmaltadas 
de preto que a dis adição que são das joias que lhe deu o Duque e 
estão aualiadas em seis mil trezentos e vinte e sete reis e as reçebeo o 
dito João Gomes Vieira – 6O327

Jtem reçebeu mais sincoenta pontas de cristal que são as que os 
sete extremos d’oiro feição millão esmaltadas de verde ; os quaes 
extremos estão atras Lançados no inuentario , e o cristal está aualiado 
em mil e duzentos reis – 1O200

Peças do jnuentario que fes a senhora Duquesa das joyas
 adqueridas em seu tempo digo das joyas que lhe dera o Duque

Jtem hum fio de perllas que tem cento e quinze perllas e a 
perlla de sima de feição de perinha que foi aualiado em hum Conto 
quatroçentos setenta e oito mil reis que reçebeo o dito João Gomes 
Vieira – 1478O000

Jtem hum anel da marta que he de Diamantes hum da tauoa alto 
em sima , e seis diamantes piqueninos de redor da grande esmaltado 
de verde branco e outras cores e a cabeça da Marta he d’oiro e tem 
ao pescoço hum collar de pedraria , a saber tres diamantes e tres 

Robys tauoas de seis perllas , e na testa hum Roby tauoa e nos olhos 
dois Robys barrocos , e pello fosinho muitos Robys , e diamantes , e 
esmeraldas tudo meudo , e os peis , e maos são d’oiro , e tem em cada 
hum hum Ruby tauoa , E hũa cadeya piquenina por onde se prende , e 
a marta são duas martas empanadas hũa com outra foi tudo aualiado 
em duzentos e dous mil quatrocentos e dezanoue reis a qual outrosy 
reçebeo o dito João Gomes Vieira – 202O419

Jtem reçebeo mais duas pontas grandes de cristal emgastadas 
em oiro hũa esmaltada e outra por esmaltar /fl. 30 v/ e por acabar 
que estão aualiadas em quatro mil quinhentos e nouenta e dois reis 
– 4O592

Jtem reçebeu mais duas pontas d’oiro de millão14 piquenas com 
Rubilletes meudos que estão aualiados em noueçentos reis – 900

Jtem reçebeo mais Corenta e oito Camafeos de millão15 pera botoes 
, e hũa Medalha de Camafeo que estão aualiados em dezaseis mil reis 
– 16O

Jtem hum Cordão de cristal de grao meudo que esta aualiado em 
vinte e quatro mil reis reçebeo o dito João Gomes Vieira – 24O

Jtem hum colarinho de cristal desguarneçido que esta em seis 
epças que está aualiado em dois mil e quatroçentos reis que reçebeo 
o dito João Gomes – 2O400

Jtem trinta e Sete pontas de cristal desguarneçidas em que entra 
hũa quebrada que estão aualiadas em sete mil e quatroçentos reis que 
reçebeo o dito João Gomes – 7O400

Jtem hũa medalha que tem hum camafeo da fortuna guarneçido 
d’oiro que he das duas que entregou Antonio Moiro e esta está aualiada 
em dez ml seteçentos e sessenta reis que outrosy reçebeo o dito João 
Gomes Vieira – 10O760

Jtem hum anel d’oiro esmaltado de preto que tem hum Ruby de 
bago alto que está aualiado em cem mil reis – 100O

Jtem reçebeo mais hũa cruz de Diamantes que tem vinte e hum 
diamantes com tres perllas pendentes que foi da Rainha Dona Jzabel 
que está aualiada em corenta e oito mil reis – 48O

Jtem reçebeo mais hũa argolla d’oiro de Raizes que tem doze peças 
esmaltadas de preto e branco que esta aualiada em trinta e oito mil 
noueçentos sinquenta e dois reis – 38O952

Jtem reçebeo mais hũa Libre de perlla engastada em oiro com hũa 
perlla pendente esmaltada de branco que esta em quatro mil reis – 4O

Jtem duas arecadas de pedraria meuda de Millão16 com tres graos 
de aljofar cada hũa grosos que estão aualliadas em vinte mil reis – 20O

14 Ms.: no documento original 
lê-se “ceylão”.

15 Ms.: no documento original 
lê-se “ceylão”.

16 Ms.: no documento original 
lê-se “ceylão”.
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Jtem reçebeo mais huas contas de cristal e oiro que tem treze peças 
de cristal , e catorze peças de trocos d’oiro esmaltados e entre peça 
e peça hum lagarto d’oiro esmaltados que são vinte e oito Lagartos 
e mais duas peças d’oiro no Rollo [sic] esmaltados , e hũa peça d’oiro 
/fl. 31/17 na patinha que tem em sima hum pilicano , e no meyo hum 
Rosto de molher , e tem noue perllas emgastadas em huns malmequeres 
d’oiro e estão aualiadas em çento e seis mil oitoçentos e uint’oito reis 
– 106O828

Jtem hum firmal de hũa Roza de Diamantes e hum Ruby barroco que 
tem tres diamantes a roza , e tres perllas pendentes que esta aualiado 
em trinta e seis mil reis – 36O

Jtem reçebeo mais o dito João Gomes Vieira hũa perlla feição de 
pedra que estaua pendente nofirmal da esmeralda tauoa e des Robys 
e emtregou a dita Senhora o firmal como pareçe por esta entrega atras 
ao dito João Gomes e agora reçebeo a perlla que esta em dezaseis mil 
reis – 16O

Jtem mais huns brincos de cristal feição de jarrinhas emgastados 
em oiro que estão em mil e duzentos reis – 1O200

Jtem vinte e quatro pares de pontas d’oiro feição de tocha da 
adição dos corenta e oito pares em Seis mil quinhentos e settenta reis 
– 6O570

Jtem reçebeo mais hũas contas de ambar groças de rezar 
emgastadas em estrellas d’oiro que são Sincoenta e sete e hũa crux 
do mesmo engaste que está aualliada em dezasete mil quinhentos 
setenta e sette reis – 17O577

Jtem reçebeu mais hũa doiradura de pedraria que tem quinze peças 
d’asentos de picos de duas cada hum e oito peças de Diamantes tauoas 
, e sete Ribys tauoas que esta aualiado em oitenta e quatro mil e çem 
reis – 84O100

Jtem mais outra doiradura d’oiro de uolante que tem sesenta e 
duas peças de feição de folhinhas esmaltada d’azul e branco que esta 
aualiada em tres mil cento e sesenta reis – 3O160

Jtem outra douradura de volante de oiro esmaltado de Roxise [sic] 
branco e verde feição da mais que tem corenta e noue peças que está 
em tres mil nouecentos trinta e dois reis – 3O932

Jtem dezaseis botois d’oiro en tramo todos esmaltados de preto e 
branco da adição dos setenta e sete que pezarão com corenta reis de 
feitio de cada hum , e tres mil seteçentos corenta e seis reis – 3O746

Jtem trinta e hũa peças d’oiro d’ameas pera coifa /fl. 31 v/ 

esmaltadas de branco Roxisse em verde que estão aualiados em vinte 
e hum mil e Settecentos reis – 21O700

Jtem reçebeo mais sinco perllas grossas soltas forão aualiadas em 
çento e vinte mil reis – 120O

Jtem reçebeo mais corenta e sete botois d’oiro redondos de sinco 
amagos cada hum esmaltados de preto e branco da adição dos setenta 
e tres que vallem estes dezasete mil e duzentos e corenta reis – 
17O240

Jtem hum firmal de hum diamante tauoa que se chama o da vitoria 
que esta aualiado em trezentos e vinte mil reis a qual outrosy reçebeo 
– 320O

Jtem hum firmal de hũa aguia com hũa esmeraldabarroca com tres 
diamantes e tres Robys barrocos e hũa perlla feição de perinha que 
esta aualliado em çento e corenta mil reis – 140O

Jtem hũa Cadeya de jaçintos feiçao de marmoros emgastada 
em oiro esmaltada de cores que esta aualiada em corenta e seis mil 
seiscentos e corenta reis – 46O640

Jtem hũa Cadeya d’oiro de ombros feição de rozas compridas 
esmaltadas de preto e branco que tem vinte e quatro peças grandese 
vinte e quatro traueças , e esta aualiada em sessenta e dois mil cento 
e sessenta reis – 62O160

Jtem hũa Douradura d’oiro que tem trinta e oito diamantes 
piquenos tauoas que esta aualliada em vinte e dois mil e oittoçentos 
reis – 22O800

Jtem duas cruzes d’oiro piqueninas que tem cada hũa doze 
diamantes Seis de cada parte e tres perllas pendentes estão aualliados 
em trinta e dois mil reis – 32O

As pessas contheudas nestas sinco adiçoes asima tem a jnfanta 
Dona Jzabel e ha-de resebe-llas della o dito João Gomes Vieira ou o 
dinheiro dellas e disso foi contente o dito João Gomes e as ouue por 
reçebidas aqui

Jtem reçebeo mais hum firmal feição de crux grande de diamantes 
tem treze diamantes esmaltados de todas as cores , esta aualiado em 
çento e sessenta mil reis – 160O

E todas estas Joyas e peças conteudas neste titulo nestas /fl. 32/ 
nestas oito meyas folhas daqui pera tras escriptas por mim escriuão 
reçebeu João Gomes Vieira da senhora Duqueza e se obrigou dar 
conta com entregua dellas ao senhor Duque ou a quem sua exselençia 
mandar cada vez que lhe for pedida sob obrigação de seos bens e 17 Ms.: repetição das palavras “d’oiro”.
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rendas que para isso obrigou , e se dezaforou de Juizes de seu foro e se 
obrigou responder e pagar perante o juis destas partilhas cada uez que 
o dito Senhor mandar sob as ditas obrigaçoes que eu escriuão açeitey 
em nome das pessoas a que tocar auzentes e asinou aqui aos vinte e 
noue dias do mez de Nouembro de mil quinhentos e sesenta e sete 
annos testemunhas que estauão prezentes Antonio Mouro e Visente 
Fernandes e Nuno Aluares Pereira criados do Duque e eu Sebastião 
Aluares que o escreuy = João Gomes Vieira = Visente Fernandes = 
Antonio Mouro = Nuno Aluares Pereira =

Prata
Titulo da prata que a senhora Duqueza entregou a João Gomes 

Vieira por bem do mandado atras do senhor Duque porque mandou 
lhe fosse entregue a fazenda quea dita senhoratinha em seu poder 
que he da prata conteuda no inuentario que a dita senhora fes que 

lhe dera a conta de Seu Dotte e outra que foi do Duque de Mantearia 
que entregou Fernão da Veiga a Margarida Bispa

Jtem recebeu o dito João Gomes Vieira hum escalfador de prata 
grande chão com sua cubertura em aza que esta aualiado em trinta e 
sette mil reis e o pezo está no inuentario – 37O

Jtem reçebeo mais duas saluas chaãs todas doiradas da adição 
das quatro hũa tem as armas do Mestre de São Tiago e a outra as do 
Jnfante de Granada e são as armas d’oiro pezarão ambas sinco marcos 
e quatro onças e meya oitaua que ao respeito de Como forão aualiadas 
no inuentario a saber a dois mil e quatrocentos reis o marco , e cada 
esmalte d’oiro /fl. 32 v/ e feitio mil e seiscentos reis E de feitio de cada 
salua mil reis e d’oiro a seiscentos reis por marco que somão vinte e 
hum mil setecentos e dezoito reis – 21O718

Jtem duas guarniçoes de escouas de prata doiradas em partes 
piquenas da adição das quatro que pezarão ambas hum marco e tres 
onças e quatro oitauas aualiadas digo e de feitio e oiro oitocentos reis 
ambas , em que monta quatro mil duzentos e sincoenta reis os quaes 
recebeu o dito João Gomes – 4O250

Jtem recebeu mais hũa Catrina de prata grande d’asa chão d’aguar 
que esta aualiada em trinta e quatro mil nouecentos e dez reis – 
34O910

Jtem reçebeo mais hum borrifador de prata laurado que tem em 
sima hũa molher nua , e he Redondo branco que esta aualiado em dez 

mil seteçentos e sincoenta reis – 10O750
Jtem reçebeo mais as outras duas guarniçoes de escouas de prata 

as grandes doiradas em partes que são as que tomaua da adição das 
quatro que estão aualiadas em Sette mil e Sincoenta reis – 7O050

Prata do mesmo inuentario de que declarou que não era do Dotte e 
que a tinha o Duque quando cazou com ella senhora Duqueza

Jtem hũa Alampada de prata de pee de feição de candieiro de Latão 
com sua cobertoura que esta aualiada em Seis mil duzentos e Sinquenta 
e hum reis a qual reçebeo o dito João Gomes Vieira – 6O251

Jtem reçebeo mais hum escalfador de prata piqueno com sua 
cobertoura e aza que esta aualiado em oito mil e duzentos reis – 8O200

Jten reçebeo mais hũa canastrinha de prata meã que está aualiada 
com sua cobertoura em vinte e tres mil e çem reis – 23O100

Jtem reçebeo mais oito pratos de seruir digo de cortar quebrados 
da adição dos vinte e tres pezarão estes dez marquos sete onças e 
tres oitauas , e mais hũa oitaua por marquo de gasto delles conforme 
ao inuentario da Mantiaria , e estão /fl. 33/18 aualiados a dois mil 
quinhentos reis o marco monta se na oitaua vinte e sete mil trezentos 
e corenta reis – 27O340

Jtem reçebeo mais hum prato piqueno de agoa as mais laurado de 
Romano em partes branco que está aualiado em seis mil e çem reis – 
6O100

Jtem reçebeo mais duas vinagreiras grandes que estão aualiadas 
em noue mil e nouecentos reis – 9O900

Jtem Duas Salseiras que dis adição que vão aualiadas no inuentario 
da montaria na adição das trinta salseiras estas duas reçebeo o dito 
João Gomes , pezarão estas duas hum marco e hũa onça e tres oitauas 
a dois mil e quinhentos reis o marco monta dois mil e oitoçentos reis 
– 2O800

Jtem reçebeo mais hum gomil branco laurado de Romano em 
partes que veio de mantearia que esta aualiado em onze mil e trinta 
reis – 11O030

Jtem reçebeo mais hum castical redondo do seruiço dos senhores 
que esta aualiado em tres mil oitoçentos e sincoenta reis – 3O850

Jtem reçebeo mais hum fugareiro de prata que esta aualiado em 
corenta e sinco mil e setcentos reis – 45O700

Jtem hũa jmagem de nossa Senhora da Graça de prata estampada 
18 Ms.: repetição das 

palavras “e estão”.
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Sobre hum vidro guarnecido de pau preto esta aualiado no jnuentario 
de João Correa e de João Gomes Vieira da guarda roupa , não estão nos 
inuentarios , e Diogo Gomes Vieira , e aualiado em dois mil reis – 2O

Prata que entregou Margarida Bispa a João Gomes Vieira e da que 
tinha reçebido dos inuentarios a Conta de Fernão da Veigaa qual 

ella tinha recebido por mandado da senhora Duqueza e a entregou a 
João Gomes Vieira por mandado do Senhor Duque

Jtem Oito facas guarneçidas de prata lauradas que tem huns rostos 
nos cabos , e oito Colheres e oito garfos de prata que se fizerão por hũa 
amostra que veyo de Frandes que são /fl. 33 v/ da adição das trinta 
e oito peças porque as dezanoue pessas que faltão digo porque as 
catorze peças que faltão , tomou o Senhor Duque como pareçe pello 
Rol da prata que tomou e monta na aualiação destas ao respeito de 
Como estão aualiadas no inuentario que fez o dito Fernão da Ueiga de 
prata antiga , tirando a ualia das que o dito Senhor tomou vinte e dois 
mil quinhentos e Sinquenta e sete reis as quaes peças reçebeu o dito 
João Gomes Vieira – 22O557

Jtem reçebeo mais quatro escudellas de fralda da adição das seis 
porque as duas ficarão a Senhora Duqueza e vão Carregadas em Seu 
titullo , e vallem estas quatro quatorze mil trezentos nouenta e sinco 
reis – 14O395

Jtem reçebeo mais hum basio branco de alforge da adição dos tres 
brancos o qual val pella aualiaçam quatro mil seisçentos e sincoenta 
reis – 4O650

Jtem reçebeo mais hũa taça doirada que tem no meyo hũa medalha 
e no pee hum lauor de huas jarrinhas pezou hum marco sinco onças 
e seis oitauas foi aualiada a dois mil quatroçentos reis o marco , e do 
oiro e feitio mil e trezentos reis Soma sinco mil e seiscentos reis digo e 
quinhentos reis – 5O500

Jtem reçebeo mais hum prosel [sic]19 piqueno de quartilho branco 
da adição dos dois que esta em tres mil quatrocentos e sinquenta reis 
– 3O450

Jtem reçebeo mais duas salseiras que pezarão hum marco e hũa 
onça , e oitaua e meya que a dois mil e quinhentos reis o marco como 
estão aualiadas no inuentario vallem dois mil oitocentos e sessenta e 
hum reis – 2O861

Jtem Sinco facas da adição das dezaseis guarneçidas de prata que 

estão todas em noue mil e seisçentos reis de que cabem a estas sinco 
tres mil reis – 3O000

Jtem hum jarro sem gobiltes [sic] que faz mão direita doirado em 
partes que esta aualiado em sete mil e duzentos reis – 7O200

Jtem quatro barris sem nos [sic]20 grandes que estão aualiados em 
trinta e sete mil çento e oitenta e sete reis – 37O180

Jtem tres pratos de cortar que estão aualiados em noue mil e 
duzentos e nouenta e seis reis – 9O290
/fl. 34/

Jtem hũa Colher de prata de pee de cabra que esta aualiada em 
quatrocentos vinte e seis reis – 426

Jtem hum Copo de pee torneado doirado com sua sobre copa que 
esta aualiado em sinco mil quatroçentos trinta e sette reis – 5O437

Jtem hũa taca copo de pee doirado que he de feição de meias 
canas , e tem hũa medalha que está em sinco mil çento e sinquoenta 
reis – 5O150

Jtem hum Saleiro de tres peças que serue tambem de copo dobra 
Romana que se comprou na feira que está em tres mil çento e sincoenta 
reis – 3O150

Jtem hũa taça de pee doirada que se fes por outra de vidro doirada 
e he de cantos que está em quatro mil reis – 4O

Jtem hum copo de Frandes de pee doirado que esta em oito mil 
reis – 8O

Jtem hum garfo e hum saleirinho que está em mil quinhentos e 
oitenta e Sinquo reis – 1O585

Jtem hum frasco doirado no pee , e nas azas Com huns fios redondos 
na boca que está em trinta e sete mil e quinhentos reis – 37O500

Couzas de Seruico , e de Mantearia

Jtem hum Lançol de Ruão grande da Copa que está em mil e 
trezentos reis – 2O300

Jtem hum Lançol de tafeta mor21 dobre cramezim muito grande que 
seruia na Copa , em quatro mil reis – 4O

Jtem hum couado pouco mais ou menos de tafeta carmezim mor22 
dobre de estabeliz [sic]23 que está em duzentos reis – O200

Jtem Dez arcas em que foi a prata que está em tres mil e oittocentos 
reis – 3O800

Jtem Sinco Cofres de Frandes sumbados [sic]24 de prata que estão 
em dois mil reis – 2O

19 Ms.:No documento original 
lê-se “pychel”.

20 Ms.: No documento original 
lê-se “baçios meãos”.

21 No documento original 
lê-se: “meo”.

22 No documento original 
lê-se: “meo”.

23 No documento original 
lê-se: “do estabolo”.

24 No documento original 
lê-se: “tumbados”.
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Jtem Duas arcas de pau quadradas que estão em quatrocentos reis 
– O400

Jtem Mais dois cofres que estão em mil reis – 1O000

E A prata , e Couzas Contheudas neste titulo escriptas nestas quatro 
meyas folhas atras por mim escriuão que começa esta reçebeo João 
Gomes Vieira da Senhora /fl. 34 v/ Duquesa Dona Britis e se obrigou 
dar conta com emtregua desta prata ao senhor Duque ou a quem sua 
exselençia mandar cada ues que lhe for pedida sob obrigação de seos 
bens e rendas que pera isso obrigou e se dezaforou de juizes de seu 
foro e se obrigou de responder e pagar perante o juis destas partilhas 
cada ves que o dito Senhor mandar sob as ditas obrigaçoes que eu 
escriuão açeitey em nome das pessoas a que tocar auzentes e asinou 
aqui aos vinte e noue dias do mez de Nouembro de mil quinhentos e 
sessenta e sete annos testemunhas que estauão prezentes prezentes 
Visente Fernandes e Antonio Moiro e Nuno Aluares Pereira criados do 
Duque E eu Sebastião Aluares o escreuy = João Gomes Vieira = Visente 
Fernandes = Nuno Aluares Pereira = Antonio Moiro =

Titulo dos moueis que entregou a Senhora Duqueza 
a João Gomes Vieira dos inuentarios dos moueis que ella Senhora 

reçebeo25 que são os moueis que sua senhoria tinha em sua 
Caza e os entregou por bem do mandado do Duque atras

Jtem reçebeo quatro meyos trauiseiros de Camilha piquenos com 
sua renda larga d’oiro e prata com duas almofadinhas do teor com seos 
botois e são d’olanda fina que estão aualiados em quinze mil reis – 15O

Jtem hum trauiseiro por acabar de broslador d’oiro e prata e 
verde e outras cores grande que esta aualiado em vinte e sinco mil e 
quinhenttos reis – 25O500

Jtem Sinco tiras d’almofadinhas grandes e quatro mais piquenas , e 
hũa das grandes está por acabar lauradas de lauor de trauiseiro asima 
que são pera as almofadinhas do dito trauiseiro que estão aualiadas em 
doze mil reis , e estão lançadas no inuentario dos moueis adqueridos e 
se lançarão aqui por ser deste trauiseiro – 12O

Jtem hum trauiseiro grande riquo de hum lauor muito largo de 
canotilho de oiro e prata e figuras de serpes, /fl. 35/26 e almaraxas 
que se fes em Castella Com quatro almofadinhas do theor e inda não 
esta acabado está aualiado em duzentos oitenta e sete mil e trezentos 
reis – 287O300

Jtem Duas almofadas de Colcha nouas uazias que nunca seruirão 
por acabar com o escudo das armas que estão aualiadas em oitto mil 
reis – 8O

Jtem hum pano de guarda roupa d’escarllate27 velho com sinco 
rodas de veludo de cores de broslador que está em seis mil reis – 6O

Jtem hum pastileiro de Latão velho que esta aualiado em duzentos 
reis - O200

Jtem hũa sertaã de ferro velha da adição das duas que está aualiada 
em çem reis – O100

Jtem hũa seringa e hum tachinho velho que esta tudo aualliado em 
Corenta reis – O040

Jtem hum barril grande de Cobre de ter agoa que está em 
quatrocentos reis – O400

Jtem outro piqueno em duzentos reis – O200
Jtem hum tacho de Latão com azas que esta aualiado em duzentos 

reis – O200
Jtem Dois arcazes grandes vazios que está na caza dos amendous 

[sic]28 que senão podem tirar que estão aualiados em quatro mil reis – 4O
Jtem Noue potes tres grandes , e seis piquenos de ter trigo que 

estão em hũa caza que serue na botica que estão aualiados em mil e 
quinhentos reis – 1O500

Jtem Duas talhas martauanas da Jndia que leuão trinta alqueires de 
trigo que estauão aualiadas em oitocentos reis – O800

Jtem Sinquo potes de ter azeite , e sete potes piquenos de ter 
azeite em quantia29 quatro muito piqueninos , e hum de ter mel que 
estão aualiados todos em dois mil e duzentos reis – 2O200

Jtem hũa cadeira de veludo carmezim de andar nella com seos 
paos, que esta aualiada em tres mil reis – 3O

Jtem hum anteparo de hum ner [sic]30 uelho que esta aualiado em 
trezentos reis – O300

Jtem quatro escabellos da adição dos Seis que estão aualiados em 
quatroçentos reis – O400
/fl. 35 v/

Jtem duas Caxas de [baciniquo]31 forradas de veludo velhas que 
estão aualiadas em quinhentos reis – O500

Jtem hũa meza piquena de nogueira com as bizagras de prata que 
estão em tres mil e duzentos reis – 3O200

Porselanas

Jtem tres boyões de porselana Com Suas cobritouras que estão 

25 No documento original 
lê-se: “ffez”.

26 Ms.: repetição das 
palavras “e alma-”.

27 Corrigido da palavra 
“escallate [sic]”.

28 No documento original lê-
se “das amendoas”

29 No documento original lê-
se “em que entram”

30 No documento original 
lê-se “de chumjnee”

31 Leitura feita a partir do 
documento original
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aualiados em quatro mil e quinhentos reis – 4O500
Jtem Duas porselanas grandes de feição d’escudellas hũa de 

lauores vermelhos e verdes e outra azues que estão em dois mil e 
seiçentos reis – 2O600

Jtem tres persolanas da feição das outras32 mais piquenas pouco , 
em mil e oitoçentos reis – 1O800

Jtem quatro escudellas mais piquenas que estão em mil reis – 
1O000

Jttem Sinco escudellas mais piquenas que estão em setecentos 
reais – O700

Jtem Duas Cubertas feição de escudellas que estão em Oittoçentos 
reis – O800

Jtem Oito escudellas mais piquenas que as de çima que estão em 
mil e seisçentos reis – 1O600

Jtem quatro escudellas brancas duas dellas são doiradas em 
setteçentos reis – O700

Jtem tres escudellas do tamanho das branquas33 em seiscentos reis 
– O600

Jtem tres mais do tamanho dos das mesmas34 são mais fundas em 
setteçentos35 reis – O70036

Jtem Sincoenta e Sinco escudellas de comer redondas em dois mil 
setecentos e Sinquoenta reis – 2O750

Jtem Doze escudellas de Comer redondas brancas de fora em 
oitoçentos e corenta reis – O840

Jtem quatro escudellas mais piquenas pintadas de porsolana em 
duzentos e corenta reis – O240

Jtem noue pratos de agoa as maos Como alguidarinhos em dois mil 
e setteçentos reis – O2700

Jtem hũa persolana grandesa da feição de bamdeja com fendas 
aualiada em oitocentos reis – O800

Jtem onze pratos de Seruir Como de cortar em que entrão alguns da 
feição de alguidarinhos que estão em mil e cem reis – 1O100
/fl. 36/

Jtem sinco alguidarinhos de pucaro que estão em trezentos reis – 
O300

Jtem quatro gomis dois grandes e hum tem hũa aza quebrada e 
dois piquenos em oitoçentos reis – O800

Jtem hũa porselana de aza feição de enfuza com sua cobertoura 
que está em duzentos e Sincoenta reis – O250

Jtem outra sem aza feição de gimde [sic] com sua cobertoura e não 
tem biquo nem aza em trezentos reis – O300

Jtem Dois alguidarinhos brancos em duzentos e Sincoenta reis – 
O250

Jtem hũa galheta feição de boyão pintada de vermelho que esta 
em çem reis – O100

Jtem hũa mamadeira e hũa Almarraxa de barro da Jndia vermelho 
em duzentos reis – O200

Malega de Veneza branca

Jtem Sinco pratos brancos de agoa’s maos de Malega de Veneza em 
mil reis – 1O000

Jtem Catorze pratos de Veneza brancos como de meya cozinha em 
oitoçentos e corenta reis – O840

Jtem Outros Catorze pratos brancos mais piquenos em quinhentos 
e Sessenta reis – O560

Jtem Dezanoue pratos brancos de Cortar em trezentos e oitenta 
reis – O380

Jtem Sete Salseiras brancas em çem reis – O100
Jtem Sete gomis brancos , e dois não tem aza , em seiscentos – 

O600
Jtem sinco saleiros da mesma malega em çem reis – O100
Jtem hum Jarro branco em Sincoenta reis – O050
Jtem hũa mamadeira em corenta reis – O040 
Jtem hum Risfriador da mesma malega em trezentos reis – O300

Labastro

Jtem quatro pucaros de labastro tres com cobertouras e hum sem 
ellas em mil e quatroçentos reis – 1O400

Jtem Dois pratos e hum saleiro e hum tinteiro de Labastro em 
trezenttos reis – O300

Jtem Dois pucaros de pedra de Estremos cubertos com seos pratos 
em trezentos reis – O300

Jtem Duas escudellas de porselana de Labastro e hum barco de 
agoa’s maos em oittoçentos reis – O800
/fl. 36 v/

Malega de Pisa

Jtem Dois pratos de Cozinha em Sento e Sincoenta reis – O150
Jtem noue pratos de cortar mais piquenos de Cozinha em 

quatroçentos e Sincoenta reis – O450

32 No documento original 
lê-se “atras”.

33 Ms.: corrigido da palavra 
“braquas [sic]”.

34 No documento original lê-
se “das de çima mas”.

35 No documento original 
lê-se “sejsçentos”.

36 No documento original lê-se “bjc”.
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Jtem onze pratos piquenos de cortar amarellos37 que estão em 
duzentos e vinte reis – O220

Jtem Dois pratos maiores que os atras e quatro alguidarinhos em 
duzentos reis – O200

Jtem oito azafates de malega sete brancos e hum amarello que 
estão em trezentos e vintte reis – O320

Jtem Dois asafates pintados que estão em sento e Sinquenta reis 
– O150

Jtem hum risfriador da mesma malega em duzentos reis – O200
Jtem hum prato de agoa as maos jaspado em sinquenta res – 

O050
Jtem Duas talhas de malega de Valença em sento e sinquenta reis 

– O150

Vidros que estão na dita Caza

Jtem Catorze pratos de vidro feição d’agoa as maos tres doirados , e 
os outros brancos em tres mil e quinhentos reis – 3O500

Jtem Oito pratos de vidro menores38 hum he doirado em mil e 
duzentos reis – 1O200

Jtem Seis pratos piquenos de vidro em quatroçentos e oitenta reis 
– O480

Jtem tres sestos de vidro raxado em quinhentos reis – O500
Jtem Sinco risfriadores de vidro hum doirado e quatro raxados , 

mais hum Risfriador doirado em mil reis todos – 1O000
Jtem hum pucaro de vidro qualhado , e hũa enfuza mais piquena 

em quatroçentos reis – O400
Jtem Corenta e noue taças de vidro e estaleiro [sic]39 Raxados e por 

Raxar , em quatro mil quatroçentos e trinta reis – 4O400
Jtem Corenta e sete copos cristalinhos delles raxados e delles com 

sobre copos , em dois mil trezentos e sincoenta reis – 2O350
Jtem trinta e seis40 pucaros grandes cristalinos de muitas feições 

que estão em quatro mil noueçentos e sincoenta reis – 4O950
Jtem çento e dez pucaros  de vidro cristalino piquenos de todas 

sortes que estão em noue mil e noueçentos reis – 9O900
Jtem oito gomis de vidro Raxados e por Raxar em mil e seiscentos 

reis – 1O600
Jtem Corenta e hũa garrafas de vidro Raxadas e por raxar /fl. 37/41 

em dois mil e sinquenta reis em que entrão piquenas , e piquininas – 
2O050

Jtem quatro serpes de vidro cristalinho Raxadas em quatroçentos 
reis – O400

Jtem sinco garrafas de pescoços retorsidos e hũa de dois baros 
[sic]42 em quinhentos reis – O500

Jtem Catorze panellas de vidros em Seteçentos reis – O700
Jtem sete arrodomas em trezentos reis – O300
Jtem Seis copos de vidro verde doirados em partes em duzentos 

reis – O200
Jtem Duas pomas com brincos dentro de roza43 em quatrocentos 

reis – O400
Jtem quatro arrodomas piquenas em çem reis – O100
Jtem Catorze vidros piquininos raxados de brincos em trezentos 

reis – O300
Jtem Dois barris de vidro em çem reis – O100
Jtem Seis44 vidros de vellas com quatro pees de pao em mil e 

duzentos reis – 1O200
Jtem dois Casticaes de vidros em çem reis – O100
Jtem hũa caldeirinha raxada em çento e vinte reis – O120
Jtem Dois caldeiroes piquininos de vidro em çem reis – O100
Jtem Duas escudellas redondas de vidro em çem reis – O100
Jtem tres Cocos aualiados em duzentos e Sincoenta reis – O250
Jtem tres bandejas de pedra marmor , duas grandes e hũa piquena 

que estão em quinhentos reis – O500
Jtem tres pedras de maior45 com feição hũa de jaspe e outra preta , 

e outra branca em oitoçentos reis – O800
Jtem hum almofaris de Latão de pizar ambar, e almiscar em duzentos 

reis – O200

Vidros e porselanas que estão no inuentario dos moueis adqueridos

Jtem vinte e Sinco pratos de cortar sem46 pos brancos e em partes 
pintados d’asul digo que são vinte e noue que estão aualiados em mil 
e quinhentos reis – 1O500

Jtem seis pratos de Cortar mais piquenos que estam em trezentos 
reis – O300

/fl. 37 v/ 
Jtem corenta e noue alguidarinhos de porselana piquininos que 

tem hum Camgro [sic]47 no meyo em dois mil quatrocentos e sinquenta 
reis – 2O450

Jtem vinte e tres alguidarinhos mais alem das de sima de outros 

37 Ms.: corrigido da palavra 
“amareltos [sic]”.

38 No documento original 
lê-se “meãos”.

39 Deve ser um erro do copista. 
Provavelmente leu mal a 
palavra cristalino. Deve ler-
se “vidro cristalino”.

40 No documento original lê-se “tres”.

41 Ms.: repetição das palavras 
“e por raxar”.

42 No documento original 
lê-se “bocas”.

43 No documento original 
lê-se “çera”.

44 No documento original lê-se “tres”.

45 No documento original 
lê-se “moer”. 

46 No documento original 
lê-se “com”.

47 No documento original 
lê-se “camgrejo”.
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lauores que estão em mil sento e sinquoenta reis – 1O150
Jtem Dois pratos feição d’alguidarinhos de bicos que estão em 

duzenttos e Corentta reis – O240
Jtem treze persolanas Couas redondas de borda viradas que estão 

em dois mil e duzentos reis – 2O200
Jtem Sessenta e sinco escudellas de porselena de comer emtre 

grandes e piquenas que estão em quatro mil quinhentos e sinquenta 
reis – 4O550

Jtem Dezoito persolaninhas piquininas e hũa major que as outras , 
de feição de syno que estão em quinhentos reis – O500

Persolanas que declarou a Senhora Duqueza que lhe 
deu o senhor Dom Constantino e outras pessoas

Jtem Oito persolanas feicão de syno que estão em mil e duzenttos 
reis – 1O200

Jtem tres busetas de porselana cubertas feição de escudellas que 
estão em noueçentos reis – O900

Jtem hũa garrafa , e dois gomis hum gramde e outro piqueno em mil 
e quinhenttos reis – 1O500

Jtem Dois boyoes piquenos muito que estão em trezentos reis – 
O300

Jtem trinta escudellas de porselana Redondas que estão em quatro 
mil e quinhenttos reis – 4O500

Jtem oito pratos de porselana de galinha em mil e duzentos reis – 
1O200

Jtem hũa persolana maior feição de torre48 , e outra mais piquena 
que estão em quatrocentos reis – O400

Jtem vinte e sete alguidarinhos de porselana feição de bocados e 
de brinquos [sic] em mil seiscentos vinte reis – 1O620

Jtem Dezoito persolanas Couas de feicão de escudellas de borda 
virada em tres mil reis – 3O000

Jtem Duas badejas de pau da Jndia que estão em quatrocentos reis 
– O400

Jtem Duas bandejas de pau que estão em duzentos reis , são de 
nogueira que estão em duzentos reis – O200

/fl. 38/
Jtem hum Retabollo de nossa Senhora da Graça que tem são 

Jeronimo de hũa parte e da outra São Tiago de Veneza em mil reis – 
1O000

Jtem Outro Retabollo da Laudação [sic] tambem de Veneza que está 
em mil e duzenttos reis – 1O200

Mais dos moueis adqueridos

Jtem trinta e sinco panellas e azados vidrados uazias da adição dos 
trinta e sete da botica que estão em mil seteçentos e sincoenta reis – 
1O750

Jtem sinco Corxas49 velhas das dez da botica que estão em 
seisçentos reis – O600

Jtem huns paos de hũas andilhas com seos fios uelhos que estão 
em quatrocentos reis – O400

Jtem Dois colchoes de çetim falço azul vazios que estão em dez mil 
reis – 10O

Jtem vinte e sinco arrateis de beijoim de boninas da adição de hũa 
arroba , e oito arateis , e esta aualiado a seiscentos o aratel monta 
quinze mil reis – 15O

Toda a fazenda Contheuda em este titulo em estas sete meyas 
folhas reçebeo o dito João Gomes Vieira da Senhora Duqueza da 
fazenda que ella tinha em Sua Caza e o dito João Gomes Vieira reçebeo 
a dita fazenda assim como esta escripta , e se obrigou dar conta com 
emtregua della ao Senhor Duque ou a quem Sua exselençia mandar 
cada vez que lhe for pedida para que obrigou seos bens e Rendas 
moueis e de Raiz auidos e por auer e se dezaforou de juis[es] de seu 
foro , e se obrigou responder , e pagar perante o juis destas partilhas 
cada vez que o dito Senhor mandar sob as ditas obrigaçoes e asinou 
aqui aos vinte e noue dias do mez de Nouembro de mil quinhentos 
sessenta e Sete annos testemunhas que estauão prezentes Antonio 
Mouro e Visente Fernandes e Nuno Aluares Pereira criados do Duque 
e eu Sebastião Aluares que o escreuy /fl. 38 v/ e Risquey Viçente 
Fernandes testemunhas os sobreditos Sebastião Aluares o escreuy 
= João Gomes Vieira = Visente Fernandes = Antonio Moiro = Nuno 
Aluares Pereira

Titulo das Joyas que a senhora Duqueza tomou dos inuentarios das 
Joyas d’oiro e pedraria e outras peças que ella senhora tinha em 

Sua caza e de que tinha feito inuentarios

Jtem hum colar d’oiro de pedraria d’esmeraldas , e Robis que tem 
noue esmeraldas e oito Robis que esta aualiado em sento settenta e 

48 No documento original 
lê-se “taça”.

49 No documento original 
lê-se “cajxas”.
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seis mil nouecentos sesenta e oito reis – 176O968
Jtem hũa Doiradura de pedraria que tem dezasete Robis barrocos , 

e oito diamantes tauoas , e vinte e oito peças de perllas redondas que 
esta aualiada em Setenta mil reis – 70O

Jtem hũas contas d’oiro de Franca atonoladas esmaltadas vaãs , e 
são oitenta e sinco que estão aualiadas em dezaseis mil quinhentos e 
vinte e sinco reis – 16O525

Jtem Setenta e sinco botois d’oiro que tem cada hum hũa perla são 
da feição de Rosa esmaltados , e estão aualiados em nouenta e seis mil 
e dezasete reis – 96O017

Jtem hum anel de hum Ruby tauoa de quatro lunetes que esta 
aualiado em seis mil reis – 6O

Jtem Duas pombinhas de perla emgastadas d’oiro e cada hũa com 
hũa perlla pendente esmaltadas que estão aualiados em doze mil reis 
– 12O

Jtem Duas nauetas de Vidro verde emgastadas d’oiro esmaltadas 
que estão aualiadas em dois mil duzentos e nouenta reis – 2O290

Jtem Sete botoes de graos d’aljofar que tem cada hum hum grao 
emgastado d’oiro de quatro cantos , e mais Sinquo botois de perllas 
redondas esmaltadas que estão todos em quatro mil trezentos e 
oittenta reis – 4O380

Jtem hum cordão d’oiro de cantos de Robis , E tem cada canto 
quatro Robis barrocos e na petrina hũa Roza de Robis que são de Robis 
tauoas que estão aualiados /fl. 39/50 em sento vinte e sinquo mil e 
duzentos e noue reis – 125O209

Jtem hum pendente feição de cerco o corpo de perla e o mais d’oiro 
que esta aualiado em quatro mil reis – 4O

Jtem Onze extremos d’oiro piqueninos Chãos51 de ambar abertos 
feição de Luuas postos em hũas continhas de pao de lenho nouo , que 
estão aualiados em mil e çem reis – 1O100

Jtem hũa ordem [sic]52 d’oiro com hũa folhinha na boca sem esmalte 
e disse que esta era dos brincos que lhe deu o Duque que Deus haja 
e que era sua presipua e por isso a não entregaua e esta aualiada em 
mil oitoçentos corenta digo em dois mil oitoçentos e corenta e tres 
reis – 2O843

Jtem vinte e seis graos de aljofar que estão aualiados em sete mil e 
oitoçentos reis disse que não nos emtregaua pellas rezoes conteudas 
na adição asima – 7O800

Jtem hum siguaninho d’oiro Com hũa molherzinha nas ancas que 
esta em dois mil duzentos e corenta reis que tambem disse que he dos 

brjncos– 2O240
Jtem hum tourinho d’oiro com hum Libro fechado53 na orelha que 

esta aualiado em dois mil oitoçentos e trinta reis disse que tambem he 
dos brincos – 2O830

Jtem huns fios de aljofar meudo que estaua posto em hum transado 
estão aualiados em dezaseis mil e oitoçentos reis disse que he dos 
brincos atras – 16O800

Jtem hũa maçã d’ambar que esta aualiada em mil e quinhentos reis 
disse que he dos ditos brincos – 1O500

Jtem huns fios d’aljofar meudo Digo fio muito comprido de 
continhas d’oiro muito meudinhas que disse que era de transado que 
esta aualiado em Seis mil seteçentos nouenta e hum reis disse que era 
outrosy dos brincos que lhe dera o Duque – 6O791

Jtem Duas perllas soltas emgastadas em oiro que estão em 
seiscentos reis – O600

Jtem hũa perlla redonda sem emgaste grande que está /fl. 39 v/ 
aualiada em vinte e quatro mil reis disse que era outrosy dos brincos 
que lhe deu o Duque – 24O

Jtem Sette Contas d’oiro com quatro Robis cada hũa que estão 
em doze mil e seisçentos reis disse que tambem era dos brincos – 
12O600

Jtem hum anel de hum Sinete , tem hum Rosto d’omem que esta 
aualiado em mil e quatroçentos reis disse que era dos brincos atras 
declarados – 1O400

Jtem hũa gorra do senhor Dom James que tem vinte e dois botois 
d’asentos de perllas e trinta e noue madronhinhos d’oiro e mais quatro 
botoes das perllas que estão fora das perllas , que estão em vinte e tres 
mil cento e Seçenta reis – 23O160

Jtem hũa medalha d’oiro de São Jorge que tem dois Robis hum 
barroco e outro comprido piquenino , e outo diamantes pequeninos 
esmaltada que esta na gorra do senhor Dom James seu filho , e lhe 
pedio que lha não emtregasse e esta aualiada em sessenta mil reis – 
60O

Jtem hum anel de hum Diamante piquenino tauoa alto esmaltado 
que esta aualiado em Sinco mil reis – 5O000

Jtem outro anel d’outro diamante do tamanho do de çima e da 
mesma feição que está aualiado em Sinquo mil reis – 5O000

Jtem Outro anel de hum Ruby tauoa que está aualiado em Sento e 
sessenta mil reis – 160O

Jtem hũa douradura d’oiro que tem dezanoue perlas e dezanoue 

50 Ms.: repetição da palavra 
“aualiados”.

51 No documento original 
lê-se “cheos”.

52 No documento original 
lê-se “adem”.

53 No documento original 
lê-se “filhado”.



389

malmequeres esmaltada que está em Catorze mil quinhentos e vinte e 
Sinco reis – 19O525

Jtem Dois pendentes de feição de pratinhos de cristal guarneçidos 
d’oiro que tem cada hum hum Ruby no meyo que estão aualiados em 
Sinco mil reis – 5O

Jtem Duas nauetas de Cristal guarneçidas d’oiro esmaltadas que 
estão aualiadas em quatro mil oitoçentos e corenta reis – 4O440

Jtem hũa cadeya [d’ouro]54 de fauo groça da adição das duas que 
esta aualiada em dezoito mil e oitoçentos reis – 18O800

Jtem hũa Cadeya de oiro feição de Rodizios esmaltada de preto 
/fl. 40/ delgada que esta aualiada em sete mil oitoçentos e settenta 
reis – 7O870

Jtem Outra Cadeya d’oiro delgada de feição de pontas de Diamantes 
que esta aualiada em oito mil çento e vinte reis – 8O120

Jtem Sincoenta botoes d’oiro de cristal de feição de barris com 
hũa regra55 d’oiro pello meyo e tres Rodizios que estão aualiados em 
dezanoue mil quinhentos trinta dois reis – 19O532

Jtem outrosy Corenta botoes de cristal maiores que os atras , e o 
cristal he da feição do de sima com hũa regra56 d’oiro pello meyo com 
tres estrellas esmaltados que estão em vinte e sete mil setecentos e 
sessenta reis – 27O760

Jtem dezaseis peças57 de pontas d’oiro grandes abertos retroçidas e 
tem hum canudo de prata por dentro sem esmalte que estão aualiadas 
em sessenta e seis mil seisçentos e corenta reis – 66O640

Jtem sincoenta coraes feição de peças58 com sinco extremos d’oiro 
de Franca que estão em dois mil e seiscentos reis – 2O600

Jtem huns pendentezinhos d’oiro em hum pucarinho e hum pepino 
, e hũa crux com hum cristal e com hum christo dentro que esta tudo em 
dous mil oitoçentos e doze reis – 2O812

Jtem setenta e dois botoes de cristal laurados feição de pinhas 
emgastados de oiro esmaltados que estão em corenta e seis mil e 
oitoçentos reis – 46O800

Jtem hũa medalha de hum Camafeu de molher esmaltado de muitas 
cores que [nam]59 esta aualiada no inuentario , e disse que não sabia 
parte de tal medalha nem numca a ouuera

Jtem Trinta e sete botoes d’oiro de Diamantes que tem cada hum 
Diamante tauoa laurados e são os botoes redondos esmaltados de 
preto e branco verde e Roxo e pezarão assim como estão hum marco e 
tres onças e sinco oitauas e meya que val a dinheiro corenta e tres mil 
e oitoçentos e vinte e sete reis , e foi aualiado cada botão digo cada 

diamão , em sete cruzados /fl. 40 v/ e de feitio a noueçentos reis cada 
hum que monta em tudo çento e oitenta mil seteçentos vinte e sete 
reis , e ao lançar desta adição neste titulo disse a Senhora Duqueza 
que lhe não Lançasse o oiro , porque era seu por que ella o pagara de 
seu proprio dinheiro depois do faleçimento do Duque , e que somente 
os diamantes erão da fazenda e tinha ja protestado pello oiro no 
inuentario ser seu in solido pois o pagara do Seu dinheiro , e por estar 
a dita adição Lamçada no inuentario a Lançey aqui pera se auer de dar 
sahida a ella com a dita protestaçam – 180O727

Jtem hũa barrinha d’oiro que ficou destes botoes atras que esta 
aualiada em tres mil quatroçentos corenta e dois reis a qual disse 
outrosy que era sua do seu dinheiro e por estar lançada no inuentario 
a lançey aqui – 3O442

Jtem trinta e seis pontas grandes de cristal de tres quinas e cada 
quina engastada de oiro e a ponta e pee d’oiro esmaltadas e dis adição 
que declarou o doutor Esteuão Preto que estas pontas são in solidum 
da Senhora Duqueza que se fizerão de sessenta mil reis que o Duque 
que Deus tem lhe dera preguntando se queria antes este dinheiro 
pera o seu escriptorio se pera as pontas , e que por esta Cauza as não 
entregaua , e por tanto as não entregou e comtudo as lançey aqui por 
estarem no inuentario – 60O

Jtem Dezoito peças60 de pontas d’oiro de tres quinas esmaltadas 
de branco que estão em quinze mil duzentos trinta e quatro reis – 
15O234

Mais peças que disse a Senhora Duqueza que tambem erão 
Suas persipuas por lhas dar o Duque Como as atras

Jtem sete extremos d’oiro laurados por sima esmaltados d’azul e 
branco e pretto redondos que estão em hũas contas de pau , em oito 
mil e quatrocentos reis – 8O400

Jtem hum fio de coraes redondos que são sessenta e tres /fl. 41/61 
grandes , tem oito extremos d’oiro de França e esta aualiado em Sinco 
mil e quatroçentos reis disse a Senhora Duqueza que não auia tal fio de 
coraes que se lançara por reçibo [sic]62 no inuentarios porque não auia 
mais que os que ja entregou

Jtem hũa alemterna de cristal e dentro hum cruxifixo de pau 
guarnecido d’oiro esmaltado que esta em quatro mil quatroçentos 
sessenta e tres reis – 4O463

Jtem hum Corço o corpo de perla e o mais d’oiro com hum gram 

54 Apenas aparece no 
documento original.

55 No documento original 
lê-se “verga”.

56 No documento original 
lê-se “verga”.

57 No documento original 
lê-se “pares”.

58 No documento original 
lê-se “peras”.

59 Apenas aparece no 
documento original.

60 No documento original 
lê-se “pares”.

61 Ms.: repetição das palavras 
“sessenta e tres”.

62 No documento original lê-se “erro”.
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d’aljofar em dois mil e quatricentos reis – 2O400
Jtem Dois brincos de Cristal feição d’almarraxa , em dois mil reis – 2O400
Jtem Dois brincos d’oiro de pendentes de filigrana , e hos hombros 

[sic]63 feição de cabaçinhas em mil e Sinquenta e sete reis – 2O057
Jtem hum anel de hum Roby de bago alto em dez mil reis que esta 

aualiado sem lunetes reis – 20O
Jtem hum anel de Serpe que tem hum Diamante piqueno alto em 

Sinquo mil reis – 5O
Jtem hum anel sem pedra feição de serpe como memoria em 

quinhentos reis – O500
Jtem Dois pendentes d’oiro e Rubiletes de Seilão com tres graos 

d’aljofar pendentes que dis adição que os deu o Duque a Senhora 
Dona Jzabel sua filha e estão aualiados em quatro mil reis – 4O

Jtem hũa medalha de oiro digo hũa medalha de meyo Corpo d’omem 
emgastada em oiro e quatro Robiletes ao redor esmaltada como 
estapam que dis adição que deu o Duque a senhora Dona Jzabel sua 
filha que esta aualiada em dois mil e seiscentos reis – 2O600

Jtem Duas figurinhas muito piqueninas de coral com seus engastes 
que estão em duzentos reis – O200

Jtem Duas memorias d’oiro de Millão64 guarneçidas de Rubiletes que 
estão em dois mil reis – 2O

Jtem Sinco Robis por laurar redondos que lhe deu o Duque estando 
pera faleçer que estão aualiados em vinte mil reis – 20O

Jtem tres Rubiletes , e tres diamantinhos tauoletas muito/fl. 41 v/ 
piqueninos que dis que lhe deu o Duque pera hũa medalha65 que esta 
aualiados em seis mil reis – 6O

Jtem hũa bocetinha d’oiro piquenina com sua chaue e gonços que 
esta aualiada em mil oitocentos e corenta reis – 1O840

Jtem hum brinco feição de galgo o corpo de perlla e o mais d’oiro 
com hũa perlla piquena pendente esmaltado que esta aualliado em 
tres mil e duzentos reis – 3O200

Jtem trinta e sete asentos de perllas piquenas redondas que estão 
aualiadas em oito mil sento e corenta reis são piquenos – 8O140

Jtem hum Ramal de contas de beijoim de buninas que são corenta 
e oito e sinco extremos do mesmo grandes redondos que não estão 
aualiadas no jnuentario

Jtem tres canudinhos d’oiro de feição de colunas esmaltados de 
preto que estão aualiados em duzentos trinta e quatro reis – O234

Jtem hum botão de cristal com hũa regra66 d’oiro que esta aualiado 
em trezentos reis – O300

Jtem hum Liuro de oras de nossa Senhora doirado com suas brochas 
d’oiro esmaltado de verde preto , e branco que esta aualiado em quatro 
mil e quatroçentos reis – 4O400

Jtem outro librinho mais piqueno de oras de nossa Senhora doirado 
Com brochas de oiro esmaltadas que esta aualiado em tres mil reis – 3O

Jtem huns graos d’aljofar meudos e hũas Continhas d’oiro muito 
meudinhas e outras continhas de vidro que o Duque deu pera hũa gorra 
do senhor Dom James que estão aualiados em quatro mil e trezentos 
reis – 4O300

Jtem vinte botoes piquininos de cristal com seos engastes d’oiro que 
dis que são de hum gibão do Senhor Dom James que esta em oito mil 
reis – 8O

Jtem hum abano de cristal com duas vieias que esta aualiado em tres 
mil e duzentos reis – 3O200

[Jttem hum garfo e hũa colher de crystal guarneçidos de Robjs 
meudos e como que estaa avaliado em sejs mjl reais – bj [mil] reais]67

Jtem hum didal d’oiro guarneçido de Robis de Seilão que esta 
aualiado em dois mil reis – 2O

Jtem Outro didal d’oiro esmaltado que esta aualiado em mil cento 
setenta e hum Reis – 1O171

Jtem hum talabarte d’oiro do senhor Dom James esmaltado /fl. 42/68 
Com sua biqueira charneira e fiuellas que esta aualiado em quatro mil 
seiscentos oitenta e sete reis – 4O687

Jtem hũa medalha de hum Camafeu de molher emgastada em oiro 
com quatro Robis piquininos que he da gorra do senhor Dom James 
que esta aualiado em oito mil reis – 8O

Jtem Cadeinha d’oiro de chaues piquenina que não tem preço69 nem 
aualiaçam

Jtem hum breuiairo Dourado Com brochas de prata com os registos 
d’oiro e aljofar que esta aualiado em dois mil e quinhentos reis – 2O500

Jtem Outro breuiario de tres offiçios d’emcadernação de França sem 
brochas que esta aualiado em quatrocentos reis – O400

Jtem hum Diurnal emcadernado em couro azul encadernação de 
França que esta aualiado em duzentos reis – O200

Jtem hum liuro d’oras d’emcadernação de França sem brochas que 
esta aualiado em sento e sincoenta reis – O150

Jtem hum Liuro d’oras emcadernado em coiro emcarnado [sic]70 
doirado que esta aualiado em trezentos reis – O300

Jtem hum missal de França com Rigisto de prata que lhe deu o 
Duque pera o oratorio que esta aualiado em trezentos e sinquenta reis 
– O350

63 No documento original lê-
se “cheos d’ambar”.

64 No documento original 
lê-se “Çeylão”.

65 Ms.: corrigido da palavra 
“madelha [sic]”.

66 No documento original 
lê-se “verga”.

67 Apenas aparece no 
documento original.

68 Ms.: repetição da palavra 
“esmaltado”.

69 No documento original 
lê-se “peso”.

70 No documento original 
lê-se “emcorado”.
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Jtem hum Rilicairo d’oiro como são Gregorio de hum cabo e Santa 
Catherina do outro esmaltado de cores que esta aualiado em tres mil 
duzentos e oitenta reis – 3O280

Jtem hũa medalha que tem quatro Diamantes e hum camafeu que 
tem tres feguras e hum Leão que esta aualiada em vinte e quatro mil 
oitocentos e trinta e seis reis , e he hũa das duas que entregou Antonio 
Moiro e disse que a tinha o senhor Dom James seu filho em hũa gorra 
– 24O836

Jtem Duas Cabaçinhas d’aljofar com duas perllas feicão de peras 
pendentes que estão em mil e duzentos reis são do inuentario antigo 
de João Gomes – 1O200

Jtem hũa nossa senhora da Goadalupe d’oiro da adição das duas que 
esta em duzentos e uinte reis – O220

Jtem hũa nossa Senhora d’oiro de Contas redonda e da outra banda 
são Jeronimo que esta em trezentos e oitenta e quatro reis – O384

/fl. 42 v/ Jtem hum golpe de candeinhas [sic]71 d’oiro que serue de 
guarnição de gorras muito delgada que estão aualiadas em sete mil 
quinhentos e oitenta reis – 7O580

Jtem hum anel de prata de Relogio que he feição de memoria que esta 
em çem reis no inuentario dos adqueridos de João Gomes Vieira – O100

As quaes peças d’oiro e joyas Contheudas neste titulo que estão 
escriptas em oito meyas folhas daqui pera tras per mim escriuão em 
que monta hum conto e quinhentos mil trezentos , corenta e sete reis 
disse a Senhora Duqueza Dona Britis que as tomaua na dita quantia 
a Conta de seu Dote e arras , E declarou Sua Senhoria que aqui vão 
algums brimcos neste titulo que o Duque que deus tem lhe deu que 
pertende Serem seos presipuos , e protesta que sendo-lhe julgados 
serem seos preçipuos lhe ser dado a estimação delles em outra Couza 
pois vão metidos nesta conta e soma asima e isto sem por justiça digo 
e isto se for justiça e asinou aqui ao primeiro dia do mez de Dezembro 
de mil quinhentos sessenta e sete annos testemunhas que estauão 
prezentes Antonio Fernandes Cordeiro e Antonio Moiro criados 
do Duque e outros heu Sebastião Aluares que o escreuy e foi mais 
testemunha João Gomes Vieira Sebastião Aluares que o escreuy e não 
faça duuida hir72 adição riscada que dis , huns fios d’aljofar meudos , e 
acaba disse que são dos ditos brincos e esta escripto em quatro regras 
e o prinçipio de outra testemunha hos sobreditos Sebastião Aluares o 
escreuy = A Duqueza = Antonio Moiro = João Gomes Vieira = Antonio 
Fernandes Cordeiro

Titulo da prata que tomou a senhora Duqueza 
dos inuentarios que sua Senhoria fes da prata que tinha 
em sua caza e assim da que tinha Margarida Bispa dos 

inuentarios da Mantearia que fes Fernão da Veiga , e dos 
inuentarios da guarda roupa que fes João Gomes Vieira

Jtem hũa baçiniqua de prata que está aualiada em Seis mil /fl. 43/73 
quinhentos e trinta e sete reis – 6O537

Jtem Outra baçeniqua mais piquena velha que esta aualiada em 
quatro mil e oitenta reis – 4O080

Jtem duas saluas chaãs todas doiradas da adição das quatro hũa tem 
as armas do Mestre de São Tiago e outra as do Jnfante de Granada e 
são as armas d’oiro que pella aualiação do inuentario vallem vinte e 
hum mil nouecentos e sette reis – 21O907

Jtem Dois brazeirinhos de prata abertos laurados com dois pratinhos 
que estão aualiados em seis mil seiscenttos vinte e sinquo reis – 
6O625

Jtem Dois Castisalinhos de piuete abertos com dois pratinhos que 
estão aualiados em tres mil seteçentos e setenta reis – 3O770

Jtem hum asafate de prata de pee de verga branco o maior da adição 
dos dois que está aualiado em treze mil duzentos e setenta e oito reis 
– 13O278

Jtem hũa almairaxa laurada e doirada que esta em tres mil nouecentos 
e sincoenta reis – 3O950

Jtem hũa escudelinha de lauar o rosto doirada em partes chaã de 
bicos que esta aualiada em mil cento setenta e dois – 1O172

Jtem hum frasquinho muito piquinino doirado em partes que esta 
aualiado em seiscentos e dez reis – O610

Jtem hũa caxinha de prata de poluilhos com sua cobertoura que esta 
aualiada em trezentos trinta e sete reis – O337

Jtem as Andilhas de prata que estão em Lisboa depositadas disse 
que lá se entregaria

Jtem hũa salua de prata com cabo, e hũa tizoira de espiuitar preza 
por hũa Cadeya que está aualiada em oitto mil duzentos vinte e sinquo 
reis – 8O225

Jtem outra salua de prata laurada em partes branca oitauada está 
aualiada em quatro mil duzentos e sincoenta reis – 4O250

Jtem outra salua mais piquena sextauada de pee branço que esta 
aualiada em quatro mil trezentos e sessenta reis – 4O360

Jtem hum taxinho de duas azas piqueno que está em mil nouecentos 

71 No documento original 
lê-se “cadeynhas”.

72 No documento original lê-se “na”.

73 Ms.: repetição das palavras 
“em Seis mil”.
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setenta e oito reis – 1O978
Jtem hũa escudella d’orelhas e os argos74 laurados que esta /fl. 43 v/ 

aualiada em dois mil e quinhentos reis – 2O500
Jtem hum fonil tambem de prata que esta aualiado em oitoçentos 

corenta e tres reis – O843
Jtem hũa prosolana toda Laurada75 por dentro e pro [sic] fora que 

esta aualiada em quatro mil setenta e sinco reis – 4O075
Jtem hũa colherinha muito piquenina velha d’ovos que esta aualiada 

em duzentos e sincoenta reis – O250
Jtem hum Calix doirado Com Sua patena que esta aualiado em sinco 

mil e duzentos reis – 5O200
Jtem Duas galhetas piqueninas que seruem no oratorio que estão 

aualiadas em tres mil e sincoenta reis – 3O050
Jtem hũa pena de prata que não esta aualiada no inuentario avaliou-

se76 em duzentos reis – O200
Jtem hũa Almarraxa Com hũas bandas doiradas e lauradas e outras 

brancas que está aualiada em mil seisçentos e sincoenta reis – 1O650
Jtem hum prefumador de manga aberto com tres pees de cabra que 

esta aualiado no inuentario em dois mil e quinhentos reis – 2O500
Jtem hum cano de prata de cristal que está aualiado no inuentario 

em quinhentos reis – O500
Jtem dois asucareiros com Suas cobertouras brancos que estão 

aualiados em vinte e dois mil duzentos setenta e sinquo reis – 2O275
Jtem Duas panelinhas de prata redondas com suas cobertouras 

chaãs que estão aualiadas em sette mil quatroçentos e sinquoenta reis 
– 7O450

Jtem quinze pratos de cortar piquenos que pezaram vinte marcos 
hũa onça e duas oitauas a dois mil e quinhentos reis o marco são 
sinquenta mil trezentos e nouenta reis e deue mais vinte oitauas do 
seruico delles – 50O390

Jtem Duas vinagreiras grandes que estão aualiadas em noue mil e 
noueçentos reis , tornou-as a entregar a João Gomes Vieira.

Jtem Sinco pratos de meya cozinha piquenos que estão aualiados 
em trinta e dois mil setecentos e dez reis – 32O710

Jtem tres faquas com os cabos de prata que dis a adição que vão 
/fl. 44/77 aualiadas Com as outras faquas no inuentario da mantearia 
na Soma maior dellas pezarão e forão aualiadas em dois mil reis – 2O

Jtem tres garfos e hũa colher que dis a adição que vão pezadas e 
aualiadas no inuentario da mantearia na soma maior delles por lá 

estarem lançados , pezarão quatro onças , e sinco oitauas que a rezão 
de dois mil e quatrocentos reis o marco como estão aualiados , e trinta 
reis de feitio cada hum monta – 1O567

Jtem hum oueiro de pee que esta aualiado em mil seisçentos e 
sessenta reis – 1O660

Jtem hũa peça de saleiro piquenina doirada que está aualiada em mil 
e setenta e sinco reis – 1O075

Jtem Sete Castiçaes redondos e hũa tezoira forão aualiados em trinta 
e tres mil reis – 33O

Jtem hum brazeirinho posto em hum cabo de pau que esta aualiado 
em dois mil seisçentos e sinquenta reis – 2O650

Jtem hũa escudella de orelhas que esta aualiada em dois mil e 
quinhentos reis – 2O500

Jtem hũa persolana que esta aualiada em dois mil duzentos e 
sinquoenta – 2O250

Jtem Outra peça de saleiro piquena Doirada que esta aualiada em 
mil e çem reis – 1O100

Jtem hũa colher , e hum garfo de prata e hũa faqua com o cabo de 
prata que dis a adição que vay no inuentario da Mantearia pezarão 
duas onças e duas oitauas e meya que monta Com trinta reis de feitio 
por peça – O180

Jtem hũa pueira de prata doirada e hum tinteiro grande de prata o 
tinteiro he branco que esta aualiado em sinco mil duzentos e sincoenta 
reis – 5O250

Jtem hũa forma d’alitria de prata pezou e foi aualiada em mil duzentos 
vinte e Sinco reis – 1O225

Jtem hum prato de cortar que serue no tinteiro da senhora Duqueza 
e dis adição que vay lançado com /fl. 44 v/78 as da mantearia no 
inuentario que fes Fernão da Ueiga que val tres mil trezentos setenta e 
oito reis – 3O378

Jtem hũa campainha de prata que esta aualiada em tres mil seisçentos 
e vinte e sinco reis – 3O625

Jtem hũa bola d’aquentar as maos aberta crespa que esta aualiada 
em seteçentos e nouenta e tres reis – O793

Jtem hũa Crux de prata doirada com doze Contas as cruzes79 
emgastadas na prata com seu pee de prata laurado e doirado que esta 
aualiada em noue mil e seiscentos reis – 9O600

Jtem hum asafate de prata de toucados que esta aualiado em trinta 
mil e oitoçentos reis – 30O800

74 No documento original 
lê-se “as orelhas”.

75 No documento original 
lê-se “douradas”.

76 Ms.: corrigido da palavra 
“aviliou-se [sic]”.

77 Ms.: repetição das 
palavras “que vão”.

78 Ms.: repetição da palavra “com”.

79 No documento original 
lê-se “azues”.
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Jtem hum prato d’agoa as maos piqueno com hum prefil doirado 
pella borda e no fundo que esta aualiado em dez mil trezentos80 vinte 
e dois reis – 10O322

Jtem hũa baçiniqua de prata que está aualiada em noue mil trezentos81 
oitenta e sete reis – 9O387

Jtem hum castisalinho de prata redondo piqueno que esta aualiado 
em dois mil e trezentos reis – 2O300

Prata que tomou a senhora Duqueza dos Jnuentarios de Mantiaria 
que fes Fernão da Ueiga que tinha a seu cargo Margarida Bispa

Jtem Duas escudellas de fralda da adição das seis porque as quatro 
emtregou a João Gomes Vieira pezarão estas dois marcos sete onças e 
sinco oitauas que a rezão de dois mil e quatroçentos reis o marco digo 
de dois mil e quinhentos como estão aualiadas no inuentario vallem 
sete mil sento , sessenta e sete reis – 7O167

Jtem hum Oueiro dos sinco que estão em hũa addição porque os 
quatro tomou o Duque no Rol da prata e val este dois mil e duzentos 
reis – 2O200

Jtem Seis garfinhos da adição dos vinte e noue vallem estes mil 
setteçentos e dezoito reis – 1O718

Jtem hũa Guarnição d’abano que esta em duzentos reis – O200
Jtem Sinco colheres de pee de cabra alem das duas que /fl. 45/82 

ja tem que estão nos seos inuentarios vallem , estas sinco dois mil e 
oitenta reis – 2O080

Jtem Duas persolanas da adição das tres porque a outra já vay atras 
e estas duas vallem quatro mil e quinhentos reis – 4O500

Jtem hũa taxinha de pee doirada por dentro e por fora que tem no 
pee hũas jarrinhas , e no meyo hum rosto val sinco mil çento oitenta e 
sete reis – 5O180

Jtem hũa Albaradinha branca pezou sinco onzas e quatro oitauas e 
meya esta aualliada em mil noueçenttos e settenta reis – 1O970

Jtem quatro bacios meaos grandes pezarão trinta e sete mil 
seteçentos e sincoenta reis – 37O750

Jtem hum prato meão piqueno que se chama no jnuentario da 
Senhora Duqueza de meya cozinha e he dos inuentarios da Mantiaria 
e val seis mil trezentos e oitenta reis , e disse que se pedio o primeiro 
anno que faleceo o Duque antes de se fazer inuentario estando a 
fazenda Comũa e em comum , E disse a Senhora Duqueza que pois 
se pedia se pedisse por todos , e se pedia no mosteiro das chagas , e 

protestou não no pasar83 e eu me enformey , e achey que se pedia e se 
fizera nisso diligençia e senão achara – 5O380

Jtem Duas Salseiras de prata vallem tres mil duzentos corenta e dois 
reis conforme a aualiação do inuentario – 3O242

Prata que a Senhora Duqueza tomou aos 
jnuentarios de João Gomes Vieira

Jtem Dois Castiçaes redondos de vella de quarta da adição dos oito 
Vallem vinte e hum mil duzentos settenta e Sinquo reis – 22O275

Jtem hũa salua branca que tem hum Rosto de molher que esta 
aualiada em oito mil vinte e oito reis – 8O028

Jtem outra salua redonda toda doirada que tem no meyo hũa 
fegura de Larcam que esta no inuentario das Joyas antigas da guarda 
roupa que fes João Gomes Vieira que esta aualiada em nouenta mil e 
sinquenta reis – 9O050

/fl. 45 v/
Jtem hum Castiçal de palmatoria da adição dos dois que val mil 

seisçentos vinte e sinco reis – 1O625
Jtem prefumadorzinho com seu prato piquenino laurado d’azul84 que 

esta em quatro mil sessenta e oito reis – 4O068
Jtem hum jarrinho de deitar agoa no tinteiro que esta em quinhentos 

trinta e sette reis – O537

Toda esta prata Contheuda e escripta neste titulo nestas tres85 meyas 
folhas d’aqui para atras disse a Senhora Duqueza Donna Britis que 
tomaua a Conta de seu dotte e arras na qual prata monta quatroçentos 
sincoenta e sete mil oitoçentos oitenta e hum reis como pareçe 
pellas adições della contheudas neste titulo aqui asinou ao primeiro 
dia do mez de Dezembro de mil quinhentos sessenta e sete annos, 
testemunhas que estauão prezentes João Gomes Vieira e Antonio 
Mouro , e Antonio Fernandes criados do Duque ; e eu Sebastião Aluares 
que o escreuj = A Duqueza = Antonio Mouro = João Gomes Vieira = 
Antonio Fernandes Cordeiro.

Titulo dos moueis que a senhora Duqueza tomou dos 
inuentarios desta fazenda guarda reposta do inuentario 
antigo e dos moueis do Dotte que ella tinha a seu cargo

Jtem hum pano d’armar da adição dos quinze que tem hum Rey 

80 No documento original 
lê-se “seteçentos”.

81 No documento original 
lê-se “sejsçentos”.

82 Ms.: repetição das palavras 
“das duas que”.

83 No documento original 
lê-se “pagar”.

84 No documento original 
lê-se “do çyzel”.

85 No documento original lê-se “sejs”.
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velho e hũa coluna com quatro idollos e ao pee da Coluna hũa Rainha 
de vinte e sinquo covados que esta aualliado em Sete mil reis – 7O

Jtem Outro pano da mesma adição de vinte couados que tem hũa 
molher a hum canto com hum Cofre na mam e hũa Rainha que abraca 
hum homem que esta aualiado em quatro mil e quinhentos reis – 4O500

Jtem Outro pano que tem hum homem em hum Cauallo branco que 
tem outro de baxo dos pes de vinte e sinco couados /fl. 46 v/86 que 
esta aualiado em Sinco mil reis , disse que tomaua estes tres panos 
açima pera seruiço de seos filhos – 5O

Jtem Dois Coxis de Ras da adição dos doze que estão aualiados estes 
a quinhentos reis cada hum que disse que tomou para Seruiço de Seos 
filhos – O500

Jtem hum pano de Raz de quatro Anas he de nossa senhora com os 
Reys Magos muito uzado que está aualiado em mil e trezentos Reis – 
1O300

Jtem hũa colcha de setim Carmezim de quatro panos forrada com 
tafeta mor87 dobre que esta aualiada em dezaseis mil reis – 16O

Jtem hũa colcha de tafeta Carmezim de Catere piquena vaã que esta 
aualiada em Sinco mil reis – 5O

Jtem Dois coxis de veludo carmezim da adição [dos quatro]88 chaos89 
de frouxel que estão aualiados em tres mil reis – 3O

Jtem hũa Almofada de veludo azul com suas borlas velha com 
buracos que esta aualiada em quinhentos reis – O500

Jtem hũa Almofada de veludo cramezim com borlas de retros 
cramezim comprida e estreita velha que esta aualiada em Seisçentos 
reis – O600

Jtem Dois alambres90 da adição dos quatro que estão aualiados em 
dois mil e quatroçentos reis – 2O400

Jtem Duas cadeiras de veludo cramezim da adição dos trinta e quatro 
que estão aualiados em tres mil e oitoçentos reis cada hua são Sete mil 
e seisçentos reis – 7O600

Jtem hũa Alcatifa de xio de vara e meya de comprido e de Largo hũa 
vara escosa Campo branco e no meyo hũa Roza emcarnada Com hum 
barrete pendurado Cadilhos vermelhos que está aualiada em dois mil 
e quatroçentos reis – 2O400

Jtem Outra alcatifa de xio de vara e meya de comprido e vara escosa 
de Largo Campo branco e tem no meyo hũa Roza verde e vermelha e 
os cantos encarnados que está em dois mil reis – 2O

[Jttem hum cobrytor de Ruão do selo amarelo que tem dous panos 

de brumado [sic] do mesmo pano que estaa avallyado em dous mjl 
reais – ij [mil] reais]91

Jtem hum Cobertor de graã piqueno que não tem mais de hum pano 
tem ourellos pellos jlhargas [sic] que está aualiado em mil reis – 1O

/fl. 46 v/ Jtem Madeira de Cuatro cadeiras d’espaldas noua de pau 
de nugueira que fes Aluaro Correa que ainda não tiuerão Couros que 
estão aualiadas em dois mil e quatrocentos reis – 2O400

Jtem quatro cadeiras de emcosto velhas que estão aualiadas em mil 
e duzentos reis – 1O200

Jtem hum Leyttinho que veyo de Frandes de charola92 que tem a 
cabiseira marchetada da adiçam dos dois que esta aualiado em mil 
reis – 1O

Jtem hũa Colcha d’olanda tem algodão de dois panos e meyo e de 
duas varas de comprido que tem hum escadoirinho [sic]93 de Lauor 
d’esteira que está aualiada em dois mil reis – 2O

Jtem Outra colcha d’olanda vazia grande de tres panos e meyo e de 
comprido tres varas em sima com as armas no meyo pespontadas que 
esta aualiada em dez mil reis – 10O

Jtem Outra colcha d’olanda vazia de dois panos e meyo e de comprido 
duas varas mal medidas que esta aualiada em dois mil e quinhentos 
reis – 2O500

Jtem Outra colcha d’olanda vazia de tres panos e meyo com as armas 
no meyo com hum lauor d’esteira pella borda de tres varas e oitaua de 
comprido que esta em dez mil reis – 10O

Jtem Outra colcha da Jndia de Sinco panos e de tres varas de comprido 
atoquesada de Retros branco com suas borlas tem nos cantos quatro 
rodas que esta aualiada em sinco mil reis – 5O

Jtem Outra colcha d’olanda de Duas varas e sinquo sesmas de com-
prido Laurado de Rodas, e Conthem quatro rodas e hũa Rodinha piquena 
com quatro folhas ao redor que esta aualiada em seis mil reis – 6O

Jtem Hũa colcha d’olanda piquena de tres panos e de duas varas e 
duas terças de comprido Laurada de Rodas que tem duas sercaduras 
hũa grande e outra piquena que se comprou a Antam Ladim uzada Com 
buraquinho que esta aualiada em sinco mil reis – 5O

Jtem hũa meza de nogueira Laurada que Laurou o Mestre Jeronimo 
que tem pees esta aualiada em oitocentos reis – O800

Jtem hũa meza d’Alemanha da adição das quatro a milhor /fl. 47/94 Com 
seos pees que esta aualiada em dois mil e duzentos reis – 2O200

Jtem Outra meza da dita adição das quatro de freixo que esta em 

86 Ms.: repetição da palavra 
“Couados”.

87 No documento original 
lê-se: “meo”.

88 Apenas aparece no 
documento original.

89 No documento original 
lê-se: “cheos”.

90 No documento original 
lê-se: “alambeis”.

91 Só aparece no documento original.

92 Ms.: corrigido da palavra 
“charoca [sic]”.

93 No documento original 
lê-se: “hũa çercadurjnha”.

94 Ms.: repetição das 
palavras “a milhor”.
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quatrocentos reis – O400
Jtem huns pees95 de hũa meza que leuou Bertolameu Mendes que 

está em duzentos reis – O200

Couzas que tomou a Senhora Duqueza do 
inuentario que fes Vicente Fernandes 

das pecas do Dote

Jtem treze guarda portas de Raz dos patriarchas da adição dos 
dezasete que estão aualiados em nouenta e tres mil reis – 93O

Jtem hum pano d’armar de Raz de vinte couados que tem no meyo 
hũa coluna sobre hum pedestal e huns Camellhos Carregados que 
estão em dez mil reis – 10O

Jtem Outro pano d’armar de Raz de vinte e quatro couados que tem 
hum Camello grande selado com gualdrapa nouo que esta aualiado em 
treze mil reis – 13O

Jtem outro pano d’armar de Raz de dezaseis couados que tem hum 
Rey Com hum Rostro na mam e hũa espada com hũas Letras que dizem 
abemolique que esta aualliado em oito mil reis – 8O

Estes moueis escriptos em tres meyas folhas daqui para tras monta 
duzentos trinta e tres mil e oittoçentos reis ; Disse a Senhora Duqueza 
Dona Britis que os tomaua a Conta de Seu Dote e arras e asinou aqui 
ao primeiro dia do mez de Dezembro do anno de mil quinhentos e 
Sessenta e sette annos testemunhas que estauão prezentes João 
Gomez Vieira e Antonio Mouro e Antonio Fernandes Cordeiro criados 
do Duque e eu Sebastião Aluares que o escreuj = A Duqueza = João 
Gomes Vieira = Antonio Mouro = Antonio Fernandes Cordeiro.

Titulo dos moueis que a senhora Duqueza tomou do inuentario do 
mouel antigo que tinha em Sua Caza , e assim dos inuentarios que 

fes João Gomes Vieira da guarda roupa , e assim dos adqueridos

Jtem hum trauiseiro grande de Costado Lauor Largo com hũa
 /fl. 47 v/ Cadeneta larga pello meyo Com quatro almofadinhas de 

teor nouo com nodoas que esta em seis mil reis – 6O
Jtem quatro meyos trauiseiros nouos de Laã dos quinze96 que seruirão 

não tem botoes com duas almofadinhas do theor que estão aualiados 
em mil e quatrocentos reis – 1O400

Jtem Duas almaduras de Leito d’olanda grandes velhas de dois 

alparauazes franjados com suas corrediças a milhor em Sete mil reis e 
outra rota em tres mil reis – 10O

Jtem hum Cobertor d’escarlatim branco que serue na cama da 
senhora Duqueza que está em mil quinhentos reis – 1O500

Lançoes

Jtem Dois Lançoes d’olanda de trez panos e meyo cada hum e de 
tres varas de comprido que está em dois mil reis – 2O

Jtem noue Lançoes d’olanda que estão Lançados no inuentario em 
sete adiçoes que estão aualiados em noue mil reis – 9O

Jtem Catorze Lançoes de barbante que estão Lançados no inuentario 
por catorze adiçoes aualiados em treze mil oitoçentos e trinta reis – 
13O830

Jtem quatro Lançoes d’estopa que estão Lançados no inuentario 
por duas adiçoes em mil reis – 1O

Jtem Catorze Lançoes de pano de linho que estão Lançados por 
onze adiçoes em Catorze mil e trezentos reis – 14O300

Colchoes

Jtem tres colchoes de barmaente [sic] nouos chaos de Lam uzados 
que vierão da Reposta que estão aualiados em tres mil e trezentos reis 
– 3O300

Jtem Dois colchoes da adição dos Sinco chaos de Lam em mil e 
duzentos reis – 1O200

Jtem tres cobertores de escadate [sic]97 velhos em que dormem 
os Senhores que estão Lançados por tres adiçoes no inuentario e 
aualiados em tres mil seisçentos reis – 3O600

Jtem hum Cobertor de papa dos dois com Listas azues piquenos 
uzados que tomou em seisçentos reis – O600

Jtem hum cobertor de papa da terra com Letras98 asues velho que 
tinha Margarida Bispa que estão em quatrocentos reis – O400

Jtem tres Alambeis da adição dos Sinco velhos em quatrocentos 
reis – O400

Jtem Dois reposteiros das armas velhos que estão /fl. 48/99 
aualiados em mil oitoçentos reis – 1O800

Jtem tres alcatifas hũa de Campo vermelho com hũa Roza amarella e 
duas de Castella que estão todas aualiadas e Lançadas por tres adiçoes 
em Sinco mil reis – 5O

95 Ms.: corrigido da palavra “pee”.

96 No documento original lê-
se: “de que nunqua”.

97 No documento original 
lê-se “escarlate”.

98 No documento original 
lê-se “listras”.

99 Ms.: repetição das 
palavras “que estão”.
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Jtem Dois tapetes piqueninos de Campo vermelho sanefas azueis 
que estão aualiados em quatrocentos reis – O400

Jtem Duas vestimentas hũa de setim azul e outra de tafeta preto e 
Roxo Raxada d’oiro que estão aualiadas em noue mil e duzentos reis , 
e Lançadas por duas adiçoes – 9O200

Escrabraenca [sic]100

Jtem a escrabraenca [sic]101 que esta na botica que esta lancada por 
quatro adiçoes que está aualiada em Sete mil e çem reis – 7O100

Couzas da botica

Jtem Dois Risfriadores de Latão grandes mais compridos Com pees 
postiços que estão aualiados em dois mil e oitoçentos reis – 2O800

Jtem tres tachos de Latão hum grande e outro meão e outro 
piquenino o mayor tem hum Remendo que estão aualiados todos em 
oitoçentos reis – O800

Jtem Dois tachos de cobre grandes de azas que estão aualiados em 
mil reis – 1O

Jtem hũa caldeirinha de prata102 de botica que esta aualiada em 
mil reis – 1O

Jtem noue baçeniquos de Latão que estão em quinhentos reis 
– O500

Jtem hũa coadeira de Latão que está em çem reis – O100
Jtem Seis baçias de Latam de Cozer fartes e duas piquenas que são 

oito que estão aualiadas em mil e quinhentos reis – 1O500
Jtem hũa baçia redonda de Latão como de barbear que está em 

duzentos reis – O200
Jtem Dois almofarizes hum de Latão e outro de metal uzados que 

estão em Settecentos reis – O700
Jtem hũa bacia de Latão de martello de pees velha que está aualiada 

em seiscentos reis – O600
Jtem hum taxinho piquenino quebrado de latão que esta aualiado 

em trinta reis – O030
Jtem Dois sacos de latão velhos que estão ambos em çento e 

sincoenta reis – O150
/fl. 49 v/

Jtem tres escumadeiras hũa de cobre e duas de Latão que estão 
aualiadas em sento e sincoenta reis – O150

Jtem Duas balanças de Latão de concha hũa grande e hũa piquena 
que estão ambas em sento e sessenta reis – O160

Jtem hum marco a que faltão dois pezos que estão em trinta reis 
– O030

Jtem Dois Castiçaes de Latão velhos que estão aualiados em 
sinquenta reis – O050

Jtem hum Cantaro de cobre velho que esta aualiado em seiscentos 
reis – O600

Jtem Dois caldeiroes de cobre hum grande e outro mais piqueno 
velhos que estão em mil e trezentos reis – 1O300

Jtem tres rollos que estão em duzentos reis – O200
Jtem hũa grelha , e hũa trempe piquena velhas que estão em 

sincoenta reis – O050
Jtem sinquo colheres de Latam velhas que estão aualiadas em 

çento e sincoenta reis – O150
Jtem hũa sertaã das duas de ferro que esta aualiada em çem reis 

– O100
Jtem Duas colheres de ferro e hum garfo d’arame que estão 

aualiados em corentta reis – O040 
Jtem hum pucaro de cobre velho que esta aualiada em sessenta 

reis – O060
Jtem hũa grade103 de cobre104 e hũa Rapadeira de ferro velha em 

çento e vinte reis – O120
Jtem huns ferros de bicos105 velhos e Catorze fuzos de cobre106 de 

Latão que estão em nouecentos reis – O900
Jtem hũa aroba e meya de pezos de ferro velhos que estão aualiados 

em trezenttos reis – O300
Jtem hum brazeiro107 e hum sedeiro que estão aualiados em 

oitoçentos reis – O800
Jtem hum Lagar de pao de tirar olios velho que esta aualiado em 

quinhenttos reis – O500
Jtem hum gral grande e outro piqueno e hũa pia que esta tudo em 

duzentos e sincoenta reis – O250
Jtem Sete barris de cobre de ter agoas grandes em dois mil e 

oitoçentos reis , e noue piquenos em mil e oitocentos reis – 1O800
Jtem hum cantarinho de cobre velho que esta aualiado em 

quatrocenttos reis – O400
Jtem hum escalfador de cobre grande e dois piquenos/fl. 50/108 que 

estão Lançados por tres adiçoes em duzentos e sessenta reis – O260
Jtem quatro formas d’alampada duas de cobre e duas de Latão que 

100 No documento original 
lê-se “cera branca”.

101 No documento original 
lê-se “cera branca”.

102 No documento original 
lê-se “latam”.

103 No documento original lê-se “gral”.

104 No documento original 
lê-se “cobryr”.

105 No documento original 
lê-se “d’obreas”.

106 No documento original 
lê-se “cobrjr”.

107 No documento original 
lê-se “bonseyro”.

108 Ms.: repetição das palavras 
“e dois piquenos”.
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estão aualiadas em sento e sinquoenta reis – O150
Jtem hum esquentador de cobre velho que esta aualiado em 

trezentos reis – O300
Jtem treze alambiquez com suas sertaas que estão em tres mil e cem 

reis – 3O100
Jtem hũa trempe grande de fugareiro de ferro que está aualiado em 

trezentos reis – O300
Jtem hũa Confeiteira de cobre que esta aualiada em çem reis – O100
Jtem hũa paa de tirar braças e duas furquilhas de ferro velhas que 

estão aualiadas em çem reis – O100
Jtem tres109 formas de chumbo de fazer carocos de pexegos que esta 

em trinta reis – O030
Jtem hũa pedra de marmor de fazer alfeloas que esta aualiada em 

çem reis – O100
Jtem sete pratos de estanho piquenos de cortar uzados que estão 

aualiados em duzentos e oitenta reis – O280
Jtem hũa fateja de ferro piquena que esta aualiada em sincoenta 

reis – O050
Jtem noue taboleiros que estão aualiados em quatrocentos reis – 

O400
Jtem noue taboleiros piqueninos e trez bandejas que está tudo 

aualiado em trezentos reis – O300
Jtem quinze trinchos que estão em quatroçentos reis, são de pao – 

O400
Jtem Dois sestos muito grandes velhos que estão aualiados em çem 

reis – O100
Jtem Des trinchinhos de pau piqueninos que estão em çem reis – 

O100
Jtem hum asafate de Veneza que tem em sima da cobertoura , hum 

vidro que está em Corenta reis – O040
Jtem Dez asafates grandes que estão aualiados em duzentos e 

corenta reis – O240
Jtem quatro balayos grandes e hum piquenino que estam em 

duzentos reis – O200
Jtem quatro cabazes d’aza uzados que estão em çem reis – O100
Jtem hum Lançol de estopa groço que serue na botica que está em 

çem reis – O100
Jtem tres Lançoes de estopa Rotos e velhos que estão /fl. 50 v/ 

aualiados em duzentos reis – O200
Jtem Duas toalhas pera os pes110 que estão em trezentos reis – O300

Jtem Seis asafatinhos piquenos velhos da adiçam dos vinte e quatro 
que estão em sessenta reis – O060

Jtem Seis panos da botica que estão em quinhentos reis – O500
Jtem hũa meza de bordos sem pees piquena de Sinquo palmos que 

serue na botica que esta aualiada em trezentos reis – O300
Jtem hũa bacia de Latão de pees que esta aualiada em oittoçentos 

reis – O800
Jtem hum thear de fetinha velho que esta aualiado em mil reis que 

he hum todo de quatro ordens – 1O
Jtem hum thear de fetinha velha que esta aualiado em çem reis – O100
Jtem meya duzia de toalhas adamascadas piquenas de merenda de 

feguras nouas que estão aualiadas em tres mil reis – 3O
Jtem Dois meyos trauiseiros d’olanda fina Laurados de verde nouos 

que estão em dois mil e setecentos reis – 2O700 
Jtem tres penteadores da Jndia de Reboty laurado de ponto de cadea 

com suas cadanetas aualiados em oitto mil reis – 8O
Jtem hũa peça de Laa fina que esta aualiada em quatro mil e 

oitocentos reis – 4O800
Jtem Duas toalhas adamascadas de Dezaseis Cortes que estão 

aualiadas em tres mil trezentos e sinquenta reis – 3O350
Jtem hum escriptorio d’Alemanha grandes sem pees que está 

aualiado em dois mil e quatroçentos reis – 2O400
Jtem hum escriptorio de bordo que se fez em Villa Visoza que está 

em mil e seisçentos reis – 1O600
Jtem Duas arquinhas emcoiradas hũa noua e outra velha de ter 

lauores e linhas que estão em mil reis – 1O
Jtem hum cofre d’oiro e verde da Jndia a guarnição de prata he 

adquerida que esta aualiado em quatro mil reis – 4O
Jtem hũa arquinha da China piquenina pintada de ter Reliquias guar-

neçida de prata que esta em mil /fl. 52/111 e duzenttos reis – 1O200
Jtem Duas arcas de coiro cortido de duas emcargas velhas e outra de 

cabello que estão todas em mil e trezentos reis – 1O300
Jtem hum escabello da adição dos Seis que esta aualiado em çem 

reis – O100
Jtem hũa caixa de nogueira e outra de roupa que está na adição das 

tres em oitoçentos reis – O800
Jtem hum Lançol de Ruão de quatro panos e outro de tres de linho 

que estão em mil reis – 1O
Jtem outro Lançol de Ramo e meyo de barbante que esta em 

duzentos reis – O200

109 No documento original lê-se “sejs”.

110 No documento original lê-
se “pera os ospedes”.

111 Ms.: repetição das 
palavras “em mil”.
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Jtem hum sestinho forrado de setim de carmezim com hũa Rendinha 
d’oiro e he velho que esta em mil reis – 1O

Jtem hũa mesa marchetada antiga que esta aualiada em çem reis 
por ser quebrada

Jtem hũa mesa piquena entrego-a a João Gomes Vieira na entrega
Jtem hũa arquinha de nogueira com hũa pedra de moer com feição 

e huns vedrinhos que estão em quinhentos reis – O500
Jtem hum escriptorio d’Alemanha guarneçido de fora de veludo 

verde que disse que lhe dera o Duque que Deus aja e o forro de veludo 
foi de hũa vasquinha sua della senhora que trouxe , e dis adição que 
lhe pertençe a ella senhora e não esta aualliado

Moueis do Jnuentario que fes a senhora 
Duqueza dos adqueridos em seu tempo

Jtem hum trauiseiro grande d’olanda com hũa renda de Linhas 
Larga com duas almofadinhas de teor nouo sem botoes em mil e 
quatrocentos reis – 1O400

Jtem oito meyos trauiseiros de barbaemte [sic] nouos e sete 
almofadinhas chaãs em mil e quatrocentos reis – 1O400

Jtem oito meyos trauiseiros d’olanda nouos e oitto almofadinhas 
chaãs que estão em dois mil e setecentos reis – 2O700

Jtem Sinco Camizas do Duque que Deus aja tres de pano de Linho 
digo duas de linho, e tres d’olanda hũas com manteo e duas sem 
mamteo , que estão em tres mil e seisçentos reis – 3O600
/fl. 52 v/

Jtem Sinco Corpos de Camizas por acabar tres de pano de linho , e 
duas d’olanda sem mamteos e hũa de linho sem mamteo , que estão 
em dois mil e seteçentos reis – 2O700

Jtem Seis Lançoes de pano de linho sinquo de quatro pano , e hum 
de Sinco panos nouos que estão em doze mil e quatroçentos reis – 
12O400

Jtem Dois Lançoes de Ruão groços uzados de tres panos e meyo 
que estão com oittoçentos reis – O800

Jtem quatro Recheos de meos trauiseiros de Camilha cheos de Lam 
de barmante, e sete almofadinhas em quinhenttos reis – O500

Jtem Dezoito fronhas de meyos trauiseiros de barbante e d’olanda 
com noue almofadinhas do teor uzadas que estão em dois mil e 
seteçentos reis – 2O700

Jtem Oito Lançoes de linho que seruem nas camas dos senhores 

que estão em quatro mil reis – 4O
Jtem quatro fronhas de trauiseiros e duas almofadinhas de barmante 

chaos das camas dos Senhores que estão em quinhentos reis – O500
Jtem Seis Lançoes de Ruão e de linho velhos que seruem na cama 

dos senhores em mil e oitoçentos reis – 1O800
Jtem tres colchoes nouos de Ruão da cama dos senhores que estão 

em tres mil e seisçentos reis – 3O600
Jtem sinco colchoes de pano de linho groços d’ospedis cheos de 

lam piquenos velhos que estão em tres mil e duzentos reis – 3O200
Jtem hum Recheo de pano de Linho de hũa vara de comprido velho 

em çento e sincoenta reis – O150
Jtem Dois Lançoes de Linhos groso e tres panos dos ospedes uzados 

que estão em mil e çem reis – 1O100
Jtem hũa Colcha de Ruão grosa quazi noua de duas varas e meya de 

comprido e duas em quarta de Largo que está em quatro mil reis – 4O
Jtem hũa tea d’estopa que estaua na botica que tem trinta e tres 

varas de tres palmos de Largo que /fl. 53/112 que está em noueçentos 
e nouenta reis – O990

Jtem outra tea de pano que tem Corenta varas e tres palmos de 
Largo que esta em mil e oitocentos reis – 1O800

Jtem Outra tea de pano de Linho que tem trinta e sete varas e meya 
da sorte do de sima que esta aualiado em mil Seisçentos oitenta e sete 
reis – 1O687

Jtem Outra tea de pano de Linho Curado que tem treze varas e meya 
que está em seisçentos e sinco reis e disse a dita senhora Duqueza que 
estas teas que erão suas presipuas e protesta lhe serem julgadas assim 
como tem protestado o Doutor Esteuão Preto seu procurador – O605

Mais Couzas adqueridas da botica

Jtem Dois taxinhos hum de cobre e outro de Latão que estão em 
cento e sinquoentta reis – O150

Jtem quatro Caldeiras de Latão meaãs uzadas que estão em mil e 
seisçentos reis – 1O600

Jtem hum Castiçal de Latão e hum roco [sic]113 de Latão e hum 
Candieiro de ferro velho em sento e sinquenta reis – O150

Jtem Dois ferros de lamina114 de braço [sic] e hũa ferra e huma tanas 
e hum forcado e outra ferra que seruem os senhores que esta tudo em 
tres mil reis – 3O

Jtem hũa trempe grande de ferro de fugareiro uzada que esta em 

112 Ms.: repetição das palavras 
“de Largo que”.

113 No documento original 
lê-se “çaco”.

114 No documento original 
lê-se “chumjne”.
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trezentos reis – O300
Jtem Dois fugareiros de Cobre grandes uzados que estam em mil 

reis – 1O
Jtem Seis taboleiros uzados que estão em quatrocentos reis – O400
Jtem Sinco varas de pano de estopa para seruiço da botica em çem 

reis – O100
Jtem vinte e quatro alqueires d’amendoas com casquas que estão 

em mil nouecentos e sette115 reis – 1O907
Jtem vinte e hum alqueires de trigo branco que estão em mil 

seisçentos e oitenta reis – 1O680
Jtem tres alguidares vidrados e dois de barro que estão /fl. 53 v/116 

em Sento e Sinquoenta reis – O150
Jtem Dois potes que terão dez alqueires de mel que estão em 

quatro mil reis – 4O
Jtem outro pote em que estauão dois alqueires de mel pouco nouos 

que estão em oitoçentos reis – O800
Jtem outro tenor esta alqueire , E meyo que esta em Seiscentos 

reis – O600 
Jtem Sinco arobas e meya d’asuquar da Jlha da Madeira que está 

aualiado a mil e oitocentos reis aroba que são noue mil e seteçentos 
reis são da adição dos dezasete mil e sento porque o mais vay a conta 
do senhor Duque – 9O700

Jtem noue tegelinhas de fogo piqueninas que estão em trinta reis 
– O030

Jtem noue boçetas de vidro pera marmellada piquenas e hum 
pucaro que está em duzentos reis – O200

Jtem Dezoito vidros de ter agoas entre arredominhas e vidros que 
estão em quatrocentos reis – O400

Jtem noue arrodomas de ter xaropes que hũa esta chea de miua de 
marmellada , e outra vazia digo e outra meya , e duas Com hum pouco 
de alexandrino rozado , e outra arrodoma chea de xarope alexandrino , 
tudo em quinhenttos reis – O500

Jtem quatro parolas [sic]117 vidradas piqueninas que estam em 
Corenta reis – O040

Jtem noue tegelinhas de fogo que estão em trinta reis – O030
Jtem Dez parolas [sic]118 de vidro uazias dellas grandes , e dellas 

piquenas que estão em duzentos reis – O200
Jtem hũa arrodoma de oleo auiolado que esta em çem reis – O100
Jtem outra arrodoma quazi chea de oleo de marmelos que está em 

cem reis – O100

Jtem outra com hum pouco de oleo de goiuos que está em çem 
reis – O100

Jtem outra arrodoma chea de oleo rozado/fl. 54/119 que está em 
trinta reis – O030

Jtem outra chea de oleo d’endros em trinta reis – O030
Jtem outra chea de oleo de sabola semsem , que esta aualiada em 

Corenta reis – O040
Jtem outras duas arrodomas vazias que seruem de oleos que estão 

em Corenta reis – O040
Jtem outra arrodoma quazi chea d’arrobe d’amoras que está em 

cem reis – O100
Jtem Dois frascos de mel coado que não estão cheos que está em 

çento e vinte reis – O120 
Jtem hũa arrodoma grande embarcada que estaua chea de vinagre 

Rozado que está em çem reis – O100
Jtem hum vidro cheo de ingoento Rozado e duas ventozas de vidro 

que estão em sinquenta reis – O050
Jtem hum Candieiro de folhas de Frandes da adição dos tres em 

vinte reis – O020
Jtem Sinco arrodomas que tinhão os xaropes a que não sabião os 

nomes em sessenta reis – O060
Jtem tres pomas piquenas de vidro em sessenta reis – O060
Jtem seis escudellas branques e tres pratos de malgua de Talauia 

[sic]120 duzentos reis – O200

Agoas

Jtem Doze Canadas d’agoa de murta que estão em mil e duzentos 
reis – 1O200

Jtem quatro Canadas d’agoa d’Alexandria em çento e sessenta reis – O160
Jtem vinte e trez canadas d’agoa de Simça [sic]121 e dez canadas d’agoa 

de mesturas que estão em dois mil trezentos e oitentta reis – 2O380
Jtem noue canadas d’agoa de funcho que estão em çento e oitenta 

reis – O180
Jtem tres canadas d’agoa de Lingoa de vaqua em sessenta reis – O060
Jtem quatro Canadas d’agoa de pes de rozas em cento e sessenta 

reis – O160
Jtem Duas Canadas de agoa de marmellos que estam em çem reis 

– O100
/fl. 54 v/

115 No documento original 
lê-se “sesenta”.

116 Ms.: repetição da palavra “estão”.

117 No documento original 
lê-se “panelas”.

118 No documento original 
lê-se “panelas”.

119 Ms.: repetição das palavras 
“de oleo rozado”.

120 Deve ser um erro do copista. 
Provavelmente leu mal 
a palavra Talavera.

121 Ms.: no documento 
original lê-se “Jença”.
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Jtem hũa Canada d’agoa de mosquito que esta em sinquenta reis – 
O050

Jtem Duas Canadas d’agoa d’almeiroes que estão em corenta reis – 
O040

Jtem Meya Canada d’agoa de tamchage que está em mil [sic]122 reis – 1O
Jtem hũa arca de nogueira da adição das onze que está em quinhentos 

reis – O500
Jtem Sinco arcas das dez que estão na botica e são de pau velhas em 

mil reis – 1O
Jtem Dois fonis de folha de Frandes hum de azeite e outro d’agoas 

em Corenta reis – O040
Jtem Dois pares de pontaes123 de ferro de por teas124 E estopa , em 

çem reis – O100
Jtem hum meyo alqueire e tres jueiras e quatro pineiras , e hũa 

puneira125 de Couro em sento e sinquenta reis – O150
Jtem cadudo [sic]126 e hũa aldrabra que estão em ointenta reis – O080
Jtem Duas bancas de pau de ter roupa que estão em duzenttos reis 

– O200
Jtem Duas Cobertinhas de por pam velhas em corenta reis – O040
Jtem quinze alqueires de azeite a duzentos reis o alqueire são tres 

mil reis – 3O
Jtem sinco esteiras nouas hũa grande e quatro piquenas que estão 

em mil e oitoçentos reis – 1O800
Jtem Seis esteiras antre grandes e piquenas que estão em mil e 

oitoçentos reis – 1O800
Jtem Seis camas das escrauas que estão em quatro mil reis – 4O
Jtem quatro peças de barbante delgado que estão em dezanoue 

mil e trinta reis – 19O030
Jtem Dez varas de toalhas atoalhadas de des quartoes que estão 

em dois mil e duzentos reis – 2O200
Jtem Dezoito varas e meya de guardanapos adamascadas que estão 

em tres mil e seiscentos reis – 3O600
Jtem hũa Colcha da Jndia pospontada e Laurada com retros pardo 

que esta em dezaseis mil reis – 16O
Jtem hũa alcatifa da Persia noua127 Com Seos cadilhos de Retros 

carmezim que tem hũa Roza /fl. 55/128 no meyo amarella e bichos que 
está em vinte e quatro mil reis – 24O

Jtem quatro bocetas da China de Rede doiradas com suas coberturas 
que estão em tres mil reis – 3O

Jtem tres bandejas e tres boçetas redondas cubertas e hũa grande 

doirada e de vermelho cuberta , e duas chaãs doiradas por dentro em 
partes em tres mil reis – 3O

Jtem Dois arrateis de estoraque que esta aualliado em duzenttos 
reis – O200 

Jtem Seis onças de ambar que dis o inuentarios que lhe deu o Duque 
estando para faleçer e disse a senhora Duqueza que era in solido , e que 
alem de ser seu por lho dar o Duque , lho deu tambem o Senhor Duque 
Dom João depois do faleçimentos de seu Pay , e me requereo que lhos 
não Lançasse a sua conta e o pregunta-se ao senhore Duque , eu lho 
preguntey , e elle me disse que era verdade que elle lho dera depois 
do faleçimento de Seu Pay o qual esta aualiado em trinta e seis129 mil e 
seisçentos reis e por assim estar aualiado o Lanço – 36O600

Jtem hũas pouquas de pastilhas que estão em mil e oitoçentos reis 
que terão tem [sic] Seis arateis – 1O800

Jtem Duas onças de ambar feito em confeição pera Luuas que estão 
em Sinco mil e seisçentos reis – 5O600

Jtem hum escriptorio de bordos em que estão as Joyas e he feito 
em Villa Visoza em mil e seisçentos reis – 1O600

Jtem Tres escriptorios d’Alemanha hum grande e dois piquenos que 
disse que lhe deu o Duque para os seos brincos que estão aualiados 
em vinte e tres mil reis a saber o grande em dezaseis mil reis e os dois 
piquenos em sete mil reis – 23O

Jtem hũa arquinha piquenina de hum palmo de pau preto com 
fechadorinha de prata em mil e duzentos reis – 1O200

/fl. 55 v/
Jtem Dois Cofres de Frandes de treze ferros verdes nouos em dois 

mil e quatroçentos reis – 2O400
Jtem Sinco Cofres de dezasete ferros quatro , e hum de treze todos 

em Seis mil e seiscentos reis – 6O600
Jtem hum cofre de França chapado de ferro em Settecentos reis – O700
Jtem Duas arcas encouradas de hũa emcarga hũa de Coiro cortido , 

e hũa de cabello nouas que estam em mil e setteçentos reis – 1O700
Jtem Duas arcas de pau hũa da Jndia e outra de pinho em Seteçentos 

e sessenta reis – O760
Jtem Duas arcas uzadas encoiradas de coiro de cabello de hũa 

emcarga em dois mil reis – 2O
Jtem hum Cofre de Sete ferros uzado que esta em caza dos Senhores 

em trezentos e Sincoenta reis – O350
Jtem hũa caixa encoirada de coiro de cabello de hũa emcarga de 

cabello uzada que esta em quinhentos reis – O500

122 No documento original lê-se “dez”.

123 No documento original 
lê-se “pemtees”.

124 No documento original 
lê-se “de pentear”.

125 No documento original 
lê-se “jueyra”.

126 Ms.: no documento original 
lê-se “cadado”.

127 No documento original 
lê-se “meam”.

128 Ms.: repetição das 
palavras “hũa Roza”.

129 No documento original lê-se “tres”.
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Jtem Dois Lançoes de Ruão que seruem na guarda Roupa uzados 
que estão em mil e duzentos reis – 1O200

Jtem hum escriptorio da China doirado d’oiro e prata130 guarneçido 
de prata com todos os Cantos de baxo , e de sima de prata e fechadura 
e ganchos131 em treze mil reis – 13O

Jtem hũa tea que estaua em caza de tesellão de pano de estopa 
de sedeiro de sessenta e sinco varas aualiado a corenta reis a vara são 
Sinco mil e duzentos reis – 5O200

Jtem quatro meyos trauiseiros de Camilha d’olanda com rendas 
Lauradas de pontos com duas almofadinhas uzadas que estão aualiados 
em dois mil reis – 2O

Jtem hũa vistimenta de Damasco Carmezim com sauastro de veludo 
cramezim por acabar que esta em Seis mil e quinhenttos reis – 6O500

Jtem tomando inuentario adquerido de João Gomes Vyeira , dois 
liuros de oras de nossa senhora de França em mil e quinhentos reis que 
estão Lançados /fl. 56/132 por duas adiçoes no inuentario – 1O500

Jtem sinco liuros de oras de nossa senhora que estão no dito inuen-
tario Lançados por sinco adiçoes em quinhentos e vinte reis – O520

Jtem hum missal com brochas de prata e nas brochas medalhas 
que estão em mil e noueçentos reis no inuentario antigo do dito João 
Gomes – 1O900

Jtem hum breuiario Romano antigo doirado que esta no dito 
inuentario em duzenttos reis – O200

Jtem hũa bola de Cristal que esta no dito inuentario em dois mil 
reis – 2O

Jtem hum Roupão de martas posto em chamalote alyonado que 
está no dito inuentario em doze mil reis – 12O

Jtem Dezoito Couados e quarta de veludo preto de pello e meio 
que fes Bastião teselam que se aualiou a oitoçentos e Sinquenta reis 
o couado que são quinze mil quinhentos e doze reis que está no dito 
inuentario – 15O512

Jtem hum escriptorio d’Alemanha cuberto de couro preto piqueno 
em que andauão os chumbos e medalhas que está em tres mil reis no 
inuentario dos moueis adqueridos de João Gomes Vieira – 3O

Jtem hum escriptorio de pau preto muito piqueno e forrado de 
Coiro que esta em dois mil reis he do jnuentario antigo de João Gomes 
Vieira – 2O

Jtem hũa esteirinha da Jndia Rota que esta em çento e sessenta reis 
do inuentario antigo – O160

Jtem treze pares de Luuas brancas da adição dos trinta pares em 
Seisçentos e Sincoenta reis – O650

Jtem noue pares de Luuas consertadas em Sinquo mil e quatrocentos 
reis – 5O400

Jtem Sinco pares de Luuas de Vallença piqueninas da adição dos 
onze pares em duzentos e Sinquenta reis – O250

– do Jnuentario da dita Senhora dos adqueridos –133

Jtem vinte e hum pares de Luuas da çidade Real da adição dos 
trinta e hum pares em mil seteçentos e vinte reis – 1O720

he do seu inuentario adquerido
Jtem Dois escriptorios que são do seu Dote hum da China doirado 

digo que lhe forão dados em pagamento do seu dotte /fl. 56 v/hum 
doirado d’oiro [e preto]134 e outro d’Alemanha piqueno com gauetas foi 
aualiado o da Jndia em oito mil reis e a da Alemanha em dois mil reis 
por estarem rendidos [sic] e uzados – 10O

Jtem hum escrauo por nome Pedro que estaua no Castello que 
seruia na guarda reposta que esta aualiado em trinta mil reis – 30O

Jtem dez Recheos de meyos trauiseiros oito cheos de Lam e dois 
vazios de barbante que esta no inuentario que fez a Senhora Duqueza 
dos moueis antigos que estão aualiados em oitoçenttos reis – O800

Jtem quatro meyos trauiseiros d’olanda de Camilha e duas 
almofadinhas Lauradas de pontos com hũa renda de dichos [sic] que 
estão aualiados em mil e trezentos reis – 1O300

Jtem hum Crauo piqueno que se fez em Lisboa que mandou fazer o 
Arçebispo que esta aualiado em sinco mil reis – 5O

Monta-se nestes moueis Conteudos escriptos nestas doze meyas 
folhas de papel daqui pera tras quinhentos vinte e hum mil quinhentos 
vinte e quatro reis os quaes disse a senhora Duqueza Dona Britis que 
os tomaua a Conta de Seu dotte e arras e asinou aqui ao primeiro 
dia do mez de Dezembro de mil Seisçentos e sesenta e sete annos 
testemunhas que estauão prezentes João Gomez Vieira e Antonio Moiro 
e Antonio Fernandes Cordeiro criados do Duque heu Sebastião aluares 
que o escreuy ; E não faça duuida na adição Riscada que dis , quatro 
Risfriadores de Latão que estão aualiados em Seis mil e quatroçentos 
reis dois delles tem pees postiços por verdade testemunhas os 
Sobreditos Sebastião aluares que o escreuy = A duqueza = Antonio 
Moiro = João Gomes Vieira = Antonio Fernandes

130 No documento original 
lê-se “preto”.

131 No documento original 
lê-se “gomços”.

132 Ms.: repetição da palavra 
“Lançados”.

133 Não aparece no 
documento original

134 Apenas aparece no 
documento original.

135 Ms.: repetição da 
palavra “Reçebeo”.
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Titulo de dinheiro que a Senhora Duqueza 
reçebeu segundo declarou Sua Senhoria

Jtem Disse que Reçebeo de Manoel Gomes Boleito Sinco mil 
duzentos e Sincoenta reis que o dito Manuel Gomes reçebeo /fl. 57/135 
de Antonio Franco almoxarife desta Villa a Conta do que ficou deuendo 
em sua conta

Jtem e Disse que Reçebeo mais do dito Antonio Franco corenta e 
seis alqueires de trigo e hum moyo de Seuada

Jtem Disse a dita Senhora , o dito Antonio Franco pagara a Jgnes 
Fernandes veuua molher que foi de Esteuão Moniz Laurador hum moyo 
e dois alqueires de trigo e Sinco moyos e oito alqueires de Seuada , e 
Sinco mil e duzentos e Sinquenta reis em dinheiro , e se descontarão 
Com vinte e sete mil noueçentos e tantos reis de hũa sentença que a 
dita Jgnes Fernandes este pam , e Sinco mil e duzentos e Sincoenta reis 
em dinheiro ao dito Antonio Franco que era da Sua conta , e o monte 
deuia a dita Jgnes Fernandes e a fazenda do Duque os ditos vinte e 
sette mil e nouesentos e tantos reis de maneira de que a dita Jgnes 
Fernandes tinha sentença e se fes compençaçam com a sua diuida 
pella que lhe deuia a fazenda e por tanto disse a senhora Duqueza que 
não tinha duuida a se Leuar em conta ao dito Antonio Franco o dito 
pam e Sinco mil duzentos e Sincoenta reis em dinheiro

Jtem Disse Sua Senhoria que Reçebeo mais de Diogo Vaz d’Almeida 
thesoireiro da Capella do Duque Corenta e dois mil quatroçentos e 
Sincoenta e noue reis que se deuião ao Duque que Deus haja das 
rendas dos frutos136 anexos a Sua Capella que estão Lançados no 
inuentario das diuidas que deuem a fazenda

Jtem Disse que reçebeo mais de Bastião Homem almoxarife de 
Souzel vinte mil reis a conta do que deue e se gastou em se vir a Souzel 
e Com hũa besta quatroçentos reis

Jtem Disse que Recebeo de Alexandre Pires Rendeiro que foi da 
chanselaria Sinco mil reis de que se gastou çem reis em despezas

E por assim sua senhoria reçeber o sobredito asinou aqui em 
Villa Visoza em o primeiro dia do mez /fl. 57 v/ de Dezembro de 
mil Seiscentos sessenta e Sette annos heu Sebastião o escreuy = A 
Duqueza =

137 Eu o Duque etcª faço saber aos que este meu Aluara de procuração 
virem que eu Dou poder ao Doutor Felix Teixeira meu Dezembargador 
pera que por mim e em meu nome asista ao desapossamento e emtrega 
que A Duqueza minha Senhora ha-de fazer da fazenda que ficou por 

faleçimento do Duque meu senhor que Deus tem de que Sua Senhoria 
esta de posse no qual negoçio o dito Doutor Felix Teixeira podera 
fazer por minha parte , protestaçoes e requerer o mais que me Cumprir 
porque por este fico de auer por beme valliozo tendo o que nisto elle 
fizer e por çerteza disso mandey ser feito este por mim asinado em 
Villa Vizosa a vinte e sete de Outubro Antonio d’Abreu o fez de mil 
quinhentos Sessenta e Sette = O Duque = Aluara de procuração ao 
Doutor Felix Teixeira pera que Como procurador de Vossa excelençia 
asista por Sua parte ao desapossamento e emtrega que a Senhora 
Duqueza há-de fazer da fazenda que ficou por faleçimento do Duque 
que Deus tem de que está de posse.

– noteficação ao Senhor Duque –

Ao primeiro dia do mez de Dezembro do anno de mil quinhentos 
e sessenta e sette annos em Villa Visoça no apozento do Senhor 
Duque por mim escriuão lhe foi dito que pois Sua exselençia estaua ja 
entregue da fazenda e desapossada a Senhora Duqueza , e em entregue 
a fazenda a quem Sua exselençia mandara que a Sentença 138 mandaua 
que lhe noteficase que mandaçe a çidade de Lixboa fazenda da que 
lhe foi emtregue pera se vender pera com ella Se acabar de pagar a 
senhora Duqueza de seu Dotte e arras , e por tanto lhe notefiquey que 
mandaçe da dita fazenda que lhe assim foi entregue , tanta pera se 
vender na cidade de Lisboa que a Senhora Duqueza fosse acabada de 
pagar de seu dotte , e arras , e eu Sebastião Aluares /fl. 58/139 que o 
escreuy = E tresladados os ditos auttos de Jnuentarios os Consertey 
Com os proprios a que me reporto que passey em pedide forma a 
pedimento de […]140 que mos aprezentou e de como tudo reçebeo 
asinou aqui Comigo tabalião e Com o offiçial abaxo com quem os 
consertey Lisboa dezoito de Janeiro de mil Seiscentos Setenta e noue 
annos . E eu Manuel do Ualle taballeão publico de notas por sua Altesa 
nesta corte e cidade de Lixboa seo termo este do proprio a que me 
reporto fis tresladar consertey sobescreuy hasiney em publico = dizem 
os consertos , seria , Manuel Pereira , Jammes , da terra , ferro [sic]
[Assinaturas]
Copiado por min tabeliam 
Manuel do Ualle

136 Ms.: no documento original 
lê-se “Jgrejas”.

137 Ms.: à margem esquerda 
“Aluara de procuracam”.

138 Ms.: à margem esquerda “senhora”.

139 Ms.: repetição da palavra “Aluares”.

140 Ms.: espaço deixado em branco.
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/fl. 1/
Autos da Emtregua que se fes Ao Duque Dom João dos Bens 
que ficarão de seu Pay o Duque de Bragança dom Theodozio 

e ficarão em poder da Duqueza dona Brites de Lancastre

/fl. 2/
Estes são os Autos per ho dote desaposou a senhora duquesa/

Auto da emtregua que se fes /.
da fazenda que ficou do duque dom Theodosio /

que deus aja . Ao senhor duque dom João //
que emtregou a senhora duquesa dona Britez //

E asy do que tomou a dita senhora duquesa Aa sua conta //.

/fl. 4/
Auto que se fez sobre a entrega da Fazemda 

Ao senhor duque dom João /

Ano do nacimento de nosso senhor Jesus Christo de mjl quynhentos 
sesemta e sete aos vjmte e sete dias do mes d’outubro do dyto Anno 
em a villa de Vjlla Viçosa / homde eu Sebastião Aluarez sprivão das 
partilhas da fazemda que ficou por faleçimento do duque de Bargamsa 
dom Theodosio que deus aja fuy per mamdado d’el Rey noso / senhor 
/ pera entregar Ao senhor duque dom João toda a fazenda que ficou 
por faleçimento do duque seu pay conforme aa sentença que deu o 
doutor Jeronimo Pereira de Saa Jujz das dytas partilhas / E logo eu 

sprivão fuy Ao aposemto do Dito senhor duque / E lhe notefiquej a 
dita sentença e provisão de sua alteza / e lhe fis pergunta se querja 
estar por ela / e por ele dito senhor foj dito que sy e que estava prestes 
pera a comprir e mandar /fl. 4 v/ Reçeber toda a fazenda de que estava 
de pose a senhora duquesa dona Britiz e os oficiaees de sua mão / 
dela senhora / E dise que pera efeito do sobredito ele nomeava e de 
facto nomeou pera reçeber toda a fazenda de que asy esta de pose a 
dita senhora duquesa que tem em seu poder a Joam Gomez Viejra seu 
cryado / e he contemte e se obrygou que toda a fazenda que asy a dita 
senhora duquesa entregar Ao dicto Joam Gomez Vyeyra e lhe asynar 
per Jnuentario que dela seria feito / ele senhor duque dara conta com 
entrega dela cada vez que lhe for pedida pelo dito Jeronimo Pereira 
de Saa Jujz destas partilhas / ou por quem sua alteza mamdar pera 
que obrjgou seus beens e Rendas /. E dise majs o dito senhor duque 
que toda a outra fazenda de que estam entregues os ofyciaees da 
casa que a tinham em poder e fjzerão jnuentarios dela de que a dita 
senhora outrosy estaa de pose / ele he contemte que fique com os 
djtos ofjsiaes asy e da maneira que te’gora a tyueram da mão da dita 
senhora duquesa / fazendo eles obrjgação de lha entregar a ele senhor 
duque ou a quem ele mandar / cada vez que a pedir / a qual fazenda 
outrosy se obrygou ele dito senhor entregar quando for pedida pello 
dito jujz das partilhas e daar comta dela sob a obrjgaçam sobredita 
// E sendo presemte o doutor Feljx Tejxeira desembargador da casa 
do dito senhor e seu procurador como pareçe per hũa procuraçam a 
diante jumte / dise em nome do dito senhor que  protestava aa senhora 

Arquivo Histórico 
da Casa de Bragança
Cota: BDM II, 
Reservados Ms 17, 1-t-5
Cota antiga: Maço de Bragança 

e Comendador-mor, Duquezas, 

Mç. 6, Letra B, nº11

AUTO DE ENTREGA DOS BENS DA HERANÇA DE D. TEODÓSIO I A D. JOÃO E D. BRITES



404

duquesa nam corer o juro que o dito senhor lhe daa em pagamento 
das peças que tomou se nam do dja que a dita senhora com efejto se 
desaposar Realmente /fl. 5/ de toda a fazenda de que estaa em pose 
per sy e per os oficiaees que a tem em poder conforme aa sentença e 
contrato do comçerto / antre eles feito / e asynou aquy o dito senhor 
duque e seu procurador , testemunhas que estavão presemtes Amtonio 
de Gouvea secretayro do dito senhor e Amtonio d’ Abreu seu sprivão 
da Camara / eu Sebastião Alvarez que ho sprivj 
[Assinaturas]
ho duque 
o doutor Felix Teixeira 
Antonio de Gouuea 
Antonio d’Abreu

E Logo dahy fuy eu sprivão ao aposemto da senhora duquesa dona 
Brytiz e lhe ly este Auto atras asynado pelo senhor duque / E lhe fiz 
pergunta se querja sua senhorja entregar a fazemda de que estaa em 
pose conforme ao comçerto de trasauçam e a sentença e provjsão d’el 
Rej nosso senhor / E por ela senhora duquesa foj djto que ella he muito 
contemte de logo entregar a fazenda e aa muitos dias que a qujsera ter 
entrege se tyvera sabjdo a quem se avia de entregar mas agora que lho 
eu sprivão notefiquo que logo a entregara e se haa parte desaposada 
dela como sempre ouue depois de pasados os escrytos do comçerto e 
a entregara a que tem ao senhor /fl. 5 v/ duque e a quem ele mamdar 
/ com protestaçam de lhe corer o juro conforme aos protestos que tem 
feitos o doutor Esteuam Preto seu procurador nos Autos honde estaa 
o dito Comçerto e sentença que he do /. dia que pasaram os escrytos 
e se entregou a prata e peças ao dyto senhor duque por diamte e logo 
/ entregou a fazenda que tynha a Joam Gomez Vjeyra a quem o dito 
senhor duque ouue por bem que s’entregase e asynou aquj no dito dia 
que sam vjmte e sete dias d’outubro de j [mil] bc sesemta e sete Annos 
testemunhas que estavam presemtes Ruy Vaz Camjnha vedor da casa 
da dita Senhora e Bras da Sylua meu cryado / e a jsto era presemte o 
doutor Felix Teixeira procurador do dito senhor duque eu Sebastião 
Alvarez que ho spriui / e a fazenda que entregou he a que se Ao diante 
segue Sebastiam Alvarez ho spriui 
[Assinaturas]
A duquesa
Ruy Uaz Camjnha
Bras da Sillua

/fl. 6/
Joyas

Titulo das Joyas d’ouro e pedrarja que a senhora duquesa entregou 
a Joam Gomez Vjeyra a quem o duque mandou entregar a fazenda 

que a dita senhora tynha Como pareçe pelo Auto atras Asynado pelo 
dito senhor que Sam das Joyas conthidas nos Jnuentarios que a dita 

senhora fez das Joyas que djse que lhe dera o duque // e asy dos 
outros jnuentarios das yoias que ela senhora tynha em sua casa

Jttem emtregou-lhe hum fjrmal de hũa esmeralda e hum balaex 
grande e a esmerallda he baroca , e tres balaex majs pequenos como 
contas que foi avaljado em çimquoenta mil e seteçentos reais – 
Cinquenta [mil] bijc reais

Jttem emtregou-lhe outro fyrmal que tem hũa esmerallda tavoa / 
e hum Robj tavoa / e hum Robj baroco descorado / e o outro Robj 
grande he balaex / e tem o fyrmall quatro perlas engastadas ao Redor 
das pedras com seu foro d’ouro desapegado esmalltado de cores e as 
pedras sam fallsas / e tinha por pemdemte hũa perla fejçam de pera 
que nam entregou por dizer que a vemdera a qual perla foy avaliada 
em dezasejs mjl reais / E o fyrmall /fl. 6 v/ estava avalyado com as 
perlas em trymta e sejs mjl çento çimquoenta e sete reais / e tyrando 
os xbj [mil] reais da valya da perla que nam entregou fiquam vjmte mjl 
çento çimquoenta e Sete reais – xx [mil] cento Lbij

Jttem emtregou-lhe majs hum fjrmal de hum balaex e hũa perla , 
e o balaex he baroco e a perla fejçam de pera pendente foy avaliado 
o fjrmall em vjmte e oyto mjl reais E a perlla em vjmte mill reais e diz 
adiçam do jnuentario que a perla he adquerjda – xxbiij [mil]

– xx [mil]
Jttem emtregou-lhe majs dous barçeletes d’ouro esmalltados de 

preto e branco e sam çerados que estam avalyados em dezanove mjl 
duzentos e quatorze reais – xix [mil] ijcxib

Jttem emtregou-lhe majs hũa çimta d’ouro de feiçam de troços que 
tem coremta e tres peças / esmalltada de verde e Roxysjn bramco e 
Roxo que tem vjmte e duas peças grandes e vjmte e hũa travesas que 
foj avaliada em çento e sejs mjl e quatroçentos reais – cento bj [mil]

Jttem emtregou-lhe majs sesemta e sejs botões de perlas que tem 
cada botão tres perlas engastadas em ouro esmaltadas de Roxjsjm e 
majs dous botõis da mesma fejçam com duas perlas cada hum E asy 
majs dous botões Jmtejros / E asy majs seis botõis da mesma feiçam 
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com algũas perlas soltas que fazem a conta das sejs que foram todas 
avaliadas em cemto e doze mjl noveçentos corenta e sejs reais – cento 
xij [mil] jxc Rbj

Jttem Reçebeo majs o dito Joam Gomez trjmta e tres botões d’ouro 
Redondos de çimquo amagos cada hum esmalltados de preto / e 
branco da adicam dos setemta e tres e estes vallem / a diante vam e 
sam corenta e sete em xbij [mil] ijc R reais

Jttem Reçebeo majs hum anel de hum Rubj de bago de quatro 
Lunetas que estaa avaliado / em dezasejs mjl reais – xbj [mil] reais

Jttem Reçebeo majs hum anel de hũa esmerallda baroca de oyto 
Lunetas esmaltado de branco e preto que estaa avaliado em dez mjl 
reais – x [mil] reais

Jttem Reçebeo majs outro Anel de hum dyamão [sic] tavoa allto 
comprjdo esmalltado de branco e preto bajxo da cabeça e o diamam 
he perfeito que estaa avaliado em quatroçentos mjl reais – iiijc [mil] 
reais

Jttem Reçebeo majs outro anel de hum diamão tavoa piqueno cayse 
[sic] quadrado esmaltado de preto e azull que esta avaliado em doze 
mjl reais – xij [mil] reais

Jttem Reçebeo majs duas arrecadas d’ouro de feição de synos aa 
mão e tem cada hũa oyto perlas esmaltadas de branco e preto / que 
estam avaliadas em coremta mjl reais – Corenta [mil] reais

Jttem Reçebeo majs hũa çimta de Jaçimtos Lavrados engastados 
em ouro que tem tres Rosas de Jaçimtos de çimquo Jaçimtos cada hũa 
e hũa Laçada no meo e antre peça e peça de Jaçimto hũa peça d’ouro e 
sam alem das Rosas e Jaçjmtos vjmte e hum Jacimtos que foj avaliada 
em duzemtos trymta e sejs mjl sejsçentos oytemta e sete reais digo 
que sam dezanove jaçimtos alem das Rosas – ijc xxxbj [mil] lxx [sic] 
digo 236U

Jttem Resebeo majs hũas comtas de crjstal atoneladas com sete 
estremos d’ouro e o ouro do gasto da cruz crjstal [sic] dyz a adição do 
jnuentario que he adquerjdo e os estremos lhe dera o duque que eram 
seus preçipuos / e o crjstal comprara ela senhora com o seu djnheiro 
e estaa avaliado / com majs dous estremos tudo em quatro mjl e 
oytoçentos reais sscilicet os sete estremos em ij [mil] biijc reais e o da 
cruz em ij [mil] reais – iiij [mil] biijc

/fl. 8/
Jttem sesemta e tres coraes Rebredos [sic] que tem sete estremos 

d’ouro de Franca piquenos atonelados e esmalltados e ho majs grande 

que estam avaliados em çimquo mjl e quatroçentos reais e dise que os 
coraes lhe dera o comendador moor / e entregou todo ao dito Joam 
Gomez Vieira com a protestaçam e protestações que tem feito seu 
procurador de serem estas peças suas preçipuas / como pareçe pelo 
jnuentario que se fez delas – b [mil] iiijc reais

Jttem Resebeo majs hum corpo d’armas a modo de coração de perla 
das amtilhas com dous engastes d’ouro que estaa avaliado em quatro 
mjl reais – iiij [mil] reais

Jttem Resebeo majs duas Rosas de vjdro verde emgastadas em ouro 
com suas perlas pemdemtes cada hũa sam Redomdas esmalltadas de 
cores que  foram avaliadas em oyto mjl sejsçentos noventa e dous reais 
– biij [mil] bjc LRij reais

Jttem Resebeo majs dous barçeletes de pedrarja Robjs dyamantes 
esmaltados e os diamantes sam taboas e as esmeralldas e os Robjs 
barrocos e sam Lavrados por dentro dyamantes meudos que estam 
avaliados em oytoçemtos mjl reais – biijc [mil]
/fl. 8 v/

Jtem dous barçeletes d’ouro abertos que tem cada hum dous 
diamantes e dous Robjs tavoas e quatro Rosas de perlas que tem 
cada hũa quatro perlas que estam avaliadas em çemto e vjmte mjl 
quynhentos noventa e tres reais que outrosy Resebeo o dito Joam 
Gomez Vieira – cento xx [mil] bcLRiij reais

Jttem Resebeo majs hum anel d’ouro todo lavrado de diamantes 
que tem vjmte dyamantes piquenjnos em que entram çimquo que 
estam no lugar da pedra / que estaa avaliado em trymta e çimquo mjl 
reais – xxxb [mil]

Jttem Resebeo majs outro anel de hum diamante tavoa esmalltado 
de preto e bramco / que tem hum camto menos e nas lunetas esmalltado 
de preto e branco que estaa avalljado em sesemta mjl reais – Lx [mil] 
reais

Jttem Resebeo majs outro anel de hum diamante tavoa lavrado allto 
esmalltado de bramco e preto perfeito que estaa avaliado em oytemta 
mjl reais – Lxxx [mil]

Jttem Resebeo majs outro anel de hum diamante nayfe de pomta 
sem folha esmalltado / de preto engastado em vão que estaa avaliado 
em vjmte mjl reais – xx [mil] reais
/fl. 9/

Jttem Resebeo majs hum anel de hum Roby barroco comprjdo 
engastado com quatro pontjnhas esmalltado de preto e hum piquenjno 
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d’azul de duas partes da pedra que estaa avalyado em vjmte e oyto mjl 
reais – xxbiij [mil] reais

Jttem Resebeo majs outro anel de hũa esmerallda de tres camtos 
esmalltada de bramco e verde e he tavoa allto que estaa avaliado em 
oytemta mjl reais – Lxxx [mil] reais

Jttem Resebeo majs duas arrecadas de cristal de feiçam de cabaças 
guarnecydas d’ouro e de Rubjletes em cada hũa hum grão d’aljofar 
pendente e os grãos diz adiçam que sam adquerjdos e foram avaliados 
em mjl e duzentos reais – j [mil] ijc reais

e os pendentes em dous mjl e oytoçentos reais – ij [mil] biijc reais
Jttem dous brymcos d’orelhas d’ouro feiçam de Relogios que tem 

cada hum quatro dyamantes tavoas e hũa perla pendemte esmalltados 
/ e diz adiçam que as perlas sam adquerjdas que lhe deu o duque e 
foram avaliados em dezasejs mjl reais os brjncos e as perlas em sejs 
mjl reais que outrosy Resebeo – xbj [mil] reais

– bj [mil] reais
/fl. 9 v/

Jttem hum cordão d’ouro de peças que tem omze Rocas / e outras 
omze peças de feiçam de colunas esmalltado e as Rocas sam omze 
peças de duas Rocas cada hũa / que estaa avalyado / em duzentos e 
dezojto mjl çemto vjmte e çimquo reais que outrosy Resebeo o dito 
Joam Gomez Vieira – ijcxbiij [mil] jcxxb

Jttem Resebeo majs sejs manjlhas de bufaro encastoadas em ouro a 
maneyra de garocha esmaltadas de bramco e preto que estaa avaliado 
em vjmte e nove mjl e sejsçentos reais – xxjx [mil] bjc

Jttem Resebeo majs çinquoemta botõis d’ouro abertos cheos 
d’ambar sameados d’escamas por demtro que estam avaliados em 
trymta e hum mjl quynhentos e vjnte reais – xxxj [mil] bcxx

Jttem Resebeo majs sesemta botões d’ouro de feiçam dos de çima 
forados de prata que estam avaliados em trymta e sete mjl e seteçentos 
reais – xxxbij [mil] bijc

Jttem Resebeo majs çimquoenta e sete botoes d’ouro de feiçam de 
frol d’alecrym esmalltados que estam avaliados em trymta e çimquo 
mjl duzentos e setemta reais – xxxb [mil] ijcLxx
/fl. 10/

Jttem dezojto pares de pomtas d’ouro de Framça piqueninas 
esmaltadas de preto que dyz adiçam que são das Jojas que lhe deu o 
duque / que estam avaliadas em sejs mjl trezentos vjmte e sete reais / 
e as Resebeo o djto Joam Gomez Vieira – bj [mil] iijcxxbj reais

Jttem Resebeo majs Çimquoenta contas de crystal que sam as que 
tem os sete estremos d’ouro feyçam de mellam esmaltados de verde 
os quaes estremos estam atras Lançados no Jnuentario / e o crystal 
estaa avaliado em mjl e duzentos reais – j [mil] ijc reais

Peças do Jnuentario que fez a senhora duquesa das Joyas adqerjdas 
em seu tempo / digo das Joyas que lhe dera o duque /.

1Jttem hum fio de perllas que tem çemto e quymze perlas e a 
perla de çima de fejção de perjnha que foy avaliado em hum conto 
quatroçentos setemta e oyto mjl reais que Resebeo o dito Joam Gomez 
Vieira – j conto iiijcLxxbiij reais

Jttem hum anel da marta que he de diamantes hum de tavoa alto 
em çima e sejs diamantes peqenjnos de rador do grande esmalltado 
de verde bramco e outras cores /fl. 10 v/ e a cabeça da marta he d’ouro 
e tem Ao pescoço hum colar de pedrarja sscilicet tres diamantes e 
tres Robjs tavoas de sejs perlas / e na testa hum Robj tavoa / e nos 
olhos dous Robjs barocos / e pelo foçinho mujtos Robjs e diamantes e 
esmeralldas tudo meudo / e os peis e mãos sam d’ouro e tem em cada 
hum / hum Robj tavoa e hũa cadea piqenjna por honde se prende / e a 
marta sam duas martas empanadas hũa com outra / foj tudo avaliado 
em duzemtos e dous mjl quatroçentos e dezanove reais a qual outrosy 
Resebeo o dito Joam Gomez Vieira – ijcij [mil] iiijcxjx

Jttem Resebeo majs duas pontas grandes de crystal emgastadas 
em ouro hũa esmalltada e outra por esmalltar e por acabar que estam 
avaliadas em quatro mjl quynhentos e noventa e dous reais – iiij [mil] 
bcLRij reais

Jttem Resebeo majs duas pomtas d’ouro de Çeylam pequenas com 
Rubyletes meudos que estam avaliados em noveçentos reais – jxc 
reais

Jttem Resebeo majs coremta e oyto camafeos de ceylão pera botões 
e hũa medalha de camafeu que estam avaliados em dezasejs mjl reais 
– xbj [mil] reais
/fl. 11/

Jttem hum cordão de crystal desgurneçjdo / que estaa avaliado em 
vjmte e quatro / mjl reais que Resebeo o dito João Gomez – xxiiij [mil] 
reais

Jttem hum colarjnho de crystal desguarneçido que estaa em sejs 
peças que estaa avaliado / em dous mjl e quatroçentos reais / que 
Resebeo o dito João Gomez – ij [mil] iiijc reais

1  Ms.: à margem esquerda “he o fyo 
de perlas que foy ? pera e o tornou 
a entregar a senhora duquesa / 
agora /”.
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Jttem trymta e sete pomtas de cryztal desguarneçjdas em que entra 
hũa quebrada que estam avaliadas em sete mjl e quatroçemtos reais 
que Resebeo o dito Joam Gomez – bij [mil] iiijc reais

Jttem hũa medalha que tem hum camafeu da furtuna guarneçida 
d’ouro que hee das duas que entregou Antonio Mouro / e esta estaa 
avaliada em dez mjl seteçentos e sesemta reais que outrosy Resebeo o 
dito Joam Gomez Vieira – x [mil] bijcLx reais

Jttem hum anel d’ouro esmalltado de preto que tem hum Robj de 
bago allto que estaa avaliado em Çem mjl reais – cento [mil] reais

Jttem Resebeo majs hũa cruz de djamantes que tem vjmte e hum 
diamantes com tres perlas pendentes que foy da Rainha dona Jsabel 
que estaa avaliada em corenta e oyto mjl reais – Rbiij [mil] reais
/fl. 11 v/

Jttem Resebeo majs hũa argola d’ouro de Raizes que tem doze peças 
esmalltadas de preto e bramco que estaa avaliada em trymta e oyto mil 
noveçentos çimquoenta e dous reais – xxxbiij [mil] LRcLij reais

Jttem Reçebeo majs hũa Libre de perla engastada em ouro com hũa 
perla pemdente esmalltada de bramquo que estaa em quatro mjl reais 
– iiij [mil] reais

Jttem duas arrecadas de pedrarja meuda de Çeylão com tres grãos 
de alljofar cada hũa grosos que estam avaliadas em vjmte mjl reais – xx 
[mil] reais

Jttem Resebeo majs hũa comta de crjstal e ouro que tem treze peças 
de crjstal , e quatorze peças de troços d’ouro esmalltados e amtre peça 
e peça hum lagarto d’ouro esmalltados que sam vjmte e oyto Lagartos 
/ e majs duas peças d’ouro no Relho esmalltados e hũa peça d’ouro na 
petryna [sic] que tem em çima hum pelicano , e no meo hum Rosto de 
molher e tem nove perlas engastadas em huns malmequeres d’ouro e 
estaa avaliada em çemto e sejs mjl oytoçentos e dezojto reais – cento 
bj [mil]

Jttem hum fyrmall de hũa Rosa de diamantes e hum Robj baroco que 
tem sejs diamantes a Rosa e tres perlas pendentes que estaa avaliado 
em trymta e sejs mil reais – xxxbj [mil] reais
/fl. 12/

Jttem Resebeo majs o dito João Gomez Vieira hũa perla feycam 
de pera que estava pemdemte no fjrmall da esmerallda tavoa e des 
Robjs / e entregou ja a dita senhora o fyrmal como pareçe por esta 
entrega atras ao dito João Gomez e agora Resebeo a perla que estaa em 
dezasejs mil reais – xbj [mil] reais

Jttem majs huns brjmcos de crjstal feyçam de jarynhas engastados 
em ouro / que estam em mjl e duzentos reais – j [mil] ijc reais

Jttem vjmte e quatro pares de pomtas d’ouro fejçam de tocha da 
adiçam dos coremta e oyto pares em sejs mil quynhentos e setemta 
reais – bj [mil] bcLxx reais

Jttem Resebeo majs hũas comtas d’ambar grosas de Rezar engastadas 
em estrelas d’ouro que sam çimquoenta e sete e hũa cruz do / mesmo 
engaste que estam avaliadas em dezasete mjl quynhentos setemta e 
sete reais – xbij [mil] bcLxxbij reais

Jttem Resebeo majs hũa douradura de pedrarja que tem qujnze 
peças d’asemtos de perlas de duas cada hum / e oyto peças de 
diamantes tavoas e sete Robis tavoas que estaa avaliado em oytemta e 
quatro mil e çem reais – Lxxxiiij [mil] cento reais

Jttem majs outra douradura d’ouro de volamte que tem sesenta 
e duas peças de fejçam de folhynhas /fl. 12 v/ esmalltada d’azull e 
bramco que estaa / avaliada em tres mjll çento e sesemta seys reais – iij 
[mil] cento Lxbj reais

Jttem outra douradura de volamte d’ouro esmalltado de Roxysin 
branco e verde feiçam d’ameas que tem coremta e nove peças que estaa 
em tres mjl noveçentos trymta e dous reais – iij [mil] jxcxxxij reais

Jttem dezasejs botões d’ouro em tramo todos esmalltados de preto 
e branco da adiçam dos setemta e sete que pesarão com corenta reais 
de feytio de cada hum tres mil seteçentos corenta e seis reais – iij [mil] 
bijcRbj reais

Jttem trymta e hũa peças d’ouro d’ameas pera coyfa esmalltadas 
de branco Roxjcin e verde que estam avaliados em vjmte e hum mil e 
seteçentos reais – xxj [mil]bijc reais

Jttem Resebeo majs çimquo perlas grosas soltas foram avaliadas em 
çemto / e vjmte mjl reais – cento xx [mil] reais

Jttem Reçebeo majs coremta e sete botões d’ouro Redondos de 
çimquo amagos cada hum esmalltados de preto e bramco / da adiçam 
dos setemta e tres que vallem estes dezasete mjl duzentos e corenta 
reais – xbij [mil] ijcR reais

Jttem hum fyrmall de hum diamante tavoa que se chama o da 
vitorja que estaa avaliado em trezemtos e vjmte mjl reais a qual outrosy 
Resebeo – iijcxx [mil] reais
/fl. 13/

2 Jttem hum firmal de hũa aguja com hũa esmerallda baroca com 
tres diamantes e tres Robis barocos e hũa perla feicam de perinha que 

2 Ms.: à margem esquerda: “este 
se deu em pagamento a Ruy Vaz 
Camjnha a sua molher / A conta do 
que lhe viam”.
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estaa avaliado em çemto e coremta mjl reais – cento R [mil] reais
Jttem hũa cadea de jaçimtos feiçam de marmoros emgastada em 

ouro esmalltada de cores que estaa avaliada em coremta e sejs mjl 
seisçentos e corenta reais – Rbj [mil] bjcR reais

3Jttem hũa cadea d’ouro d’ombros fejçam de Rosas comprjdas 
esmalltadas de / preto e bramco que tem vjmte e quatro / peças 
grandes e vjmte e quatro / travesas e estaa avaliada em sesenta e dous 
mil çemto e sesemta reais – Lxij [mil] cento Lx reais

Jttem hũa douradura d’ouro que tem trymta e oyto diamantes 
piqenjnos tavoas que estaa avaliada em vjmte e dous mil e oytoçentos 
reais – xxij [mil] biijc reais

Jttem duas cruzes d’ouro peqenjnas que tem cada hũa doze 
diamamtes sejs de cada parte e tres perlas pendentes estam avaliados 
em trymta e dous mjl reais – xxxij [mil] reais

as peças contheudas nestas çimquo adições açima tem a Jfante 
dona Jsabel e aa-de Reçebe-las dela o dito Joam Gomez Vieira ou o 
dinhejro dellas e diso foj contente o dito Joam Gomez e as ouue por 
Resebidas aquy //

/fl. 13 v/
Jttem Resebeo majs hum fyrmal fejçam de crux gramde de 

diamamtes tem treze dyamamtes esmalltado de todas as cores estaa 
avaliado em çemto e sesemta mil reais – cento Lx [mil] reais

E todas estas Joyas e peças contheudas em este tytullo nestas 
oyto meas folhas daquy pera tras escrytas per mjm spriuão Reçebeo 
João Gomez Vyeyra da senhora duquesa e se obrjgou daar conta com 
entregua delas Ao senhor duque ou a quem sua excelencia mamdar 
cada vez que lhe for pedyda sob / obrugaçam de seus beens e Rendas 
que pera Jso / obrygou e se desaforou de Jujzes de seu foro / e se 
obrygou Responder e pagar peramte o Jujs destas partilhas cada vez 
que o dito senhor mamdar sob as ditas obrygações que eu sprivam 
açeytey em nome das pessoas a que tocar Auzentes e asynou aquy Aos 
vjmte e nove dias do mes de Novembro de j [mil] bc sesemta e sete 
Anos testemunhas que estavam presemtes / Amtonio Mouro e Vicente 
Fernandez e Nuno Alvarez Pereira cryados do duque e eu Sebastião 
Alvarez que ho spriui 
[Assinaturas]

Yoão Gomez Vieira 
Vyçemte Fernandes 
Antonio Mouro 
Nuno Aluares Pereira

/fl. 14/
Prata

Titulo da prata que a senhora duquesa entregou 
a Joam Gomez Vieira per bem do mandado atras do senhor 

duque per que mandou que lhe fose entregue a fazenda 
que a dita senhora tynha em seu poder que he da prata 

contheuda no Jnuentario que a dita senhora fez que lhe dera 
Aa conta de seu dote / e outra que foj do duque da mantearja 

que entregou Fernam da Vejga a Margarida Bispa /.

Jttem Resebeo o dito Joam Gomez Vieyra hum escalfador de prata 
grande chão com sua cobertoura e asa que estaa avaliado / em trymta 
e sete mil reais e o peso / estaa no Jnuentario – xxxbij [mil] reais

Jttem Resebeo majs duas saluas chaãs todas douradas da adiçam 
das quatro hũa tem as armas do mestre de Sam Tiago / e a outra as 
do Jnfante de Granada e sam as armas d’ouro pesarom ambas çimquo 
marcos e quatro omças e meia oytaua / que ao Respeyto de como 
foram avaliadas no Jnuentario sscilicet a dous mil e quatroçentos reais 
o marco / e cada esmalte d’ouro e fejtio mjl e seisçentos reais E de 
fejtio de cada salua mjl reais E d’ouro a seisçentos reais por marco que 
soma vjmte e hum mjl seteçentos e dezojto reais – xxj [mil] bijcxbiij
/fl. 14 v/

Jttem duas guarnjções d’escovas de prata douradas em partes 
piquenas da adiçam das quatro que pesarom ambas hum marco e tres 
onças e quatro oytavas avaliadas a dous mjl e quatroçentos reais o 
marco e de feitio e ouro oytoçentos reais ambas em que monta quatro 
mjl duzentos çimquoenta reais as quaes Resebeo o dito Joam Gomez 
– iiij [mil] ijcL

Jttem Resebeo majs hũa callha [sic] de prata grande d’asa cham 
d’agoar que estaa avaliada em trymta e quatro mil noveçentos e dez 
reais – xxxiiij [mil] jxcx reais

Jttem Resebeo majs hum boryfador de prata Lavrado que tem em 
cyma hũa molher nua e he Redondo bramco que estaa avaliado em 
dous mil seteçentos e çinquoenta reais – ij [mil] bijcL reais

3 Ms.: à margem esquerda “estas 
peças [?] contem do que abajxo 
se [?] a Ruy Vaz Camjnha e a sua 
molher / A conta do que lhe viram 
ao mo__çer pelo [?]”.
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Jttem Resebeo majs as outras duas guarnições d’escovas de prata 
as grandes douradas em partes que sam as que tomava da adyçam das 
quatro que estam avaliadas em sete mjl / e çimquoenta reais – bij [mil] L

Prata do mesmo jnuentario do que declarou que nam era do dote e 
que a tynha o duque quando casou com ela / senhora duquesa //

Jttem hũa alampada de prata de pee de fejçam de camdieyro de 
Latam com sua cobertoura que estaa avaliada em sejs mjl duzemtos e 
çimquoenta e hum reais o qual Resebeo o dicto Joam Gomez Vieira – bj 
[mil] ijcL reais

Jttem Resebeo majs hum escalfador de prata piqueno com sua 
cobritoura e asa que estaa avaliado em oyto mil e duzentos reais – biij 
[mil] ijc reais

Jttem Resebeo majs hũa canastrynha de prata meã que estaa 
avaliada com sua cobritoura em vjmte e tres mjl e çem reais – xxiij [mil] 
cento reais

Jttem Resebeo majs oyto pratos de servjr digo de cortar quebrados 
da adiçam dos vjmte e tres pesarão estes dez marcos sete omças e 
tres oytauas / e majs hũa oytaua por marco do gasto deles conforme 
ao Jnuentario da mantiarja e estam avaliados a ij [mil] bc reais o marco 
monta-se na oytaua / xxbij [mil] iijciiij

Jttem Resebeo majs hum prato pequeno d’agoa as mãos Lavrado de 
Romano em partes bramco que estaa avaliado em seis mjl e çem reais 
– bj [mil] cento reais

Jttem Resebeo majs duas vjnagrejras grandes que estam avaliadas 
em nove mil e noveçentos reais – jx [mil] jxc reais

Jttem duas Sallseyras que diz adiçam que vam avaliadas no 
jnuentario da mantearja na adiçam das trymta sallseyras estas duas 
Resebeo o dito Joam Gomez pesarão estas duas hum marco e hũa omça 
e tres oytauas / a dous mil e quynhentos reais o marco monta ij [mil] 
jxcx

Jttem Resebeo majs hum gomil bramco lavrado de Romano em 
partes que veio da mantearja que estaa avalyado em omze mjl e trymta 
reais – xj [mil] xxx reais

Jttem Resebeo majs hum castiçal Redomdo do / serviço dos senhores 
que estaa avaliado em tres mil oytoçentos e çimquoenta reais – iij [mil] 
biijcL reais

Jttem Resebeo majs hum fugarejro de prata que estaa avaliado em 
coremta e çimquo mjl e seteçentos reais – Rb [mil] bijc reais

Jttem hũa ymagem de nosa senhora da Graça de prata estampada 
sobre hum vjdro guarnecido de paao preto / estaa avaliado / no 
Jnuentario de Joam Corea e de Joam Gomez Vieira / da guarda Roupa / 
nam estaa nos Jnuentarios d’Yoão Gomez Vieira / e avaliou-se em dous 
mjl reais – ij [mil]

/fl. 16/
Prata que entregou Margarida Bispa a Joam Gomez Vieira 

e da que tynha Resebido / dos jnuentarios a comta de 
Fernam da Veygua mantyeyro qual ela tinha Resebido 

per mandado da senhora duquesa / e a entregou a Joam 
Gomez Vieira per mandado do Senhor duque /.

Jttem oyto faquas guarneçidas de prata lavradas que tem huns Rostos 
nos cabos / e oyto colheres / e oyto garfos todos de prata que se fjzeram 
4 per hũa amostra que veio de Framdez que sam da adyçam das xxxbiij 
peças porque as xiiij pessas que falltam tomou o Senhor duque como 
pareçe pelo Rol da prata que tomou / E monta na avalyaçam destas 
Ao Respeyto de como estam avaliadas no jnuentario que fez o dito 
Fernam da Vejga da prata Amtiga tjrando a valia das que o dito Senhor 
tomou vymte e dous mil quynhentos çimquoenta e sete reais / As 
quaes peças Reçebeo o dito Joam Gomez Vieira – xxij [mil] bcLbij reais

Jttem Resebeo majs quatro escudelas de fralda da adiçam das sejs 
porque as duas fjcaram a Senhora duquesa e vam caregadas em seu 
tjtullo / E vallem estas quatro quatorze mjl trezentos noventa e çimquo 
reais – xiiij [mil] iijcLRb reais
/fl. 16 v/ 

Jttem Resebeo majs hum baçio bramco d’allforge da adiçam dos tres 
brancos o qual vall pela avalyaçam quatro mjl sejsçentos e çimquoenta 
reais – iiij [mil] bjcL reais

Jttem Resebeo majs hũa taça dourada que tem no meo hũa medalha 
e no pee hum lavor de hũas jarrjnhas pesou hum marco çimquo omças 
e sejs oytauas foy avaliada a ij [mil] iiijc reais o marco E d’ouro e fejtio j 
[mil] iijc reaiss Soma b [mil] bcx reais – b [mil] bcx reais

Jttem Resebeo majs hum pychel piqueno de quartilho branco da 
adiçam dos dous que estaa em tres mil quatroçentos e çinquoenta 
reais – iij [mil] iiijcL reais

Jttem Resebeo majs duas salsejras que pesaram hum marco e hũa 
omça e oytaua e meia que a dous mjl e quynhentos reais o marco como 

4 Ms.: à margem esquerda: “estas 
peças ? adiçam deram a Ruj Vaz 
Camjnha e a sua molher A conta do 
que lhe devia”.
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estam avaliadas no jnuentario vallem dous mjl oytoçentos sesenta e 
hum reais – ij [mil] biijcLxj

5Jttem Çimquo faquas da adiçam das dezasejs guarneçidas de prata 
que estam todas em nove mjl e sejsçentos reais de que cabem a estas 
Çimquo tres mjl reais – iij [mil] reais

Jttem hum jarro sem gobiletes que fez Mendieta [sic] dorado em 
partes que estaa avaliado em sete mjl e duzentos reais – bij [mil] ijc 
reais

Jttem quatro baçios meãos grandes que estam avaliados em trymta e 
sete mjl çento oytenta e sete reais – xxxbij [mil] jcLxxx reais
/fl. 17/

Jttem tres pratos de cortar que estam avaliados em nove myl duzentos 
noventa e sejs reais – jx [mil] ijcLRbj reais

Jttem hũa colher de prata de pee de cabra que estaa avaliada em 
quatroçentos vymte e sejs reais –iiijcxxbj reais

Jttem hum copo de pee torneado doirado com sua sobre copa que 
estaa avaliado em çimquo mjl quatroçentos trymta e sete reais – b [mil] 
iiijcxxxbij reais

Jttem hũa taça copo de pee doirado que hee de fejçam de meas canas 
e tem hũa medalha que estaa em çimquo mjl çemto e çimquoenta reais 
– b [mil] cento L reais

Jttem hum salejro de tres peças que serve tambem de copo d’obra 
Romana que se comprou na feyra que estaa em tres mjl çento e 
çimquoenta reais – iij [mil] cento L reais

Jttem hũa taça de pee doirada tem no meo digo que se fez por outra 
de vjdro dourado e he de cantos que estaa em quatro mjl reais – iiij 
[mil] reais

Jttem hum copo de Frandez de pee dourado que estaa em oyto mjl 
reais – biij [mil] reais

Jttem hum garfo e hum salejrjnho que estaa em mjl quynhemtos 
oytemta e çimquo reais – j [mil] bcLxxxb reais
/fl. 17 v/

Jttem hum frasco dourado no pee e nas asas com huns fios Redomdos 
na boca que estaa em trymta e sete mil e quynhemtos reais – xxxbij 
[mil] bc reais

Cousas de Serviço da mantearja

Jttem hum Lamçol de Ruão grande da copa que estaa em mjl e 
trezemtos reais – j [mil] iijc reais

Jttem hum Lamçol de tafeta meo dobre cramezym muito grande que 
servia na copa em quatro mjl reais – iiij [mil] reais

Jttem hum covado pouquo majs ou menos de tafeta cremezym meo 
dobre do estabolo que estaa em duzentos reais – ijc reais

Jttem dez arcas em que foj a prata que estam em tres mjl e oytocentos 
reais – iij [mil] biijc reais

Jttem çimquo cofres de Framdes tumbados de prata que estam em 
dois mjl reais – ij [mil] reais

Jttem duas arcas de paao quadradas que estam em quatrocentos 
reais – iiijc reais

Jttem majs dous cofres que estam em mjl reais – j [mil] reais

A prata e cousas contheudas neste tytollo escrytas nestas quatro 
meas folhas atras por mjm sprivam que começam desta Reçebeo Joam 
Gomez Vjeyra da senhora duquesa dona Brjtez e se obrygou daar conta 
com entregua desta prata ao senhor duque ou a quem /fl. 18/ sua 
excelencia mamdar cada vez que lhe for pedida sob obrygaçam de seus 
beens e Rendas que pera jso obrigou e se desaforou de jujzes de seu 
foro e se obrygou Respomder e pagar peramte o jujz destas partylhas 
cada vez que o dito senhor mamdar sob as ditas obrigações que eu 
sprivão açejtey em nome das pesoas a que tocar Ausentes e asynou 
aquy Aos vjmte e nove dias do mes de novembro de j [mil] bc sesenta 
e sete Annos testemunhas que estavam presemtes prezentes Vicente 
Fernandez e Amtonio Mouro e Nuno Alvarez Pereira cryados do duque 
e eu Sebastião Alvarez ho sprivi 
[Assinaturas]
Yoam Gomez Vieira 
Vyçemte Fernandez 
Nuno Alvarez Pereira 
Antonio Mouro

/fl. 20/
Titulo dos moveis que entregou a senhora duquesa a Joam 
Gomez Vieira dos Jmuentarios dos moveis que ela senhora 
ffez que Sam os moveis que sua senhorja tynha em sua casa 

/ e os entregou por bem do mamdado do duque atras

Jttem Resebeo quatro meos traviseiros de camjlha pequenos com 
hũa Remda larga d’ouro e prata com duas almofadinhas do teor com 

5 Ms.: à margem esquerda: “Estas 
faquas se deram a Ruj Vaz Camjnha 
e a sua molher A conta do que lhe 
devia”.
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seos botões / e sam d’olamda fjna que estam avaliados em qujmze mjl 
reais – xb [mil] reais

Jttem hum travjseyro por acabar de broslador d’ouro e prata e verde 
e outras cores grande que esta avaliado em vimte e çimquo mjl 6 
quynhentos reais – xxb [mil] bc reais

Jttem çimquo tyras d’allmofadinhas gramdes e quatro majs pequenas 
e hũa das gramdes estaa por acabar lavradas do Lavor do traviseiro 
açima que sam pera as allmofadinhas do dito /fl. 20 v/ travjseyro que 
estam auvaliadas em doze mjl reais e estam lamçadas no Jnuentario 
dos moveis adqerjdos e se lamçaram aquy por ser deste traviseiro – xij 
[mil] reais

Jttem hum travjseiro gramde Riquo de hum lavor mujto largo de 
canutilho d’ouro e prata e figuras de serpes e allmaraxas que se fez em 
Castela com quatro almofadjnhas do teor e jmda nam estaa acabado 
estaa avaliado em duzentos oytemta e sete mjl e trezentos reais – 
ijcLxxxbij [mil] iijc reais

Jttem duas allmofadas de collcha novas vazjas que nunqua servjram 
por acabar com o escudo das armas que estam avaiadas em oyto mjl 
reais – biij [mil] reais

Jttem hum pano da guarda Roupa d’escarlate velho com çimquo 
Rodas de veludo de cores de broslador que estaa em sejs mjl reais – bj 
[mil] reais

Jttem hum pasteleiro de latam velho que estaa avaliado em duzentos 
reais – ijc reais
/fl. 21/

Jttem hũa sertaã de ferro velha da adyçam das duas que estaa 
avaliado em çem reais – cento reais

Jttem hũa serymgua e hum tachynho velho que estaa tudo avalliado 
em coremta reais – Quarenta reais

Jttem hum barjl gramde de cobre de ter agoa que estaa em 
quatroçentos reais – iiijc reais

Jttem outro pequeno em duzemtos reais – ijc reais
Jttem hum tacho de Latam com asas que estaa avaliado em duzentos 

reais – ijc reais
Jttem Dois arcazes gramdes vazios que estam na casa das amendoas 

[sic] que se nam podem tyrar que estam avaliados em quatro mjl reais 
– iiij [mil] reais

Jttem nove potes tres grandes e sejs pequenos de ter trygo que 
estam em hũa casa que serve na botyca que estam avaliados em mjl e 
quynhentos reais – j [mil] bc reais

Jttem duas talhas martavanas da Jmdia que levam trymta allquejres 
de trygo que estam avaliadas em oytoçentos reais – biijc reais

Jttem çimquo potes de ter azejte e sete potes pequenos de ter azejte 
em que entram quatro mujto pequenjnos e hum de ter mel que estam 
avaliados todos em dois mil e duzentos reais – ij [mil] ijc reais
/fl. 21 v/

Jttem hũa cadejra de veludo cramesym de Amdar nela com seus 
paaos que estaa avaliada em tres mjl reais – iij [mil] reais

Jttem hum amteparo de chumjnee velho que estaa avaliado em 
trezentos reais – iijc reais

Jttem quatro escabelos da adiçam dos sejs que estam avaliados em 
quatroçentos reais – iiijc reais

Jttem duas cajxas de bacinyquo foradas de veludo velhas que estam 
avaliadas em qujnhentos reais – bc reais

Jttem hũa mesa pequena de nogueira com as bisagras de prata que 
estaa em tres mjl e duzemtos reais – iij [mil] ijc reais

porçelanas

Jttem tres boyões de porçelana com suas cobritouras que estam 
avaliados em quatro mjl e quynhentos reais – iiij [mil] bc reais

Jttem duas porçelanas gramdes de fejçam d’escudelas hũa de 
lavores vermelhos e verdes e a outra azues que estam em dous mjl e 
sejsçentos reais – ij [mil] bjc reais

Jttem tres porçelanas da fejçam das atras majs pequenas pouquo em 
mjl e oytoçentos reais – j [mil] biijc reais

Jttem quatro escudelas majs pequenas que estam em mjl reais – j 
[mil] reais
/fl. 22/

Jttem çimquo escudelas majs pequenas que estam em seteçemtos 
reais – bijc reais

Jttem duas cubertas fejçam d’escudelas que estam em oytoçentos 
reais – biijc reais

Jttem oyto escudelas majs pequenas que as de çima que estam em 
mil e sejsçentos reais – j [mil] bjc reais

Jttem quatro escudelas brancas duas dellas sam douradas em 
seteçentos reais – bijc reais

Jttem tres escudelas do tamanho das branquas em sejsçentos reais 
– bjc reais

Jttem tres majs do tamanho das de çima mas sam majs fumdas em 
sejsçentos reais –bjc reais6  Ms.: rasura sobre a palavra “reais”.
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Jttem çimquoenta e çimquo escudelas de comer Redondas em dois 
mjl seteçentos e çimquoenta reais – ij [mil] bijcL reais

Jttem doze escudelas de comer Redondas brancas de fora em 
oytoçentos e corenta reais – biijcR reais

Jttem quatro escudelas majs pequenas pymtadas de porçelana em 
duzentos e corenta reais – ijcR reais

Jttem nove pratos d’agoa as mãos como algujdarjnhos em dous mil e 
seteçemtos reais – ij [mil] bijc reais

Jttem hũa porçelana grande La [sic] da fejçam de bandeja com femdas 
avallyada em oytoçentos reais – biijc reais
/fl. 22 v/

Jttem omze pratos de servir como de cortar em que entram allguns 
da fejçam de algujdarjnhos que estam em mjl e çem reais – j [mil] cento 
reais

Jttem çimquo allgujdarjnhos de pucaro que estam em trezentos reais 
– iijc reais

Jttem quatro gomjs dous grandes e hum tem hũa asa quebrada e 
dous pequenos em oytoçentos reais – biijc reais

Jttem hũa porçelana de asa fejçam de enfusa com sua cobrjtoura que 
estaa em duzentos e çimquoenta reais – bijcL reais

Jttem outra sem asa fejçam de gujnde [sic] com sua cobrjtoura e nam 
tem biquo nem asa em trezentos reais – iijc reais

Jttem dous algujdarjnhos bramcos em duzentos e çimquoenta reais 
– ijcL reais

Jttem hũa galheta fejçam de boyão pymtada de vermelho que estaa 
em çem reais – cento reais

Jttem hũa mamadeira e hũa almaraxa de baro da Jmdja vermelho em 
duzentos reais – ijc reais

malegua de Veneza branca

Jttem çimquo pratos brancos d’agoa as mãos de malega de Veneza 
em mjl reais – j [mil] reais

Jttem quatorze pratos de Veneza bramcos como de meia cozjnha em 
oytoçentos e corenta reais – biijcR reais
/fl. 23/

Jttem outros quatorze pratos brancos majs pequenos em quynhentos 
e sesemta reais – bcLx reais

Jttem dezanove pratos brancos de cortar em trezentos e oytemta 
reais – iijcLxxx reais

Jttem sete salseiras brancas em çem reais – cento reais

Jttem sete gomjs bramcos e dous nam tem asa em sejsçentos – bjc reais
Jttem çimquo saleiros da mesma malega em çem reais – cento reais
Jttem hum Jarro branco em çimquoenta reais – L reais
Jttem hũa mamadeira em corenta reais – R reais
Jttem hum Resfrjador da mesma malega em trezentos reais – iijc reais

Labastro /

Jttem quatro pucaros de labastro tres com cobrjtouras e hum sem ela 
em mjl e quatroçentos reais – j [mil] iiijc reais

Jttem dous pratos e hum saleiro e hum tjmtejro de Labastro em 
trezentos reais – iijc reais

Jttem dous pucaros de pedra d’Estremoz cubertos com seus pratos 
em trezentos reais – iijc reais

Jttem duas escudelas de porçelana de Labastro e hum barço d’agoa 
as mãos em oytoçentos reais – biijc reais

malegua de Pysa /

Jttem dous pratos de cozynha em çento e çimquoenta reais – cento 
L reais
/fl. 23 v/

Jttem nove pratos de cortar majs pequenos de cozynha em 
quatroçentos e çimquoenta reais – iiijcL reais

Jttem omze pratos pequenos de cortar amarelos [sic] que estam em 
duzentos e vjmte reais – ijcxx reais

Jttem dous pratos mayores que os atras e quatro allgujdarjnhos em 
duzentos reais – ijc reais

Jttem oyto açafates de malega sete brancos e hum amarelo que 
estam em trezentos e vjmte reais – iijcxx reais

Jttem dois açafates pimtados que estam em çemto e çimquoenta 
reais – cento L reais

Jttem hum Resfrjador da mesma malega em duzentos reais – ijc reais
Jttem hum prato d’agoa as mãos jaspeado em çimquoenta reais – L  reais
Jttem duas talhas de malega de Valença em çemto e çimquoenta 

reais – cento L reais

Vjdros / que estam na dita casa

Jttem quatorze pratos de vjdro fejçam d’agoa as mãos tres dourados 
e os outros brancos em tres mjl e qujnhentos reais – iij [mil] bc reais
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Jttem oyto pratos de vjdro meãos hum he dourado em mjl e duzentos 
reais – j [mil] ijc reais

Jttem sejs pratos pequenjnos de vjdro em quatroçentos e oytemta 
reais – iiijcLxxx reais

Jttem tres cestos de vjdro Raxado em qujnhentos reais – bc reais
/fl. 24 v/

Jttem çimquo Resfrjadores de vjdro hum dourado e quatro Raxados 
majs ho Resfrjador dourado em mjll reais todos – j [mil] reais

Jttem hum pucaro de vjdro qualhado e hũa enfusa majs pequena em 
quatroçentos reais – iiijc reais

Jttem coremta e nove taças de vjdro crystalyno Raxadas e por Raxar 
em quatro mjl quatroçentos e trjmta reais – iiij [mil] iiijcxxx reais

Jttem coremta e sete copos crystalinos deles Raxados e delles com 
sobrecopos em dous mjl trezentos e çimquoenta reais – ij [mil] iijcL reais

Jttem trymta e tres pucaros gramdes crystalinos de muitas feições que 
estam em quatro mjl noveçentos e çimquoenta reais – iiij [mil] jxcL reais

Jttem çemto e dez pucaros de vydro crystaljno peqenos de todas 
sortes que estam em nove mjl e noveçentos reais – jx [mil] jxc reais

Jttem oyto gomjs de vjdro Raxados e por Raxar em mjl e sejsçentos 
reais – j [mil] bjc reais

Jttem coremta e hũa garafas de vjdro Raxadas e por Raxar em dous mjl 
e çimquenta reais em que entram peqenas e peqenjnas – ij [mil] L reais

Jttem quatro serpes de vjdro crystalyno Raxadas em quatroçentos 
reais – iiijc reais

Jttem çimquo garafas de pescoços Retorçidos e hũa de duas bocas 
em quynhentos reais – bc reais

Jttem quatorze panelas de vjdro em seteçemtos reais – bijcreais
Jttem sete arredomas em trezentos reais – iijc reais
Jttem tres copos de vjdro verde dourados em partes em duzentos 

reais – ijc reais
Jttem duas pomas com brymcos demtro de çera [?] em quatrocentos 

reais – iiijc reais
Jttem quatro arredomas pequenas em çem reais – cento reais
Jttem quatorze vjdros pequenjnos Raxados de brjmcos em trezemtos 

reais – iijc reais
Jttem dous barys de vjdro em çem reais – cento reais
Jttem sejs vjdros de velas com quatro pees de paao em mjl e duzentos 

reais – j [mil] ijc reais
Jttem dous castiçaees de vjdro em çem reais – cento reais
Jttem hũa calldejrjnha Raxada em çento e vjmte reais – cento xx reais

Jttem dous calldejrões pequenjnos de vjdro em çem reais – cento reais
Jttem duas escudellas Redondas de vjdro em çem reais – cento reais
Jttem tres cocos avaljados em duzentos e cincoenta reais – ijcL reais
Jttem tres bamdejas de pedra marmor duas gramdes e hũa pequena 

que estam em quynhentos reais – bc reais
/fl. 25/

Jttem tres pedras de moer com fejçõees hũa de Jaspe e outra preta e 
outra branca em oytoçentos reais – biijc reais

Jttem hum almofarjz de latam de pizar ambar e allmjscar em duzentos 
reais – ijc reais

Vjdros e porçelanas que estam no jnuentario 
dos moveeis adquerjdos

Jttem vjmte e çimquo pratos de cortar com pos bramcos e em partes 
pymtados d’azull digo que sam vjmte e nove que estam avaliados em 
mjl e quynhentos reais – j [miil] bc reais

Jttem sejs pratos de cortar majs pequenos que estam em trezentos 
reais – iijc reais

Jttem coremta e nove algujdarijnhos de porçelana pequenjnos que 
tem hum camgrejo no meo em dous mjl quatrocentos e çimquoenta 
reais – ij [mil] iiijcL reais

Jttem vjmte e tres algujdarjnhos majs alem das de çima d’outros 
lauores que estaa em mjl cento e çimquoenta reais – j [mil] cento L reais

Jttem dous pratos fejçam d’algujdarjnhos de bjcos que estam em 
duzentos e corenta reais – ijcR reais 

Jttem treze porçelanas covas Redomdas de borda vjradas [sic] que 
estam em dous mjl e duzentos reais – ij [mil] ijc reais
/fl. 25 v/

Jttem sesemta e çimquo escudelas de porçelena de comer Amtre 
grandes e pequenas que estam em quatro mjl quynhentos e çimquoenta 
reais – iiij [mil] bcL reais

Jttem dezoyto porçelanjnhas pequenjnas e hũa mayor que as outras 
de fejçam de syno que estam em quynhentos reais – bc reais

porçelanas que declarou a Senhora duquesa que lhe 
deu o senhor dom Costamtjno e outras pessoas /

Jttem oyto porçelanas fejçam de syno que estam em mjl e duzentos 
reais – j [mil] ijc reais
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Jttem tres buçetas de porçelana cubertas fejçam d’escudela que 
estam em noveçentos reais – jxc reais

Jttem hũa garafa e dous gomjs hum grande e outro pequeno em mjl 
e quynhentos reais – j [mil] bc reais 

Jttem dois boyões pequenos muyto que estam em trezentos reais – 
iijc reais

Jttem trymta escudelas de porçelana Redomdas que estam em quatro 
mjl e quynhentos reais – iiij [mil] bc reais

Jttem oyto pratos de porçelana de galynha em mjl e duzentos reais 
– j [mil] ijc reais

Jttem hũa porçelana mayor feyçam de taça e outra majs pequena que 
estam em quatroçentos reais – iiijc reais

Jttem vjmte e sete algujdarjnhos de porcylana feyçam de bocados e 
de brinquos em mjl sejsçemtos vjmte reais – j [mil] bjcxx reais
/fl. 26/

Jttem dezoyto porçelanas covas de feyçam d’escudelas de borda 
vyrada em tres mjl reais – iij [mil] reais

Jttem duas bandejas de paao da Jmdia que estam em quatroçentos 
reais – iiijc reais

Jttem duas bandejas de paao que estam em duzentos reais sam de 
nogueira que estam em duzentos reais – ijc reais

Jttem hum Retabolo de nosa Senhora da Graça que tem São Jeronimo 
de hũa parte e da outra Sam Tiago de Veneza em mjl reais – j [mil] 
reais

Jttem outro Retabolo da Saudaçam tambem de Veneza que estaa em 
mjl e duzentos reais – j [mil] ijc reais

 majs dos moveis adquirjdos

Jttem trymta e çimquo panelas e asados vjdrados vazios da adiçam 
dos trymta e sete da botyca que estam em mjl seteçemtos e çimquoenta 
reais – j [mil] bijcL reais

Jttem çimquo cajxas velhas das dez da botjca que estam em 
sejsçentos reais – bjc reais

Jttem huns paaos de hũas andilhas com seus fjos velhos que estam 
em quatroçentos reais – iiijc reais

Jttem dous collchões de çetjm fallso azull vazios que estam em dez 
mjl reais – x [mil] reais

Jttem vjmte e çimquo arrateis de bejjojm de bonjnas da adyçam de 
hũa arroba e /fl. 26 v/ hoyto arrates e estaa avalyado a sejsçentos o 

arratel momta qujmze mjl reais – xb [mil] reais
Toda a fazemda contheuda em este tytullo em estas sete meas folhas 

Reçebeo o dito Joam Gomez Vyejra da senhora duquesa da fazemda 
que ela tynha em sua casa E o djto 7 Joam Gomez Vjeyra Recebeo a 
dita fazemda asy como estaa escryta e se obrygou daar comta com 
entregua della ao senhor duque ou a quem sua excelencia mandar cada 
vez que lhe for pedida pera que obrygou seus beens e Rendas moveis 
e de Rajz avjdos e por aver e se desaforou de jujzes de seu foro e se 
obrigou Responder e pagar perante o Jujz destas partjlhas cada vez 
que o dito senhor mamdar sob as ditas obrygacões e asynou aquy aos 
vjmte e nove dias do mes de Novembro de j [mil] bc sesemta e sete 
Annos testemunhas que estavam presentes Amtonio Mouro e Vicente 
Fernandez e Nuno Allvarez Pereira cryados do duque e eu Sebastiam 
Allvarez que ho sprivj e Risquey / Viçente Fernandes testemunhas os 
sobreditos Sebastião Alvares ho spriuj 
[Assinaturas]
Vyçente Fernandez
Yoão Gomez Vieira 
Nuno Allvarez Pereira
Antonio Mouro 

/fl. 28/
[à margem superior esquerda: d’aquy por diante ser o que ficou da 
senhora duquesa]

das yoias e peças que a senhora duquesa tomou dos 
Jnuentarios das yojas d’ouro e pedrarya e outras peças que ela 

senhora tynha em sua casa de que tynha feito Jnuentarios /

Jttem hum colar d’ouro de pedrarja d’esmeralldas e Robis que tem 
nove esmeralldas e oyto Robis que estaa avaliado em çemto setemta 
e sejs mjl noveçentos sesemta e oyto reais – cento Lxxbj [mil] jxcLxbiij 
reais

Jttem hũa douradura de pedrarja que tem dezasete Robjs barrocos e 
oyto diamantes tavoas e vjmte e oyto peças de perlas Redomdas que 
estaa avaliada em setemta mjl reais – Lxx [mil] reais

Jttem hũas comtas d’ouro de Framça atonoladas esmalltadas vaãs e 
sam oytemta e çimquo que estam avaliadas em dezasejs mjl qujnhentos 
vjmte e çimquo reais – xbj [mil] bcxxb reais
[à margem inferior direita: 163U493]

7 Ms.: rasura sobre a 
palavra “Vjçente”.



415

/fl. 28 v/
Jttem setemta e çimquo botões d’ouro que tem cada hum hũa perla 

sam de feyçam de Rosa esmalltados e estam avaliados em novemta e 
sejs mjl e dezasete reais – LRbj [mil] xbij reais

Jttem hum anel de hum Roby tavoa de quatro lunetas [sic] que estaa 
avaliado em sejs mil reais – bj [mil] reais

Jttem duas pombinhas de perla emgastadas d’ouro e cada hũa com 
hũa perla pemdente esmalltadas que estam avaliados em doze mjl 
reais – xij [mil] reais

Jttem duas navetas de vjdro verde emgastadas em ouro esmaltadas 
que estam avaliadas em dous mjl duzentos e noventa reais – ij [mil] 
ijcLR reais

Jttem sete botões de grãos d’alljofar que tem cada hum hum grão 
engastado em ouro de quatro camtos E majs çimquo botões de perlas 
Redomdas esmalltados que estam todos em quatro mjl trezentos e 
oytemta reais – iiij [mil] iijcLxxx reais

Jttem hum cordão d’ouro de camtos de Robjs e tem cada camto 
quatro Robis barrocos e na petrjna hũa Rosa de Robis que sam dez 
Robjs tavoas que estaa avaliado em çento vjmte e çimquo mjl duzentos 
e nove reais – cento xxb [mil] ijcjx reais
/fl. 29/

Jttem hum pemdemte fejçam de cerco o corpo de perla e o majs 
d’ouro que estaa avalyado em quatro mjl reais – iiij [mil] reais

Jttem omze estremos d’ouro pequenjnos cheos d’ambar abertos 
feyçam de Luũas [sic] postos em hũas comtjnhas de paao de lenho 
nouo que estam avaliados em mjl e çem reais – j [mil] cento reais

Jttem hũa adem d’ouro com hũa folhynha na boca sem esmallte djse 
que esta era dos brymcos que lhe deu o duque que deus aja e que era 
sua preçipua e por jso a nam entregava e estaa avaliada em dous mjl 
oytoçemtos corenta e tres reais – ij [mil] biijcRiij reais

Jttem vjmte e sejs grãos d’alljofar que estam avaliados em sete mjl e 
oytoçentos reais dise que nam nos entregava pelas Rezões contheudas 
na adjçam açima – ij [mil] biijc reais

Jttem hum çiguanjnho d’ouro com hũa molherjnha nas Amquas que 
estaa em dous mjl duzentos e corenta reais que tambem dise que he 
dos brjncos– ij [mil] ijcR reais

Jttem hum tourjnho d’ouro com hum Libro filhado na orelha que 
estaa avaliado em dous mil oytoçentos e trymta reais dise que tambem 
he dos brjmcos – ij [mil] biijcxxx reais

[à margem inferior direita: 20U813]
/fl. 29 v/

Jttem huns fios d’alljofar meudo que estava posto em hum tramçado 
estam avaliados em dezasejs mjl e oytoçentos reais dise que he dos 
brymcos atras – xbj [mil] biijc reais

Jttem hũa maçã d’ambar que estaa avaliada em mjl e quynhentos 
reais dise que he dos ditos brymcos – j [mil] bc reais

8 Jttem huns fios d’alljofar meudo que estava posto em hum tramçado 
sam quatro fios estam avaliados em dezasejs mjl e oitoçentos reais 
dise que sam dos ditos brymcos – xbj [mil] biijc reais9

Jttem hum fio muito comprido de comtynhas d’ouro mujto meudinhas 
que dise que eram de tramçado que estaa avaliado em sejs mjl 
seteçemtos novemta e hum reais / dise que era outrosy dos bryncos 
que lhe dera o duque – bj [mil] bijcLRj reais

Jttem duas perlas solltas engastadas em ouro que estam em 
sejsçentos reais – bjc reais

Jttem hũa perla Redomda sem emgaste gramde que estaa avaliada 
em vjmte e quatro mil reais dise que era outrosy dos bryncos que lhe 
deu o duque – xxiiij [mil] reais

Jttem sete comtas d’ouro com quatro Robis cada hũa que estam em 
doze mjl e sejsçentos reais dise que tambem eram dos brymcos – xij 
[mil] bjc reais
/fl. 30/

Jttem hum anel de hum synete tem hum Rosto d’omem que estaa 
avaliado em mjl e quatroçentos reais dise que era dos brymcos atras 
declarados – j [mil] iiijc reais

Jttem hũa gora do senhor dom James que tem vjmte e dous botões 
d’asemtos de perlas e trymta e nove madronhjnhos d’ouro e majs 
quatro botões das perlas que estam fora das perlas que estaa em vjmte 
e tres mjl çemto e sesemta reais – xxiij [mil] cento Lx reais

Jttem hũa medalha d’ouro de Sam Jorge que tem dous Robis hum 
baroco e outro comprido pequenjno e oyto djamantes pequenjnos 
esmalltada que estaa na medalha digo na gora do senhor dom James 
seu filho e lhe pedio que lha nam entreguase e estaa avaliada em 
sesenta mjl reais – Lx [mil] reais

Jttem hum anel de hum diamante pequenjno tavoa allto esmalltado 
que estaa avaliado em çimquo mil reais – b [mil] reais

Jttem outro anel d’outro diamante do tamanho do de çima e da 
mesma feyçam que estaa avaliado em çimquo mil reais – b [mil] reais

8 Ms.: à margem esquerda: “no cabo 
desta entrega vay Resaluada”. 

9 Ms.: item riscado, uma vez que é 
repetido pelo escrivão- aparece 
no início deste mesmo fólio.
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Jttem outro anel de hum Robj tavoa que estaa avaliado em çemto e 
sesemta mil reais – cento Lx [mil] reais
[à margem inferior direita: 254U560]
/fl. 30 v/

Jttem hũa douradura d’ouro que tem dezanove perlas e dezanove 
mallmequeres esmalltada que estaa em quatorze mjl quynhemtos e 
vjmte e çimquo reais – xbiiij [mil] bcxxb reais

Jttem dous pemdemtes de fejçam de pratynhos de crystal guarneçidos 
d’ouro que tem cada hum hum Roby no meo que estam avaliados em 
çimquo mjl reais – b [mil] reais

Jttem duas navetas de crystal guarneçjdas d’ouro esmalltadas que 
estam avaliadas em quatro mjl oytoçentos e corenta reais – iiij [mil] 
biijcR reais

Jttem hũa cadea d’ouro de favo grosa da adiçam das duas que estaa 
avaliada em dezojto mil e oytoçentos reais – xbiij [mil] xbiij reais

Jttem hũa cadea d’ouro fejçam de Rodizios esmalltada de preto 
delgada que estaa avaliada em sete mjl oytoçentos e setenta reais – bij 
[mil] biijcLxx reais

Jttem outra cadea d’ouro delgada de feyçam de pomtas de diamantes 
que estaa avaliada em oyto mjl çento e vjmte reais – biij [mil] cento xx 
reais

Jttem çimquoenta botões d’ouro de crystal de feyçam de barys com 
hũa verga d’ouro pelo meo e tres Rodizios que estam avaliados em 
dezanove mjl quynhentos trynta e dous reais – xbiiij [mil] bcxxxij reais

[à margem inferior direita: 146U612]
/fl. 31/

Jttem outrosim quorenta botões de crystal mayores que os atras e o 
crystal he da feyçam do de çima com hũa verga d’ouro pelo meo com 
tres estrelas esmalltados que estam em vymte e sete mjl seteçentos e 
sesemta reais – xxbij [mil] bijcLx reais 

Jttem dezasejs pares de pomtas d’ouro gramdes abertos Retroçidos e 
tem hum canudo de prata por dentro sem esmallte que estam avaliadas 
em sesemta e sejs mil sejsçentos e corenta reais – lxbj [mil] bjcR reais

Jttem çimquoenta coraes fejçam de peras com çimquo extremos 
d’ouro de Framca que estam em dous mjl e sejscentos reais – ij [mil] 
bjc reais

Jttem huns pemdemteszinhos d’ouro sscilicet hum pucarjnho e hum 
pepyno e hũa cruz com hum crjstal e com hum christo dentro que estaa 
tudo em dous mjl oytoçemtos e doze reais – ij [mil] biijcxij reais

Jttem setemta e dous botões de crystal lavrados feyçam de pynhas 

emgastadas em ouro esmalltados que estam em coremta e sejs mjl e 
oytoçentos reais – Rbj [mil] biijc reais

Jttem hũa medalha de hum camafeu de molher esmalltado de mujtas 
/fl. 31 v/10 cores que nam estaa avaliada no Jnuentario e dise que nam 
sabia parte de tal medalha nem nunca a ouuera /.

Jttem trymta e sete botões d’ouro de dyamantes que tem cada hum 
dyamante tauvoa Lavrados e sam os botões Redomdos esmalltados de 
preto e bramco verde e Roxo e pesaram Asy como estam hum marco 
e tres omças e çimquo oytauas e meia que val a dynheyro coremta e 
tres mjl oytoçemtos vjmte e sete reais e foy avaliado cada botão digo 
cada dyamão em sete cruzados / E de feytyo a noveçentos reais cada 
hum que momta em tudo çemto e oytemta mjl seteçemtos vjmte e sete 
reais / E ao lamçar desta adiçam neste tytullo dyse a senhora duquesa 
que lhe nam Lamçase o ouro porque era seu por que ela o pagara de 
seu propyo dynheiro depois do faleçjmento do duque e que somente 
os dyamantes eram da fazenda e tynha ja protestado pelo ouro no 
Jnuentario ser seu Jn solido pois o pagara do seu dinheiro E por estar a 
dita adiçam Lamçada no Jnuentario a Lançej aquy pera se aver de daar 
sayda a ela / com a djta protestação – cento Lxxx [mil] bijcxxbij reais
/fl. 32/

Jttem hũa barynha d’ouro que ficou destes botões atras que estaa 
avaliada em tres mjl quatroçentos coremta e dous reais a qual dise 
outrosy que era sua do seu djnheiro e por estaar Lamçada no Jnuentario 
a Lamçey aquy – iij [mil] iiijcRij reais

Jttem trymta e sejs pomtas gramdes de crystal de tres qujnas e cada 
qujna engastada em ouro e a pomta e pee d’ouro esmalltadas / e diz a 
adiçam que declarou o doutor Esteuam Preto que estas pomtas sam Jn 
solidum da senhora duquesa que se fizeram de sesemta mjl reais que 
o duque que deus tem lhe dera pergumtamdo se querja amtes este 
djnheiro pera o seu escrytorjo se pera as pontas e que por esta causa 
as nam entregava / E portamto as nam entregou e comtudo as Lamçej 
aquj por estarem no Jnuentario – Lx [mil] reais

Jttem dezoyto pares de pomtas d’ouro de tres qujnas esmalltadas de 
bramco que estam em qujmze mjl duzemtos trynta e quatro reais – xb 
[mil] ijcxxxiiij reais

Majs peças que dise a senhora duquesa que tambem eram 
suas preçipuas por lhas daar o duque como as atras //

[à margem inferior direita: 78U676]
10 Ms.: à margem inferior 

direita: 146U612.
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/fl. 32 v/
Jttem sete estremos d’ouro Lavrados por çima esmalltados d’azul e 

bramco e preto / Redomdos que estam em hũas comtas de paao em 
oyto mjl e quatroçentos reais – biij [mil] iiijc reais

Jttem hum fio de coraes Redomdos que sam Lxiij gramdes tem 
oyto estremos d’ouro de França , e estaa avaliado em çimquo mjl e 
quatroçemtos reais / dyse a senhora duquesa que nam avia tal fio de 
coraes que se Lamçara por erro no Jnuentario porque nam avia majs 
que hos que ja entregou //.

Jttem hũa alemterna de crystal e demtro hum cruxufixo de paao 
guarneçido d’ouro esmaltado que estaa em quatro mjl quatroçemtos 
sesemta e tres reais – iiij [mil] iiijcLxiij reais

Jtem hum Corço o corpo de perla e o mais d’oiro com hum gram 
d’aljofar em dois mil e quatroçentos reis – ij [mil] iiijc reais

Jtem dous brymcos de crystal fejçam d’allmaraxa em dous mjl reais 
– ij [mil] reais

Jtem dous brymcos d’ouro de pemdemtes de filagrana cheos d’ambar 
feyçam de cabaçinhas em mil e çimquoenta e sete reais – j [mil] Lbij 
reais

Jttem hum anel de hum Roby de bago allto em dez mjl reais que 
estaa avaliado / sem Lunetas – xx [mil] reais

Jttem hum anel de serpe que tem hum dyamante pequeno allto em 
çimquo mjl reais – b [mil] reais

Jttem hum anel sem pedra fejçam de serpe como memorja em 
quynhentos reais – bc reais
/fl. 33/

Jttem dous pemdemtes d’ouro e Rubjletes de Çeylão com tres grãos 
d’aljofar pemdemtes que dyz adiçam que os deu o duque aa senhora 
dona Jsabel sua filha / estam avaliados em quatro mjl reais – iiij [mil] 
reais

Jttem hũa medalha de meo corpo d’omem emgastada em ouro e 
quatro Rubjletes ao Redor esmaltada com o estampam [sic] que diz 
a adyçam que deu o duque a senhora dona Jsabel sua filha que estam 
avaliada em dous mjl e seysçentos reais – ij [mil] bjc reais

Jttem duas figujnhas mujto pequenynas de coral com seus engastes 
que estam em duzentos reais – O200 reais

Jttem duas memorjas d’ouro de Çeylão guarneçidas de Rubyletes 
que estam em dous mjl reais – ij [mil] reais

Jttem çimquo Robys por Lavrar Redomdos que lhe deu o duque 

estamdo pera faleçer que estam avaliados em vymte mjl reais – xx [mil] 
reais

Jttem tres Rubjletes e tres diamantinhos tavoletas muito pequenjnos 
que diz que lhe deu o duque pera hũa medalha que estam avaliados em 
sejs mjl reais – bj [mil] reais
/fl. 33 v/

Jttem hũa bucetynha d’ouro pequenjna com sua chave e gomços 
que estaa avalyada em mjl oytoçentos e corenta reais – j [mil] biijcR 
reais

Jttem hum brymco feyçam de gallgo o corpo de perla e o majs d’ouro 
com hũa perla pequena pendente esmalltado / que estaa avaliado em 
tres mjl e duzentos reais – iij [mil] ijc reais

Jttem trymta e sete Asemtos de perlas pequenas Redomdas que 
estam avaliados em oyto mjl çento e corenta reais / sam pequenos 
/ – biij [mil] jcR reais

Jttem hum Ramal de comtas de beyjujm de bunjnas que sam corenta 
e oyto e çimquo estremos do mesmo gramdes Redondos que nam 
estam avaliadas no Jnuentario /

Jttem tres canudjnhos d’ouro de fejçam de colunas esmalltados 
de preto / que estam avaliados em duzentos trymta e quatro reais – 
ijcxxxiiij reais

Jttem hum botão de crjstal com hũa verga d’ouro que estaa avaliado 
em trezentos reais – iijc reais

Jttem hum Livro d’oras de nosa senhora dourado com suas brochas 
d’ouro esmalltado /fl. 34/ de verde preto e bramco que estaa avaliado 
em quatro mjl e quatroçentos reais – iiij [mil] iiijc reais

Jttem outro Ljbrynho majs pequeno d’oras de nosa senhora dourado 
com brochas d’ouro esmalltadas que estaa avaliado em tres mjl reais 
– iij [mil] reais

Jttem huns grãos d’alljofar meudos e hũas comtynhas d’ouro muyto 
meudjnhas e outras comtynhas de vjdro que o duque deu pera hũa gora 
do senhor dom James que estam avaliados em quatro mjl e trezentos 
reais – iiij [mil] iijc reais

Jttem vjmte botões pequenjnos de crystal com seus emgastes d’ouro 
que diz que sam de hum gibão do senhor dom James que estam em 
oyto mjl reais – biij [mil] reais

Jttem hum abano de crystal com duas vyeyras [sic] que estaa avaliado 
em tres mjl e duzentos reais – iij [mil] ijc reais

Jttem hum garfo e hũa colher de crystal guarneçidos de Robjs meudos 
e como que estaa avaliado em sejs mjl reais – bj [mil] reais
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Jttem hum didal d’ouro guarneçido de Robjs de Çeylão que estaa 
avaliado em dous mjl reais – ij [mil] reais
[à margem inferior direita: 30U900]
/fl. 34 v/

Jttem outro didal d’ouro esmalltado que estaa avaliado em mjl çento 
setemta e hum reais – j [mil] cento Lxxj reais 

Jttem hum talabarte d’ouro do Senhor dom James esmalltado com 
sua biqueira charneira e fjvelas que estaa avaliado em quatro mjl 
sejsçentos oytenta e sete reais – iiij [mil] bjcLxxxbij reais

Jttem hũa medalha de hum camafeu de molher emgastada em ouro 
com quatro Robis pequenjnos que he da gorra do senhor dom James 
que estaa avaliado em oyto mjl reais – biij [mil] reais

Jttem cadeynha d’ouro de chaves pequenjna que nam tem peso nem 
avalyaçam

Jttem hum bryvyayro dourado com brochas de prata com os Registos 
d’ouro e alljofar que estaa avaliado em dous mjl e qujnhentos reais – ij 
[mil]bc reais

Jttem outro bryvjayro de tres ofiçios d’encadernaçam de Framça sem 
Brochas que estaa avaliado em quatroçentos reais – iiijc reais

Jttem hum deornal encadernado em couro azull encadernaçam de 
Framça que estaa avaliado em duzentos reais – ijc reais
/fl. 35/

Jttem hum Livro d’oras d’emcadernaçam de França sem brochas que 
estaa avalyado em çemto e çimquoenta reais – cento L reais

Jttem hum Livro d’oras encadernado em couro emcorado dourado 
que estaa avaliado em trezentos reais – iijc reais

Jttem hum mjsal de Framça com Registo de prata que lhe deu o 
duque pera o oratorjo que estaa avallyado em trezentos e çimquoenta 
reais – iijcL reais

Jttem hum Reljcayro d’ouro com São Gregorjo de hum cabo e samta 
Caterjna do outro esmalltado de cores que estaa avallyado em tres mjl 
duzemtos e oytemta reais – iij [mil] ijcLxxx reais

Jttem hũa medalha que tem quatro diamantes e hum camafeu que 
tem tres feguras e hum Lião que estaa avaliada em vjmte e quatro 
mjl oytoçentos trjmta e sejs reais / e he hũa das duas que emtregou 
Amtonio Mouro e dise que a tynha o senhor dom James seu filho em 
hũa gora – xxiiij [mil] biijcxxxbj reais

Jttem duas cabaçinhas d’alljofar com duas perlas fejçam de peras 
pemdentes que estam em mil e duzentos reais sam do Jnuentario 

amtigo de Joam Gomez – j [mil] ijc reais
Jttem hũa nosa senhora da Goadalupe do modo da adiçam das duas 

que estaa em duzentos e vjmte reais – ijcxx reais
[à margem inferior direita: xxx [mil] cento Lxxxbj reais]
/fl. 35 v/

11 Jttem hũa nosa senhora d’ouro de comtas Redomda e da outra 
banda Sam Jeronimo que estaa em trezentos oytenta e quatro reais – 
iijcLxxxiiij reais

12 Jtem hum golpe de cadeynhas d’ouro que servem de guarnjçam de 
goras muito dellgada que estam avaliadas em sete mjl quynhentos e 
oytemta reais – bij [mil] bcLxxx reais

13 Jttem hum anel de prata de Relogio que hee feyçam de memorja 
que estaa em çem reais no Jnuentario dos adquerjdos de Joam Gomez 
Vieira – cento reais

soma biij [mil] Lxiiij reais

As quaes peças d’ouro e Joyas contheudas neste tytullo que estam 
escrytas em oyto meas ffolhas daquy pera tras por mjm sprivão em que 
momta hum comto e quynhentos mjl trezentos corenta e sete reais / 
dise a senhora duquesa dona Brytiz que as tomava na dita Comthia Aa 
conta do seu dote e arras 

E declarou sua senhorja que aquj vam alguns brymcos neste tytulo 
que o duque que deus tem lhe deu que pretende serem seus preçypuos 
e protesta que semdo-lhe jullgados serem seus preçypuos lhe ser dado 
a estymação deles em outra cousa pois vam metjdos nesta conta e 
soma Açyma  / e Jsto se for justiça e asynou aquy ao primeiro dia do 
mes de dezenbro de j [mil] bc sesemta e sete annos testemunhas que 
estavam presemtes Amtonio Fernandez Cordejro e Amtonio Mouro 
/fl. 36/ cryados do duque / e outros  e eu Sebastiam Allvarez que ho 
sprivi e foj majs testemunha Joam Gomez Vieira Sebastiam Allvarez 
que ho sprivi . E nam faça duujda na adiçam Riscada que diz / Jttem 
huns fios d’alljofar meudos / e acaba dise que sam dos ditos brymcos e 
estaa escrjto em quatro Regras e o prinçipio / d’outra testemunhas hos 
sobreditos Sebastiam Allvarez o spriui 
[Assinaturas]
A duquesa 
Antonio Mouro 
Yoão Gomez Vieira 
Amtonio Fernandez Cordeiro

11  Ms.: à margem esquerda 
Yoão Gomez”.

12  Ms.: à margem esquerda 
Yoão Gomez”.

13  Ms.: à margem esquerda 
Yoão Gomez”.
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/fl. 38/
Titulo da prata que tomou a senhora duquesa dos Jnuentarios 

que sua senhorja fez da prata que tynha em sua casa / 
e asy da que tynha Margarida Bispa dos Jnuentarios da 

mantearja que fez Fernam da Veigua // e dos Jnuentarios 
da guarda Roupa que fez Yoão Gomez Vieira //.

Jttem hũa baçinjqua de prata que estaa avaliada em sejs mjl 
quynhentos trymta e sete reais – bj [mil] bcxxxbij reais

Jttem outra baçinjqua majs pequena velha que estaa avaliada em 
quatro mjl e oytemta reais – iiij [mil] Lxxx reais

Jttem duas Salluas chaãs todas douradas da adiçam das quatro hũa 
tem as armas do mestre de Samtiago e outra as do Jfante de Granada / 
e sam as armas d’ouro que pela avaliaçam do Jnuentario vallem vjmte 
e hum mjl noveçentos e sete reais – xxj [mil] biiijcbij reais

Jttem dous brasejrjnhos de prata abertos lavrados com dous 
pratynhos que estam avaliados em sejs mjl sejsçentos vjmte e çimquo 
reais – bj [mil] bjcxxb reais

xxxjx [mil] cento Rjx
/fl. 38 v/

Jttem dous castycalinhos de pyvete abertos com dous pratjnhos que 
estam avaliados em tres mjl seteçemtos e sesemta reais – iij [mil] bijcLx 
reais

Jttem hum açafate de prata de pe de vergua bramco o major da 
adjçam dos dous que estaa avaliado em treze mjl duzentos e setemta e 
oyto reais – xiij [mil] ijcLxxbiij reais

Jttem hũa almaraxa lavrada e dourada que estaa em tres mjl 
noveçentos e çimquoenta reais – iij [mil] biiijcL reais

Jttem hũa escudelinha de lavar o Rosto dourada em partes chaã e de 
bycos que estaa avaliada em mjl çemto setemta e dous reais – j [mil] 
cento Lxxij reais

Jttem hum frasqujnho muito pequenjno dourado em partes que estaa 
avaliado em sejsçentos e dez reais – bjcx reais

Jttem hũa cajxinha de prata de polvilhos com sua cobrjtoura Lavrada 
como xadres que estaa avaliada em trezentos trymta e sete reais – 
iijcxxxbij reais

14 Jttem as Amdjlhas de prata que estam em Lisboa deposytadas / 
dise que laa se emtregarja

Jttem hũa Sallua de prata com cabo e hũa / /fl. 39/ tesoura d’espevitar 

presa por hũa cadea que estaa avaliada em oyto mjl duzentos vymte e 
çimquo reais – biij [mil] ijcxxb reais

Jttem outra Salua de prata lavrada em partes bramca oytauada estaa 
avaliada em quatro mjl duzentos e çimquoenta reais – iiij [mil] ijcL 
reais

Jttem outra Sallua majs pequena sejstavada de pe bramca que estaa 
avaliada em quatro mil trezentos e sesenta reais – biij [mil] iijcLx reais

Jttem hum tachynho de duas Asas pequenjno que estaa em mjl 
noveçentos setenta e oyto reais – j [mil] biiijcLxxbiij reais

Jttem hũa escudela d’orelhas e as orelhas lavradas que estaa avaliada 
em dous mjl e quynhemtos reais – ij [mil] bc reais

Jttem hum fonjl tambem de prata que estaa avaliado em oytoçemtos 
coremta e tres reais – biijcRiij reais

Jttem hũa proçolana toda dourada por demtro e por fora que estaa 
avaliada em quatro mjl setemta e çimquo reais – iiij [mil] Lxxb reais

Jttem hũa colherinha muito pequenjna velha d’ovos que estaa 
avaliada em duzemtos e çimquoenta reais – ijcL reais

xxbj [mil] iiijcLxxxj
/fl. 39 v/

Jttem hum calez dourado com Sua patena que estaa avaliado em 
çimquo mjl e duzemtos reais – b [mil] ijc reais

Jttem duas galhetas pequenjnas que servem no oratorjo que estam 
avaliadas em tres mjl e çimquoenta reais – iij [mil] L reais

Jttem hũa pena de prata que nam estaa avaliada no jnuentario // 
avaliou-se em duzentos reais – ijc reais

Jttem hũa almaraxa com hũas bandas douradas e lavradas e outras 
bramcas que estaa avaliada em mjl sejsçentos e çimquoenta reais – j 
[mil] bjcL reais

Jttem hum perfumador de mamga aberto com tres pees de cabra que 
estaa avaliado no Jnuentario em dous mjl e quynhemtos reais – ij [mil] 
bc reais

Jttem hum cano de prata de crystal que estaa avaliado no Jnuentario 
em quynhentos reais – bc reais

xiij [mil] cento
/fl. 40/

Jttem dous açucarejros com Suas cobritouras brancos que estam 
avalyados em vjmte e dous mjl duzentos setemta e çimquo reais – xxij 
[mil] ijcLxxb reais

Jttem duas panelinhas de prata Redomdas com suas cobrytouras 
14  Ms.: à margem esquerda: 

“em Lisboa” .
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chaãs que estam avaliadas em sete mjl quatroçemtos e çimquoenta 
reais – bij [mil] iiijcL reais

Jttem qujmze pratos de cortar pequenos que pesarom vymte marcos 
hũa omça / e duas oytauas a dous mjl e quynhentos reais o marco sam 
çimquoemta mjl trezentos e noventa reais e deve majs vjmte oytauas 
do servico deles – Cinquenta [mil] iijcLR reais

Jttem duas vjnagrejras gramdes que estam avaliadas em nove mjl e 
noveçentos reais / tornou-as a entregar a Joam Gomez Vieira

Jttem çimquo pratos de meia cozynha pequenos que estam avaliados 
em trymta e dous mjl seteçentos e dez reais – xxxij [mil] bijcx reais

Jttem tres faquas com os cabos de prata que diz a adiçam que vam 
avaliadas com as outras faquas no Jnuentario da mantearja na Soma 
mayor deles / pesarom e foram avaliados em dous mjl reais – ij [mil] reais

cento xb [mil] cento Lxb
/fl. 4 0v/

Jttem tres garfos e hũa colher / que diz a adyçam que vam pesados 
e avaliados no Jnuentario da mantearja na Soma mayor deles por laa 
estarem Lançados / pesarom quatro omças e çimquo oytauas que a 
Rezam de ij [mil] iiijc reais o marco como estam avaliados e xxx reais de 
feitio cada hum monta – j [mil] bcLxbij reais

Jttem hum oveyro de pee que estaa avaliado em mjl sejsçentos e 
sesenta reais – j [mil] bjcLx reais

Jttem hũa peça de saleiro pequenjna dourada que estaa avaliada em 
mil e setenta e çimquo reais – j [mil] Lxxb reais

Jttem sete castiçaees Redomdos e hũa tysoura foram avaliados em 
trymta e tres mjl reais – xxxiij [mil] reais

Jttem hum braseyrynho posto em hum cabo de paao que estaa 
avaliado em dous mjl sejsçentos e çinquoenta reais – ij [mil] bjcL reais

Jttem hũa escudela d’orelhas que estaa avaliada em dous mjl e 
quynhentos reais – ij [mil] bc reais

Jttem hũa porçelana que estaa avaliada em dous mjl duzentos e 
çimquoenta reais – ij [mil] ijcL reais
/fl. 41/

Jttem outra peça de saleiro pequena dourada que estaa avaliada em 
mjl e çem reais – j [mil] cento reais

Jttem hũa colher e hum garfo de prata e hũa faqua com o cabo de 
prata que diz a adiçam que vay no Jnuentario da mantearja pesarom 
duas omças e duas oytauas e meia que monta com trymta reais de 
fejtio por peça – bijcLxxx reais

Jttem hũa pueyra de prata dourada e hum tjmteyro grande de prata 
o tjmteyro he bramco que estaa avaliado em çimquo mjl duzentos e 
çimquoenta reais – b [mil] ijcL reais

Jttem hũa forma d’aljtrja de prata pesou e foj avaliada em mjl 
duzentos vjmte e çimquo reais – j [mil] ijcxxb reais

Jttem hum prato de cortar que serve no tymtejro da senhora duquesa 
/ e diz adiçam que vay Lamçado com os da mantearja no Jnuentario 
que fez Fernam da Veygua / que val tres mjl trezentos setemta e oyto 
reais – iij [mil] iijcLxxbiij reais

Jttem hũa campaynha de prata que estaa avaliada em tres mjl 
sejsçentos vymte e çimquo reais – iij [mil] bjcxxb reais

[à margem inferior direita: 15U358]
/fl. 41 v/

Jttem hũa bola d’aquentar As mãos aberta crespa que estaa avaliada 
em seteçemtos noventa e tres reais – bijcLRiij reais

Jttem hũa cruz de prata dourada com doze comtas azues engastadas 
na prata com seu pee de prata Lavrado e dourado que estaa avaliada 
em nove mjl e sejsçemtos reais – biiij [mil] bjc reais

Jttem hum açafate de prata de toucados que estaa avaliado em 
trymta mjl e oytoçentos reais – xxx [mil] biijc reais

Jttem hum prato d’agoa as mãos pequeno com hum perfil dourado 
pela borda e no fumdo que estaa avaliado em dez mjl seteçentos vymte 
e dous reais – x [mil] bijcxxij reais

Jttem hũa baçinjqua de prata que estaa avaliada em nove mjl 
trezentos oitenta e sete reais – 9O387 reais

Jttem hum castycalynho de prata Redomdo pequeno que estaa 
avaliado em dous mjl e trezemtos reais – ij [mil] iijc reais

/fl. 42/
Prata que tomou a senhora duquesa dos 

Jnuentarios de mantearja que fez Fernam da Vejga 
que tynha a seu carego Margarida Bispa /

Jttem duas escudelas de frallda da adição das seis porque as quatro 
emtregou a João Gomez Vieira / pezaram estas dous marcos sete 
omças e çimquo oytauas que a Rezam de dous mjl e quatroçentos 
reais o marco djgo de dous mil e quynhentos como estam avaliadas no 
Jnuentario valem sete mjl çemto sesenta e sete reais – bij [mil] cento 
Lx reais [sic]
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Jttem hum ovejro dos çimquo que estam em hũa adyção porque os 
quatro tomou o duque no Rol da prata e val este / dous mjl e duzentos 
reais – ij [mil] ijc reais

Jttem sejs garfjnhos da adição dos vynte e nove vallem estes mil 
seteçentos e dezojto reais – j [mil] bijcxbiij reais

Jttem hũa guarnjção d’abano que estaa em duzentos reais – ijc 
reais

Jttem çimquo colheres de pee de cabra alem das duas que Ja 
tem que estam nos seus Jnuentarios vallem estas çimquo dous mjl e 
oytemta reais – ij [mil] Lxxx reais
/fl. 42 v/

Jttem duas proçolanas da adiçam das tres porque a outra vay ja 
atras e estas duas vallem quatro mil e quynhentos reais – iiij [mil] bc 
reais

Jttem hũa taçinha de pee dourada por dentro e por fora que tem no 
pee hũas jarynhas e no meo hum Rosto vall çinquo mjl çemto oytemta 
e sete reais – b [mil] cento Lxxxbij reais

Jttem hũa albaradjnha bramca pesou çimquo omças e quatro 
oytauas e meia estaa avalliada em mjl noveçentos e setenta reais – j 
[mil] biiijcLxx reais

Jttem quatro baçios meãos gramdes pesaram trymta e sete mjl 
seteçentos e çimquoenta reais – xxxbij [mil] bijcL reais

Jttem hum prato meão pequeno que se chama // no Jnuentario da 
senhora duquesa de mea cozynha e he dos Jnuentarios da mantearja e 
val sejs mjl trezentos e oytemta reais / E djse que se pedio o primeiro 
Anno que faleçeo o duque Amtes de se fazer Jnuentario estando a 
fazenda comũa e em comum / E dyse a senhora duquesa que pois se 
perdera se perdese por todos e se perdera no mosteiro das chagas e 
protestou nam no pagar e eu me emformey e achey que se perdera e se 
fjzera njso deligemçia e se nam achara – b [mil] iijcLxxx reais
/fl. 43/

Jttem duas salseyras de prata valem tres mjl duzentos corenta e dous 
reais conforme a avaliaçam do Jnuentario – iij [mil] ijcRij reais

Prata que a Senhora duquesa tomou dos 
Jnuentarios de Joam Gomez Vieira

Jttem dous castjçaees Redondos de vela de quarta da adiçam dos 
oyto valem vymte e hum mjl duzemtos setemta e çymquo reais – xxj 
[mil] ijcLxxbj reais

Jttem hũa Salua bramca que tem hum Rosto de molher que estaa 
avaliada em oyto mjl vymte e oyto reais – biij [mil] xxbiij reais

Jttem outra salua Redonda toda dourada que tem no meo hũa figura 
de Laecom que estaa no Jnuentario das Joyas Amtigas da guarda 
Roupa que fez Joam Gomez Vieira que estaa avaliada em nove mjl e 
çimquoenta reais – j [mil] Cinquenta reais

Jttem hum castiçal de pallmatorja da adiçam dos dous que vale mjl 
sejsçentos vjnte e çimquo reais – j [mil] bjcxxb reais

Jttem hum perfumadorzinho com seu prato pequenjno lavrado do 
çyzel que estaa em quatro mjl sesenta e oyto reais – iiij [mil] Lxbiij 
reais

Jttem hum jarynho de dejtar agoa no tjmteiro que estaa em 
quynhentos trymta e sete reais – bcxxxbij reais
/fl. 43 v/

Toda esta prata contheuda e escryta neste tytullo nestas sejs meas 
folhas d’aquy pera tras / dise a senhora duquesa dona Brytiz que 
tomava A conta do seu dote e arras / na qual prata momta quatroçemtos 
çimquoemta e sete mjl oytoçemtos oytemta e hum reais como pareçe 
pelas adições dela contheudas neste tytullo / e asynou aquy ao primeiro 
dia do mes de dezembro de j [mil] bc sesemta e sete Anos testemunhas 
que estavam presentes Joam Gomez Vieira e Amtonio Mouro e Amtonio 
Fernandez cryados do duque e eu Sebastiam Allvarez que ho sprivi 
[Assinaturas]
A duquesa 
Yoão Gomez Vieira 
Antonio Mouro 
Amtonio Fernandez Cordeiro

/fl. 44/
Titulo dos moveis que a senhora duquesa tomou dos 

Jnuentarios este fez da guarda Reposta do Jnuentario 
antigo / e dos moueis do dote que ele tynha a seu cargo

Jttem hum pano d’armar da adiçam dos qujmze que tem hum Rey 
velho e hũa coluna com quatro ydolos e ao pee da coluna hũa Rainha 
de xxb covados que estaa avaliado em sete mjl reais – bij [mil]

Jttem outro pano da mesma adiçam de vjmte covados que tem hũa 
molher a hum canto com hum cofre na mão e hũa Rainha que abraça 
hum omem que estaa avaliado em quatro mjl e quynhentos reais – iiij 
[mil] bc reais
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Jttem outro pano que tem hum omem em hum caualo branco que 
tem outro de bajxo dos pes de xxb covados / que estaa avaliado em 
çimquo mjl reais / dise que tomava estes tres panos açima pera serviço 
de seus filhos – b [mil] reais

Jttem dous coxis de Raz da adiçam dos doze que estam avaliados 
estes a qujnhentos reais cada hum que dise que tomou pera serviço de 
seus filhos – bc reais

xbij [mil]
/fl. 44 v/

Jttem hum pano de Raz de quatro Anas he de nosa senhora com os 
Rejs magos muito vsado que estaa avaliado em mjl e sejsçentos reais 
– j [mil] bjc reais

Jttem hũa collcha de çetym cramesym de quatro panos forada com 
tafeta meo dobre que estaa avaliada em dezasejs mjl reais – xbj [mil] 
reais

Jttem hũa collcha de tafeta cramesym de catere pequena vaã que 
estaa avaliada em çimquo mjl reais – b [mil] reais

Jttem dous coxjs de veludo cramesym da adiçam dos quatro cheos 
de frouxel que estam avaliados em tres mil reais – iij [mil] reais

Jttem hũa almofada de veludo azull com suas borlas velha com 
buracos que estaa avaliada em quynhentos reais – bc reais

Jttem hũa almofada de veludo cramesym com borlas de Retros 
cramesym comprjda e estreyta velha que estaa avaliada em seysçentos 
reais – bjc reais

Jttem dous alambeis da adiçam dos quatro que estam avaliados em 
dous mjl e quatroçentos reais – ij [mil] iiijc reais

Jttem duas cadeiras de veludo cramesym da adiçam das trymta e 
quatro que estam avaliadas a tres mjl e oytoçentos reais cada hũa sam 
sete mjl e sejsçentos reais – bij [mil] bjc reais

xxxbj [mil] bijc

/fl. 45/
Jttem hũa allcatifa de xio de vara e meia de comprjdo e de Largo hũa 

vara escosa campo bramco e no meo hũa Rosa encarnada com hum 
barete pendurado cadilhos vermelhos que estaa avaliada em dous mjl 
e quatroçentos reais – ij [mil] iiijc reais

Jttem outra allcatifa de xio de vara e meia de comprjdo e vara escosa 
de largo campo branco e tem no meo hũa Roza verde e vermelha e os 
cantos encarnados que estaa em dous mjl reais – ij [mil] reais

Jttem hum cobrytor de Ruão do selo amarelo que tem dous panos 

de bremado [sic] do mesmo pano que estaa avallyado em dous mjl 
reais – ij [mil] reais

Jttem hum cobrjtor de grã pequeno que nam tem majs de hum pano 
tem ourelos pelas Jlhargas que estaa avalyado em mjl reais – j [mil] 
reais

Jttem a madeira de quatro cadeiras d’espalldas / nova de paao de 
nogueira que fez Alluaro Corea que Jmda nam tyveram couros que 
estam avaliadas em dous mjl e quatroçentos reais – ij [mil] iiijc reais

Jttem quatro cadeiras d’emcosto velhas que estam avaliadas em mjl 
e duzentos reais – j [mil] ijc reais

Jttem hum Leytynho que veo de Framdez de charola que tem a 
cabjçejra marchetada da adição dos dous que estaa avalyado em mjl 
reais – j [mil] reais

xij [mil]
/fl. 45 v/

Jttem hũa collcha d’olamda sem allgodam de dous panos e meio e de 
duas varas de comprydo que tem hũa çercadurjnha de Lavor d’esteyra 
que estaa avaliada em dous mjl reais – ij [mil] reais

Jttem outra collcha d’olamda vazia gramde de tres panos e meio e de 
comprydo tres varas e sesma com as armas no meo pespomtadas que 
estaa avaliada em dez mjl reais – x [mil] reais

Jttem outra collcha d’olamda vazia de dous panos e meio e de 
comprjdo duas varas mall medidas que estaa avaliada em dous mjl e 
quynhentos reais – ij [mil] bc reais

Jttem outra collcha d’olamda vazia de tres panos e meio com as armas 
no meo com hum lavor d’estejra pela borda de tres varas e oytaua de 
comprjdo que estaa em dez mjl reais – x [mil] reais

Jttem outra collcha da Jmdia de çimquo panos e de tres varas de 
comprjdo acojrelada de Retros branco com suas borlas tem nos camtos 
quatro Rodas que estaa avaliada em çimquo mjl reais – b [mil] reais

Jttem outra collcha d’olanda de duas varas e çimquo sesmas de 
comprjdo lavrada de Rodas e contem quatro Rodas e hũa Rodinha 
pequena com quatro folhas ao Redor que estaa avaliada em sejs mjl 
reais – bj [mil] reais

xxxb [mil] bc

/fl. 46/
Jttem hũa collcha d’olamda pequena de tres panos e de duas varas 

e duas terças de comprjdo Lavrada de Rodas que tem duas çercaduras 
hũa gramde e outra pequena que se comprou a Antam Landym vsada 
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com buraquynhos que estas avaliada em çimquo mjl reais – b [mil] reais
Jttem hũa mesa de noguejra Lavrada que Lavrou o mestre Jeronjmo 

que sem pees estaa avaliada em oytoçentos reais – biijc reais
Jttem hũa mesa d’Alemanha da adiçam das quatro a mjlhor com 

seus pes que estaa avaliada em dous mjl e duzentos reais – ij [mil] ijc 
reais

Jttem outra mesa da dita adiçam das quatro do frejxo que estaa em 
quatroçentos reais – iiijc reais

Jtem huns pees de hũa mesa que levou Bertolameu Mendez que 
estaa em duzentos reais – ijc reais

Cousas que tomou a senhora duquesa do Jnuentario 
que fez Vicente Fernandez das peças do dote/.

Jttem treze guarda portas de Raz dos patriarcas da adiçam dos 
dezasete que estam estas avaliadas em novemta e tres mil reais – LRiij 
[mil] reais

Jttem hum pano d’armar de Raz de vjmte covados que tem no meo 
hũa coluna sobre hum pedestal15 e huns camellos caregados que estaa 
em dez mjl reais – x [mil] reais
/fl. 46 v/

Jttem outro pano d’armar de Raz de vjmte e quatro covados que tem 
hum camello grande selado com gualldrapa novo que estaa avaliado 
em treze mjl reais – xiij [mil] reais

Jttem outro pano d’armar de Raz de dezasejs covados que tem hum 
Rey com hum çeptro na mão e hũa espada com hũas Letras que diz 
abemoleque que estaa avalyado em oyto mjl reais – biij [mil] reais

Hestes moveis espriptos em tres meas ffolhas daquy pera tras momta 
duzemtos trymta e tres mjl e oytoçentos reais / dyse a senhora duquesa 
dona Brytyz que os tomava Aa conta de seu dote e arras / e asynou 
aquy Ao primeiro dia do mes de dezembro do Ano de j [mil] bc sesemta 
e sete Anos testemunhas que estavam presemtes Joam Gomez Vieira e 
Amtonio Mouro / e Amtonio Fernandez Cordeiro crjados do duque e eu 
Sebastiam Allvarez que ho spriui 
[Assinaturas]
A duquesa 
Antonio Mouro 
Yoão Gomez Vieira 
Amtonio Fernandez Cordeiro

/fl. 48/
Titulo dos moveis que a Senhora duquesa 

tomou do Jnuentario do movel Amtigo que tynha em 
sua casa / E asy dos Jnuentarios que fez Yoão Gomez 

Vieira da guarda da Roupa / e asy dos adquerjdos

Jttem hum travjseyro gramde de costado Lavor Largo com hũa 
cadeneta Larga pelo meo com quatro allmofadjnhas do teor novo com 
nodoas que estaa em sejs mill reais – bj [mil] reais

Jttem quatro meos travjseiros novos de lã de que nunqua serviram 
nem tem botõees com duas allmofadjnhas do teor que estam avalyados 
em mil e quatroçentos reais – j [mil] iiijc reais

Jttem duas armaduras de Leyto d’olamda gramdes velhas de dous 
allparauazes framjados com suas coredjçes o mjlhor em sete mjl reais 
/ E outro Roto em tres mjl reais – x [mil] reais

Jttem hum cobrytor d’escarlatjm bramco que serve na cama da 
Senhora duquesa que estaa em mjl e quynhentos reais – j [mil] bc reais

Lençõees

Jttem dous Lençõees d’olamda de tres panos e meio cada hum e de 
tres varas de comprydo que estam em dous mjl reais – ij [mil] reais

/fl. 48 v/
Jttem nove Lenções d’olamda que estam Lançados no Jnuentario em 

sete adições que estam avaliados em nove mjl reais – jx [mil] reais
Jttem quatorze Lenções de barbamte que estam Lamçados no 

Jnuentario por quatorze adições avaliados em treze mjl oytoçentos e 
trymta reais – xiij [mil] biijcxxx reais

Jttem quatro Lenções d’estopa que estam Lamçados no Jnuentario 
por duas adições em mil reais – j [mil] reais

Jttem quatorze Lenções de pano de lynho que estam Lamçados por 
omze adições em quatorze mjl e trezentos reais – xiiij [mil] iijc reais

colchões

Jttem tres collchões de barmante novos chaos de lam vsados que 
vjeram da Reposta que estam avallyados em tres mjl e trezentos reais 
– iij [mil] iijc reais

Jttem dous collchões da adiçam dos çimquo chaos de llam em mjl e 
duzentos reais – j [mil] ijc reais

15  Ms.: corrigido da palavra 
“pedrestal [sic]”.
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Jttem tres cobrytores d’escarlate velhos em que dormem os senhores 
que estam Lamçados por tres adições no jnuentario e avaliados em 
tres mjl sejsçentos reais todos – iij [mil] bjc reais

Rbj [mil] ijcxxx
/fl. 49/

Jttem hum cobrytor de papa dos dous com Ljstras azues pequenos 
vsados que tomou em sejsçentos reais – bjc reais

Jttem hum cobrytor de papa de tram [sic] com Listras azues velho 
que tynha Margarida Bispa que estaa em quatroçentos reais – iiijc reais

Jttem tres alambeis da adiçam dos çimquo velhos em quatroçentos 
reais – iiijc reais

Jttem dous Reposteyros das armas velhos que estam avaliados em 
mjl e oytoçentos reais – j [mil] bjjjc reais

Jttem tres alcatifas hũa de campo vermelho com hũa Rosa amarela / e 
duas de Castela que estam todas avaliadas e Lançadas per tres adyções 
em çimquo mjl reais – b [mil] reais

Jttem dous tapetes pequenjnos de campo vermelho çanefas azueis 
que estam avaliados em quatroçentos reais – iiijc reais

Jttem duas vestimentas hũa de çetjm azull e outra de tafeta preto e 
Roxo Raxada d’ouro que estam avaliadas em nove mjl e duzentos reais 
e Lançadas per duas adições – jx [mil] ijc reais

cera branca /

Jttem a çera branca que estaa na botyca que estaa Lamçada per 
quatro adições que estaa avaliada em sete mjl e çem reais – bij [mil] 
cento reais

xxiiij [mil] bijc

/fl. 49 v/
Cousas da botjca

[Jttem quatro Resfrjadores de latam que estam avaliados em sejs 
mjl e quatroçentos reais dous delles tem pees postjços – bj [mil] iiijc 
reais]16

Jttem dous Resfrjadores de Latam gramdes majs comprjdos com 
pees postjços que estam avaliados em dous mjl e oytoçentos reais – ij 
[mil] biijc reais

Jttem tres tachos de latam hum grande e outro meão e outro 
pequenjno o major tem hum Remendo que estam avaliados todos em 
oytoçentos reais – biijc reais

Jttem dous tachos de cobre grandes de asas que estam avaliados em 

mjl reais – j [mil] reais
Jttem hũa calldejrjnha de latam de butjca que estaa avaliada em mjl 

reais – j [mil] reais
Jttem nove baçinjquos de latam que estam em quynhentos reais – bc 

reais
Jttem hũa coadeira de llatam que estaa em çem reais – cento reais
Jttem sejs baçias de latam de coser fartees e duas pequenas que sam 

oyto que estam avaliadas em mjl e quynhentos reais – j [mil] bc reais
Jttem hũa baçia Redomda de Latam como de barbear que estaa em 

duzentos reais – ijc reais
Jttem dous allmofarjzes hum de latam e outro de metal vsados que 

estam em seteçentos reais – bijc reais
Jttem hũa baçia de Latam de martelo de pees velha que estaa 

avaliada em sejsçentos reais – bjc reais
jx [mil] ijc

/fl. 50/
Jttem hum tachjnho pequenjno quebrado / de latam que estaa 

avaliado em trymta reais – xxx reais
Jttem dous çacos de Latam velhos que estam ambos em çento e 

çimquoenta reais – cento L reais
Jttem tres escumadeiras hũa de cobre e duas de latam que estam 

avaliadas em çemto e çimquoenta reais – cento L reais
Jttem duas balamças de latam de comcha hũa grande e outra pequena 

que estam ambas em çento e sesenta reais – cento Lx reais
Jttem hum marco a que faltam dous pesos que estaa em trymta reais 

– xxx reais
Jttem dous castiçaes de latam velhos que estam avaliados em 

çimquoenta reais – Cinquenta reais
Jttem hum camtaro de cobre velho que estaa avaliado em sejsçentos 

reais – bjc reais
Jttem dous calldeyrões de cobre hum grande e outro majs pequeno 

velhos que estam em mjl e trezentos reais – j [mil] iijc reais
Jttem tres Rollos que estam em duzentos reais – ijc reais
Jttem hũa grelha e hũa trempem pequena velhas que estam em 

çimquoenta reais – Cinquenta reais
Jttem çimquo colheres de latam velhas que estam avaliadas em 

çemto e çinquoenta reais – cento reais
Jttem hũa sertã das duas de ferro que estaa avallyada em çem reais 

– cento reais
ij [mil] jxcLxx

/fl. 50 v/16  Ms.: rasura sobre esta entrada.
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Jttem duas colheres de fero e hum garfo d’arame que estam avaliados 
em coremta reais – R reais

Jttem hum pucaro de cobre velho que estaa avaliado em sesemta 
reais – Lx reais

Jttem hũa gral de cobryr / e hũa Rapadoura de fero velha / em çento 
e vjmte reais – cento xx reais

Jttem huns Feros d’obreas velhos e quatorze fusos de cobrjr de 
llatam que estam em noveçemtos reais – biiijc reais

Jttem hũa arroba e meia de pesos de fero velhos que estam avaliados 
em trezentos reais – iijc reais

Jttem hum bonseyro e hum sedeiro que estam avaliados em 
oytoçentos reais – biijc reais

Jttem hum Lagar de paao de tjrar olios velho que estaa avaliado em 
quynhentos reais – bc reais

Jttem hum grall grande e outro pequeno e hũa pia que estaa tudo em 
duzemtos e çimquoenta reais – ijcL reais

Jttem sete barys de cobre de ter agoas grandes em dous mjl e 
oytoçentos reais / E nove pequenos em mjl e oytoçentos reais – j [mil] 
biijc reais

Jttem hum camtarjnho de cobre velho que estaa avaliado em 
quatroçentos reais – iiijc reais

bij [mil] jxcLxx
/fl. 51/

Jttem hum escalfador de cobre gramde e dous pequenos que estam 
Lançados per tres adições em duzentos e sesemta reais – ijcLx reais

Jttem quatro formas d’alampada duas de cobre e duas de latam que 
estam avaliadas em çemto e çinquoenta reais – cento L reais

Jttem hum esquemtador de cobre velho que estaa avaliado em 
trezentos reais – iijc reais

Jttem treze alambiques com suas sertaãs que estam em tres mjl e 
çem reais – iij [mil] cento reais

Jttem hũa trempem gramde de fugarejro de fero / que estaa avaliado 
em trezentos reais – iijc reais

Jttem hũa comfejtejra de cobre que estaa avaliada em çem reais – 
cento reais

Jttem hũa paa de tyrar brasas e duas furqujlhas de fero velhas que 
estam avaliadas em çem reais – cento reais

Jttem sejs formas de chumbo de fazer carouços de pexegos que 
estam em trymta reais – xxx reais

Jttem hũa pedra de marmor de fazer alfeloas que estaa avaliada em 
çem reais – cento reais

Jttem sete pratos d’estanho pequenos de cortar vsados que estam 
avaliados em duzentos e ojtenta reais – ijcLxxx reais

Iiij [mil] bijcxx
/fl. 51 v/

Jttem hũa fateza de fero pequena que estaa avaliada em çimquoenta 
reais – Cinquenta reais

Jttem nove taboleiros que estam avaliados em quatroçentos reais – 
iiijc reais

Jttem nove taboleiros pequenjnos e tres bamdejas que estaa tudo 
avaliado em trezentos reais – iijc reais

Jttem qujmze trymchos que estam em quatroçentos reais são de 
paao – iiijc reais

Jttem dous çestos muito grandes velhos que estam avaliados em 
çem reais – cento reais

Jttem dez trymchjnhos de paao pequenjnos que estam em çem reais 
– cento reais

Jttem hum açafate de Veneza que tem em çima da cobrytoura hum 
vjdro que estaa em corenta reais – R reais

Jttem dez acafates gramdes que estam avaliados em duzentos e 
corenta reais – ijcR reais

Jttem quatro balayos grandes e hum pequenjno que estam em 
duzentos reais – ijc reais

Jttem quatro cabazes d’aza vsados que estam em çem reais – cento 
reais

Jttem hum Lemçol d’estopa groso que serve na botjca que estaa em 
çem reais – cento reais

Jttem tres Lemções d’estopa Rotos e velhos que estam avaliados em 
duzentos reais – ijc reais

Jttem duas toalhas pera os ospedes que estam em trezentos reais – 
iijc reais

Ij [mil] bcxxx
/fl. 52/

Jttem sejs açafatynhos pequenjnos velhos da adiçam dos vjmte e 
quatro que estam em sesemta reais – Lx reais

Jttem sejs panos da botyca que estam em quinhemtos e çimquoenta 
reais – bcL reais

Jttem hũa mesa de bordos sem pees pequena de çimquo pallmos 
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que serve na botjca que estaa avaliada em trezentos reais – iijc reais
Jttem hũa baçia de Latam de pees que estaa avaliada em oytoçentos 

reais – biijc reais
Jttem hum tear de fitinha velho que estaa avaliado em mjl reais de 

quatro ordens digo que he hum sedeiro de quatro ordens – j [mil] reais
Jttem hum tear de fitjnha velho que estaa avaliado em çem reais – 

cento reais
Jttem meia duzia de toalhas adamascadas pequenas de merenda de 

figuras novas que estam avaliadas em tres mjl reais – iij [mil] reais
Jttem dous meos travjseiros d’olamda fjna Lavrados de verde novos 

que estam em dous mjl e seteçentos reais – ij [mil] bijc reais
Jttem tres pemteadores da Jmdia de Rebotym Lavrados de pomto de 

cadea com Suas cadanetas que estam avaliados em oyto mjl reais – biij 

[mil] reais
Jttem hũa peça de lão fjno que estaa avaliado em quatro mil e 

oytoçentos reais – iiij [mil] biijc reais
xxj [mil] iijcx

/fl. 52 v/
Jttem duas toalhas adamascadas de dezasejs quortejs [sic] que estam 

avaliadas em tres mjl trezentos e çimquoenta reais – iij [mil] iijcL reais
Jttem hum escrytorjo d’Alemanha grande sem pees que estaa 

avaliado em dous mjl e quatroçentos reais – ij [mil] iiijc reais
Jttem hum escrjtorjo de bordo que se fez em Vjlla Vjçosa que estaa 

em mjl e sejsçentos reais – j [mil] bjc reais
Jttem duas arqujnhas encouradas hũa nova e outra velha de ter 

Lavores e lynhas que estam em mjl reais – j [mil] reais
Jttem hum cofre d’ouro e verde da Jmdia a guarnjçam de prata he 

adquerjda que estaa avaliado em quatro mjl reais – iiij [mil] reais
Jttem hũa arqujnha da Chjna pequenjna pjmtada de ter Reliqujas 

guarneçida de prata que estaa em mjl e duzentos reais – j [mil] ijc 
reais

Jttem duas arcas de couro cortjdo de duas encargas17 velhas e outra 
de cabelo que estam todas em mjl e trezentos reais – j [mil] iijc reais

Jttem hum escabelo da adiçam dos çimquo dygo sejs que estaa 
avaliado em çem reais – cento reais

Jttem hũa cajxa de noguejra e outra de Roupa que estam na adiçam 
das tres em oytoçentos reais – j [mil] biijc reais

xb [mil] bijc Cinquenta
/fl. 53/

Jttem hum Lençol de Ruão de quatro panos e outro de tres de lynho 
que estam em mjl reais – j [mil] reais

Jttem outro Lençol de Ramo e meio de barbante que estaa em 
duzentos reais – ijc reais

Jttem hum cestynho forado de çetim de cramezym com hũa Remdjnha 
d’ouro / e he velho que estaa em mjl reais – j [mil] reais

Jttem hũa mesa marchetada Amtiga que estaa avaliada em çem reais 
por ser quebrada – cento reais

Jttem hũa mesa pequena entregou-a a Yoão Gomez Vieira na 
entrega

Jttem hũa arqujnha de noguejra com hũa pedra de moer com feyçam 
e huns vjdrynhos que estaa em quynhentos reais – bc reais

Jttem hum escrytorjo d’Alemanha guarneçydo de fora de veludo 
verde que dise que lhe dera o duque que deus aja e o foro do veludo 
foj de hũa vasqujnha sua dela senhora que trouxe / e diz a adiçam que 
lhe pertençe a ela senhora e nam estaa avalyado /

Movees do Jnuentario que fez a senhora 
duquesa dos adquerjdos em seu tempo

Jttem hum travjseiro gramde d’olamda com hũa Remda de lynhas 
larga com duas almofadjnhas do teor novo sem botões em mjl e 
quatroçentos reais – j [mil] iiijc reais

Jttem oyto meos traujseiros de barbante novos e sete allmofadjnhas 
chãos em mjl e quatroçentos reais – j [mil] iiijc reais

[à margem inferior direita 5U600]
/fl. 53 v/

Jttem oyto meos traviseiros d’olamda novos e oyto allmofadinhas 
chãos que estam em dous mil e seteçentos reais – ij [mil] bijc reais

Jttem çimquo camjsas do duque que deus aja tres de pano de lynho 
e duas d’olanda novas digo duas de lynho e trees d’olanda hũa com 
manteo e duas sem mamteo / que estam em tres mjl e sejsçentos reais 
– iij [mil] bjc reais

Jttem çimquo corpos de camjsas por acabar tres de pano de lynho e 
duas d’olamda sem mamteos e hũa de lynho sem mamteo / que estam 
em dous mjl e seteçentos reais – ij [mil] bijc reais

Jttem sejs Lenções de pano de ljnho çimquo de quatro panos e hum 
de çimquo panos novos que estam em doze mjl e quatroçentos reais – 
xij [mil] iiijc reais

17  Ms.: corrigido da palavra 
“encarga [sic]”.
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Jttem dous Lenções de Ruão groso vsados de tres panos e meio que 
estam em oytoçentos reais – biijc reais

Jttem quatro Recheos de meos travisejros de camjlha cheos de llam 
de barmante e sete allmofadinhas em quynhentos reais – bc reais

Jttem dezojto fronhas de meos traviseiros de barbamte e d’olanda 
com nove allmofadjnhas do teor vsadas que estam em dous mjl e 
seteçentos reais – ij [mil] bijc reais

Jttem oyto Lenções de lynho que servem nas camas dos senhores 
que estam em quatro mjl reais – iiij [mil] reais

Jttem quatro fronhas de traviseiros e duas almo/fl. 54/fadinhas de 
barmante chaãs das camas dos senhores que estam em quynhemtos 
reais – bc reais

Jttem sejs Lenções de Ruão e de lynho velhos que servem na cama 
dos senhores em mjl e oytoçemtos reais – j [mil] biijc reais

Jttem tres collchões novos de Ruão da cama dos senhores que estam 
em tres mjl e sejsçentos reais – iij [mil] bjc reais

Jttem çinquo collchões de pano de ljnho grosos d’ospedis cheos de 
lam pequenos velhos que estam em tres mjl e duzentos reais – iij [mil] 
ijc reais

Jttem hum Recheo de pano de lynho de hũa vara de comprjdo velho 
em çemto e çimquoenta reais – cento L reais

Jttem dous Lenções de lynho groso de tres panos dos ospedes vsados 
que estam em mjl e çem reais – j [mil] cento reais

Jttem hũa collcha de Ruão grosa cayse nova de duas varas e meia de 
comprjdo e duas e quarta de Largo que estaa em quatro mjl reais – iiij 
[mil] reais

Jttem hũa tea d’estopa que estava na botjca que tem trymta e tres 
varas de tres pallmos de largo que estaa em noveçentos e noventa 
reais – jxcLR reais

Jttem outra tea de pano que tem corenta varas de tres palmos de 
largo que estaa em mjl e oytoçentos reais – j [mil] biijc reais

Jttem outra tea de pano de lynho que tem trymta e sete varas e meia 
da sorte do de çima que estaa avaliado em mjl sejsçentos oytemta e 
sete reais – j [mil] bjcLxxxbij reais

xbiij [mil] biijcxxbjj
/fl. 54 v/

Jttem outra tea de pano de lynho curado que tem treze varas e meia 
que estaa em sejsçentos e çimquo reais e dise a djta senhora duquesa 
que estas teas que eram suas perçipuas e protesta lhe serem Jullgadas 

asy como tem protestado o doutor Esteuam Preto seu procurador – bjcb 
reais

majs cousas adquerjdas da botjca

Jttem dous picheis digo dous tachynhos hum de cobre e outro de 
latam que estam em çemto e çimquoenta reais – cento L reais

Jttem quatro calldeiras de latam meaãs vsadas que estam em mjl e 
sejsçentos reais – j [mil] bjc reais

Jttem hum castiçall de latam e hum çaco de latam e hum camdjejro 
de fero velho em çemto e çimquoenta reais – cento L reais

Jttem dous ferros de chumine de braço e hũa fera e hũa tenaz e hum 
fercado e outra ferra que serve os senhores que estaa tudo em tres mjl 
reais – iij [mil] reais

Jttem hum trempem gramde de fero de fugareiro vsada que estaa em 
tresentos reais – iijc reais

Jttem dous fugarejros de cobre grandes vsados que estam em mjl 
reais – j [mil] reais

Jttem sejs taboleiros vsados que estam em quatroçemtos reais– iiijc 
reais

Jttem çimquo varas de pano d’estopa pera serviço da botjca em çem 
reais – cento reais

bij [mil] iijcb
/fl. 55/

Jttem vjmte e quatro allqueires d’amendoas com casqa que estam 
em mjl noveçentos e sesenta reais – j [mil] jxcLx reais

Jttem vjmte e hum alquejres de trygo branco / que estam em mjl 
sejsçentos e oytemta reais – j [mil] bjcLxxx reais

Jttem tres algujdares vidrados e dous de baro que estam em çemto e 
çimquoenta reais – cento L reais

Jttem dous potes que tejam dez alqueires de mel que estam em 
quatro mil reais – iiij [mil] reais

Jttem outro pote em que estavam dous alquejres de mel pouquo 
menos que estam em oytoçentos reais – biijc reais

Jttem em outro tenor estaa alquejre e meio que estaa em sejsçentos 
reais – bjc reais

Jttem çimquo arrobas e meia d’açucar da Jlha da Madeira que estaa 
avaliado a mjl e oytoçentos reais arroba que sam nove mjl e seteçentos 
reais Sam da adiçam dos xbij [mil] cento porque o majs vay aa conta do 
senhor duque – jx [mil] bijc reais
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Jttem nove tigelinhas de fogo pequenjnas que estam em trymta reais 
– xxx reais

Jttem nove buçetas de vjdro pera marmelada pequenas e hum pucaro 
que estam em duzentos reais – ijc reais

Jttem dezojto vjdros de ter agoas amtre arredomjnhas e vjdros que 
estam em quatroçentos reais – iiijc reais

Jttem nove arredomas de ter xaropes que hũa esta chea de mjva de 
marmelada e outra meia e duas com hum pouquo d’alexamdryno coado 
e outra arredoma chea de xarope alexandryno tudo em quynhentos 
reais – bc reais

xx [mil] xx
/fl. 55 v/

Jttem trymta e quatro / digo quatro panelas vjdradas pequenjnas que 
estam em corenta reais – R reais

18Jttem nove tigelynhas de fogo que estam em trymta reais – xxx 
reais

Jttem dez panelas de vjdro vazias delas grandes e delas pequenas 
que estam em duzentos reais – ijc reais

Jttem hũa arredoma d’oleo avjolado que estaa em çem reais – cento 
reais

Jttem outra arredoma cajse chea d’oleo de marmelos que estaa em 
çem reais – cento reais

Jttem outra com hum pouquo d’oleo de goyvos que estaa em çem 
reais – cento reais

Jttem outra arredoma chea d’olio Rosado que estaa em trymta reais 
– xxx reais

Jttem outra chea d’oleo d’emdros em trymta reais – xxx reais
Jttem outra chea d’oleo de çebola çesem que estaa avaliada em 

coremta reais – R reais
Jttem outras duas arredomas vazias que seruem d’oleos que estam 

em corenta reais – R reais
Jttem outra arredoma cajse chea d’arroba d’amoras que estaa em 

çem reais – cento reais
Jttem dous frascos de mel coado que nam estam cheos que estam em 

çemto e vjmte reais – cento xx reais
Jttem hũa arredoma grande embaiçeda [sic] que estava chea de 

vjnagre Rosado que estaa em çem reais – cento reais
Jttem hum vjdro cheo de Jmgoento Rosado e duas vemtosas de vjdro 

que estam em çimquoenta reais – Cinquenta reais
j [mil] Cinquenta

/fl. 56/
Jttem hum camdjeyro de folhas de Framdez da adiçam dos tres em 

vjmte reais – xx reais
Jttem çimquo arredomas que tynham os xaropes a que nam sabiam 

os nomes em sesenta reais – Lx reais
Jttem tres pomas pequenas de vjdro em sesenta reais – Lx reais
Jttem sejs escudelas bramquas e tres pratos de malgua de Talavera 

em duzentos reais – ijc reais

agoas

Jttem doze canadas d’agoa de murta que estam em mjl e duzentos 
reais – j [mil] ijc reais

Jttem quatro canadas d’agoa d’Alexandrya em çemto e sesemta reais 
– cento Lx reais

Jttem vjmte e tres canadas d’agoa de Jença e dez canadas d’agoa de 
mesturas / que estam em dous mjl trezentos e ojtenta reais – ij [mil] 
iijcLxxx reais

Jttem nove canadas d’agoa de fumcho que estam em çemto e oytemta 
reais – cento Lxxx reais

Jttem tres canadas d’agoa de Limgoa de vaqua em sesemta reais – Lx 
reais

Jttem quatro canadas d’agoa de pes de Rosas em çento e sesemta 
reais – cento Lx reais

Jttem duas canadas d’agoa de marmelos que estam em çem reais – 
cento reais

[à margem inferior direita: 4U580]
/fl. 56 v/

Jttem hũa canada d’agoa de mosqueta que estaa em çem reais digo 
em çimquoenta reais – Cinquenta reais

Jttem duas canadas d’agoa d’almyrões que estaa em coremta reais 
– R reais

Jttem mea canada d’agoa de tamchagem que estaa em dez reais – x 
reais

Jttem hũa arca de nogeyra da adiçam das omze que estaa em 
quynhentos reais – bc reais

Jttem çimquo arcas das dez que estam na botjca e sam de paao 
velhas em mjl reais – j [mil] reais

Jttem dous fonjs de folha de Framdez hum d’azejte e outro d’agoas 
em corenta reais – R reais

18  Ms.: à margem esquerda: 
“ya vam atras”.
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Jttem dous pares de pemtees de fero de pentear estopa em çem 
reais – cento reais

Jttem hum meio allqueire e tres jueyras e quatro pyneiras e hũa 
jueyra de couro em çemto e çimquoenta reais – cento L reais

Jttem cadado [sic] e hũa aldraba que estaa em oytemta reais – Lxxx 
reais

Jttem duas bamcas de paao de ter Roupa que estam em duzentos 
reais – ijc reais

Jttem duas cobertynhas de por pam velhas em coremta reais – 
Quarenta reais

Jttem qujmze allqueires d’azejte a duzentos reais o allquejre sam tres 
mjl reais – iij [mil] reais

Jttem çimquo estejras novas hũa grande e quatro pequenas que 
estam em j [mil] biijc reais – j [mil] biijc reais
/fl. 57/

Jttem sejs esteiras Amtre gramdes e pequenas que estam em mjl e 
ojtoçentos reais – j [mil] biijc reais

Jttem sejs camas das escravas que estam em quatro mjl reais – iiij 
[mil] reais

Jttem quatro peças de barbamte dellgado que estam em dezanove 
mjl e trymta reais – xjx [mil] xxx reais

Jttem dez varas de toalhas atoalhadas de dez quartees que estam em 
dous mjl e duzentos reais – ij [mil] ijc reais

Jttem dezojto varas e meia de guardanapos adamascadas que estam 
em tres mjl e sejsçentos reais – iij [mil] bjc reais

Jttem hũa collcha da Jndia pespomtada e Lavrada com Retros pardo 
que estaa em desasejs mjl reais – xbj [mil] reais

Jttem hũa allcatyfa da Persya meam com seus cadilhos de Retros 
cremesym que tem hũa Rosa no meo amarela e bjchos que estaa em 
vjmte e quatro mjl reais – xxiiij [mil] reais

Jttem quatro buçetas da Chyna de Rede douradas com suas 
cobrjtouras que estam em tres mjl reais – iij [mil] reais

Jttem tres bamdejas e tres buçetas Redondas cubertas e hũa gramde 
dourada e de vermelho cuberta e duas chaãs douradas por demtro em 
partes em tres mil reais – iij [mil] reais

Jttem dous arratees d’estoraque que estaa avaliado em duzemtos 
reais – ijc reais
/fl. 57 v/

Jttem sejs omças d’ambar que diz o Jnuentario que lhe deu o duque 

estamdo pera faleçer / e dise a senhora duquesa que era seu Jn solydo / 
e que alem de ser seu por lho daar o duque / lho deu tambem o senhor 
duque dom João depois do faleçimento de seu pay e me Requereo que 
lhos nam Lançase a sua conta / e o perguntase ao senhor duque e eu 
lho perguntey e ele me dyse que era verdade que elle lho dera depois 
do faleçimento de seu pay o qual estaa avaliado em trymta e tres mjl e 
sejsçentos reais e por asj estar avaliado o Lanço – xxxiij [mil] bjc reais

Jttem hũas pouquas de pastilhas que estam em mjl e oytoçentos 
reais que seram ter sejs arratees – j [mil] biijc reais

Jttem duas omças d’ambar feito em comfejçam per Luvas que estaa 
em çimquo mjl e sejsçentos reais – b [mil] bjc reais

Jttem hum escrytorjo de bordos em que estam as Jojas e he feito em 
Vila Viçosa em mjl e sejsçentos reais – j [mil] bjc reais

Jttem tres escrytorjos d’Alemanha hum grande e dous pequenos que 
djse que lhe deu o duque pera os seus brymquos que estam avaliados 
em vjmte e tres mjl reais sscilicet o grande em desasejs mjl reais e os 
dous pequenos em sete mjl reais – xxiij [mil] reais

Jttem hũa arqujnha pequenjna de hum palmo de paao preto com 
fechadurjnha de prata em mjl e duzentos reais – j [mil] ijc reais

Jttem dous cofres de Framdez de treze ferros verdes novos em dous 
mjl e quatroçentos reais – ij [mil] iiijc reais

Jttem çimquo cofres de dezasete ferros quatro e hum de treze todos 
em sejs mjl e sejsçentos reais – bj [mil] bjc reais
/fl. 58/

Jttem hum cofre de Framça chapado de fero em seteçentos reais – 
bijc reais

Jttem duas arcas encouradas de hũa emcargua hũa de couro cortjdo 
e outra de cabelo / novas que estam em mjl e seteçemtos reais – j [mil] 
bijc reais

Jttem duas arcas de paao hũa da Jmdia e outra de pynho em 
seteçemtos e sesenta reais – bijcLx reais

Jttem duas arcas vsadas encouradas de couro / de cabelo de hũa 
encarga em dous mjl reais – ij [mil] reais

Jttem hum cofre de sete ferros vsado que estaa em casa dos senhores 
em trezentos e çimquoenta reais – iijcL reais

Jttem hũa cajxa emcourada de couro de cabelo de hũa emcarga de 
cabelo vsada que estaa em quynhemtos reais – bc reais

Jttem dous Lemçõees de Ruão que servem na guarda Roupa vsados 
que estam em mjl e duzentos reais – j [mil] ijc reais
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Jttem hum escrytorjo da Chyna dourado d’ouro e preto guarneçido 
de prata com todos os camtos de bajxo e de çima de prata e fechadura 
e gomços em treze mjl reais – xiij [mil] reais

Jttem hũa teea que estava em casa do teçelão de pano d’estopa de 
sedeiro de sesemta varas digo de sesemta e çimquo varas avaliado a 
coremta reais a vara sam çimquo mjl e duzentos reais – b [mil] ijc reais

Jttem quatro meios travjseiros de camjlha d’olanda com Remdas 
Lavrados de pomtos com duas /fl. 58 v/ almofadinhas vsadas que 
estam avaliados em dous mjl reais – ij [mil] reais

19Jttem hũa vestymenta de damasco cramesym com Sauastro de 
veludo cramesym por acabar que estaa em seis mjl e quynhentos reais 
– bj [mil] bc reais

20Jttem tomou do Jnuentario antigo / digo do Jnuentario adquerjdo 
de Joam Gomez Vieira dous Livros de oras de nosa senhora de Framça 
em mjl quynhentos reais que estam Lançados per duas adições no 
Jnuentario – j [mil] bc reais

21Jttem çimquo Livros d’oras de nosa senhora que estam no dito 
Jnuentario Lamçados per çimquo adyções em quynhentos e vjmte 
reais – bcxx reais

22Jttem hum mjsal com brochas de prata e nas brochas medalhas que 
estam em mjl e noveçentos reais no Jnuentario antigo do dito Joam 
Gomez – j [mil] jxc reais

23Jttem hum brjvjayro Romano Amtigo dourado que estaa no dito 
Jnuentario em duzentos reais – ijc reais

24Jttem hũa bola de crystal que estaa no dito Jnuentario em dous mjl 
reais – ij [mil] reais

25Jttem hum Roupam de martas posto em chamalote alyonado que 
estaa no dyto Jnuentario em doze mjl reais – xij [mil] reais

26Jttem dezojto covados e quarta de veludo /fl. 59/ preto de pelo e 
meio que fez Bastião teçelam que se avaliou a oytoçentos e çimquoenta 
reais o covado que sam qujmze mjl quynhentos e doze reais que estaa 
no dito Jnuentario – xb [mil] bcxij reais

27Jttem hum escrytorjo d’Alemanha cuberto de couro preto pequeno 
em que amdavam os chumbos e medalhas que estaa em tres mil reais 
no Jnuentario dos moveis adquerjdos de Joam Gomez Vieira – iij [mil] 
reais

28Jttem hum escrytorjo de paao preto mujto pequeno he forado de 
couro que estaa em dous mjl reais hee do Jnuentario antigo de Joam 
Gomez Vieira – ij [mil] reais

29Jttem hũa estejrjnha da Jndia Rota que estaa em çemto e sesemta 
reais do Jnuentario antigo – cento Lx reais

30Jttem treze pares de Luuas brancas da adiçam dos trymta pares em 
sejsçentos e çimquoenta reais – bjcL reais

31Jttem nove pares de Luuas comçertadas em çimquo mjl e 
quatroçentos reais – b [mil] iiijc reais

32Jttem çimquo pares de Luuas de Valemça pequenjnas da adiçam 
dos omze pares em duzentos e çimquoenta reais – ijcL reais

33Jttem vjmte e hum pares de Luuas da çidade Real da adiçam dos 
xxxj pares em mjl seteçentos e vjmte reais – j [mil] bijcxx reais

[à margem inferior direita: 28U692]
/fl. 59 v/

Jttem dous escrytorjos que sam do seu dote hum da Chyna dourado 
digo que lhe foram / dados em pagamento do seu dote hum dourado 
d’ouro e preto / e outro d’Allemanha pequeno com gavetas ffoy 
avaliado o da Jmdia em oyto mjl reais / E a d’Alemanha em dous mjl 
reais por estarem Remdidos e vsados – x [mil] reais

Jttem hum escravo per nome Pedro que estava no castelo que servia 
na guarda Reposta que estaa avaliado em trymta mjl reais – xxx reais

Jttem dez Recheos de meos travjsejros oyto cheos de lam e dous 
vazios de barbamte que estam no Jnuentario que fez a Senhora 
duquesa dos moveis antigos que estam avaliados em oytoçentos reais 
– biijc reais

Jttem quatro meos travjseiros d’olamda de camjlha e duas 
almofadynhas Lavradas de pomtos com hũa Remda de ljnhos que 
estam avaliados em mjl e trezentos reais – j [mil] iijc reais

Jttem hum cravo pequeno que se fez em Lixboa que mandou fazer o 
arçebispo que estaa avaliado em çimquo mjl reais – b [mil] reais

Monta-se nestes moveis contheudos e spritos nestas doze meias 
folhas de papel daquy pera tras quynhentos vjmte e hum mjl 
quynhentos /fl. 60/ vymte e quatro reais os quaes dise a senhora 
duquesa dona Brytiz que os tomava Aa conta de seu dote e arras / e 
asjnou aquy ao primeiro dia do mes de dezembro de j [mil] bc sesemta 
e sete annos testemunhas que estavam presentes Joam Gomez Vieira e 
Amtonio Mouro e Amtonio Fernandez Cordeiro cryados do duque e eu 
Sebastiam Allvarez que ho spriui 

E nam faça duujda na adiçam Riscada que diz 
Jttem quatro Resfryadores do latam que estam avaliados em sejs 

mil e quatroçentos reais dous deles tem pees postiços / por verdade 
testemunhas os sobreditos Sebastião Allvarez que ho spriui 

19  Ms.: à margem esquerda: 
“Vieira / Avaliado”. 

20  Ms.: à margem esquerda: 
“Vieira / Avaliado”.

21  Ms.: à margem esquerda: 
“Vieira / Avaliado”.

22  Ms.: à margem esquerda: “Vieira”.

23  Ms.: à margem esquerda: “Vieira”.

24  Ms.: à margem esquerda: “Vieira”.

25  Ms.: à margem esquerda: “Vieira”.

26  Ms.: à margem esquerda: “Vieira”.

27  Ms.: à margem esquerda: “Vieira”.

28  Ms.: à margem esquerda: “Vieira”.

29  Ms.: à margem esquerda: “Vieira”.

30  Ms.: à margem esquerda: “Vieira”.

31  Ms.: à margem esquerda: “Vieira”.

32  Ms.: à margem esquerda: 
“Avaliado”.

33  Ms.: à margem esquerda: 
“Avaliado”.



431

[Assinaturas]
A duquesa 
Antonio Mouro 
Yoão Gomez Vieira
Amtonio Fernandez Cordeiro

/fl. 61/
Titulo de dinheiro que a senhora duquesa 
Resebeo segundo declarou sua senhorja

Jttem dise que Resebeo de Manuel Gomez Boleyto çimquo mjl 
duzentos e çimquoenta reais que o dito Manuel Gomez Resebeo de 
Amtonio Framco almoxarife desta vila Aa conta do que ficou devendo 
em sua conta /

Jttem dyse que Resebeo majs do djto Amtonio Franco corenta e sejs 
alqueires de trygo e hum moyo de çevada /

Jttem djse a dyta senhora o dito Amtonio Framco pagara a Jnes 
Fernandez veuua molher que foy de Esteuam Monjz Lavrador hum 
moyo e dous alqueires de trigo e çimquo moyos e oyto alqueires de 
çevada / e çimquo mil e duzentos e çimquoenta reais em dynheiro / 
e se descomtarom com vymte e sete mjl noveçentos e tantos reais 
de hũa sentença que a dita Jnes Fernandez tynha contra o monte digo 
que devia a dita Jnes Fernandez este pam e çimquo mjl duzentos e 
çimquoenta reais em dinheiro ao dito Amtonio Franco que eram de sua 
conta / e o monte devia a dita Jnes Fernandez E a fazenda do duque os 
ditos /fl. 61 v/ vjmte e sete mjl e noveçentos e tantos reais de maneira 
de que a dita Jnes Fernandez tjnha sentença e se fez compensaçam 
com a sua diujda pela que lhe devya a fazenda / e portanto dise a 
senhora duquesa que nam tynha duujda a se Levar em conta ao dito 
Antonio Franco o dito pam e çimquo mil duzentos e çimquoenta reais 
em djnheiro /

Jttem dise sua senhorja que Resebeo majs de Djogo Vaaz d’Almeida 
thesoureiro da capela do duque coremta e dous mjl quatroçentos e 
çimquoenta e nove reais que se deviam Ao duque que deus aja das 
Remdas das Jgrejas anexas a sua capela que estam Lançados no 
Jnuentario das djujdas que devem a fazenda /

Jttem dise que Resebeo majs de Bastião Omem almoxarife de Sousel 
vjmte mjl reais aa conta do que deve e se gastou em Jrem a Sousel e 
com hũa besta quatroçentos reais

Jttem dise que Resebeo d’Alexamdre Pjrez Remdeiro que foj da 
chancelarja çimquo mjl reais de que se gastou çem reais em despezas /

E por Asy sua senhorja Reçeber o sobredito asynou aquy em Vila 
Viçosa Ao primeiro dia do mes de dezembro de j [mil] bc sesenta e sete 
Annos Sebastiam Alvarez ho spriui 
[Assinaturas]
A duquesa
/fl. 62/

Eu o duque ets. faço saber aos que este meu aluara de procuração 
uirem que eu dou poder ao doutor Felix Teixeira meu desembargador 
para que por mjm E em meu nome assista ao desapossamento E 
entregua que a duquesa minha Senhora ha-de fazer da fazenda que 
ficou por faleçimento do duque meu senhor que deos tem de que sua 
senhoria está de posse , no qual negoçio o dito doutor Felix Teixeira 
podera fazer por minha parte protestações E requerer o mais que me 
cumprir porque por Este fico de auer por bom e ualioso tudo o que ele 
nisto fizer E por certeza disso mandei ser feito este por mjm assinado 
em Villa Uiçosa a XXbij de outubro Antonio d’Abreu o fez de 1567
[Assinatura]
ho duque

Aluara de procuração ao doutor Felix Teixeira para que como 
procurador de vossa excelencia aiista por sua parte ao desapossamento 
E entregua que a senhora duquesa ha-de fazer da fazenda que ficou por 
faleçimento do duque que deos tem de que esta de posse.

/fl. 62 v/
– noteficação Ao Senhor duque –

Ao primeiro dia do mes de dezembro do Ano de mill quynhentos 
sesemta e sete Annos em Vila Viçosa no aposemto do Senhor duque 
por mjm esprivão lhe foj dito que pojs sua excelencia estava Ja 
entregue da fazenda / e desaposada a senhora duquesa / e entregue a 
fazenda a quem sua excelencia mamdara que A sentença mandava que 
lhe notefycase que mandase a çidade de Ljxboa fazenda da que lhe foy 
entregue pera se vemder pera com ela se acabar de pagar a senhora 
duquesa de seu dote e Arras e portanto lhe notefiquey que mandase 
da dita ffazemda que lhe Asy foj entregue tamta pera se vender na 
cidade de Lixboa que a senhora duquesa fose acabada de pagar de seu 
dote e arras e eu Sebastião Alvarez que ho sprivi
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/s. fl./
Testamento proprio a senhora Duquesa de Braganca D. Brites de 

Lencastre viuua do Duque D. Theodozio em que jnstituy dois Anais 
de Misas em Leyria feito em cinco de Junho de i623

tem junto huma Copia muderna

/folha solta/
Verba da duqueza de Bragança Dona Brites de Lancastre

Deizo [sic] a minha sobrinha Dona Magdalena de Lancastro pera 
seu cazamento, e pera Os pesuir 40 V Cruzados no dinheiro que se 
achar, e de minha 3ª; e farão hũa Capela ahonde minha filha Ordenar, 
e para isso deizo minha 3ª que quero que a pesua minha filha em Sua 
vida, e por sua morte minha sobrinha Dona Magdalena, e não sendo 
minha sobrinha filhos por sua morte, e de minha filha fiqa minha 3ª 
repartida á metade ao filho morgado de meu sobinho Dom Francisco 
de Lancastro, e a outra ametade a huma filha do senhor Martim Affonso 
de Oliueira e Miranda qual elle quiser 

/fl. 16/
Em nome de Deus amen, Anno do nacimento de nosso senhor Jhesus 

Christo da Era de seiscentos E uinte e tres , aos cinco do mes de Junho. 
Estando Eu a duqueza de Braganca , dona Brites de Alemcastre Em 
todo o meu Juizo , perfeito , E querendo dispor de minha alma o faço na 
forma seguinte. E primeiramente Emcommendo minha alma, ao  senhor 
Deus que a remiu ha Emcomendo , aos santos que sempre tiue deuocão 

. pera que seião meus intercessores diante a diuina magestade.
E primeiramente diguo que meu corpo Seia Enterrado , aonde tenho 

ainda licença , E a duqueza minha filha sabe , E ella o dira . 
E sera acompanhado , com a pompa , que conuem , a quem tem 

minha calidade , E como minha filha ordenar. E pera perpetuamente , 
me Emcommendarem A Deus , deixo dous annaes , de missas per que 
se daram corenta mil reis , E se pagarão Em o meu liuro , E quem o 
posuir sera obrigado a pagar este dinheiro 

E deixo a minha sobrinha dona Madanella [sic] d’Alencastre , pera seu 
cazamento , E pera os possuir , corenta mil cruzados No dinheiro que se 
achar , Em A minha terça . E farão hũa capella onde minha filha ordenar ; 
E pera hisso deixo minha terça , que quero que a posua toda minha 
filha , Em sua vida , E per sua morte , minha sobrinha dona Madanella ; E 
não sendo minha sobrinha filhos per sua morte , E de minha filha : fique 
minha terça , repartida , ametade , ao filho morgado de meu sobrinho 
dom Francisco d’Alencastre ; E a outra ametade , a hũa filha do senhor 
Martinho Afonso d’Oliueira de Miranda qual Elle quiser.

Diguo que tenho hum habito de cristo he ho dou a dona Mariana 
minha dama , E em dinheiro per satisfacão de seruiços , se lhe dará o 
que minha filha ordenar Edulze tenho dito , E praticado pera con todas 
as criadas 
/fl. 16 v/

E deixo por meu testamenteiro ao senhor dom Afonso Mexia bispo 
conde E declaro que quero que se faca hũa capella , E as misas se 

Arquivo Histórico 
da Casa de Bragança
Cota: BDM II, 
Reservados Ms 17, 1-t-8
Cota antiga: Maço de Bragança 

e Comendador-mor, Duquezas, 

Mç. 6, Letra B, nº6 (não tem 

numeração de fólios)

TESTAMENTO DA DUQUESA D. BRITES DE LENCASTRE 



433

derão , Em São Francisco de Leiria , enquanto , a capella se não fizer , E 
depois se dera hum anal na capella E outro Em o mesmo mosteiro de São 
Francisco E com histo acabo meu testamento , E declaro ser esta minha 
ultima vontade testemunhas que estauam prezentes , o padre Joam 
Rodriguez  o licenciado Duarte Madeira Gregorio Fernandez Antonio de 
Freitas . dona Anna de Brito , E dona Vilante, E dona Mariana . E eu 
Fransisco de São Hieronymo guardiam de sam Francisco de Leiria o fez 
E escreui por a senhora duqeza assi mo pedir , oie cinco de Junho , de 
seiscentos E uinte E tres , E assinou a senhora duqueza por sua mão . 
[Assinaturas]
Fransisco de S. Hieronymo
A duquesaa

E declaro que o habito de cristo que diguo doar a dona Mariana , que 
lhe tenho ia feito mercê delle E lho tenho dado dia E ora , mes anno 
sobre dito 
[Assinaturas]
o licenciado Duarte Madeira
Gregorio Tristão Gil
Licenciado Uallente
Dona Ana de Brito
Viullante de Sequeira
dona Mariana de Souza

Saibão quantos este estromento de aprouasão do testamento 
uirem que no anno do nacimento de nosso senhor Jesu Christo de 
mil e seissentos e uinte e sete anos aos quatro dias do mes de Junho 
do dito anno nesta cidade de Leiria nos pasos [fl. 17] do duque de 
Caminha marques de Uilla Real ahi era prezente a senhora dona Brites 
d’Alencastro duqueza de Bargansa estando em Cama doente e nos 
paresia a mi tabeliam e as testemunhas adiante nomeadas aprezentou 
digo nomeadas em seu bom siso e entendimento e aprezentou a mi 
tabeliam esta folha de papel e no qual disse que estaua escrito e 
ordenado seu testamento o qual disse lhe fizera o padre frei Francisco 
de Sam Jeronimo gardião de Sam Francisco desta cidade o qual estaua 
asinado pela dita senhora duqueza e pelo dito padre e estaua escrito 
sem borradura nem antrelinha que duuida fasa e abaixo estaua hũa 
declarasão e asinadas algũas pessoas e disse que o que estaua escrito 
nesta folha de papel outroga[ua]1 p[er] 2 este3 testamento e Como tal 

disse que fosse guardado4 e cunprido5 e mandou que não 
Jtem fose lido nem publiqado o testamento que ajão a leue pera si e 

disse que o que digo e disse que Reuogaua todos e qasiqer testamentos 
e coudisilhos quantos deste tenha feito 

Jtem em qualquer maneira e forma que Seião pera que não ualhão 
Saluo este que dentro nesta folha6 de papel esta escrito o qual mãodou 
que ualha por seu testamento ou por seu Codesilho ou pelo que l’auia 
que de di[rei]to7 mais pode ele me ualer por que tudo o nela conteudo 
he sua ultima uontade com fee do qal mãodou fazer este estromento de 
aprouasão de testamento serto que a todo prezentes forão chamadas 
e Rogadas Lourenço Ualente que asinou pela dita senhora testadora 
a seu Rogo e mandado por não poder asinar e Antonio de Freitas e o 
licenciado Pero Fernandez de Freitas e o padre Jeronimo Rodriguez e 
Antonio Monteiro d’Abreu e Tristão Monteiro de Qeiros todos moradores 
nesta cidade e eu /fl. 17 v/ Manoel Rebelo tabeliam publiquo de notas 
por el Rei nosso senhor em esta cidade de Leiria e seu termo que este 
estromento de aprouasão de testamento em a uerdade e portanto aqui 
asinei de meu publiqo sinal que tal he dise o emmendado sinquo e a 
antrelinha dise e Comprido que tudo se fes na uerdade.

pague nada [sic]
Asina pella testa do rei a seu rogo
[Assinaturas]
Antonio Monteiro
Lourenço Uallente
Tristão Monteiro de Queiroz
o Licenciado Pero Fernandez de Freitas
João Rodriguez
Antonio de Frejtas

No canto inferior esquerdo: testamento da duqueza de Braganca

1 Ms.: rasgão sobre a palavra; 
leitura reconstituída.

2 Ms.: rasgão sobre a palavra; 
leitura reconstituída.

3 Ms.: rasgão sobre a palavra.

4 Ms.: corrigido da palavra 
“gardado [sic]”.

5 Ms.: palavra entrelinhada.

6 Ms.: furo de trespasse de tinta.

7 Ms.: rasgão sobre a palavra; 
leitura reconstituída
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/fl. 1/
Papeis pertencentes ás Capelas das Senhoras Duquezas de 

Bragança; e de Caminha, e copias de Seus Testamentos

/fl. 2/
Sumario de todas as partilhas  

Os bens que se inuentariaram por addições liquidas na primeira 
partilha dos bens da senhora Duqueza de Bragança montaram quarenta 
E tres contos, trezentos mil oitocentos E sinquoenta E seis reis – 43300 
U 856

Couberam à 3ª da senhora Dona Madalena quatorze contos qua-
trocentos, E trinta E tres mil seiscentos E dezoito reis – i4433 U 618

Couberam a senhora Duqueza de Caminha de sua legitima as duas 
partes que montaram – 28867 U 236

Pagamento que se fez à senhora Dona Madalena
# por cem mil reis que lhe deram nos 300 U que deuia o Abbade Mota 

– 3001 U  
# por cento E trinta e tres mil reis que lhe derão nos 400 U que deuia o 

Bispo de Lejria frei dom Antonio de Santa Maria
# por cem mil reis que lhe deram nos 300 U que deuião os herdeiros 

de Francisco de Gouuea
# por quatorze contos trezentos, E sinquoenta e oito mil e quatrocentos 
reis que lhe deram no juro de Estremos

Por esta maneira pagaram a dita senhora E lhe deram uer /fl. 2 v/ 
de mais do que lhe cabia 258 U ii5 que hauia de tornar á fazenda da 
senhora Duqueza de Caminha tudo isto consta dos autos da primeira 
partilha folha 84 E 85.

2ª partilha da senhora 
Duqueza de Bragança

Somou a fazenda desta partilha a saber dinheiro, redditos [sic] de 
juro; E bens de raiz dez contos, e sinquoenta e noue mil duzentos E 
sesenta E oito reise meio – i0059 U 268 ½

Destes se abateram diuidas que importaram quatrocentos E trinta e 
sinquo mil duzentos E setenta reis – 435 U 270

As diuidas que se abaterão são as seguintes
# 28 U 220 que tanto montou ametade do que se julgou a Rafael de 

Meneses em dizima, esportulas, E uistas
# 19 U 660 que he ametade do que montou o que se julgou a Lopo 

Feram em custas dizima esportulas
/fl. 3/
# 102 U 390 que tanto uençeo contra a dita fazenda Jsabel Rebella
# 8 U que he ametade do que se deu a Jorge Botelho Executor por 

trazer esta Cidade certo dinheiro
# 30 U que he ametade do que se mandou dar a o doutor Manuel 

Jacome Branco
# 40 U que he ametade de 80 U que se entragaram ao Curador por 

despezas de que tem dado conta

Arquivo Histórico 
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e Comendador-mor, Duquezas, 

Mç. 6, Letra B, nº12
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2 Mss.: À margem direita “consta 
de folha 27 a folha 30”.

3 Mss.: À margem esquerda “os 
brincos lançados nestas 4 
addições não se partirão na 1. 
E 2. partilha por não estarem 
aualiados depois se uenderão, 
E o preço delles se foi aqui 
lançando por se partir”.

4 Ms.: À margem direita “são de 
hũas pontas de ouro, sinco, ou 
seis, e hum cofrinho de ouro de 
que trata o primeiro inuentario 
folha 27 na uolta no fim”.

5 Ms.: À margem direita “são de 
9 addições de brincos do 1º 
inuentario folha 28 E na uolta”.

6 Ms.: À margem direita “são de 
3 addições de brincos do 1º 
inuentario folha 28 na uolta”.

7 Ms.: À margem direita “são 
de 3 addições de brincos do 
1º inuentario folha 29”.

8 Ms.: À margem direita “estes 
deue El Rej do juro da 
alfandega do ano de 620”.

9 Ms.: À margem direita 
“estes 8U deue Leocadia 
Mendes por escrito”.

10 Ms.: À margem direita “estes 
deue por Gaspar Freire de 
Aires que uiue em Chaul”.

11 Ms.: À margem direita “estes 
deue João Rebello Barbosa”.

12 Ms.: À margem direita “estes 
3U deue Leocadia Mendes”.

13 Ms.: À margem direita “estes 2U 
deue João Lopez tocador”.

14 Mss.: À margem direita “estes 
4U deue Jorge da Silua”.

15 Mss.: À margem direita “estes 
45U deue Antonio de Freitas”.

16 Mss.: À margem direita 
“estes 9U800 deue Baltazar 
de Fontes Losa”.

# 103 U que tanto importou o legado que se mandou pagar a dona 
Mariana de Sousa em custas E esportulas 

# 64 U da pedra de porco espim E das pecas de latam E cobre que se 
não acharam nem uieram de Leyria E se mandarão abater pelo juiz

Abatidas estas diuidas ficaram líquidos por se partir noue contos, 
seiscentos, e uinte e tres mil, nouecentos e nouenta E oito reis E meio 

- 9623 U 998 ½

/fl. 3 v/
Couberam a senhora Dona Madalena nesta 2ª partilha tres contos 

duzentos E sete mil, nouecentos e nouenta E noue reis E tres sestos. 
Delles se abateram duzentos, e oitenta e sinquo mil, oitocentos E 
quorenta [sic] E dous reis que era a torna e redditos della que a a dita 
senhora ficou deuendo da primeira partilha; E feito este abatimento 
ficaram liquidamente á dita senhora nesta 2ª partilha dous contos, noue-
centos, e uinte E dous mil, cento E sinquoenta e sete reis - 2922 U 157

Estes lhe foram pagos na fazenda de Alem Tejo por i6 addições.
E em dinheiro se lhe deram hum conto oitocentos e oitenta E seis mil 

cento E sinquenta e sete reis – i886 U 1572

Couberam a fazenda da Duqueza de Caminha nesta partilha – 64i5 
U 998

/fl. 4/
Os bens que se inuentariaram na 3ª partilha da dita Duqueza de 

Bragança somaram dous contos e sinquoenta E quatro mil quatrocentos 
E sesenta e sinquo reis - 2054 U 465

Destes se abateram quorenta mil reis que se deram aos partidores 
das primeira, E segunda partilha da dita Duqueza; – 40 U 

ficaram líquidos por se partir – 20i4 U 465
Desta quantia coube a senhora Dona Madalena da sua 3ª seiscentos 

E sesenta E hum mil, quatrocentos, e oitenta E oito reis – 671 U 488
Estes se pagaram á dita senhora na forma seguinte

# por 45 U 356 ½ que lhe cabem nos 136 U 070 que uençeo a dita 
duqueza nos 320 U que tinha de juro em Leyria

# por 25 U 000 que lhe cabem nos 75 U que a fazenda de Sua Mages-
tade ficou deuendo a dita duqueza de redditos de juro da casa das 
carnes

# por 43 U 055 que lhe cabem nos 129 U 165 que a fazenda do 

dito senhor deue á dita duqueza como pareçe da addiçam 3ª do 
Jnuentario da 3ª partilha

/fl. 4 v/
# por 55 U que lhe cabem nos 165 U que a fazenda do dito senhor 

deue à fazenda da dita duqueza pelo modo declarado na 4ª addição 
do dito Jnuentario 3º.

# por 127U132 que lhe cabem nos 381U397 que a fazenda de Sua 
Magestade deue à da dita duqueza como se declara na addiçam 5ª 
do dito Jnuentario

3# por 5U880 que lhe cabem nos 17U640 das taes addições a que se 
reporta a addição sexta do dito Jnuentario4

# por 2U233 ½ que lhe cabem nos 6U700 de que trata a addiçam 7ª 
do dito Jnuentario5

# por 3U466 ½ que lhe cabem nos 10U400 declarados na addiçam 8ª 
do dito Jnuentario6

# por 2U120 que lhe cabem nos 6U3oo de que trata a addiçam 9ª do 
Jnuentario7

# por 20U707 que lhe cabem nos 62U125 de que trata a addiçam 10 
do dito Jnuentario8

# por 2U667 que lhe cabem nos 8U de que trata a addiçam ii do 
Jnuentario9

# por 13U333 que lhe cabem nos 40U de que trata a addiçam i2 do 
Jnuentario10

# por 23U259 ½ que lhe cabem nos 69U778 de que trata a addiçam 
i3 do Jnuentario11

# por 1U que lhe cabem nos 3U de que trata a addiçam i4 do dito 
Jnuentario12

# por 663 que lhe cabem nos 2U de que trata a addiçam i5 do dito 
Jnuentario13

/fl. 5/
# por 1U333 que lhe cabem nos 4U de que trata a addiçam i6 do dito 

inuentario14

# por 15U que lhe cabem nos 45U de que trata a addiçam i7 do dito 
inuentario15

# por 3U263 que lhe cabem nos 9U800 de que trata a addiçam i8 do 
dito inuentario16

# por 3U333 que lhe cabem nos dez mil reis de que trata a addiçam i9 
do dito inuentario17

# por 663 ½ que lhe cabem nos 2U de que trata a addiçam 20 do dito 
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inuentario18

# por 960 que lhe cabem nos 2U880 de que trata a addiçam 2i do dito 
inuentario19

# por 416 ½ que lhe cabem nos 1U250 de que trata a addiçam 22 do 
dito inuentario20

# por 25U300 que lhe cabem nos 75U900 lançados na addiçam 23 do 
dito inuentario21

# por 5U que lhe cabem nos 15U de que trata a addiçam 24 do dito 
Jnuentario22

# por 33U333 ½ que lhe cabem nos 100U que estam lançados na 
addiçam 25 do dito inuentario23

# por 16U666 ½ que lhe cabem nos 50U que se lançaram na addiçam 
26 do dito inuentario24

# por 7U333 que lhe cabem nos 22U de que trata a addiçam 27 do 
dito inuentario25

# por 11U666 ½ que lhe cabem nos 26 35U lançados na addiçam 28 
do dito inuentario27

/fl. 5 v/
# por 7U333 ½ que lhe cabem nos 22U lançados na addiçam 29 do 

dito inuentario28

# por 2U666 ½ que lhe cabem nos 8U lançados na addiçam 30 do dito 
inuentario29

# por 1U666 ½ que lhe cabem nos 5U lançados na addiçam 31 do dito 
inuentario30

# por 93U333 ½ que lhe cabem nos 280U lançados na addiçam 32 do 
dito inuentario31

# por 23U que lhe cabem nos 69U lançados na addiçam 33 do dito 
inuentario32

# por 1U333 ½ que lhe cabem nos 4U lançados na addiçam 34 do dito 
inuentario33

# por 666 ½ que lhe cabem nos 2U lançados na addiçam 35 do dito 
inuentario34

# por 12U833 que lhe cabem nos 38U500 que se acharam demais no 
dia que estaua em Santos. com declaracam que hauera de menos 
o que quebrarem os reales que se acharam em hum saco E deste 
dinheiro se trata na addiçam 36 do dito inuentario

# por 46U853 que lhe cabem nos 140U53035 dos rendimentos do 
anno passado da fazenda do Alentejo de que trata a addiçam 37 do 
dito inuentario. Mais a 3ª parte do preço do leito, capello, sabastro 

de ueludo bordado olanda, meadas de ouro, e outras cousas que 
estauam no mosteiro de Santos ainda não stauam perdidos
Jsto he o que toca a Dona Madalena do liquido desta partilha que 

quasi tudo sam diuidas perdidas e deste quinham se ham de abater 
13U333 que lhe cabe pagar da 3ª parte dos 40U que nesta partilha 
se lançaram por diuida por que se nam apartou fazenda /fl. 6/ pera 
pagamento dos ditos 40U E por isso a cada hũa das partes se lhe abate 
no seu pagamento a parte que lhe cabe; e por caberem a senhora Dona 
Madalena os ditos i3U333 se lhe abateram quando lhe pagarem o que 
lhe coube nesta 3ª partilha

Alem destas cousas liquidas se da á dita senhora a 3ª de outras 
cousas que estam por liquidar que uam declaradas no fim da carta de 
partilha que se lhe passara desta 3ª partilha que sam anções contra a 
casa de Bragança E contra a de Villa Real.

Colhe-se dos autos que da primeira partilha da senhora duqueza de 
Bragança couberam a 3ª – 14433U618 

a saber em diuidas lhe deram trezentos E trinta e tres mil reis – 
333U000

No juro de Estremos i4358U400
Nesta partilha leuou de mais duzentos Contos mil reis que na 2ª 

partilha se lhe pagaram em os redditos destes
Colhe-se mais que na 2ª partilha couberam a 3ª tres contos duzentos 

E sete mil; noueçentos /fl. 6 v/ e nouenta e noue reis dos quaes abatida 
a torna que se deuia da primeira partilha E redditos della ficaram 
liquidos a dita 3ª – 2922U157

Dera-lhe por pagamento as herdades de Alentejo em hum conto E 
trinta e seis mil reis i036U000

E em dinheiro hum conto oitocentos E oitenta E seis mil cento E 
sinquoenta e sete reis – 1886U157

Colheu mais que na 3ª partilha couberam a 3ª – 67iU488 porem 
quasi tudo sam diuidas mal paradas, E que nunca se cobraram, excepto 
algũas addições que sam de moueis que estauam por uender quando 
se ficaram as primeiras duas partilhas E estas addições que digo que 
podem importar algũa cousa uam notadas a margem em hũa +

Declaro mais que quando se fizeram agora as segundas partidas da 
senhora Duqueza de Caminha se acharam feitas algũas despezas que 
pertenciam as partilhas da senhora duqueza de Bragança; e porque 
nam estauam ainda abatidas /fl. 7/ se for agora hũa declaraçam das 

17 Mss.: À margem direita “estes 
10U deue Simão Diniz”.

18 Mss.: À margem direita “estes 
2U deue Leanor Casca”.

19 Mss.: À margem direita “estes 
2U880 deue Baltazar Ferão 
de esto de mor quantia”.

20 Mss.: À margem direita “estes 
1U250 deue Manuel Rodriguez”.

21 Mss.: À margem direita “estes 
75U900 deue Antonio Diaz”.

22 Mss.: À margem direita “estes 15U 
deue Vasco Moniz Verdelho”.

23 Mss.: À margem direita “estes 
100U deuem os frades de S. 
Francisco de Leyria por sentença 
que esta em poder de quintal”.

24 Mss.: À margem direita “estes 
50U deuem os herdeiros de 
Bertolameu Mendes de Abreu”.

25 Mss.: À margem direita “estes 
22U deue dona Catarina Leme”.

26 Mss.: Repetição da palavra “nos”.

27 Mss.: À margem direita “estes 
35U deue Antonio Mouro”.

28 Mss.: À margem direita “estes 
22U deue Manuel Moniz”.

29 Mss.: À margem direita “estes 
8U deue Catarina Leme”.

30 Mss.: À margem direita “estes 5U 
deue o Licenciado Lopo Ferão”.

31 Mss.: À margem direita “estes 280U 
deue Duarte de Mello da silua”.

32 Mss.: À margem direita “estes 
69U deue João Rodriguez 
por hũa escritura”.

33 Mss.: À margem direita “estes 
4U deuem os herdeiros do 
Licenciado Gabrial Fernandez”.

34 Mss.: À margem direita “estes 
2U deue Manuel Gomez”.

35 Ms.: algarismo parcialmente 
corroído pela tinta.
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ditas despezas liquidando achou-se que importauam 293U318 E toca 
à terça a 3ª parte das ditas despezas que sam 67U771 

Este dinheiro se ha de pagar da parte da senhora dona Madalena; e o 
mais que sam 135U545 da parte da Capela.

E por que algũas addições dos pagamentos da senhora Dona Madalena 
se referem a outras dos Jnuentarios, E duuido se quando se passaram 
as cartas de partilha foram iuntos nellas os ditos Jnuentarios; tomei à 
minha conta tresladar aqui dos inuentarios o necessario a quem algũas 
uerbas se referem; E outras addições uam declaradas à margem que he 
o que basta.

/fl. 7 v/
Resumo das partilhas da senhora Duqueza de 

Caminha E do que coube a senhora Dona Madalena 
legataria da 6ª parte de seus bens

Somou toda a fazenda reçeitada na primeira partilha desta senhora 
trinta e noue contos, cento E sesenta E sinquo mil nouecentos e 
sinquoenta e sete reis – 39165U957
# Jmportaram as diuidas que a fazeenda deuia seissentos e uinte e 

noue mil duzentos E sinquoenta E sinquo reis – 629U255
# Abatidas estas diuidas da soma assima ficaram pera se partir trinta 

e oito contos, quinhentos, E trinta E seis mil, seteçentos E dous reis 
– 38536U702

# Desta quantia couberam a senhora Dona Madalena seis contos 
quatrocentos e uinte E dous mil, seteçentos, E oitenta E tres reis e 
meio – 6422U783

# Couberam á Capella das suas sinquo partes trinta E dous contos E 
treze mil, noueçentos E dezasete reis e meio – 32ii3U917

Pagamento que se fez a senhora Dona Madalena
# por 33U333 que lhe cabem nos 200U que a esta fazenda deuem os 

herdeiros do Abbade Sebastiam Rodriguez da Mota de que trata a iª 
addiçam do inuentario

/fl. 8/
# por 44U444 ½ que lhe caem nos 276U667 que o Bispo de Leyria 

dom Antonio de Santa Maria deuia a esta fazenda como consta da 
addiçam 2 do inuentario

# por 33U333 ½ que lhe cabem nos 200U que deuem a esta fazenda 

os herdeiros de Francisco de Gouuea, consta da 3 addiçam do 
inuentario.

# por 266U666 ½ que lhe cabem no conto e seiscentos mil reis que a 
defunta declarou deuerem parentes a esta fazenda

# por 66U666 ½ que lhe cabem nos 400U que a defunta declarou lhe 
deuiam em diuidas miudas de que tinha em sj alguns penhores.

# por 8U476 ½ que lhe cabem nos 50U860 que a fazenda de Sua 
Magestade deue a esta de que ha prouisam corrente.

# por 6U333 que lhe cabem nos 38U que deue a esta fazenda o duque 
de Caminha por hum escrito seu

# por 15U333 que lhe cabem nos 92U que deue a esta fazenda o 
senhor dom Francisco Luis de Lancastro por tres escritos.

# por 20U500 que lhe cabem nos 123U que deue a esta fazenda o dito 
senhor dom Francisco por hum escrito seu

# por 20U que hauera em duas cadeas de ouro hũa de 9U e outra de 
iiU

# por 12U que hauera por duas cadeinhas de ouro delgadinhas que 
ambas ualem a dita quantia.

# por 2U em hũa cadeinha muito delgadinha de ueo de gorra aonde 
esta cosida

/fl. 8 v/
# por 50U em hũa cadea de assentos que pera a dita quantia
# por 2U660 em noue estremos de ouro uazios por dentro em sua cruz 

que ualem a dita quantia.
# por 5U680 em duas galhetas de prata
# por 2U430 em hũa escudela de prata
# por 15U em hum escritorio de prata de escreuer que se declara 

ccustar a dita quantia
# por 30U060 em sete taças de differentes feições
# por sinquo contos seiscentos, e oitenta e sete mil, oitocentos e 

sesenta e sete reis e meio em dinheiro de conta do dinheiro lançado 
no inuentario e que estaua nos depositos.

Por maneira que o dinheiro, ouro e prata que a senhora Dona 
adalena herdou nesta partilha (que das diuidas pouco caso se pode 
fazer) sam sinquo contos oitocentos uinte e sete mil, seiscentos e 
nouenta e sete reis e meio – 5827U697 ½  

2ª partilha da senhora Duqueza de Caminha
# Somou toda a fazenda lançada em reçeita nesta 2ª partilha 
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nouecentos, oitocentos e trinta e sinquo mil setecentos E desoito 
reis – 9835U718

# Montaram as diuidas que se abateram desta soma oitocentos e 
sinquo mil seiscentos e quarenta e sinquo reis – 805U645

/fl. 9/
# Abatidas as diuidas ficaram por se partir liquidamente nouecentos E 

trimta mil e setenta E tres reis – 9030U073
# desta soma cabem a senhora Dona Madalena hum conto quinhentos 

E sinquo mil, E doze reis – i505U012
# Couberam a Capella setecentos quinhentos E uinte e sinquo mil E 

sesenta E hum reis – 7525U061

Pagamento que se fez á senhora Dona Madalena
# por quinhentos E sinquoenta e sinquo mil duzentos e nouenta reis e 

meio em dinheiro – 555U290 ½
# por seteçentos E uinte e hum mil quatrocentos E sinquoenta reis 

que lhe couberam na 6ª parte das diuidas que se deuia á senhora 
Duqueza lançadas neste inuentario – 721U450

# por duzentos E uinte e oito mil duzentos E setenta E hum reis que lhe 
couberam na 6ª parte das addições que foram dadas em pagamento 
a esta senhora duqueza na partilha terceira da sua may – 228U271
as quaes addições sam 37 E sam as mesmas a que se referem as 

37 addições atras folha 3 E folha 4 nas quaes se deu á senhora Dona 
Madalena a 3ª, E nos dous terços que ficaram se lhe deu agora a 6 
parte 

/fl. 9 v/
# Alem dos 555U290 ½ que nesta 2ª partilha se mandam pagar em 

dinheiro a senhora Dona Madalena, lhe mandamos pagar mais do 
monte de toda esta fazenda 45U625 que se lhe deram de menos 
na 1ª partilha quando a fizeram contribuir pera os pagamentos 
dos criados, e o que naquella partilha se lhe tira pela dita maneira, 
nesta se lhe manda satisfazer, E conforme a isto ha de hauer nesta 
partilha em dinheiro seiscentos mil nouecentos E quinze reis e meio 
– 600U915 ½ 

# e por que da fazenda da senhora Duqueza de Bragança se hauiam 
despedido duzentos E tres mil trezentos e desoito reis e agora se fez 
hũa liquidação, e por ella se manda abater a cada hũa das partes o 
que lhe toca nesta despeza a qual he a seguinte 

# Cem mil reis que se esportularam aos juizes das primeiras partilhas 

da senhora Duqueza de Bragança que nam estauam abatidas – 
100U000

# doze mil reis que foram aluidrados aos partidores pela terceira 
partilha da dita senhora Duqueza – 12U000

# nouenta E hum mil trezentos E desoito reis que se tinham lançado 
de mais na reçeita da 2ª partilha da senhora duqueza debaixo do 
titulo dos redditos dos juros E casas de porta d’alfofa como parece 
do inuentario folha 19 E folha 20 por quanto se lançarão como 
rendimentos dos dous annos E meo, sendo assim que por o dito 
tempo faltauam i5 dias como pareçe de hũa cotta assinada pelos 
louuados as [sic] folha 19 e nestes 15 dias se montou a dita quantia 
– 91U318

# destes 203U318 cabe á senhora Dona Madalena pagar a 3ª parte 
que sam 67U772 ½ E em resão disso lhe dariam /fl. 10/ esta quantia 
menos dos ditos seiscentos mil, nouecentos E quinze reis e meio E se 
lhe daram somente quinhentos E trinta e tres mil cento E quorenta e 
tres reis como pareçe – 533U143

Se faltam por cobrar algũas peças E dinheiro das outras cartas de 
partilha, he neçessario requerer ao juiz das partilhas que mande a hum 
contador que faça conta do que se tem dado a senhora Dona Madalena e 
o que liquidamente constar que se lhe resta a deuer se lhe mande pagar 
pelos rendimentos do juro da Capela e que pela carta da partilha se 
faça penhora nos ditos juros por preçeder aos criados destas senhoras 
que nam hauendo sentenças; E se for quantia grande E considerauel a 
que se ficar deuendo podese requerer que se mande fazer penhora em 
tanto juro dos das 7 casas que bem ualha a dita quantia E que se faça 
padram delle em cabeça da senhora Dona Madalena

E se faltarem por cobrar algũas peças de ouro ou prata que foram dadas 
á dita senhora em seu pagamento he neçessario puxar pela entrega 
dellas, e se as nam houuer por se hauerem uendido de necessario puxar 
pelo preço dellos, E por clareza mando a Vossa Senhoria o treslado 
dos autos das rendas recopilado por Vossa Senhoria ter notiçia disto /
fl. 10 v/ Conforme me aparecer será necessario tirarem-se as cartas e 
partilhas que faltão terceira, e quarta, conforme ao relatório; por que 
estas faltão qua.

E agora a ultima, e a penultima que ainda se nam tinha tirado.
E as que não estiuerem passadas pella chancelaria, passem-se 

logo, sem nenhũa dilação, e ja se ouuera de ter feito, digo tirado a 
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vltima; porque temo muito que como o frade está de posse, nos queira 
embarassar, e sem embargo que estamos offendidos não nos conuem 
dilações.

E examinam e hão todas estas cartas de partilhas, que aqui inueio, 
e as que se tirarem pera se uer com clareza o que se deue, que se não 
peça mais nem menos, e tambem se uerão os papeis e relatorio de 
Pero Paulo, e a vltima instrucção, que tudo alimia muito

Tambem he necessario uer o dinheiro que se cobrou, quando se 
comprou o juro da Camara, porque não estou lembrado ao certo quanto 
emprestou o senhor Regedor; porem lembrou-se que não derão toda a 
quantidade e que ficarão embargados nouecentos, e tantos mil reis, e 
que estes se deuem.

Depois pagarão quando o senhor Regedor se quis ir, hum conto, e 
oitocentos e tantos mil reis, que elle leuou, em pagamento do em-
prestimo que tinha feito /fl. 11/ pera juro da Camara, e pera as com-
pras que fez a senhora Condeça e pera as despezas que tinha feito.

E conforme ao que entendo, estão-se hoje deuendo liquidos noue-
centos, e tantos mil reis da 1ª partilha da Duqueza de Caminha – 900U

E as pessas de oiro, e prata, que uão con cruzes com os 36 em sima á 
marge: as quais todas importão cento, e trinta, e hum mil, setecentos e 
setenta reis – 131U770

Jtem mais quinhentos, e trinta e tres mil cento, e trinta e tres reis 
feitos todos os abatimentos – 533U133

E isto afora a parte das diuidas, e das ancões, e das outras couzas que 
não tem preço

Vejasse tudo bem por que se não peça menos, nem o que ja tiuermos 
reçebido; por que será descredito e poder-nos-hão pedir reconuersão, 
disendo que pedimos o que temos ja em nos.

Tambem se ueja bem a quantidade que o senhor Regedor reçebeo ao 
certo pera o cotejarmos qua com os papeis

E se ouuer duuida nestas contas, consultesse-me primeiro que se 
faça a pitição, por que não vai nada na dilação de dois dias, porem uai 
em passar as cartas pella chancelaria

o pagamento me pareçe bem que se faça na forma que dis a petição, 
digo a instrução de Pero Paulo
/fl. 11 v/

E posto que será mais seguro citar as freiras e o Provincial pareçe-me 
milhor citar o procurador, porque os não espertemos, com tudo se fará 
o que pareçer ao dito Jeronimo de Milão mais seguro.

Será bom fazer-se a execucão na impozição dos vinhos que sempre 

estara liure na quantidade que couber nestas diuidas
Tambem me pareçe que puderão os partidores desembarassar logo 

estas partilhas, consinando logo o pagamento no dinheiro que ainda 
terão os thezoureiros, e mandar que quem leuou de mais tornasse, e 
eu lho reprezentei por uezes, porem elles como errarão na primeira, 
não se quizerão cansar muito, e forão com presupposto, que o herdeiro 
principal tinha obrigação de fazer bem ao outro herdeiro a sua parte, 
ficando-sse elle com o restante pera satisfazer os encargos.

Porem eu receyo que hoje digão as freiras, que ellas tem menos da 
parte que se lhes julgou, e que peçamos nos o que se nos deue ao 
monte, ou a quem quizermos, e por aqui nos poderão deter algunsdias 
supposto que no fim aueremos uençimento, e pagarão tudo com as 
custas, e com a dizima

Se ouuer duuida, de consideração na arrecadação, sendo necessario 
darei laa hũa chegada

Nem hum destes papeis, e dos mais que se tirarem se tirem de sua 
canastra, que estará sempre fechada

/fl. 12/
os bens que posuhia o Conde meu senhor que Deus tem Leuão este 

sinal + que os mais andão sonegados

Rol dos bens pertencentes a 3ª da senhora Duqueza de 
Bragança, que Deus tem, que se mandão partir

+ 897U400 reis de juro cada anno no almoxarifado na Vila de Estremoz 
os quais custarão 14358U400 reis a rezam de desaseis o milhar, de 
que consta por tres padrois, e carta de partilha que o conde occulta, 
e os rendimentos desde o dia da morte do Conde seu paai em diante.

37Hũa herdade no termo do Landroal, que se chama da Duqueza, que 
avaliada na carta de partilha que oculta em 300U com seus rendimentos 
des o dia da morte do defunto o Conde Dom Pero

38Duas Courellas de vinha, que estão na Coutada, e Terra dos Frades 
de São Paulo, que forão avaliadas em 15U, e consta da mesma carta de 
partilha que o Conde oculta

39Huma Courella de terra, e tretto na Vila do Landroal, que consta da 
Carta de partilha, que o Conde oculta, Veyo avaliada em 4U reis, e os 
frutos do dia da morte do Conde Dom Pero

40Huma vinha com seu matto, e orta do paul da mesma Vila do 
Landroal, consta da mesma carta de partilha, que o conde oculta e veyo 

36 Ms.: repetição da palavra “os [sic]”.

37 Ms.: à margem esquerda 
“Landroall exziste na caza”.

38 Ms.: à margem esquerda 
“Não exzistem”.

39 Ms.: à margem esquerda 
“Não exziste”.

40 Ms.: à margem esquerda 
“Não exziste”.
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avaliada em 20U com os frutos do dia da morte do Conde Dom Pero
41Hum Oliual as Fontainhas da mesma Vila, que consta da Carta de 

partilha que o Conde oculta, que veyo avaliado em 30U reis com os 
frutos do dia da morte do Conde Dom Pero

42Duas Courelas de vinha com suas oliueiras no sitio de Santo Andre 
da mesma Vila, que consta da mesma carta de partilha, que o Conde 
oculta e uierão avaliadas em 40U reis com os frutos do dia da morte 
do Conde Dom Pero

431500 reis de foro, que se pagam das cazas do Terreiro de Dom João 
que /fl. 12 v/ 44 vallem 30U reis de que consta da carta de partilha 
que se oculta do Conde com os frutos do dia da morte do Conde Dom 
Pedro

4550 alqueires de trigo e 25 de sevada de renda em cada anno na 
herdade do Zambujo, que consta da carta de partilha que o conde 
oculta, que foram avaliados em 130U reis e os rendimentos desde o 
dia da morte do Conde Dom Pedro

46Trinta alqueires de foro a retro aberto em cada anno impostos na 
azenha de Luis de Britto, e consta da mesma carta de partilha, que o 
conde oculta que foram avaliados em 48U500 / e os rendimentos do 
dia da morte do Conde Dom Pedro

4725 alqueires de foro em cada hum anno impostos na azenha em 
que mora Joam Moniz Pinto, de que consta da carta de partilha que o 
conde oculta avaliados em 50U reis e os rendimentos desde o dia da 
morte do Conde Dom Pedro em diante

48Hum moyo e des alqueires de trigo na azenha da Parreira, que 
consta da carta de partilha, que o conde oculta avaliados em 110U reis 
com os rendimentos do dia da morte do Conde Dom Pedro em diante

49Hũa azenha da estrada, que consta da mesma carta de partilha, que 
o conde oculta avaliados em 20U reis com os rendimentos do dia da 
morte do Conde Dom Pedro em diante

5030 alqueires de trigo de renda na herdade da Figueira, de que 
consta da carta de partilha, que o conde oculta avaliada em sincoenta 
mil reis com os rendimentos do dia da morte do Conde Dom Pedro em 
diante

51Sessenta alqueires de trigo, que se pagam da herdade do oliual de 
que consta da carta de partilha, que o conde oculta avaliados /fl. 13/52 
em 130U reis com os rendimentos do dia da morte do Conde Dom 
Pedro em diante

53Os quartos, que se pagam da Orta, que está a Fonte de M.a D. [sic] 
de que consta da carta de partilha, que o conde oculta avaliada Em 

60U reis com os rendimentos do dia da morte do Conde Dom Pedro em 
diante – 60U

54Tres alqueires, e quarta, e meya outaua de trigo de foro na herdade 
do Motinho, que consta da carta de partilha, que o conde oculta 
avaliados em 60U reis com os rendimentos do dia da morte do Conde 
Dom Pedro em diante – 60U

A aução pera procurar de quem dereito for 1886U157 reis, que se 
deram no pagamento da carta de partilha em dinheiro pera a 3ª da 
senhora Duqueza de Bargança, como consta da carta de partilha que o 
conde oculta – 1886U157

A aução de 100U reis, que couberam na mesma 3ª da senhora 
Duqueza de Bargança na diuida do Abbade Sebastião Rodriguez, e 
133U33 na diuida do Bispo de Leiria, e 100U reis na diuida de Francisco 
de Gouuea, e 671U488 reis em diuidas mal paradas. – 1004U821

Hũa aução, que há, e corre no juizo da correição do ciuel da corte com 
o Conde de Figueiró Acção contra a serenissima Caza de Bragança

E protesta o dito Dom Luis de Lancastro de Lançar todos, e mais bens, 
que souber, que pertencem a esta partilha por quanto o Conde tem as 
cartas de partilha referidas neste rol, commo consta 
/fl. 13 v/

583iU878
A folha 225 nos auttos da execuçam, e a folha 217, et segguintes 

de todos os mais papeis, e padrois, que jurou nam tinha no juramento 
folha 213 verso e 214, e protesta outrosim haver juramento in litem 
sobre os ditos bens, e avaliaçois delles, e pedor-lhos por sonegados 
em certeza do que asigna elle Dom Luis de Lancatro o prezente rol // 
Dom Luis de Lancastro

/fl. 14/
Treslado da Senhora

Acordão em Relação Vila Viçosa vistos estes Autos, prouisão do dito 
senhor por que os manda despachar com adjuntos, dizistencia feita da 
aução intentada pello procurador bastante das Religiozas de Santa Ana 
de Leiria folha 33 Artigos de recouenção do reconuinte folha 39 contra 
idade das reconuindas as ditas Religiozas, replica e mais papeis iuntos, 
mostraçe instituir a Duqueza de Barganca Dona Britiz de Lancastro que 
Deus tem hũa cappella pera seu emterro e sufragios de sua Alma no 
mosteiro de Santa Ana de Religiozas da cidade de Leiria, deixando a 
Duqueza de Caminha Dona Jzabel sua filha major da disposição da dita 

41 Ms.: à margem esquerda 
“Não exziste”.

42 Ms.: à margem esquerda “Nada”.

43 Ms.: à margem esquerda “Nada”.

44 Ms.: repetição da palavra 
“Que [sic]”.

45 Ms.: à margem esquerda “Nada”.

46 Ms.: à margem esquerda “Nada”.

47 Ms.: à margem esquerda “Nada”.

48 Ms.: à margem esquerda “Nada”.

49 Ms.: à margem esquerda “Nada”.

50 Ms.: à margem esquerda “Nada”.

51 Ms.: à margem esquerda “Nada”.

52 Ms.: repetição da palavra 
“Avaliados”.

53 Ms.: à margem esquerda 
“Ha na caza e se chama a 
orta das Fruras [sic]”.

54 Ms.: à margem esquerda “Nada”.
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cappella e escolha do Lugar donde fosse enterrada, como se ue do dito 
testamento, mostrace do testamento da Duqueza de Caminha filha da 
dita Duquesa de Barganca e principalmente da uerba delle 85 folha 
i96, e outras acresenta; a cappella da dita sua May 300U reis de renda; 
mostraçe mais que da dita Cappella Jnstituida Vriginanamente [sic] pella 
ditta Duquesa de Barganca he administrador o reconuinte, o que tudo 
muito e como se mostra que a dita Duqueza dera minha por herdeira 
da dita Duqueza de Barganca sua may nos quaes termos comforme 
com as regras de quanto rezo Lições dos Doctores, e sentenças dadas 
foi uisto que o acresentamento dos 300U reis á dita Cappella de sua 
may, auião de ser da fazenda que ja era da dita Duqueza de Caminha 
que os acresentou e não da terça de sua may de que ja tinha disposto, 
asy o declarão e julgão os artigos da reconuerção por prouados, e 
que a administracão da renda acresentada a dita cappella de que se 
trata pertensem ao reconuinte na forma que forão aplicados, e com as 
obrigacões declaradas nos ditos testamentos, e paguara as reconuindas 
as custas Lixboa i3 de Marco de 635 – Coelho – Pinheiro Mozinho

/fl. 15/
Testamento da Senhora duquesa de Bargança

E primeiramente digo que meu Corpo Seia emterado adonde 
tenha auido licensa e a duqueza minha filha sabe e ella o dira e sera 
acompanhado com a ponpa que Comuem a quem tem minha Calidade 
como minha filha ordenar e pera prepetuamente me emcomendarem 
a deos deixo dous anais de misas per que se darão Corenta mil reis e 
se pagarão pello meu Juro e quem o pesoir sera obrigado a pagar este 
dinheiro. E deixo a minha55 sobrinha donna Magdalena de Lancastro 
pera seu cazamento e pera os posuir corenta mil crusados do dinheiro 
que se achar em a minha tersa e farão hũa capella onde mynha filha 
ordenar e pera isso deixo minha tersa que quero e que pesua toda minha 
filha em sua vida e per sua morte minha sobrinha donna Magdalena e 
não tendo minha sobrinha filhos por sua morte e de minha filha fique 
minha tersa Repartida hametade ao filho morgado de meu sobrinho 
dom Francisco de Lancastro e outra ametade a hũa filha do senhor 
Martin Afonso d’Oliueira de Miranda qual elle quiser.

Esta no dito testamento outro item do teor seguinte
E declaro que quero que se faça hũa Capella e as misas se dirão em São 
Francisco de Leirea emquanto a Capella se não fizer e depois se dira 
hum anal na Capella e outro em o mesmo mosteiro de São Francisco

Treslado de hũa verba do segundo testamento 
da senhora duqueza

De Caminha que aprouou – 
Mais declaro que a metade da minha tersa e de tudo o que tiuer a era de 

mjnha morte deixo56 a minha sobrinha donna Magdalena com obrigação 
que Caze com o senhor dom Pero de Lancastro meu sobrinho filho do 
senhor dom Francisco de Lancastro meu primo e terão esta Comtia que 
he a sexta parte do que tiuer tirando-se primeiro o Remanesente da 
tersa que a duqueza minha senhora que deos tem lhe deixou e o terão 
sempre em iuro e bens de Rais vinculado sem o poderem vender e 
asy metendo ha mesma obrigação ao mesmo Remanesente da tersa 
de duqueza mjnha senhora que deos tem de ser empregado em Juro 
e bens de Rais pera si e seus erdeiros e desendentes que quando os 
não tiuesem ou lhe meresem fique o que enportar esta minha parte ao 
erdeiro prinsipal do senhor dom Francisco de Lancastro meu primo que 
sua Caza aya de erdar e comendas 

Outra declaração

Declaro que se for cazo que não faleça em Leirea mando que 
depozitem meu Corpo donde eu diser Jnda que Seia de palaura ou 
o diser algem em meu nome a quem o tenha dito e como for tempo 
comueniente pera me trazerem a osada a Capella da duqueza minha 
senhora que deos tem mo trarão que esta tanben nomeo e instetuo per 
minha Capella e sua e me farão hũa sepultura a par da sua igoal tanto 
a ella que se não poderão meter dous dedos entre hũa e outra asim 
seia    E afora o que fiquar a esta dita nosa capela em nome da duqueza 
minha senhora que deos tem lhe acresento com que tenha trezentos 
mil Reis de Renda afora a Renda com que se hão de pagar as minhas 
tres misas Cotidianas

/fl. 16/
Resposta57 aos artigos das freiras de Santa Anna de Leirea

Primeiramente Comfeso de min que não sou grande letigante he 
asim não ha que espantar se diser algum erro

Paresia-me que deuiam pedir que esta sentença que ellas agora 
oferesem de nouo que Carese em auto apartado pois he cauza com 
que hesas vem de nouo.

55 Ms.: À margem direita: 
“anais uer hicetiam”.

56 Ms.: À margem direita: 
“4ª Hicetiam uer”.

57 Ms.: Corrigido da palavra 
“Reposta [sic]”.
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E logo fazer deligensia no Cartorio que fiquou de Antonio Sarayua 
per este feito em que nos Rezeruarão ho dereito pera Corer em auto 
apartado sobre se auerem de tirar as diuidas de todo o monte sua sexta 
parte primeiro porque eu neste tempo não tinha notisia das demandas 
mas meu pay emtendia58 bem se auia de descudar e de farsa de ha-
de achar em caza de Antonio Saraiua hum disto que comuem munto 
busquar-se logo que eu não tenho nenhum destes feitos alguns papeis 
tenho tocantes a esta materia mas estão la em Lisboa

tambem hesta sentensa de que ellas se aiudão não parese que tem 
prepozito por não ser jeral senão de hum jmscjdente daquella partilha 
por que falla per era mando que se abatam do monte maior he hasim 
que soo naquella partilha se deue emtender

E quanto a sentensa d’Agostinho Franquo concorda com o mesmo 
que eu la digo e o meu letrado erou en diser que eu que era erdeiro 
da tersa da duquesa de Caminha se não dizer que legatario e da 
tersa da duqueza de Bargansa erdeiro emmende-se disto se na nosa 
Recomuersão não esta nesta forma porque deixamos per erdeiros da 
de Caminha que he o que eu não quero por fugir ao que me pedem de 
pagamentos de diuidas e legados

Quanto ao primeiro artigo e segundo da Comtrariedade da 
Recomuersão pella mesma Carta de partilha consta qu’indo-se tomar 
pose se Veio com embargos dizendo que as freiras tinhão vendido as 
ditas propriedades e Ja que ellas dizem que não prouem o comtrario

Ao treseiro artigo satisfaso com esa Carta de partjlha que ahy uay 
que deue de ser em auto apartado por ser couza de nouo e inda que 
não tinhamos /fl. 16 v/ obrigasão de aprezentar o faso pera que os 
Juizes veião quam falso este artigo e quanto assim serão os mais 
da contrariedade das freiras de mais fazenda de alenteio não tenho 
notisia e a que posuo he por esta Carta de partilha 59 he della tal e de 
tal calidade que per pouquo que medem-lha dos Reis e hũa erdade que 
esta no termo do Landroal que he a milhor que esta deuoluta depois da 
aclamasão de sua magestade por ser na rais de Castela preguntaua se 
podia pedir satisfasão della posto que ueio que não ha lugar e quanto 
ao que dizem que meu pay Cobrou siten-no e demanden-no que elle 
dara descargo diso

Jtem E quanto ao quarto artigo me não meto no que pagarão ou 
não pagarão se não peso satisfasão dos reditos do Juro que me esta 
Julgado do que se me pasou sentensa que ja comeseis ha enzecutar 
pellos Reditos atrazados que eu não estou obrigado a satisfasão dos 
pagamentos que ellas dizem e as partilhas se fizerão senpre a fauor 

das freiras e as diuidas se pagarão do monte maior e o que depois se 
pagou serião alguns Reditos de tensas atrazadas se se pagarão

Ao 5 e 6 e 7 artigo me Reporto ao testamento que por elle se uera 
como o legado de 6ª parte me foy deyxado sem obrigasois e as pos 
na parte que deixou ao Comuento a quem Jnstetuio per erdeiro 60 e a 
festa de São João hauangelista lhe manda dar de Jentar a Comonidade 
e asim tudo o mais que comtem os ditos artigos

Tudo o que dizem he palhada asomeda cudado a sertidão  que ellas 
acertão da centemsa que derão os partidores em se auer de /fl. 17/ 
tirar do monte maior as diuidas e legados hajmda que pella desposisão 
do testamento parese que nam tem lugar e ao menos os legados pois 
me deixa a sexta parte de tudo o que se achar a era de sua morte 
e se ella quizera que aquy entrasem diuidas e legados declarara-o 
e ao menos legados que he couza uoluntaria; mas a este ponto não 
se pode Responder sem primeiro se fazer deligensia no Cartorio de 
Antonio Saraiua pello papel que digo e tambem hir a Lixboa uer ao 
escritorio onde estão os papeis tocantes a este negoseo a uer se acha 
algũa couza por que conuem hir munto atento nelle por ser de munta 
Jnportansia e por iso não mando porcurasão en que me dou por sitado 
por que comuem estarmos mais preuenidos pera a Replica

tambem he necesario que fasa deligensia com o ofesial que serue no 
ofisio de Antonio Saraiua em que termos esta hũa cauza que as freiras 
trazem com a molher de Agostinho Franquo em que lhe pedem huns 
mil cruzados que elle deixaua em sim e asim conta do dinheiro que 
elle Resebeu do depozitario pera nos pormos tambem a cauza por que 
nos importa mais que a ellas os mil cruzados que Agostinho Franquo 
deixou en sin erão com tensão dellos Julgarem de mais pello trabalho 
do depozito

/fl. 18/
Jmformação pera a Repliqua da Comtrariedade 

das Relegiosas de Santa Anna de Leirea

Respondendo ao primeiro artigo digo que he erado dyzer-se que 
por minha parte se fes Requerimento por quanto eu nese tenpo não 
hera Cazado e se fes a Gram Requerimento por parte parte da senhora 
Condesa de Sortelha como tutora de minha prima que seria pera 
boa arecadação de fazenda comforme no testamento das senhoras 
duquezas

58 Ms.: Corrigido da palavra 
“emtendias [sic]”.

59 Ms.: Rasura sobre “do que meu pay 
tem ou não tem se lhe pode pedir 
que eu não sou seu procurador”.

60 Ms.: Rasura sobre “Com”. 
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no segundo artigo me parese que se emganão em dizerem que não 
estiuerão de posse da capela antes de meu pay denunsiar porque 
segundo minha lenbrança entendo que a possuirão ate o tempo Que 
foy feita merse d’aministração a meu pay e feita a merse se pos so 
Cresto [sic] nas Rendas da dita Capella e foy sobrando hum depozytario 
das capelas a Thome Pinheiro que tinha tambem o dinheiro em sua 
Caza e por sua ordem delle se hião fazendo pagamentos a alguns 
Credores e dis que mandaua Dizer misas e fazer outras despezas ; e per 
mandado do Conselho da fazenda Cobrauão outras a Credores da mão 
dos mesmos almoxarifes e meu pay nunqua Cobrou vintem nem se lhe 
passarão mandados do Comselho da fazenda pera iso nem Chegou a 
se lhe porem postilas nos padrois em sua Cabesa como tudo milhor 
se uera dos liuros que estão nos Cantos que estes annos seruyrão nos 
almoxarifados e se o Steuão de Foiios e os mais acredores Cobrarão 
primeiro que eu seria por primeiro fazerem sua axzecusão de eu não 
trato nesta cobransa como erdeiro senão como acredor dos reditos dos 
Juros que me estão Julgados

Que eu pedy pagamento desta diuida antes que as Retornasem a estar 
de posse da capella tanto que se me fes padrão e minha Cabesa dos 
300U de Juro por que Antes diso não se me queria fazer pagamento e se 
ouue dilação em se fazerem os padrois seria per descuido61 dos meus 
ajentes e per eu nesse tenpo estar en Madrid e pellos Requerimentos 
do Conselho da fazenda serem tão dilatados e em papeis que auião de 
hir /fl. 18 v/ Asinar a Madrid e Ja digo que meu pay não Cobrou nenhũa 
couza dos Juros e o que Cobrey foy por mandados do Conselho da 
fazenda per Conta desta divida da de que trata a Reconversão de que 
logo Requery pagamento com o dito he o milhor se uera dos Autos

4 tudo o que Cabia a tersa da senhora duqueza de Bargansa pera 
pagamento dos acredores pagey a minha parte e da senhora duqueza 
de Caminha não sou erdeyra Senão legatario e assim não estou 
obrigado as Suas diuidas

5 Que he Erado tudo o que se dis porque de mais da sentensa ser 
dada no anno de 635 tenpo em que meu pay estaua em Lisboa per 
quanto se foy no anno de 638 pera 62 Madrid. não exzercitou elle 
nunqua o ofisio d’aministrador pera as Responderem63 dizer que elle 
e não farei Como Comuinha por eu ser parte e ellas Res sempre o 
farão nesta Cauza por que Serão Autores e me pedião estes trezentos 
mil Reis de Renda he heu por Recomuemsão ouue Sentensa Comtra 
ellas da mesma Comtia e Senpre se terão defendendo ate o ternpo 

lhe tirarão adeministrarão e depois Cada em uerdade do que me não 
sertefiquo que Thome Pinheiro como procurador das Capellas e Coroa 
foy ouuido e defendeu Como mylhor Constara dos autos

6 la se uera da sentensa o que toqua a este artigo e se Respondera 
mais Juridiquamente

7 da sentensa de que o artigo trata nunqua tiue notisia nem podia ser 
por que Como digo da senhora duqueza de Caminha não sou erdeiro 
leuão legatario

8 Que Agostinho Franquo sendo depozitario Como as Res dizem 64 
/fl. 19/ dos bens das senhoras duquezas de Bargança e Camjnha deixou 
fiquar em sua mão ho dinheiro que as Res Reseberão Cuidando65 que 
se lhe Julgase por trabalho do depozito não se comtentando como era 
e se lhe auia Julgado quando moreo o declarou en seu testamento e 
mandou que se dese as freiras de Leirea Como erdeyras em uertude 
desta verba Cobrarão o dinheiro vim eu Com embargos antes de o 
Reseberem pedimdo que se me dese a parte que me Cabia não me 
reseberão os embargos deixando-me o ddereito rezeruado pera o 
pedir a partilha as Res Como milhor Constara dos autos esta partilha 
peso agora se bem se ve que não esta feita pois era dynheiro que 
tinha sonegado Agostinho Franquo em que eu tenho duas partes hũa 
Como erdeiro da tersa da senhora duqueza de Bargansa e outra Como 
legatario da senhora duqueza de Caminha de Cuio depozito de seus 
bens foy prosedido este dinheiro

Jsto he o que me lembra e pasa todo o Comteudo neste papel na 
uerdade e não vy tal mentir Como se dis na Contrariedade

Se pareser se pode vir protestando Já que elles o fazem que achando 
que estou lezo nas partilhas que se fizerão destas senhoras de o pedir a 
todo o tempo por quanto estauamos auzentes e eramos menores

o feito de quem me pede Rezão do ultimo artigo das madres esta 
no Cartorio de Antonio Saraiua de que foy escrião como de todos os 
mais pertensentes a esta Cauza e de que eu aquy faco mensão ; e de 
quem me pregunta sobre hauermos de pedir que ajuntem a sentensa 
ou autos e que fazem mensão fara o que lhe pareser milhor

/fl. 20/
Treslado do testamento e Codesilho da duqueza 

de Camynha donna Jzabel de Lancastro
/fl. 21/

Em nome de deos e da uirgem Maria nosa senhora a quem me 

61 Ms.: corrigido da palavra 
“descudo [sic]”.

62 Ms.: rasura sobre a 
palavra “Castella”.

63 Ms.: corrigido da palavra 
“Respoderem [sic]”.

64 Ms.: rasura sobre “na sua 
contrariedade fiquou”.

65 Ms.: corrigido da palavra 
“Cudando [sic]”.
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encomendo e protesto de ujver e morer na sua Santa Fee Catoliqua 
Como Creo e en sima a santa madre igreia apostolica Roma não esta he 
a minha derradeira vontade que quero que se cunpra como neste meu 
testamento declaro e se algum testamento pareser não Seia valiozo 
deste=

Primeiramente quando deos por seu seruiso de me leuar desta vida 
prezente pesso e mando que me enterem em hũa sepoltura raza no 
Coro de baixo no Conuento de Santa Anna falecendo em Leirea que 
peraa isso tenho ja lisense de hum provinsial da ordem há quem eu 
asedy que se achara no Caixão donde esto meu testamento diante 
do altar de nosa senhora da Piedade Abaixo das grades da mesma 
Capella hen ha ylharga Junto da grade do Coro honde milhor pareser 
a prioresa que for ese no mesmo Coro hao tem de meu falesimento 
houuer Capelinha de São João euangelista pello que ahy me emterrem 
hou diante do altar em hũa ilharga delle.

A mezericordia que me aconpanhar deixo que lhe dem des mil Reis 
he não leuarão Com meu Corpo mais tochas das que ordinariamente se 
Custumão leuar he aos pobres que as leuarem darão de uestir.

Deixo des Cruzados a nosa senhora da encarnasão he o dia de 
meu enteramento me digão hum hofysio jnteiro de defuntos digo de 
finados Con sua misa Cantada Com des mil Reis de hoferta he mais me 
dirão trinta e hũa misas Rezadas Comvem a saber tres da Conseisão 
digo Comvem A saber tres da santisima trindade sete do esperyto 
Santo e noue de nossa senhora Comvem a saber tres da conseisão e 
tres do Rozario e tres da uezitasão he noue dos Anios e duas de são 
João euangeista e hũa de Santo Antonio he assim /fl. 21 v/ mando que 
ao mes e ao anno de meu enterramento me fasão houtro ofisio Como 
asima digo no dia de meu enterramento Com a mesma sera e oferta de 
des mil Reis digo de des Cruzados en Cada hum delles he me dirão no 
dito mes trinta e hũa misas as da trindade e do esperito Santo Como 
asima digo he noue de nosa Senhora todas as noues festas do anno he 
as noue dos Santos e hũa de São João euangelisya he outra do padre 
Sam Domingos he outra de São João Bautista he as trinta e he hũa do 
anno serão as mesma da trindade do esperito santo he as noue de 
nosa senhora serão todas de sua anunsiasão he as noue dos anios he 
hũa de São João euangelista e outra do padre São Domingos , e outra 66 
de santo Antonio he não se podendo dizer todas nestes dias que asima 
digo serão no dia seguinte.

67 Pella minha sepoltura se dara ao Convento de santa Anna hũa 

Charola de bordo dourada pera emsararem nella o Santisimo sacra-
mento nas endoensas e ser cazo que tenha Já o Convento esta pessoa 
ao tenpo de meu falesimento lhe darão sem Cruzados

68 Dejxo por meus testamenteiros a Senhora donna Anna 
Comendadeira de Santos minha tia he hao senhor dom Afonso Mexia 
bispo de Leirea he se por pouqua dita minha a senhora donna Ana 
neste tenpo esteuer Ja no Seo fique en seu lugar o senhor dom João 
de Lancastro meu tio e o que Cada hum delles Conprir69 por fim 
não estando anbos prezentes baste pera Conprimento desde meu 
testamento e pera lembradores delle ao padre meu Confesor e ao 
provinsial de Sam Domingos e a prioresa de Santa Anna de Leirea E ao 
prior do mesmo Comvento adonde eu tiver a minha Capela ; 70todos 
os papeis que se acharem no escritorio deste meu testamento escritos 
e asinados per mim hou asinados somente mando que se Cumprão 
Como este mesmo testamento hou ainda que tenha alguns destes 
semelhamtes hem outro escritorio de obrigasão de Consiensia.

71 Deixo que me pagem todas as minhas diuidas /fl. 22/ Que na 
uerdade se acharem he obrigasois de Criadas que eu deyxar asentado 
que deuo hou Constar per asinado meu; deixo a minha tersa depois de 
Conpridos os legados a duqueza minha senhora em Sua vida he depois 
de seu falecimento ao Comuento adonde eu deixar a minha Capella 
Com as Comdisois que eu apontar que sera o Comuento de Santa Anna 
de Leirea he quando não bastarem os padres pera as missas mas que as 
que as uão encomendando algum Clerigo he diga as misas no próprio 
Conuento de Santa Anna que lhe deu por ellas ho Que Comsertarem 
Com elle as prioresas.

72 E sosedendo o tenpo que me uou Corendo [sic] esta dita minha 
Capella se deste Remanesente que tendo dyto houue trinta mil Reis 
de Renda me dirão hũa misa Cotidiana no mesmo mosteiro e se 
forem sesenta serão duas e se pello tenpo adiante forem Cresendo os 
Remanesentes Comforme a elles se acresentarão as misas ou a mesma 
Copia dos Remanesentes desta tersa forma os tantos serão os anais 
quantos forem os trinta mil Reis de renda as quais mysas serão pella 
minha alma e do duque meu senhor que deos tem e da duqueza minha 
Senhora e do marques meu senhor e pella minha bensão e estando a 
Comunidade em nesesidade nesse tal hanno me podem dyzer somente 
hos dous Anais e Como tornar o Conuento a estar haliuiado tornarão ha 
dar Comtenuando Com as mais misas he isto entendo quando a Renda 
pasar de sesenta mil Reis.

66 Ms.: repetição das palavras 
“e outra [sic]”.

67 Ms.: à margem esquerda: “o que se 
ha-de dar pella sua sepoltura”.

68 Ms.: à margem esquerda: 
“testamenteira a senhora 
Comendadeira”.

69 Ms.: corrigido da palavra 
“Conpir [sic]”.

70 Ms.: à margem esquerda: “os 
papeis que se acharem no 
esritorio com este titulo de sua 
letra ou asinados se conprão”.

71 Ms.: à margem esquerda: “que 
lhe pagem suas diuidas”.

72 Ms.: à margem esquerda: “os anais 
que se am-de dizer na Capella”.
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73 E pesso e encomendo a quem erder minha tersa que tenha Munto 
Cuidado74 dos Criados e Criadas velhas e pobres que me seruirão Com 
ho que poderem.

E assim hordeno que quando fiquar esta minha Capella que ordeno 
deste Remanesente de minha tersa Seião os adeministradores della a 
provinsial de Sam Domingos deste Reino de Portugal hou vigario de 
Santa Anna de Leirea 75 e prioresa do mesmo Comuento he enterando-
me no mesmo Comuento Como por tudo que pello /fl. 22 v/ tempo ao 
diante sosederem e o prouinsial tera per obrigação tomar arta Como 
se nella Corre.

E a tersa parte deste Remanesente pesso munto aos hadeministradores 
desta mjnha Capella que gastem em espasso de vinte annos a Renda 
desta tersa digo em Cada hum anno ha dar a Criados ou Criadas pobres 
ou filhos ou filhas hou pera ajuda de Seu Cazamento hou de ser freira 
ho que bem pareser aos ditos adeministradores e declaro que digo a 
Renda deste terso . e mando que todo este Remanesente desta minha 
tersa seia Conprado en Renda ho que for mouel e tambem declaro que 
podem ter neste terso ajuda pera algum se for Catiuo tendo senpre 
Respeito destes Criados que digo aos que forem mais nesesitado por 
que se podem hajuntar muntos he acabados os vinte annos torne 
a fiquar a mesma Renda ha dita Capella Com a obrigasão que fiqua 
lysemssa.

A Soror Luiza do Euangelista em sua vida e a outra madre que eu 
nomearey neste testamento hou fora delle pera asinado meu he 
quando senão achar seia soo a Soror Luiza do Euangelista e per sua 
morte hou mortes fique ao Comuento digo morte fique ao proprio 
Conuento de santa Anna isto se forem trinta myl Reis de Renda a fora 
as duas Capellas hou ho que for. Mas se for mais que os trinta mil Reis 
que digo emtam fique logo ao Comvento de Santa Anna Como digo he 
que pasar dos trinta mil Reis e se for soror Luiza falesida a este tenpo 
e mays alguma Relegioza hou Relegiozas que heu mandar neste posto 
logo fique A Comonidade do próprio Com vento de Santa Anna de 
Leirea e se por uentura Coando heu faleser a duqueza minha senhora 
estiuer no seo Conpridos meus legados todos mando que /fl. 23/ Logo 
se entrege a minha Capella este Remanesennte de minha tersa para se 
ir Comprando as obrigasois.

El Rey meu senhor me fes merse de des mil Cruzados pera ajuda de 
meu dote por prouizão sua lenbro que nelles tenho minha tersa he ho 
de mais que he da duqueza minha senhora e se marques meu senhor 

disse que tem a prouizão sem os arrecadar Com ella fique pagando aos 
erdeiros he elles podem pedir a el Rey meu senhor lhe mande pagar 
a senhora duqueza minha senhora 76 Como a minha Capella e se por 
meus pecados a tiuer Ja no seo so a minha Capella he Comforme ao 
contrato toda a erança de meu pay fique em bens de Rais de que não 
tenho ainda erdado nada de que tudo tenho a minha tersa he assim he 
de tudo ho que a duqueza minha Senhora me der e tem dado e no que 
suseder por seu falesemento se eu tever tam pouqua dita que a leue 
deos pera sim primeiro que eu.

77 E se ao tenpo de meu falesimento for assim deixo logo tudo 
encorporado na dita Capella pagas minhas diuidas primeiro e legados 
que tiue Comforme has verbas deste meu testamento e desta fazenda 
que digo se fiquarem pera a dita Capella.

78 Mando que me enterem no abito do gloriozo Sam Francisco e do 
padre Sam Domingos em Sima e declaro que da quarta parte desta 
Capella Sendo assim de todas as Contias que posoir pesso aos meus 
testamenteiros he adeministradpres della que dem em tensas aos 
Criados de meu pay que deos tem se tiver em ssy ha dita Capella 
tudo o que me uier a minha dereita parte hou dilhos hou netos que 
hesteuerem em nesesidade hou Criadas da duqueza minha senhora 
que esteuerem na mesma nesesidade e fora algũas filhas orfãns e 
afora ajuda de has meterem freiras digo de has meterem em mosteiros 
e pera as minhas Criadas ate filhas e netas da mesma maneira hou 
Criados que seruiram esta Caza /fl. 23 v/De Villa Real desd’o tenpo 
que eu vim pera ella que se emtendera ate netos e se dara a Cada 
pessoa se for nobre he honrrada a Cada hũa vinte mil Reis he dahy pera 
baixo des en sua vida he por morte destas pessoas tornarão as mesmas 
tersas ha dita Capella Com a obrigasão que lhe porey declaro que as 
pessoas que nomeo sejão as primeiras a que ponhão as tersas he se 
não bastarem as tersas a todas por morte de hũas venhão as outras ate 
que não haia pessoa desta gente que nomeo Conforme ha declarasão 
que já tenho feito hemcomenda hahos meus adeministradores da dita 
Capella que Cada anno depois que erdarem 79 mais a dita Contia que 
digo Cazem simquo horfaãs que seião das terras deste estado he tirem 
hum Captiuo mais desemparado de terra de mouros e declaro que ha 
obrigasão destas sinquo orfaãs e Catiuo não durarão mais que espasso 
de tres Hanos depois que a dita Capella erdar as tenssas da Gente que 
apontey mas am lhe de ter Corido Soo os vinte annos.

Nos mesmos tres annos da obrigasão das orfaãs e Catiuo que tambem 

73 Ms.: à margem esquerda: 
“encomenda os criados 
pobres e velhos”.

74 Ms.: corrigido da palavra 
“Cudado [sic]”.

75 Ms.: à margem esquerda: “e o 
uigario de santa Anna e prioresa 
adeministradores da Capella”.

76 Ms.: à margem esquerda: “Capella”.

77 Ms.: à margem esquerda: “Capella”.

78 Ms.: à margem esquerda: 
“enterer nos abitos de são 
Francisco e são Domingos”.

79 Ms.: à margem esquerda: 
“herdarem”.
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os adeministradores de minha Capella o deuem que se tire da mesma 
Contia hum vestido pera a imagem de Nosa Senhora do Rozairo da 
igreia matris do Lamdroal de que pareser bem a meus adeministradores 
he ho que mais fiquar Sera das orfaãs he catiuo Como hasima tenho 
dito mas o uestido sera hum soo em qualquer Hano destes tres Que 
Quizerem e estes legados Como das orfaãs he Catiuo pertendo que se 
Cunpra quamdo heu não deuer algum seruiso de Criada hou Criado em 
parte hou en tudo que tenha a minha Carta 80 he não tenha Conprido 
= he ao segundo anno houtro vestido a imagem de Nossa Senhora do 
Rozairo do mosteiro da dita Capella Com hum São João Euangelista 
de uulto não deixando de se tirar pera as orfaãs e Captiuo porque 
quando não bastar a Contia que tirarem pera a Capelinha de São João 
seia acabada no seginte Hano en que ja não ha obrigasão de /fl. 24/81 
horfaãs e Captiuo mando que en tudo o que for nesesario pera de 
tudo ser acabada a dita Capelinha herdando tudo isto esta minha 
Capella mando que 82 Cada anal de misas tenha mil Reis de Renda 
hou fazenda que os valha e serão as mysas que me Couber por Rato 
Comforme aos anais que Restar digo Comforme aos mais ; he o 83 mais 
que Restar seia pera o Comuento donde estever enterada gastando-o 
a prioresa no que lhe pareser Com ordem de dar dia de São João 
Euangelista Comonidade propiamente Como lhe da na festa do padre 
Sam Domingos e as misas do anal podem dizer frades ou Clerigos por 
ordem da prioresa Comsertamdo-se Com elles Como qujzer se asim lhe 
aseitarem o que ella Comsertar destes ditos anais e declaro mais que 
se neste Comuento adonde tenho a dita Capella se se não poderem 
dizer todas as misas 84 digo se se não poderem dizer todos os anais 
de misas que me nella Cabem as Repartam hos ademenistradores por 
outros Comuentos donde se logo digão Comforme aos trinta mil Reis 
dos anais ou que Comsertarem hos ademynistradores he prioresa he 
uigairo do mesmo 85 Conuento que se puder ser por menos ou per 
ametade dos trinta mil Reis Seia embora ficando a demazia pera o 
dito Comuento de todos os anais que assim dos ditos trinta mil Reis 
= E declaro mais que donde neste testamento trato de tensas que se 
a Contia que haponto para os Criados gente nobre mando que essa 
mesma Contia se de as pessoas fidalgas que me seruirão he a meu pay 
que deos tem e duqueza minha Senhora hoferessemdose-lhes a mesma 
ocazião de pobreza pera emtrarem Como os outros. E se eu tiuer tam 
pouqua dita que viua mais que ho marques meo senhor que as aras 
que delle ouuer , Ja se entende que a tersa parte dellas he da tersa 

que fiqua 86 junta a todas as obrigasois he eu ja tenho nomeado nella 
as duas partes diquem anexas a minha Capella Com a obrigasão que 
anno toda a Sera que gastarem nos dias das emdoensas no Comvento 
adonde tiuer a dita Capella e 87 page dahi e assim dem de uestir todas 
as quimtas feiras de endoensas a doze pobres Como pareser bem aos 
meus adeministradores he posão /fl. 24 v/ Concertar estas esmolas 
dos pobres querendo a prioresa e uigairo em algũa Religioza pobre 
hou em seruydores de dentro hou fora do Conuento mas ha-de ser no 
propio dia de Quinta feira de endoensas diso maior = 88 E declaro aquy 
que o padre frei João da Crus me mandou hum escrito que asinase 
sobre as Aras Que sem embargo de me pareser Couza emjusta ho 
asiney por escuzar estare os ditos de Jemtes Com detreminasão de 
Reclamar sempre neste partecular assim neste testamento Como era 
todas as mais ocaziois que se oferesesen pello que não tenho nenhũa 
obrigasão na Consiensia a Conpry-llo=

E o marques meu senhor me falou neste escrito e me dyse que não 
queria elle nem se me metese en Cabessa que auia de querer mais 
nesse Cazo pera Seu Jrmão ou filho ; e que se Com mais heu podesse 
fiquar Como boa Cristaã e de Consiensia que esse Seria o seu gosto e 
o procuraria=

89 Deixo a Lianor Ferire trinta mil Reis pera fazer hũa Cadea de ouro 
ou outra pessa que ella mais quizer e ao tenpo que heu falleser deixar 
as mores Contas que eu podia ter Como neste meu testamento Rellato 
em Conparadas a minha Capella mando que se lhe de logo no primeiro 
anno de meu falesimento sesenta mil Reis he quando não poder Ser no 
primeiro Seia no segundo anno pera ajuda de alguns Consertos de Sua 
Caza hem dinheiro de Contado porque todas as merses que lhe fizer 
me tem bem digo me tem muy bem meresidas por me seruir sempre 
Com muito amor alem dos trinta mil Reis

Torno a declarar que o que das arras posso erdar nesta minha Capella 
tirando a obrigasão das 90 ditas emdoensas tudo ho mais que fiquar 
acresendo nos Rendimentos se ua pera o Comuento desta minha 
Capella que Cada anno gaste ha prioresa no que lhe milhor pareser 
que o Comuento ou Comonidade tiuer mais nesesidade=

Deixo a duqueza minha Senhora o meu liuro de São João Hevangelista 
pello munto gosto que senpre tiue delle he quando o senhor a leuar 
pera sim me fasse merse deixa-lo a madre Jzabel de Lemos e ella a 
soror /fl. 25/ Luiza he depois a deradeira ho deixe a algũa grande 
hevangelista do propio Comvento=

80 Ms.: à margem esquerda: “outro 
uestido a Nosa Senhora do Rozairo 
do mosteiro de Santa Anna”.

81 Ms.: repetição das 
palavras “de hor-”.

82 Ms.: à margem esquerda: “Capella”.

83 Ms.: à margem esquerda: “o 
restante do rendimento da 
capela pera o mosteiro de 
santa Anna que gastava a 
prioresa no que lhe pareser”.

84 Ms.: à margem esquerda: “e se não 
poderem dizer todos os anais em 
santa Anna os administradores 
os partão por outros mosteiros”.

85 Ms.: à margem esquerda: “os 
anais se digão por menos de 
80U ou por aquilo em que os 
adeministradores Consertarem”.

86 Ms.: à margem esquerda: 
“rendimento da capella 
sede a sera nesesaria pera 
o conuento de santa Anna 
gastos nas endoensas”.

87 Ms.: à margem esquerda: 
“12 pobres se uestihão 
pellas emdoensas”.

88 Ms.: à margem esquerda: “Sobre 
o escrito das arras e quytasão 
que deu por euittar de gastos”.

89 Ms.: à margem esquerda: 
“A Lianor Freire”.

90 Ms.: à margem esquerda: “o 
remanesente pera o Conuento 
onde estiuer a Capella”.
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91 Deixo a frey Gaspar Freire meu Confesor e Retabolo de Nosa 
Senhora do Rozairo em que esta o padre Sam Domingos

Deixo que pagem meus testamenteiros mais depresa que puderem 
Simquoenta mil Reis que deixo a quem Sabe o padre Pero frade Ja 
tenho isto satisfeito=

92 Deixo A Maria de Villa Visoza doze mil Reis e que se lhe pagem o 
mais em breve que Ser puder =

Pesso ao marques meu senhor que a todas as molheres e mosos 
que me fiquarem em Caza page e satisfassa seu seruyso Como 93 tem 
obrigação e se espera de quem he e de sua generoza Condisão e se 
algũas que esteuerem ja Cazados ou freiras e se lhe fiquar deuendo 
algũa Couza mando pagar he satisfazer a hũas e a outras mais breue 
que puder =

94 Deixo a Soror Loyza do Euangelista freira no comuento de Santa 
Anna desta sidade de Leiria  donde eu detremino que me enterem seis 
mil Reis de tensa mas estes lhe corerão os sete annos depois de minha 
morte ; e estas misas Rezadas mando que se me 95 dygão no primeiro 
anno ainda que a minha Capella Seia logo a erdeira não emtrem estas 
no Canto dos anais mas estas se dirão fora della ; Quinze misas das 
Chagas e sete do Esprito Santo e outras sete da Rezurreisão e noue do 
natal he noue de Nosa Senhora da Conseisão e outras nove das suas 
noue festas do anno e sinquo do Sacramento e tres de transfegurasão 
e trinta do gloriozo São João Hevangelista e des de São João Bautista 
e treze de Santo Antonio de Padua he outo de todos os Santos he onze 
das onze mil virgens e seis do padre São Domingos e tres ha Santo 
Agostinho e tres a San Francisco e tres a Santa Caterina de Monte Sinay 
he duas a Santa Caterina de Sena he tres aos Reis he noue a uizitasão 
de Nosa Senhora he doze aos doze apostolos e quatro a Sam Jeronimo e 
duas a Sam Bento e duas aos martires e outo a Santa Anna e duas a San 
Paulo primeiro Jrmitão e quatro a Sam Pedro apostollo e quatro a Sam 
Migel ho anio he noue a todos os anios e tres a Santa Maria magestade 
hũa a Santa Luzia e outra a Santa Apolonia he outra a Rainha Santa 
Jzabel de Portugal e seis de defuntos e duas de Sam Felipe e Santiago 
e todas estas mysas ham-de ser Rezadas se não poderem ser ditas no 
dia de meu enteramento Seia ao segundo e ao treseiro de modo que se 
digão ho mais breue quanto puder ser =

96 Deixo a Santo Antonio do mosteirinho de Penella hũa vestimenta 
do que milhor pareser a meus testamenteiros =

97 E declaro que a ordinaria do escritorio que me prometeo o marques 
meu senhor Como se Contem en hũa prouizão sua que se achara Com 

hos mais papeis de inportansia heu não estou paga della Remeto-me 
ao que sobre ella deixo hescrito no outro papel de fora que se achara 
no escritorio deste meu testamento /fl. 25 v/ Escrito por min e asinado 
= Lembresse as Joias98 que o marques meu senhor me mandou pello 
padre abade ao Lamdroal quando 99 queriamos vir pera Cham de Couse 
que as torney a emtregar a Luis Vas porque lhas estauão deuendo e as 
pedio hou ho dinheiro dellas he pello não ouuir mais Com esta diuida 
lhas emtregey e o marques meu senhor tomou as pontas he fes 100 
dellas o que quis = 

101 Deixo a Brites Machada moradora em Oliuensa que agora he Cazada 
Com Luis Pires de Merim [sic] vinte mil Reis pera hũa Cadea que mande 
fazer delles. E deixo a Marta d’Almeida moradora no Landroal houtros 
vinte pera outra e deixo que os primeiros dous a mais da minha Capella 
se ao tenpo que eu 102 faleser logo puder ser Jnstetuyda Capella que 
os tenha em Suas vidas o Padre Pero frade e o padre Rodrigo Penaluo 
benefesiado que hera he da igreia matris do Landroal he sendo vyvos 
e querendo-as aseitar he as misas pode-las ham 103 dizer honde quer 
que estiverem mandando Cada anno aos meus testamenteiros hou 
administradores Como has tem dito he falesendo hou não as querendo 
aseitar ter nem a dita minha Capella =

104 Deixo o meu anel de diamantes que me deu o marques meu 
senhor a senhora donna Anna de Lancastre minha tia Comendadora de 
Santos e hũa Santa Caterina que tenho de diamantes que me Conprou 
a duqueza minha Senhora ao Senhor Martim Afonso Mexia byspo de 
Lamego e não meresendo a deos ser uiua a senhora donna Anna minha 
tia quando faleser fique en seu lugar o senhor Conde da Calheta 105 
Capitão da ilha da Madfeira meu primo Ja que o senhor dom João meu 
tio que deos tem faleseo antes que acabase estes testamento Com 
o senhor bispo de Lamego dom Martim Afonso Mexia Como neste 
testamento digo.

E a senhora Condesa da Calheta minha tia me fara merse contar o 
Comprimento delle e o anel de diamantes se a senhora donna Anna 
estiuer Ja no seo =

106 Todos os legados que deixo neste meu testamento Como não 
nomeo nelles que testo de mor Contia se a tiuera ao tenpo de meu 
falesimento declaro que he minha vontade que se Cunprão ainda que 
não tenha que testar mais que da mynha tersa que hoye poso ter =

107 Deixo ao Padre Rodrigo Penaluo vinte myl Reis pera algũa pessa 
pera ajuda do Cazamento de sua sibrinha se for viuo quando eu faleser 
= deyxo a Soror Loiza do Euangelista freira 108 neste Comvento de 

91 Ms.: à margem esquerda: 
“frei Gaspar ”.

92 Ms.: à margem esquerda: 
“Maria de Villa Visoza”.

93 Ms.: à margem esquerda: 
“emcomenda ao duque 
que page os Criados”.

94 Ms.: à margem esquerda: 
“Soror Luiza 6U de tensa”.

95 Ms.: à margem esquerda: “minha 
Capella seia logo erdejra”.

96 Ms.: à margem esquerda: “Santo 
Antonio de Penela hũa cazula”.

97 Ms.: à margem esquerda: 
“dise que não esta paga da 
ordinaria do escritorio”.

98 Ms.: corrigido da palavra 
“Joas [sic]”.

99 Ms.: à margem esquerda: “as ioas 
que o duque [sic] mandou ao 
Landroal as tornou a entregar a 
Luis Vas há disto hum papel”.

100 Ms.: à margem esquerda: “o 
duque [sic] tomou as pontas”.

101 Ms.: à margem esquerda: 
“Brites Machada o padre 
Hieronimo Rodrigues em hũa 
Carta Sua dis que esta donna 
estopa de seu serviso”.

102 Ms.: à margem esquerda: 
“Capela não esta jnstituida 
emquanto se não faz partilha 
e se lhe as aia Renda”.

103 Ms.: à margem esquerda: “Sobre 
as misas da capella que dirão 
no Landroal o padre Pero 
frade o Rodrigo Penaluo”.

104 Ms.: à margem esquerda: “o 
anel de diamantes deixo a 
senhora comendadora”.

105 Ms.: à margem esquerda: “hũa 
Santa Catarina de diamantes 
a Martim Afonso Mexia”.

106 Ms.: à margem esquerda: “Quer que 
se Cumprão todos os legados”.

107 Ms.: à margem esquerda: 
“Rodrigo Penaluo”.

108 Ms.: à margem esquerda: 
“Soror Luiza de tensa”.
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Santa Anna de Leirea se eu faleser Com todas as Contias que poso 
herdar ao tempo de meu falesimento quatro mil Reis de tensa que 
as seis que Ja uão asima na outra verba no tenpo que lhe Couberem 
os outros que nestes quatro não trato daquelles annos que fiquão en 
des os quais des por sua morte fiquen ao Conuento /fl. 26/ De Santa 
Anna de Leirea Con declarasão que sendo viua a madre Aldonsa da 
Silua tenha a metade desta temsa en sua vida e por sua morte fique 
ao Conuento os ditos Sinquo mil Reis he emcomendo munto que Seião 
grandes amigas hũa da outra Como Jrmaãs e que preseuerem em 
serem grandes euangelistas Como ellas dizem que Sam a trinta do mes 
de Outubro de mil e seissentos e quinze annos em Leyrea = Donna 
Jzabel =

Aprouasão

Saibão quamtos este Jnstromento de aprouasão de testamento 
virem no anno do nasimento de noso senhor Jezu Cristo de mil e 
seissentos e quinze annos aos tres dias do mes de nouenbro do dito 
anno nesta sidade de Leirea nos passos do marques de Villa Real hahi 
hera prezemte a senhora donna Jzabel marqueza de Vila Real estando 
por seu pee ao que pareseu a min tabalião he testemunhas ao diante 
nomeadas hen seu bom sizo he emtendimento he aprezemtou a mym 
tabalião estas sinquo folhas de papel escritas sete meas folhas Com 
esta asima em as quais dise que estaua escrito he hordenado seu 
testamento ho qual dise fizera por Sua mão e estaua por ella asinado ho 
qual estaua escrito Sem boradura nem entrelinha que duvida fassa he 
dise que ho que esta escrito nestas Sinquo folhas de papel houtorgaua 
he de feito outorgou por seu testamento e Como tal dise que fose 
guardado e Comprido he mandou que não fosse aberto nem lido ate 
tanto que deos noso senhor a leuase pera Sim he dise que Reuogaua 
todos e quaisquer testamentos e Condesilhos que Antes deste tinha 
feitos em qualquer maneira e forma que Seião pera que não valhão 
Saluo heste que nestas Sinquo folhas de papel esta escrito ho qual 
mandou que valha por seu testamento hou por seu Condesilho hou 
por aquella via que de dereito mais pode he deue valler porque tudo 
ho nelle Conteudo he sua ultima vontade hen testemunho do qual 
mandou fazer este estromento de aprouasão de testamento que hasim 
da por Sua mão testemunhal que ha tudo prezentes forão Chamadas 
he Rogadas ho padre Pero frade he Bertholameu Rapozo he Antonio 
de Freytas he João Gomes pecheleiro he Gregorio Fernandes Tangil 

he Fernão d’Alues tozador he Antonio Fernandes Sapateiro todos 
moradores nesta Sidade he heu Manuel Rebelo tabalião de proprio de 
notas por el Rey noso senhor nesta Sidade de Leirea he Seo termo que 
heste jnstromento de aprouasão de testamento fis em verdade e por 
tanto aquy asiney de meu /fl. 26 v/ Sinal publico que he digo publico 
que tal he pagou nada = donna Jzabel = Pero Frade Bertholameu 
Rapozo Jorge Fernandes Tangil = Antonio de Freitas = João Gonsalues 
= Antonio Fernandes d’Alueres = 

Declarasão

Declaro que no meu testamento faso mensão deste papel 109 me 
Remeto a elle que he sobre a ordinaria que me prometeo o marques 
meu senhor Como se contem na Sua prouizão e Se achar donde a 
tenho não me tem dado a esta Conta nada pello que pesso aos meus 
testamenteiros que lho pessão he o page pois he Rezão he deste 
dinheiro se de sem Cruzados ha’badesa das Chagas de Uilla Visoza 
que emtão for pera hũa pessa da Capelinha de São João euangelista 
he outros sem Cruzados a prioresa de Santa Crus de Villa Visoza pera 
alguma pessa da Samcristia he outros sem Cruzados ha prioresa de 
Santa Anna desta Sidade de Leirea pera o que mais quizer pera a 
Comunidade he mais se ajunte a Renda pera a minha Capella Com as 
obrigasois ditas no meu testamento e das misas em Lerea e o ultimo 
de habril de mil e seissentos he quinze annos
Donna Jzabel =

Outras declarasois

110 Deixo ao lesenseado Gabriel Fernandes pera hum vestido pera 
sua filha sem Cruzados ha dezaseis de Abril de mil e seissentos e 
quinze annos =

Como ao tenpo que torno a escreuer estas Regras he falesida a filha 
de Gabriel Fernandes Seião os sem Cruzados pera sua neta ou pera o 
que ella quizer em Lisboa seis do mes de Outubro de mil e seissentos 
e dezasete annos

outra declarasão

Declaro por hestas Regras que quando tratem meu testamento de 
algũas hobrigasois que digo em meu testamento que acabando os 

109 Ms.: à margem esquerda: “Sobre 
a ordinária do escritorio”.

110 Ms.: à margem esquerda: 
“Gabriel Fernandes Coreia 
mil corenta mil Reis”.
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annos que nomeo que fique a Comonydade 111 de Samta Anna pera 
fazer a prioresa pera a mesma Comonidade ho que quizer emtemdo 
dos Reditos que ho propio senpre hesteya enpregado en fazenda em 
Lerea a dezouto de houtubro de seissen-/fl. 27/ tos e dezasete anno 
= donna Jzabel =

outra declarasão

Declaro que ainda que diga no meu testamento que depois que depois 
que eu falleser dahy ha sete annos se Corese a Soror Luiza Com seis mil 
Reis de tensa mando que logo des que se cunpir hum Anno 112 de meu 
falesimento se lhe de logo he assim lhe não Corendo Com elles Cada 
anno e se quando eu faleser por meus pecados com todas as Contias 
Como digo no meu testamento se de então mais quatro mil Reis a Soror 
Loyza pera lhe fiquarem des mil Reis Cada Anno de tersa que por Sua 
morte vagara ha dita tensa pera ha minha Capella he que heu terando-
me Como pertendo eu Santa Anna desta Sidade de Leiria serão pera 
ha Comonidade ter mesmo Comuento de Santa Anna a vinte he dous 
de Outubro de mil e seissentos e vinte e tres annos A duqueza dona 
Jzabel = heu taballião declaro que has palauras donde digo vinte e tres 
esta emmendada no proprio Como delle sae e paresse que dis o asima 
dito e pera constar e se daber a uerdade declaro =

outra declarasão

113 Declaro que por este meu asinado que se deu aos padres de São 
Francisco , ao padres de São Francisco que então for vinte mil Reis pera 
que mos mandem dizer todos em misas mal ter preuelegiado mas soo 
o dia que tem endulgençia e outavaria dos Santos e digan-nos o mais 
depresa que poder ser 114 he isto he fera da esmola que lhe deixo na 
minha Sedola em Leirea a vinte sinquo ; a duqueza donna Jsabel.

Treslado de outro testamento

Jezus Maria Creo o que quer e en syma a Santa igreia apostoliqua 
Romana e na Santisima Trindade padre filho esperito Santo hum Senhor 
deus trino e uno em que Creo e adoro e protesto de uiuer em crer na 
Sua Santa fee Catoliqua =

Esta Sedula de testamento fesso estando de Saude e mando que 
se Cunpra Juntamente Com estes testamentos que tenho feito ha Ja 

annos tirado no que se eu contar Con o que hagora declarar de nouo 
que quando assim for o que nesta Sedula mando tera mais valia que 
por isso o fasso e por esta Rezão tera a minha Capella menos Renda 
he os legados que não poderem ser todos compridos os que não 
poderem ser fiquem por Comprir os menos 115 obrigatorios que eu no 
dito testamento tenho nomeados que Cuido116 Sam os derradeiros e 
pesso a Senhora donna Anna minha tia Comendadeira de Santos que 
seia minha testamenteira ao senhor Martim Afonso de Miranda pesso 
ha /fl. 27 v/ mesma merse de tambem ser meu testamenteiro mande-
me pagar todas as minhas diuidas que Constarem na uerdade

Não trato de meu enteramento e Sepultura porque o tenho declarado 
no dito testamenteiro =

117 Mais declaro que ametade da minha tersa de tudo o que tiuer a 
era de minha morte deixo a Senhora donna Magdalena minha Sobrinha 
Com obrigasão que Caze Com o Senhor dom Pedro meu sobrinho filho 
do senhor don Francisco de Lamcastre meu primo he teram esta Contia 
que he a Sexta parte do que tiuer tirando-se primeiro o Remanesente 
da tersa que ha duqueza minha Senhora que deos tem lhe deixou e o 
teram senpre em Juro e bens de Rais vinculado sem o poderem vender 
he assim entendo a mesma obrigasão ao mesmo Remanesente da tersa 
da duqueza minha senhora que deos tem de ser empregado em Juro e 
bens de Rais pera sim [sic] e seus erdeiros he desendentes que quando 
os não teuesem ou lhe moresem fique o que jnportar esta minha parte 
ao erdeiro principal do senhor don Francisco de Lancastre meu primo 
que Sua Caza haya de erdar e Comendas e o firmal da vitoria deixo ao 
senhor don Pedro de Lancastre meu sobrinho filho de meu primo o 
senhor dom Francisco de Lancastre pera que ande senpre en sua Caza 
e quem erdar a duqueza donna Jsabel =

118 Os botois de diamantes deixo a filha do senhor Martim Afonso 
d’Oliueira de Miranda que elle Cazar primeiro que lhe fis quem pera 
andarem en sua gerasão della sam Corenta e quatro e Com mais quatro 
que a duqueza minha Senhora que deos tem fes estando nesta Sidade 
de Leirea São Corenta e outo a duqueza donna Jzabel =

119 Ao filho Mais velho do senhor dom Lourenso de Lancastre meu 
primo deixo a medalha do Caualeiro que tem hũas Letras a Roda em 
latim que dizem dulçe e decorum est propatia meu antes se achar na 
uerdade ha qual he de Robins e diamantes e que ande senpre na sua 
gerasão A duqueza donna Jzabel

120 Deixo a filha da Senhora baronesa donna Magdalena de Lamcastre 
minha prima a que primeiro Cazar hũa douradura de diamantes e Robis 

111 Ms.: à margem esquerda: “do 
proprio patrjmonio e dote da 
capella manda se não fasa couza 
algũa se não dos Rendimentos”.

112 Ms.: à margem esquerda: 
“Soror Loyza se lhe dem 
logo 6U000 de tensa”.

113 Ms.: à margem esquerda: “Aos 
padres de São Francisco 20U 
pera se dizerem misas”.

114 Ms.: à margem esquerda: “sera a 
esmola que lhe deiza na sedula”.

115 Ms.: à margem esquerda: “e 
não se podendo conpir [sic] 
todos os legados fiquem de 
fora os de menos obrigasão 
que são os derradeiros”.

116 Ms.: corrigido da palavra 
“Cudo [sic]”.

117 Ms.: à margem esquerda: “a 
senhora dona Magdalena a 
metade da 3ª Com obrigasão que 
Caza com o senhor dom Pedro”

118 Ms.: à margem esquerda: “os 
botois de diamantes deiza a 
filha do morgado d’Oliueira pera 
que anden en sua gerasão”.

119 Ms.: à margem esquerda: “o 
filho morgado do senhor dom 
Lourenso medalha do Caualeiro 
pera que anden en sua gerasão”.

120 Ms.: à margem esquerda: “A 
filha da Senhora baroneza 
que primeiro Cazar hũa 
douradura de diamantes ”.
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e perolas que ainda hos asentos das perolas estão duas en cada hũa 
e que a tenha senpre viua na sua gerasão a duqueza donna Jzabel

A Lianor Freire do Aire deixo quinze mil Reis de /fl. 28/ tensa e que 
depois de seu falesimento tornem a minha Capella se eu no meu 
testamento lhe não deixo nada dygo lhe não deixo tensa que se lha 
deixo não lhe deixo que era no meo e declaro que senão deixo que 
se lhe de e tudo o que nelle nomeo que o não seia com esta que ha 
gera aponto nesta Sedulla destes quinze mil Reis Com a Comdisão que 
asima digo e o meu vestido de Setim de Riso [sic] Saia e uasquinha //

121 Deixo a donna Violante de Siqueira vinte mil Reis de tensa e por 
seu falesimento ter meu a minha Capella e So o duque meu Senhor 
lhe não pagar o Seu Serviso Como tem de obrigasão de que o não 
desobrige pago-se-lhe a minha Conta não ho que vendo e lhe pagar 
Comforme nos annos que he Custume pagar-se //

122 Deixo a donna Anna de Brito outros vinte mil Reis de tensa e 
tornarão a minha Capella e no serviso Com a mesma declarasão que 
asima digo //

123 A Caterina de Uideira deixo doze mil Reis de temsa digo quatorze 
mil Reis de tensa e que se lhe page Senhora que deos tem desd’o 
falesimento da duqueza mynha Senhora que deos tem te ho meu e se 
sigira ha mesma hordem que ho Sam a digo a duqueza donna Jzabel

124 Deixo a Brites da Cunha se não for Cazada no tempo de meu 
falesimento a quem ho duque meu senhor esta obrigado a pagar lhe 
seu Cazamento sesemta mil Reis de merse e quando elle não quizer 
pagar e Com isto tiuer algum detrimento ou nesesidade deixa que lhe 
dem treze mil Reis de tensa que por Seu falesimento tornem a minha 
Capella he obrigasois della he a Saia de uelludo pardo goarnesida de 
prata e as vasquinhas de damasquo Carmezim e branquo e o jubão 
de tella alionado e prata e se for Ja Cazada doze mil Reis de tensa 
soomente hou algũa Couza de lenbransa que esteuer passado pera 
hest’enpo a quem Cazasse Com ella declaro que então se Cunpra 
somente o que no dito aluara de lenbransa se achar sem mais outra 
Couza do que haquy digo
/fl. 28 v/

125 Deixo a Madalena Botelha Sinquoenta mil Reis de merse se não for 
Cazada ao tenpo de meu falesimento ao seu Cazamento tem obrigasão 
o duque meu senhor de pagar se tambem lhe tardar o pagamento delle 
declaro que lhe dem outros doze mil Reis de tensa o que se lenbre ho 
duque meu senhor de não deixar de lhe pagar seu seruiso no Conserto 
de Sua auo Brites da haravio pois que tantos annos o seuio e ajudou a 

Criar e Comforme e huns aluaras e prouizois que tem que lhe pasou o 
duque meu senhor e fiquarão a neta e senão for Cazada lhe deixo hos 
doze mil Reis de tensa que tornarão por sua morte a minha Capella e 
o meu vestido negro de mel cochado [sic] assim inteiro e Com o jubão 
delle e uasquinha de damasquo amarello=

126 Deixo a Caterina de Souza Simquoenta mil Reis de merse se não 
for Cazada ao tenpo de meu falesimento e o Saio de Setim auelutado 
mais Chão de lauor meudo e uasquinha de damasquo pardo Com as 
bandas bandadas he meu vestido de fellese branquo Con seu Jubão 
de taly branquo he azul e se o duque meu senhor lhe não pagar seu 
Cazamento Como he obrigado de que o não desobrigo que nem heu o 
desobrigo lhe dem doze mil Reis de tensa que por seu falesimento se 
tornem a encorporar na minha Capella e se for Cazada so os doze mil 
Reis de tensa que por seu falesimento se fara Como digo

127 Deixo a Izabel Rebella se não Cazada hao tenpo de meu falesimento 
trinta mil Reis de merse he o meu vestido de galla negro e se não 
ouver nesse tenpo outro semelhante e tambem ho meu de imuerno da 
Regra e se lhe não pagar o duque meu senhor seu Cazamento lhe dara 
outo mil Reis de tensa e não o desobrigo de lho pagar nem a nenhum 
outro e que por seu falesimento tornarão Como digo nos mais a minha 
Capella //

128 Declaro que donna Mariana se ao tenpo de meu falesimento 
não for Cazada que tem hum abito de Cristo /fl. 29/ Que lhe deixou 
a duqueza minha Senhora que deos tem pera quem Cazase Com ella 
e sem mil Reis en dinheiro he deixo que Conforme o que me seruio 
depois de seu falesimento a tenho meu o que se deuer por Rato 
Comforme ao Cazamento das damas da obrigação desta Caza e quando 
lhe não quyzer pagar o duque meu senhor se lhe page e dey-lhe mais 
de merse treze mil Reis de tensa por seu falesimento tornarão a minha 
Capella e a minha Saia de tella de ouro e preta he a vasquinha de talis 
amarello e uerde e Com seu Jubão e as mangas de Setim bramquo com 
seus merenilhos d’ouro e Saber Cazada deixo-lhe somente quimze mil 
Reis de tensa que por seu falesimento tornarão a minha Capella he 
hum anel de ouro de Robim Razo que Chamão tauoa e se esteuer por 
Cazar tambem se lhe de ho anel mas não he ho que he esmaltado de 
preto //

129 Deixo a Ines Rebella que Se lhe page o seu Cazamento não Sendo 
Cazada o tenpo de meu falesimento lembro ho mesmo encargo ao 
duque meu senhor a que se acudira da minha parte Com a propia 

121 Ms.: à margem esquerda: 
“dona Violante 20U”.

122 Ms.: à margem esquerda: 
“Anna de Brito”.

123 Ms.: à margem esquerda: 
“Caterina de Videira”.

124 Ms.: à margem esquerda: 
“Brites de Cunha”.

125 Ms.: à margem esquerda: 
“Magdalena Botelha”.

126 Ms.: à margem esquerda: 
“Caterina de Souza”.

127 Ms.: à margem esquerda: 
“Jzabel Rebella”.

128 Ms.: à margem esquerda: 
“dona Mariana de Sousa”.

129 Ms.: à margem esquerda: 
“Jnes Rebela”.
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Contia não se lhe dando logo dem-lhe mais des mil Reis dem-se-lhe 
Sinquo de tensa que tornarão por seu falesimento a minha Capella e 
se dor Cazada so a tensa Com a mesma obrigasão que tornarão a minha 
Capella Como esta dito //

130 A Maria da Silua filha de Giomar da Silua se dara se lhe tambem 
não quizer pagar seu Cazamento se lhe page do meu Comforme havizo 
de Caza se não for Cazada ao tenpo de meu falesimento des mil Reis de 
merse a 131 Menezes e Lancastre Comforme ao Seu vzo digo Comforme 
ao Vzo de Caza lhe pagem Seus Cazamentos e Se lhe não Quizerem 
pagar Se lhe pagarão do meu des mil Reis de merse a Cada hum os 
quais se lhe darão quer Seião Cazados quer não que mais asima elles 
Como a todos que o duque meu Senhor tem obrigasão de satisfazer e 
pagar não ho ter diso ate […]132 mosa de Cozinha

133 A Sabina de Pina e Giomar da Silua se lhe pagara seu Seruiso 
Comforme ao uso e Custume da Caza que se lhe /fl. 29 v/ não pagar 
o duque meu senhor Como he obrigado page-se-lhe do meu não 
desobrigando ao dito duque meu senhor de obrigação que tem e se 
lhe dara en dima Sinquo Cruzados a Cada hũa //

A Sebastiana de Figueiredo se lhe page seu seruiso e se o duque 
meu senhor lho não quizer pagar se lhe page a minha Custa não 
desobrigando ao duque meu senhor que ha doze annos pouquo mais 
ou menos que a tomey pera meus seruiso e de-se-lhe des Cruzados de 
merse e outras des pera sua filha //

134 Deixo a Maria Marques vinte Cruzados de merse e declaro que inda 
o duque meu senhor lhe deve vinte mil Reis de Seu Cazamento e que 
se lhe não quizer pagar que se lhes dem do meu não o desobrigando de 
sua prouizão Saluo o que se lhe pagou na folha o annos de seissentos 
e dezanoue ou de seyssentos e vinte  fora hesa Contia algũa Couza 
Como dezia ho titolo que então sera menos //

135 Declaro que donna Brites se lhe deue seu Cazamento a Comta 
da duqueza minha Senhora que deos tem que se lhe page pera Rata 
a tenpo que anda moreo Sendo que inda agora entrou e a Sua Jrmã 
tambem inda agora entrou Se lhe pagara por Rata o que mereser se for 
antes que vensa Cazamento se o uenser e dor solteira deixo que lhe 
dem mais vinte mil Reis pera hum vestido //

136 Deixo a Maria da Silua veuua que se lhe page seu seruiso 
Comforme o uso da Caza que ainda agora ao tenpo não lhe querendo 
o duque meu senhor pagar e dem-lhe des mil Reis de merse que lhe 
deixo pera ajuda do Cazamento de Sua filha Jasinta //

137 Deixo a Manuel de Mesquita meu Criado que se lhe page seu 
seruiso se lhe não quizer pagar o duque meu senhor que não desobrigo 
/fl. 30/ diso nem pera os Criados Como ho tenho apontado nem aos 
mais Criados que aquy nomear e mais lhe deixo vinte mil Reis de tensa 
que depois de meu falesimento lhe herão Corendo-lhe depois do seu 
dele tornarão a minha Capella //

138 Deixo Antonio de Freitas que se lhe page seu seruiso não querendo 
lhe fique de merse e quando lhe pagar o duque meu senhor se for logo 
lhe darão Soa da minha parte des mil Reis de merse e se não for logo 
afora os des mil Reis de merse lhe paga a minha Custa //

139 Aos dous mosos da Camara Gansozo e Fonsequa se lhe page seu 
seruiso Comforme ao Custume da Caza se o duque meu senhor lhe 
não quizer pagar e seu pay ao outro asentio se for viuo ao tenpo de 
meu falesimento o padre Pero Frade e so a elle se me acharem pedras 
bazares no escritorinho pequenino adonde anda o Sinete de Costas 
en qualquer gauetinha delle se darão ao padre Pero Neto e uan-lhe 
Contenuando Com ellas Com Comselho do medequo e sem Cauza diso 
pera ajuda de dar Remedio a Gansozo ou pera fazer delles o que quizer //

140 Deixo ao padre João Rodrigues des mil Reis de tensa en sua vida 
e depois tornarão a minha Capella e se lhe o duque meu senhor não 
quizer pagar seu seruiso ou Com igreia ou Com pensois ou benefesio 
sinples ou benefesios e lhe helle não pagar ainda aluara de lenbransa 
que elle fique satisfeito e lhe pagara a minha Custa os annos que me 
seuio e peso-lhe que emquanto tiuer me diga Sinquo misas Cada anno 
nas tres pascoas do anno Sendo a que Cair no tal a do galo dia de Sam 
João euangelista e na sua festa de maio Ante porta Latina //

141 Antonio Lourenso se page seu seruiso a tinha elle hũas vaquas 
da duqueza minha Senhora que deos tem he nelle se descontem e no 
mais se lhe não quyzer pagar o duque meu senhor se lhe page do meu 
e lhe deixo en sima vinte Cruzados de merse
/fl. 30 v/

142 Deyxo a sobrinha do Padre Rodrigo Penalua hum vestido que tenho 
de mel cochado de Cores Se o não ouuer Ja quando heu faleser Seia 
houtro iquyualente en seu lugar e assim Seião hos mais que moueeis 
quando não acharem os propios e sincoenta Cruzados ao mesmo padre 
Rodrigo Penalva e a elle Se lhe encaregara também o uestido

143 Deixo a Diogo Rebello des mil Reis de tensa en Sua vida e que me 
diga Cada anno noue misas das noue festas prinsipais de nosa senhora 
e depois tornarão a minha Capella declaro que seo padre Esteuão da 

130 Ms.: à margem esquerda: 
“Maria da Silva”.

131 Ms.: à margem esquerda: 
“Menezes e Lancastre”.

132 Ms.: palavra corroída pela tinta.

133 Ms.: à margem esquerda: “Sabina 
de Pina Giomar da Silva ”.

134 Ms.: à margem esquerda: 
“Maria Marques”.

135 Ms.: à margem esquerda: 
“dona Brites e sua irmã”.

136 Ms.: à margem esquerda: 
“Maria da Silva”.

137 Ms.: à margem esquerda: 
“Manuel de Mesquita”.

138 Ms.: à margem esquerda: 
“Antonio de Freitas”.

139 Ms.: à margem esquerda: “Gansozo 
he Fonsequa mosos da Camara”.

140 Ms.: à margem esquerda: “o 
padre João Rodrigues”.

141 Ms.: à margem esquerda: 
“Antonio Lourenso”.

142 Ms.: à margem esquerda: 
“A sobrinha do padre 
Rodrigo Penalua”

143 Ms.: à margem esquerda: “Diogo 
Rebello 10U de tensa”.
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Costa ser Capellão de hũa Misa Cotediana da duqueza minha Senhora 
que deos tem que se lhe dem de hũa das minhas Cotedianas emquanto 
elle quizer ser Capellão dela he depois se Contenuara Conforme ao 
meu testamento e se dara ao dito padre des mil Reis pera hum vestido //

Creo que deixo no meu testamento duas misas Cotedianas e agora 
deixo digo e agora mando por heste que se me diga mais outra e que 
Seião tres por todas e esta que agora mais mando dizer hordeno que a 
diga o padre lesenseado 144 Afonso Rodrigues solteiro que foy vigairo da 
uara do Landroal querendo aseitar o dito licenciado Hafonso Rodrigues 
solteiro herdeiro adonde quer que estiuer e por seu falesimento se dira 
Con has outras duas na minha Capella he a esmola della Sera Como 
tenho apontado no meu testamento primeiro e ao mesmo licenciado 
Afonso Rodrigues solteiro deixo des mil Reis de tensa que por seu 
falesimento tornarão a minha Capella //

145 A Rodrigues moso da Cozinha se pagara seus serviso Comforme 
a obrigasão da Caza e se o duque meu senhor lhe não quizer pagar se 
pagara a minha Custa //

A Gregorio Fernandes porteiro desta Caza se pagara o seu seruiso 
que vay en tres annos que me serue de porteiro fes dous na entrada 
de maio e se o duque meu senhor lhe não quizer pa-/fl. 31/gar page-
se-lhe a minha Custa não o desobrigando desta obrigasão hasim das 
Criadas Como Criados he declaro que heste seruiso que he do tenpo 
que foy porteiro que ho que de antes se lhe deuia ho duque meu 
senhor não tomo hen a minha Conta he asim se lhe dara des mil Reis 
pera algũa nesesidade A duqueza donna Jzabel //

Declaro que se for Cazo que não falesa heu em Leirea mando que 
depozitem meu Corpo donde heu diser hinda que Seia de palaura 
hou ho diser algem hem meu nome ha que ho tenha dito he Como for 
tenpo Comuiniente pera me traserem ha hosada ha Capella da duqueza 
minha senhora que deos tem mo trarão que hesta tambem nomeo he 
instetuo por minha Capella e Sua he me farão hũa sepultura a par da 
sua jgoal tanto a ella que se não puderão meter dous dedos hentre hũa 
he outra asim Seia he a fora o que fiquar a esta dita nosa Capella hem 
nome da duqueza minha Senhora que deos tem lhe acresento Com ho 
que tinha trezentos mil Reis de Renda ha fora a Renda Con que se hão-
de pagar as minhas tres mjsas Cotedianas //

Asim deixo a este mesmo mosteiro de Santa Anna 146 de Leirea que 
lhe fique nomeado Juro prepetuo pera tres lugares de freiras quanto 
vier por Rato do que deyxou a Rainha que deos tem no Comuento de 

Habrantes he estas tres tenha hũa houto mil Reis de tensa Como ellas 
tem hou heu tambem deixarey declarado a Contia do Juro quanto ha-
de ser Comformando-me Como digo Con ho do Comuento de Abrantes 
do que Cabe ha Cada lugar e se em algum tenpo desharretarem ho Juro 
Con ho propio dinheiro Se Conpre hen houtra parte e se logo quizerem 
entrar Seia das minhas nos proprios lugares logo as tomarão he hirão 
asim Corendo em Criadas filhas e netas das ditas Criadas hou da 
duqueza minha senhora que deos tem hainda que seião d’Alenteio seião 
de Criadas filhas e netas he quando não as ouuer desta gente seião de 
gente nobre e fidalga de minha obrigasão prinsipalmente horfãos de 
pais e uertuozas he asim va Corendo/fl. 31 v/ he da obrigasão desta 
Caza de Villa Real //

147 Deixo a nosa senhora da encarmasão Com ho que lhe deixo no 
meu testamento vinte mil Reis de esmolla e se deixo nelle hesta Contia 
so hesta se lhe dara he se lhe não deixo nelle nada lhe darão hesta 
esmolla que digo a duqueza donna Jzabel //

148 Deixo a Comfraria do Santisimo Sacramento quinze Cruzados se 
em meu testamento lhe não deixo hesta Contia sacalaham //

149 Deixo ha nosa senhora do Rozairo des Cruzados he ha Santa Anna 
se lhe não deixo hesta esmola Senão a Contia Se Sace

150 Deixo a mezericordia desta Sidade de Leiria doze mil Reis de 
esmola se lha não deixa no meu primeiro testamento e se for menos 
que Seia nesta Contia

151 A mezericordia de Vila Visoza deixo outros doze mil Reis se os não 
deixo no primeiro testamento Se não que Se Sace a dita Contia //

152 A nosa Senhora do Landroal deixo doze mil Reis
153 Deixo ao Comuento de São Francisco Sem Cruzados de esmola //
154 Deixo a Confraria de Sam Benadito Sinquo Cruzados //
155 E a todas as misas que se acharem en Rois meus Com esta sedula 

e testamento Se medirão ho declaro que do que deixo as Criadas se 
quizerem algũa 156 Couza de mouel pello seu preso se lhe dem he os 
mais vestidos meus se farão en hornamentos e frontais assim da nosa 
Capella Como pera ho mesmo Comvento e Samcristia de Santa Anna he 
de alguns delles se dara pera hum vestido de nosa senhora do Rozairo 
de Santa Anna //

157 Declaro que todos os papeis que fiquarem asinados por mim se 
Cunprão Como hesta sedula //

Declaro que a tensa que no meu testamento deixo ha Soror Lujza do 
euangelista lhe Cera Como fizer hum anno de meu falesimento he dahy 
por diante A duqueza donna Jzabel //

144 Ms.: à margem esquerda: 
“Afonso Rodrigues solteiro”.

145 Ms.: à margem esquerda: 
“Rodrigues moso da Cozinha”.

146 Ms.: à margem esquerda: “Ao 
mosteiro de santa Anna de Leirea 
Juro pera tres lugares de freiras”.

147 Ms.: à margem esquerda: “nosa 
senhora da encarnasão”.

148 Ms.: à margem esquerda: “Confraria 
do Santisimo Sacramento”.

149 Ms.: à margem esquerda: 
“nosa senhora do Rozairo 
de Santa Anna”.

150 Ms.: à margem esquerda: 
“mezericordia de Leirea”.

151 Ms.: à margem esquerda: “ 
mezericordia de Vila Visoza”.

152 Ms.: à margem esquerda: “nosa 
senhora do Landroal”.

153 Ms.: à margem esquerda: 
“São Francisco”.

154 Ms.: à margem esquerda: “a 
Confraria de São Benadyto”.

155 Ms.: à margem esquerda: “as 
misas que lhe-ão de dizer”.

156 Ms.: à margem esquerda: “os seus 
vestidos se farão en ornamentos”.

157 Ms.: à margem esquerda: 
“os papeis que se acharam 
asinados pela senhora 
duqueza se Cumprão”.
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/fl. 32/
Declaro que tomey agora Francisco Lopes por meu Reposteiro que se 

lhe page ho tenpo que teuer seruido Como dygo e os mais Criados.
De legitima de meu pay que deos tem declaro que não tenho ainda 

nada digo erdado nada Ao tenpo desta minha Sedula //
Mando que hao primeiro dia de São João Euangelista depois de 

meu falesimento se uistão treze pobres Como se da a elles de uestir 
nas endoensas hos bispos he passey esta a minha vltima vontade ha 
fis e asiney de minha letra ha onze dias do mes de outubro de mil e 
seissentos e uinte he tres annos a duqueza donna Jzabel // Se algem 
quizer por duuida nos apontamentos da duqueza minha Senhora que 
deos tem que não São valiozos ho que Sera munto mal feito declaro 
Como Sua erdeira he testamenteira que são valiozos he os hey por 
heses e quero que seião valiozos e que se entenda tudo o que hella 
despos que seia de sua tersa ho sejão158 algũas diuidas pagas a ũa 
ves se entende ser de todo ho monte que delle fiquou he asim seia e 
por mais firmeza Contanto que se Cunpra ho que deyxo nesta sedula 
que Caze a Senhora donna Magdalena minha sobrinha Com quem 
nella nomeo ha vinte de houtubro de seissentos e uinte e tres annos a 
duqueza donna Jzabel //

He por que me não lenbra se pus nesta sedulla ho que agira aquy 
direy encomendo muito he mando que quando me leuarem a enterar 
me leuem Ja de Caza o Rosto Cuberto e lembre logo fazerem asim 
quando me amortalharem que hesta he a minha vontade he por iso me 
mãodaua da encomenda-lla haquy tanto ha vinte he dous de outubro 
de seissentos e vinte e tres a duqueza donna Jzabel

Aprouasão

Saibão quantos este Jnstromento de aprouasão de testamento 
virem que no anno do nasimento de noso senhor Jezu Cristo de mil e 
seissentos e uinte e tres annos aos vinte e tres dias do mes de Outubro 
do dito anno /fl. 32 v/ nesta Sidade de Leirea pasos do duque de 
Caminha marques de Villa Real hahy hera prezente a senhora duqueza 
de Caminha donna Jzabel estando per ao diante nomeadas hen seu 
bom Sizo e entendimento haprezentou a min tabelião estas sinquo 
folhas de papel en has quais dise que estaua escrito he ordenado seu 
testamento ho qual dise fizera por sua mão e lletra e estaua asinado he 
ordenado seu testamento e asinado por ella em muntas partes escrito 
sem boradura nem entrelinha que duuida fasa e disse que o que estaua 

escrito nestas Sinquo folhas de papel houtorgaua he de feito outorgou 
por seu testamento e Como tal dise que não fosse aberto nem lido nem 
publicado inte que o senhor a leue pera Sim he disse que Reuogaua 
todos he quaisquer testamentos Coudesilhos que antes deste tinha 
feito em qualquer maneira e forma que seia pera que não valhão Saluo 
este que nestas Sinquo folhas de papel esta escrito he hum testamento 
que ella testadora tinha feito he aprouado por mim tabelião que 
quer que se Cunpra e guarde na forma deste testamento assim he 
da maneira que se neste Jnstromento declara os quais testamentos 
quer que valhão per seu testamento hou per seu Coudesilho ou por 
haquella via que de dinheiro [ma]is159 pode he deue valer por que 
tudo em elles Conteudo he Sua vltima vontade na forma que neste 
testamento declara en fee do qual mandou fazer este Jnstrumento de 
aprouasão de testamento que hasinou por sua mão por saber escreuer 
testemunhas que a todo prezentes dorão Chamadas he Rogadas o 
Padre João Rodrigues Capellão da dita senhora he o licenciado Pero 
Fernandes Freitas e Gregorio Fernandes Tangel he Manuel de Mesquita 
da Costa e Antonio de Freitas he Bras Antunes he Francisco Lopes 
todos moradores nesta Sidade he heu Manuel Rebelo tabelião publico 
de notas por el Rey noso senhor nesta Sidade de Leirea he Seu termo 
que heste Jnstromento de aprouasão de testamento fis en ha uerdade 
e portanto /fl. 33/ haquy asiney de meu ppubrico Sinal que tall he 
pagou nada a duqueza donna Jzabel // o licenciado Pero Fernandes 
Freitas // Manuel de Mesquita da Costa // Gregorio Fernandes Tangil // 
Antonio de Freitas // João Rodrigues // Bras Antunes // Francisco Lopes 
// testamento da Senhora duqueza de Caminha donna Jzabel //

Codesilho

Em nome de deos amen Saibão que eu a duqueza de Caminha 160 
donna Jzabel etts. que depois do meu testamento e Sedula aduirto que 
he a ultima vontade minha que Sendo Cazo que algum testamenteiro 
ou testamenteira Seião mortos nomeo ho senhor dom Lourenco de 
Lancastre meu primo e a senhora donna Jlena de Lancastre e o Padre 
frei Goncalo quero he mando e peso a meu testamenteiro se lhe dem 
sen Cruzados pera hũa esmola que lhe faso e os testamenteiros que 
deixo Corerão Com minhas molheres ate que o duque meu senhor 
lhe page e de satisfasão do modo e maneira que fazia e Comuem e 
tambem Com ho padre frey Goncalo deixo ao padre Esteuão da Costa 
meu Capellão duzentos Cruzados pera Remediar Sua Caza pello bom 

158 Ms.: corrigido da palavra 
“seão [sic]”.

159 Ms.: palavra corroída pela tinta.

160 Ms.: à margem esquerda: “o senhor 
dom Lourenso de Lancastre por 
meu testamenteiro a senhora dona 
Ilena he o padre frei Gonçalo”.
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seruiso que me tem feito he assim deyxo que quem fiquar Con ha tersa 
da duqueza de Bargansa minha may e senhora que deos tem ; donna 
Brites fasão prouizão pera se lhe dar en sua vida vinte e sinquo mil 
Reis de tensa hen Cada hum anno he asim mais outra prouisão de 
aprezentasão do abito 161 havendo Con quem Caze e Cazando he asim 
mais deixo hao licenciado Duarte Madeira houtenta mil Reis por me 
Curar e Se lhe satisfasão logo morendo heu he por asim ser esta vltima 
vontade mando se Cunpra Como haquy Comvem e mando he asy mais 
declaro que hos penhores que estão nesta Caza empenhados asim de 
ouro Como de prata Se darão a seus donnos dando satisfasão a elles he 
os Contos de João Rebelo morador no harabalde da ponte que São hou 
fiquarão da duqueza minha senhora pera fazer dando satisfasão se lhe 
dara quitasão e se lhe levarão en Conta os asinados feitos por mão he 
letra de Manuel de Mesquita meu moso da Camara por que tudo pasa na 
uerdade he a dita senhora Resebeu ho dyto dinheiro he asim mais deixo 
que tudo o que as minhas molheres diserem lhe deuo de seus vestidos 
he moradias se lhe page antes mais que menos e por asim ser vltima 
vontade minha mando se Cunpra Como nelle se Contem e por asim ser 
Rogey ao padre Estevão da Costa de Mesquita que este fizesse em meu 
nome e Comigo asinase Como padre frei Goncalo meu Confesor hoye 
/fl. 33 v/ 162 Vinte de maio de mil he seissentos e vinte he seis annos 
a duqueza donna Jzabel // frey Goncalo do Esperito Santo Esteuão da 
Costa de Mesquita 163 hasim mais deixo ao Padre João Rodrigues meu 
Capelão haprezemtado en hũa misa Cotediana que deixo pella minha 
alma no Comvento de Santa Anna desta Sidade de Leirea he auer todos 
os prois e precalsos que deixo em meus testamentos he declarou mais 
a dita senhora que tinha dado a Matheus da Silua Sento e vinte mil Reis 
a Conta de Seu dote e Sendo Cazo que se achem mais escritos digo que 
se achem escritos de mais Contia lhe não falem nelles por quanto Sam 
Onoro e nem se Rezomya toda ha Conta ha qual declaração eu Esteuão 
da Costa de Mesquita fis por mandado e a Rogo da dita Senhora he me 
pedio que por ella aquy asinase por não poder asinar em hos passos do 
duque de Caminha ha vinte de maio de seissentos e vinte e seis annos 
a Rogo da testadora asino Esteuão da Costa de Mesquita //

Aprouasão

Saibão Quantos este publico estromento de aprouasão e declarasão 
virem que no anno do nasimento de noso senhor Jesu Cristo de mil 
e seissentos e vinte e seis annos aos vinte dias do mes de maio do 

dito anno nesta Sidade de Leirea nas Cazas e pasos do Senhor duque 
de Caminha hahy era prezente ha senhora donna Jzabel de Lancastre 
duqueza de Caminha sua molher estando ella hahy prezente doente en 
Cama de doensa que noso senhor deos lhe deu digo que noso senhor 
deos foy seruido de lhe dar en seu prefeito Juizo segundo pareser de 
min tabalião ao diante nomeado logo da Sua mão a minha diante as 
testemunhas ao diante nomeadas me foy dado esta folha de papel 
dizendo-me 164 hera sobre sertas Couzas que depois de ter feito seu 
testamento lhe lenbrara e que ha seu Rogo lho fizera o padre Esteuão 
Cardozo digo Esteuão da Costa Clerigo de misa que depois de feita a 
tal declarasão elle lha lera e depois de lida ella dita senhora emtendera 
muito bem he achara que tudo o que nesta folha de papel hia escrito 
hera o que ella lhe mandara escreuer pello que me pedio lhe aprouase 
/fl. 34/ ha dita declarasão e declarasois he visto seu Requerimento 
heu tabalião lho aprouei a que erão testemunhas a todo prezentes 
Chamadas por parte della dita senhora ho dito Esteuão da Costa que 
asinou por ella a seu Rogo por não poder asinar he o padre João 
Rodrigues seu Capellão e João Gomes Castanho he o licenciado Pero 
Fernandes Freitas moradores nesta Sidade e o licenciado 165 Duarte 
Madeira mediquo hera estante nesta Sidade he Mathias da Fonsequa 
houtrosim morador na dita Sidade he 166 declarou mais ella dita senhora 
Antes desta testemunha Asinar que deyxa mais hũa misa Cotediana na 
mesma Sua Capella de Santa Anna a qual misa dira o padre Rodrigo 
Rebelo beneficiado na se desta Sidade as quais misas Sam prepetuas 
testemunhas Sobreditas he eu Manuel da Fonsequa ppublico tabelião 
Das notas nesta Sidade que esta aprouasão fis he por verdade asiney 
aquy de meu ppublico Sinal que tal he ho licenciado Duarte Madeira ha 
Rogo da Sobredita Esteuão da Costa Mathias da Fonsequa ho licenciado 
Pero Fernandes de Freitas João Gomes Castanho João Rodrigues //

E logo no dito dia mes e anno asima declarado dise e declarou 
a senhora donna Jzabel de Lancastre que na dita folha de seus 
apontamentos avia declarado feito deyxado ao padre Esteuão da 
Costa e porque elle fes os ditos hapontamentos por sua mão dise que 
ella lhe mandara fazer os ditos apontamentos he era Contente que o 
deixado ao dito padre teuese vigor de todos os mais deixados a qual 
declarasão a dita senhora me mandou fazer a min Manuel da Fonsequa 
Como posso ha partecular ho qual eu fis a Rogo da Sobredita Senhora 
he me pedio que por ella aquy asinase ha Rogo da Sobredita Como 
posso a partecular Manuel da Fonsequa /

161 Ms.: à margem esquerda: “o 
licenciado Duarte Madeira”.

162 Ms.: À margem esquerda: “626”.

163 Ms.: À margem esquerda: “o 
Padre João Rodrigues”.

164 Ms.: repetição das palavras 
“dizendo-me”. 

165 Ms.: repetição das palavras 
“e o licenciado”. 

166 Ms.: À margem esquerda: “deixa 
mais hũa misa cotediana 
na sua Capella que dyra o 
padre Rodrigo Rebello”. 



455

Aprouasão

Saibão Cuantos este ppublico Jnstromento de aprouasão de 
declaração virem que no anno do nasimento de noso senhor Jesus 
Cristo de mil e seissentos e vinte de seis annos aos vinte dias do mes 
de maio do dito Anno nesta Sidade de Leiria nas Cazas e paso do 
senhor duque de Caminha hahy era prezente a senhora donna Jzabel 
de Lancastre duqueza de Caminha estando ella doente em Cama da 
doensa que noso senhor foy seruido dar-lhe dar logo ella dita senhora 
e por estar em /fl. 34 v/ Seu Sizo e emtendimento declarou depois de 
lhe ter aprouados os apontamentos atras da folha de papel em Cuio 
fim Comesey a declarasão asima ha qual eu Manuel da Fonsequa fis 
por a dita senhora mo pedir e Como pesoa partecular o asiney a seu 
Rogo por ella não poder asinar e logo me Requereo o aprouase por ser 
asim sua vontade he visto seu Requerimento heu tabelião lho haprovey 
e forão testemunhas a todo prezentes que aquy asinarão ho dito Pero 
Fernandes Freitas João Gomes Castanho Mathias da Fonsequa he o 
Padre João Rodrigues Seu Capellão e Francisco Lopes moradores nesta 
Sidade he o licenciado Duarte Madeira hera estante nella que asinou 
pella ditta senhora ha seu Rogo por dizer que não podia asinar he heu 
Manuel da Fonsequa ppublico tabelião de notas nesta Sidade de Leiria 
he termo que esta haprouasão fis e asiney aquy de meu ppublico Sinal 
Asino a Rogo da senhora duqueza desta testador o Madeira // Mathias 
da Fonsequa // ho licenciado Pero Fernandes Freitas // Fransisquo 
Lopes // João Rodrigues Castanho // João Rodrigues // as declarasois 
destas duas folhas de papel vão laquardas he aprouadas por min 
tabelião // Manoel da Fonsequa e Serão Consertadas por mim escriuão 
// Jeronimo Monis Bairos //

/fl. 35-36 - em branco/
/fl. 36 v/

Papeis do senhor Conde de Figueiro

/fl. 37/
A senhora Dona Brittes Duquesa de Bargança fes seu testamento , e 

de sua terça instituiu hua capella no conuento de Santa Anna de Leyria, 
e nomeou por proprio possuidor a senhora Dona Jsabel duquesa de 
Caminha sua filha em sua uida , e por seu falecimento a senhora 
Dona Madalena , e depois a seus descendentes com obrigação de 
duas missas quotidianas , hua no conuento de São Francisco , otra em 

Santa Anna de Leiria com stipendio de cem crusados 167 pagos em seu 
iuro , e que seria obrigado a os pagar quem o possuisse . Falecida a 
senhora Duquesa de Bargança , Logo sua filha a senhora Dona Jsabel 
em comprimento do testamento de sua mai fes instituição das missas 
com o sellario taxado , e accressentou oito mil reis perpetuos as freiras 
de Santa Anna com obrigação de darem ao capellão auiamento de cera 
, uinho , e Hostias , e sostentarem sua alampada accesa de fronte da 
capella onde a senhora Duquesa sua mai esta sepultada , e porque 
as freiras não quiserão acceitar a obrigação do auiamento , fes otra 
iuridica declaração em que deu ao capellão mais quatro mil reis com 
obrigação 168 de traser por sua conta o auiamento , e os pagamentos de 
tudo consignou no iuro de Leiria.

Falecida a senhora Dona Jsabel achou-se que fisera testamento , e 
nelle instituiu otra capella no dito mosteiro deixando a administração 
della ao prouincial , vigairo , e Prioressa. E neste testamento 
accressentou a capella de sua mai mais tresentos mil reis de renda que 
o senhor Dom Pero pella senhora Dona Madalena sua molher houe per 
sentença , sobre o que os administradores da capella da senhora Dona 
Jsabel tem aluara de reuista.

Tem-se achado que a missa em São Francisco se não dixe , nem dis ; a 
missa em Santa Anna sempre foi dita , e o capellão esta pago , e se uai 
pagando por uir na folha do iuro de Leiria . Acha-se mais que enquanto 
se não fiserão partilhas , foi o capellão de Santa Anna pago no monte 
mor , e o de São Francisco alguns annos ; feitas as partilhas em que a 
senhora Dona Madalena teue a terça da senhora Duquesa de Bargança 
com a obrigação da capella , e teue mais a sexta parte na fasenda da 
senhora dona Jsabel , por conueniencias das partes as freiras aceitarão 
o iuro de Leiria sem aduertirem a consignação das pensois querendo 
o dito capellão ser pago em Leiria no dito iuro , as freiras não quiserão 
disendo que a contia do iuro lhes fora dada nas partilhas sem desconto 
algum , pella qual rasão o capellão moueo demanda contra o senhor 
dom Pero como administrador e contra as freiras como possuidoras do 
iuro de sua consignação // sentenceou-se no senado que o capellão 
fosse pago onde lhe consignarão o pagamento , e que o senhor dom 
Pero recompensa-sse e este he o facto como consta dos testamentos , 
instituição e mais papeis.

/fl. 38/
Quinze dias ha que andamos occupadissimos os menistros da relacão 

com as ordens que o senhor Arcebispo deu nestas temporas E affirmo 

167 Ms.: À margem esquerda: 
“não dis a instituido ia que 
sera o iuro de Leirea”.

168 Ms.: À margem esquerda: 
“possuidora dis que sera 
o iuro de Leiria”.
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a vossa senhoria que pera comer não tinha tempo por isso não acudo 
a minha obrigacão como deuo. E perdoe-me vossa senhoria por quem 
he

A essa proposta respondo a margem com hũa sentenca que Em caso 
semelhante se deu na relacão que vossa senhoria podera ler E uer 
mandando buscar o liuro que aponto que he quando o morgado vem 
por via de successão.

E quando o morgado se aiunta por via de casamento que he o caso 
da Ordenacão . Trato neste papel respondendo ao mais que vossa 
senhoria pergunta E as duuidas que na sua carta refere , mas como 
este vem decendendo por successão parece-me que o filho ou filha 
segundos não tem iustica

E se me estendo Em resois he porque vossa senhoria assi o quer E 
para que va dando satisfacão as duuidas da parte , tudo porque tenho 
muito gosto de seruir a vossa senhoria , o papel me fica ira logo

As consultas das Jgrejas do padroado tornarão de Madrid sem 
despacho que manda El rej vote nellas o senhor capellão mor , agora 
sera tempo de vossa senhoria me fazer Jr sobre aquella jgreja da Atalaya 
, E quando vltimamente me não dem folgara muito com hũa do Souto 
da caza bispado da Goarda que tambem nelle fico Em parte donde 
possa seruir a vossa senhoria E sobre tudo disponha vossa senhoria de 
mim como de hum menino seu criado /fl. 38 v/ aqui se murmurou que 
tambem chamarão a Madrid o senhor Arcebispo de Euora , E sessou a 
noua 

Dom Diogo de Castro não teue de cama mais que dous ou 3 dias o 
seu testamento foi de muita meudeza , E não quis muita pompa no 
Enterramento E officios

Vossa Senhoria viua muitos annos sempre com boa saude como este 
creado de vossa senhoria lhe dezeia E nosso senhor guarde a vossa 
senhoria Ettc Euora 1 de Junho de 638
[Assinatura]
Capellão de vossa senhoria Pero de Coimbra Freire

/fl. 39/
Dis Dom Pero de Lamcastro que elle tras hũa demanda com as 

Religiozas do conuento desta Cidade de Leyria , sobre a execussão dos 
testamentos das senhoras Duquesas de Bargança E Caminha Donna 
Brites de Lancastro E Dona Jsabel E pera bem de sua justiça lhe he 
nesessario hũa Certidão do escriuão do testmento de como o Reverendo 

Vigario de Santa Anna fes termo como não queria ser administrador 
dos bens da capella que a ditta senhora Dona Jsabel instituio

Pede a Vossa merce lha mãode passar Em modo que fassa fee E Bjem 
[sic]

Pede do que constar dos autos com o teor do termo Leiria 29 de 
Janeiro de 647
[Assinatura]
Beliaguo

Antonio de Abreu que Siruo de escriuão Do Auditorio ecleziastico 
desta Cidade e Bispado de Leyria Certefico e faço fee Aos que A 
prezente Certidão Virem que he verdade em meu poder estam os Autos 
dos testamenttos /fl. 39 v/ De que A pettição Asima fes menção nas 
quaes folhas quatrocenttos e sessenta e noue e verço esta hum termo 
feito pello escriuão publico por notario neste offiçio Andre Coelho e 
asinado pello Reuerendo padre vigairo do Comuento de Sancta Anna 
desta Cidade frey Manoel da Emcarnassão do quall termo o theor he 
o seguinte

Aos dez diaz do mez de Abril de mil e seisçentos e quorenta e Seis 
Annos nesta Cidade de Leyria e pouzadas donde Viue o reuerendo 
padre frey Manoel da Emcarnaçam vigayro que de prezente serue ho 
Comuento de Sancta Anna desta Cidade Aonde eu escriuão fuy estando 
elle Ahy prezente lhe lly o despacho e Asima e ho Senhor Leçençeado 
Pedro do Reguo Belhaguo Vigairo geral deste Bispado e por elle foy 
dito que elle fazia o termo na maneyra seguinte pello qual foy dito 
que elle pello testamento da senhora duqueza não hera mais que 
administrador de Sua Cappella /fl. 40/ Com os adiante nelle declarados 
e não hera testamenteyro senam outras pessoas nelle declaradas Com 
os Constauão Do mesmo testamento e pella ditta rezam não podia 
ser obriguado a ser testamenteyro por Ser Couza diuerssa nem elle o 
asseitaua por ser soomente administrador na forma declarada de que 
Eu escriuão fis este termo que elle Asinou e eu Andre Coelho escriuão 
que o escreuy frey Manoel da Emcarnação vigairo e não dezia mais 
o dito termo com o theor do qual passey A prezente Certidam por 
me ser pedida e mandada passar por uertude do despacho Atras do 
lleçençeado Pero do Reguo Belliaguo Vigayro geral em esta çidade e 
Bispado de Leyria e uay na verdade Sem Couza que duuida fassa por 
quanto A comsertey por min e com o offeçial de Justiça Abaixo Asynado 
e os proprios Autos e termo em toda e por todo nos Reportamos em 
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Ley [sic] digo nos Reportamos e me asiney de meu Sinal /fl. 40 v/ Razo 
e custumado  em Leyria Aos trinta e hum dias do mes de Janeyro de mil 
e seisçentos e quarenta e sette Annos pagou desta Sincoenta Reiz e eu 
Antonio de Abreu escrivão a ffis escreuer e sobescreuj
[Assinaturas]

Antonio de Abreu
Vista por min escriuão

 Antonio de Abreu
E Comiguo escriuão
Pero Estauaujlllla [sic]

/fl. 41/
169 Todos estes dias nos embarasou dilatar o Doutor Duarte Alueres 

a reposta a quem Comoniquei Estes papeis , hagora a da tam lemitada 
Como Vossa merce vera deste seu papel Dom Pero falou estes dias 
aos menistros da meza da Conciencia e todos rezom hũa que não tem 
Jurisdicão pera obrigarem ao Conseruador a proceder , e menos por 
o desporem e nomearem Outro por Este Cazo , e que ao que Ella se 
Extende tem executado Com os despachos que tem dado . E dam a 
entender , que deuemos queixar-nos a Sua Alteza do dito Comceruador 
, e pedir-lhe ou mande 170 que proçeda sem nenhũa dilacão nem 
duuida fazendo guardar os preuelegios e inzencois , e que quando 
elle não obedeça nomee outro Comseruador por Este cazo , e que 
Juntamente nos queixemos do dezembargo do paço não Continuar 
nos procedimentos Pedindo a Sua Alteza mande que se Continue logo 
hultimamente que quando lhe não paresa se sirua de me dar licenca por 
desestir ; ficando meu oficio reseruado pera sua magestade me tornar 
a mandar Restetuir a capella uisto o que me tem Custado de fazenda 
E de trabalho , e não hauer desestido sem licenca sua , e pedindo-a 
agora uiolentado dos rigores do colector , e por estar sangrando 
doze uezes Com perigo da uida ; E tambem parese que se fassa outra 
pessoa mandar a Madrid sua magestade que jsso fazendo-lhe queixa 
e pedindo-lhe que mande a Princeza /fl. 41 v/ que faca Comceruador 
particular por este Cazo , e que mande que se Continue no dezembargo 
do paco Com os procedimentos que vem o dereito dele por merçe ou 
Se me de a licensa na forma Referida ; hem hũa houtra peticão se ha-
de dar a Entender o prejuiso que Resultaram a Jurisdicão real Ser Eu 
Constrangido a desestir porque todos os declarados E denunciantes 
estão esperando minha Resolucão hos procedimentos que se tem 

Comigo por seguirem meu exemplo . Estas petiçois he comueniente 
que as faca Vossa merce hum dia por outro porque hũa a-de hir no 
Correo de Sabado por Madrid ou antes se foi tras ordinario ha outra 
se ha-de dar a senhora Princeza no primeiro dia de fazer ho mezmo 
na meza da Conciencia Esta peticão que esta feita que mando porque 
ora se ualha della por as que ha-de fazer de nouo E tudo me restituira 
Com a breuidade que seja [?] E Como deitarmos este negoceo de parte 
entraremos nos outros que tenho Comonicado a Vossa merce de caza 
quarta feira
[Assinatura]
Dom Francisco Luis de Lancastro

/fl. 42/
Dom Francisco Luis de Lamcastro Comendador mor da ordem 

de são Bento de Auis E como administrador que sou da Capela que 
instetuio A duqueza de Caminha dona Jzabel de Lamcastro em santa 
Ana da sidade de Leiria por esta procurasão por mim Asinada dou 
poder A fulano amostrador da prezente pera que posa arrecadar dos 
almoxarifes das Cazas desta Sidade de Leiria os Juros do ano pasado 
de 637 pertemsemtes a dita Capela conuem A saber do almoxarife da 
impusisão dos vinhos desta dita Sidade – 208Uii4 E do almoxarife da 
Caza das Carnes desta dita Sidade – 208Ui03 – e do almoxarife da Caza 
da portayem da mesma Sidade ii6U2i6 – de Resto dos 208Ui03 reis 
que uão na dita folha porque o demais se arrematou a dom Pedro de 
Lamcastro E do tizoureiro d’alfamdegua desta mesma Sidade i7Ui26 – 
os Coais Juros uão nas ditas folhas em nome da prioresa e Rilijiozas do 
mosteiro de Santa Ana da Sidade de Leiria que foram administradoras 
da dita Capela E se me mãodam emtregar como administrador que sou 
dela por mãodados do conselho da fasenda pera o que lhe deu todos 
os poderes em direito nesesarios pera que posa cobrar as ditas contias 
E dar as quitasois que forem nesesarias E asinar nas folhas das ditas 
Cazas pera o que lhe deu todo o meo Cumprido poder E me obriguo a 
auer por boa firme E ualioza a Cobramsa E quitasois que em meo nome 
fizerem dar sob obrigasam de meus bens e Remdas em Leiria Ettts

/fl. 43/
Com o Arcediago Bartolomeo Mendes de Abreu asentei que as missas 

do annal da duqueza minha senhora , que deos tem , se comessassem , 
como comessarão , a dizer desde dia de todos os sanctos do anno de 

169 Ms.: À margem esquerda: 
“Memoria que eu for uiuo , não 
occupe a outra pessoa ; e aja 
que não necessita do Cadaual 
porque a uontade com que 
acuido a serui-llo supple os 
defeitos de minha ignorançia”.

170 Ms.: À margem esquerda: “Asi uão 
duas petiçõens por agora me 
não parece que vossa senhoria se 
queixe da meza do Paço tentemos 
este caminho publico. Eu buscarey 
a vossa senhoria hum dia destes e 
em todos os seruirey Dom Gabreil 
[sic] d’Almeyda Raumulez [?]”.
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1646 e que a satisfasão seria conforme o testamento ; e conforme 
a elle , peço a vossa senhoria me faca merce e esmola manda-las 
satisfazer nesta cidade do modo que a vossa senhoria lhe pareser , 
que as missas que aqui se dizem não me he possivel manda-llas cobrar 
em outra parte . tãobem estão Ja dittas duzentas missas que o mesmo 
arsediago me mandou dizer , e de que lhe tenho passado sertidao . 
este Comcerto de /fl. 43 v/ vossa senhoria esta pobrisimo e quasi 
todo lançado em terra assim pella falta que lhe fazem aquelles meus 
senhores que o amparauão e sustentauão , Como pellos infortunios e 
tempestades destas horas peço a vossa senhoria pello Amor de deos 
nos socorra com a satisfasão das missas com a possiuel breuidade e 
sigurança que todos os Religiozos deste Conuento de vossa senhoria 
tem grande Cuidado na pontualidade de Capellas de vossa senhoria 
quem deos guarde [?] Leyria e feuereiro 4
[Assinaturas]
Capellão de vossa senhoria
frei João de Jesus guardiam

/fl. 44/
O Arcediago me remetteo a carta de vossa senhoria , e com ella a 

estimação da muita merce que vossa senhoria me faz que agradeco 
quanto posso , e por ella beio a mão de vossa senhoria.

No negoceo que vossa senhoria trata e sobre que ia falamos 
estou de acordo euitar demandas quanto me for possiuel , e vossa 
senhoria esta do mesmo pareçer segundo nesta sua me significa , e 
me tem em presença certificado mas com a carta que vossa senhoria 
escreueo ao Arcediago confesso que me acho muito atras do muito 
que esperaua , porque se vossa senhoria esta tão mal informado das 
obrigaçois da capella que possue , não podemos concordar athe vossa 
senhoria tomar a uerdadeira imformação , ou me mostrar que eu uou 
errado na que fis nesse papel de fora tirada do testamento da senhora 
Duquesa instituidora da capella , e assym mais das instituicões da 
propria possuidora que foi a senhora Dona Jsabel.

Vossa Senhoria mostra na carta do Arcediago que não pagara mais 
que do tempo que esta de posse dos tresentos mil reis , os quais alem 
de serem litigiosos e sobre que nos temos aluara de reuista assinada , 
pella mão real , o que vossa senhoria dis seria bom fundamento se as 
missas forão fundadas nos tresentos , o que não he assy , e a rasão he 
clara , antes de a capella que vossa senhoria possue herdar os tresentos 

por beneficio da primeira possuidora que foi a senhora Dona Jsabel , ia 
a capella tinha fundadas as missas na terça da instituidora que foi a 
senhora Dona Brittes.

O capellão de vossa senhoria Esteuão da Costa esta pago the o 
presente que são passados mais de uinte annos , e sempre se pagou 
na fasenda da Senhora Duquesa de Caminha , e todos estes annos são 
depois de seu falecimento , tempo em que vossa senhoria esteue de 
posse , ou com aução a ella , e todos os bens forão sempre de vossa 
senhoria , supposto isto deue vossa senhoria consultar pera segurança 
de sua consciencia , e euitar demandas , se he obrigado a pagar a 
esta casa uinte e quatro mil reis todos os annos de que o capellão foi 
pago , tirando o que vossa senhoria mostrar per escritos que pagou 
, e esta nossa pretenção não he meramente aução senão dinheiro 
desembolsado por vossa senhoria , e pago a sua conta

Assym deue vossa senhoria consultar se he obrigado a pagar quatro 
mil cada anno pella alampada que sempre esta accesa conforme a 
obrigação que lhe pos a senhora Duquesa de Caminha.

Para que vossa senhoria saiba quanto eu pretendo fogir a demandas 
no que vossa senhoria e eu tiuermos duuida , da minha parte eu estarei 
pello que o padre mestre frei João de Vasconcellos dixer , se elle nos 
quiser compor , porque a rasão que o direito tem pera o excluir , tenho 
eu pera o querer que por tão parente deue attentar mais ao bem da 
consciencia de vossa senhoria /fl. 44 v/que o de sua fasenda. E se o 
padre mestre não quiser , eu me conprometerei no que dixer algum 
bom Letrado , mas não ha-de ser auogado per officio que não pode 
faser opinião e quem nestes termos se poem , não deue ter animo de 
contender diante de ministros . Eu não quero mais que a uerdade que 
he dura cousa lograr vossa senhoria hua capella tão bem ditada , e 
nos que lhe paguemos os custos. Deseio stabelecer hua pas perpetua 
entre estas duas capellas , per que não requeiramos tantas ueses sobre 
ellas , o meio pera concordia he se o capellão de vossa senhoria ha-
de ser pago em nosso iuro , desmembrar eu toda a contia em hum 
padrão dado a vossa senhoria e descendentes e vossa senhoria dar-nos 
otro da mesma contia , e com isso cessão demandas. Sobre as diuidas 
atrasadas , tenho dito o que me pareçe rasão e iustica , esta espero 
de vossa senhoria com grande fundamento ; este mes nos ueremos 
se não houer algum grande impedimento , ou o padre procurador 
da prouincia fara estes consertos , e folgarei que seião fixos per que 
eu me empregue no seruiço de vossa senhoria sem pretencois , nem 
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molestias. Nosso Senhor guarde a vossa senhoria como pode etts Leiria 
em 6 de Nouembro de 646.
[Assinatura]
Frei Manuel da Encarnação

/fl. 45/
A noticia que / por maior / se pode dar da fundação do mosteiro jzento 

condado e couto de Santa Maria de Refoyos de Lima he a seguinte.
No Liuro dos obitos desta caza no primeiro de setembro está a 

encripcão que se segue.
Obist Alexander Papa tercius : Et Domnus Alphonsus Ancede mondis 

Dominus de toto Reflorios per se limitato et fundator Monasterij 
de Refloriis : Et Dominus Meneudus Alphonsus eius filius comes de 
Refloriis , et Gemeina Pelaiz eius uxor , qui ambo suum condadum Deo 
et monasterio Santa Mariae de Reflorus et Petro eius fratri eiusdem 
Loci Priori cateris quem fratribus ibidem in perpetuum comorantibus 
obinlerunt : quam donationem Jnclitus Portugaliae Rex Alphonsus 
Primus , confirmarit , dedit et donauit multiquem Pontifices bullis , et , 
graties Eoborarunt.

O Conde Dom Mendo e a condessa estão enterrados na capella 
mor desta caza a parte da Epistola no seu tumulo se le a enscripção 
siguente

Hoc comitis Mendis requiescunt ossa sepulcro , qui templo huic 
omnes ipse dicauit opes. Obiit Anno II82

Nesta caza se lhes dizem muitas por suas almas , e todos os annos 
se lhes faz hum officio de defunctos muito solene dez o Perlado a 
missa , e desce o conuento a capella mor a dizer-lhe o respondo assi as 
vesporas como no dia das exequias.

El Rei Dom Afonso Henriques fez conde a Mendo Afonso o quoal com 
licença do mesmo Rei deu e doou a este Mosteiro a Jgreja de Santa 
Maria de Refoyos e o seu condado a seu Jrmão Dom Pedro , e aos mais 
religiozos conegos Regulares como consta do liuro dos obitos , do 
tombo e de outras memorias do cartorio.

Por morte do Prior Dom Pedro irmão de Mendo Afonso que foi no 
anno de 1154

e foi o primeiro Prior , se seguio o Prior dom Goncalo – 1163
Des deste tempo forão continuando os mais Priores ate o anno – 

1472
em que socedeo o que se segue.

Domnus Rodericus a Mello clericus saecularis ex Domo et familia vice 
comitum Archidiaconus de Villa Noua de Cerueira Abbas de Lanheses 
et perpetuus Comendatorius de Villa Noua de Molia et S. Martini de 
Crasto – 1480

Domnus Petrus de Mello filius dicti Roderici de Mello vltimus Prior 
de antiquis qui praefuit 50 annis , et canonicam disciplinam , ac res et 
bona monasterij penites destruxit ac dissipauit. Obiit Anno – 1550

Comendatarij
Doctor Dominicus de Torres – 1554
Lusitanus Cardinalis scilicet Georgij Romae Presidentis – 1556
/fl. 45 v/

Djomnus Julianus de Alba Episcopus Mirandeusis qui Monasterium 
hoc resignauit in fauorem nostra Congregationis de consensu Regis 
Sebastiani Anno

Neste anno o Geral de Santa Cruz chamado Dom Manoel tomou 
posse deste mosteiro

Despois no anno 1567 tornou a tomar posse deste Mosteiro o geral 
de santa Cruz chamado Dom Jorge por Letras Apostolicas concedidas 
pella santidade de Pio Quinto . des deste tempo forão sempre os Priores 
trienaes seguindo-sse huns a outros sucesiuamente por eleccoes 
canonicas ate este prezente anno de 1665 o primeiro Prior trienal se 
chamou Dom Theotonio.

No Liuro dos Obitos em 16 de Mayo se le a enscripção seguinte 
Obiit didacus canonicus da Costa : Et Domnus Petrus Prior de Roriz Et 
Jllustrissimus Domnues Pelagius Tudensis episcopus , qui Tedensem 
ecclesiam fecit  Regularem , sub Regula Diui Perentis Augustini : et 
Jurisdictionem eposcolem quam habebat in parrachos et parrochianos 
Monasterij de Reflorijs cum consensu suorum Canonicorum Regularium 
eisdem Monasterio , et Prioribus eius dedit ; quam Jurisdictionem 
confirmauit Alexander tertius Papa anno 1163 et Jnocentius tertius 
et Clemens secundus et Hyacinthus cardinalis legatus et alij summi 
Pontifices.

A doação que fez el Rei Dom Afonso Henriques a Mendo Afonso do 
condado de Refoyos está no tombo.

A doação que fez Afonso Ancedemondis e Mendo Afonso e seus filhos 
e filhas no Mosteiro de Refoyos está no mesmo tombo e a doação de El 
Rei Dom Afonso Henriques na quoal doou o Couto de Refoyos ao dito 
mosteiro. El Rei Dom Sancho doou a Jgreja de São Jullião de Nogueira 
ao mosteiro. El Rei Dom Afonso 4º confirmou por sentença o Couto do 
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mosteiro. Outros papeis concernentes neste intento estão no liuro das 
memorias no Cartorio com todas as sentenças e preuilegios.

Tem este mosteiro toda a Jurisdição Ecclesiastica confirmada por 
muitos summos Pontifices. Dom Pedro de Mello sobre a Jurdição teue 
sentença contra o Arcebispo de Braga. No tempo de Dom Rodrigo 
da Cunha teue esta caza outra sentença contra elle sobre a Jurdição 
pagou o Arcebispo as custas. O Prior poem vigario geral escriuão , 
meirinho e porteiro em todo o Jzento . tem Aljube pera homes e outra 
pera molheres . finalmente he emmediata a sua santidade e assi das 
sentenças que dá o vigario geral apellão pera o Prior e das do Prior 
pera Roma.

/fl. 46/
Saybão quamtos este estromento de arrendamemto de herdade 

dada a laurar de matacão por tempo de seis annos e obrygacão virem 
que no Anno do nacimemto de nosso senhor Yezus Chrysto de myl e 
sejsemtps e trymta e quatro annos aos vimte e seys dias do mes de 
yulho do dito anno e nesta cidade de Euora na Rua amcha [sic] nas 
pouzadas do padre Gaspar Barreto secretaryo do Samto officio desta 
cidade diguo do santo offisio da ymqujsisão desta cidade estamdo ahi 
prezemte o Reueremdo padre frey Yoão da Conseysão Religiozo 
professo da ordem do gloryozo padre são Framsisquo da prouymsua 
de Portugal e procurador geral e super ymtemdemtes no mostejro de 
nossa senhora de Sub a Serra da ordem de Samta Clara cito na uylla da 
Castanheyra de Ribateyo por uertude de sua procurasão que 
aprezemtou yustificada enuyo treslado de uerbo ad uerbum he o 
seguimte /fl. 46 v/¶ Soror Violamte de São Miguel Abbadessa do 
mostejro de nossa senhora de Sub a Serra uylla da Castanhejra e as 
discretas abaixo assinadas por este nosso assinado de procurasão 
damos poder ao padre frey Yoão da Comsejsão nosso super 
ymtemdemte pera que por nos e em nome deste Comuemto possa 
arrecadar as nossas Remdas he foros que este Comvemto tem e podera 
por uertude desta procurasão dar quytasões e quytasão em forma assi 
em yuizo Como faca delle e assi mais he damos poder pera por si e 
pellos procuradores que sob est’abadessa poder procurar e fazer todos 
os negocios que se mouerem tocamtes a este comuemto em qualquer 
materya que for em yuizo e faca delle assi moujdos como por mouer e 
lhe damos os mesmos poderes pera poder fazer arrendamemtos e 
afforamemtos como lhe bem paresser e cobrara todo o que nos 

estiuerem deuemdo e tudo o que por elle for /fl. 47/ feito em prouejto 
deste Comvemto aueremos por firme e ualiozo Como se por mi fosse 
feito e lhe comcedemos todos os poderes em derejto comsedidos e 
obrygamos os bens e Remdas deste Comuemto oye vimte e tres de 
yanejro de myl e seyssemtos e trymta e tres / soror Violamte de São 
Myguel abbadessa soror Marya de São Framsjsquo vigajra / soror Lianor 
das Chagas / soror Anna de Yezus / soror Catheryna dos Amyos / soror 
Catheryna de Yezus escryuam do Comuemto / soror Marya da 
Emcarnação / soror Framsisqua de Yezus /// Certefiquo eu Agostinho 
Pires tabalião do publico e da yudicial nas ujllas das Castanhejra e 
Pouos pello comde da Castanhejra que os synais que estão ao pee da 
procurasão nesta mea folha atras hum delles he da madre abbadessa 
do mostejro desta dita uylla da Castanheyra e os mais sinais yumto a 
elle são das madres disletas [sic] do dito mostejro e a letra della he da 
/fl. 47 v/ madre escryuam da caza e seu sinal em fee do qual passey 
esta ao prymejro dia do mes de feuerejro de seissemtos e trymta e tres 
e assiney em publjco per que nada , segumdo assi e tão comprydamemte 
se comtinha na dita procurasão e yustificasão que tornou a ficar em 
poder do dito padre frey Yoão da Comsejsão que assinou no fim de 
Como a Resebeu e loguo por elle foi dito peramte mym tabalião e das 
testemunhas ao diamte nomeadas que por uertude da dita sua 
procurasão por este publyco estromemto arremdaua hora e daua de 
arremdamemto o Lamar de Matasão a Manoel Gomes laurador e 
morador na herdade dos barros da freguezia de São Mancos termo 
desta cidade que prezemte estaua hũa herdade que o dito mostejro de 
nossa senhora de Sub a Serra da dita uylla da Castanhejra tem e possue 
no dito termo 171 /fl. 48/ e freguezia a que chamão a quinta de dom 
Dioguo que he do dito mostejro e he de hum arado e esto por tempo 
de seis annos comprydos e seis nauydades acabadas de que sera e 
fara o prymejro alqueue pello mes de yanejro que embora ujra do anno 
de myl e seisemtos e trymta e simquo em diamte em a qual herdade ho 
dito laurador laurara e sameara com os arados de bois simgeis e 
trylhoadas que em Comum costume estão se laurarem e samearem as 
terras da dita herdade e se laurão e sameão as outras e o mao 
lamsamento [?] desta lauramdo porem e sameamdo a terra toda alj 
toma e [ ?] e folhas affolhadas e ordenadas como amdão não sobresalta 
nada de hũa em outra e no que toca as Reluas sameara tudo o que 
poder e qujzer e no deradejro anno deste arrendamemto deixara na 
dita herdade folha /fl. 48 v/ folgada de Anno e ues por ymtejro sem 171 Ms.: repetição da palavra “e fre-”.
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samear Reluas algũas por quamto emtra sameamdo Reluas e quer elle 
laurador laure e samee a dita herdade quer não quer a paste com seu 
guado quer não seia todauya obryguado dar e pagar de Remda e 
matacão da dita herdade em cada hum anno ao dito mostejro por 
samta Marya de agosto e amtes se amtes o pão limpo for simquo moios 
e coaremta alquejres de tryguo anafe bom e de Reseber do melhor que 
a terra da dita herdade der limpo de poo e na soma emxuto forro de 
dizymo e carreto posto e emtregue na uylla da Castanejra no seleyro 
do dito mostejro por todo o mes de setembro a custo e Risquo dellle 
Laurador e medido no selejro do dyto mostejro comforme ao Costume 
da terra e assi paguara mais de pitamsas em cada hum anno com o pão 
da matasão oito /fl. 49/ myl reis em dinhejro pellos porcos carnejros 
galynhas queiyos e mamteigua e assi dahi em diamte em cada hum 
anno per semelhante dia e tempo sob pena que passado o dia e termo 
da pagua dahi em diamte tudo dar e paguar com todas as custas 
despezas perdas e damnos que o dito mostejro per ello fizer e Reseber 
por rezão e Respeito de ma pagua e que não dara nem testemunho 
passara a dita herdade da sua mão a pessoa algũa sem lisemsa do dito 
mostejro onde seu procurador sob pena que damdo-a antes passamdo-a 
sem a dita lisemsa a tal data e trespasassão sera nulla e de nenhum 
viguor nem effeito e que se as cazas da dita herdade tiuerem 
necessidade de algum comseito que o dito mostejro as mandaua 
comsertar de tudo o necessario a sua proprya lista e tera comtinuamemte 
as cazas da dita herdade que lhe forem /fl. 49 v/ dadas pera seu 
gazalho quemtes e pouoadas e a fomte limpa sob pena de pagar os 
damneficamemtos que em ellas forem feitos e olhados / e que não 
Compryndo elle laurador todo o comtheudo neste estromemto 
expesialmemte não pagamdo que o dito mosteiro ou seu procurador o 
poderão botar fora da dita herdade e da-le-a da sua mão a quem 
qujzerem sem mais outra ordem de yustisa nem authorydade diguo 
sem mais outra ordem de yuizo nem authorydade de yustisa e sem elle 
laurador pera ele o ser mais chamado citado nem Requerydo e 
comprymdo elle todo o Comtheudo neste estromemto se obrygou a 
elle dito padre frey Yoão da Comseysão em nome do dito mostejro por 
uertude de sua procurasão ao terem posse da dita herdade e lha fazer 
dou este arremdamemto seguro liure e de pas de toda a duuyda brygua 
embarguo /fl. 50/ e comtradisão que lhe sobre ello seya ou for posto 
em parte ou em todo sob pena de lhe compoer a perda e damno destas 
e despezas que por ello tiuer e Reseber sob obryguasão dos bens e 

Remdas do dito mostejro que pera ello obryguou / e declarou o dito 
padre que assi paguaua mais o dito Manoel Gomes de Remda das cazas 
da dita herdade e uynha que nella esta e moynho dezasete myl e 
duzemtos reis em dinhejro de Comtado Com o pão da matacão posto 
todo e emtregue na dita uylla da Castanheyra por todo o mes de 
setembro do que todo fara o prjmejro paguamemto por todo o mes de 
setembro do anno de myl e seisemtos e trymta e seis / e posto que as 
cazas da dita quinta uynha e moynho amdassem athe aguora 
arremdadas em uimte e tres mil e setesemtos reis com tudo se lhe 
abatem quoatro myl reis das cazas em que ha-de /fl. 50 v/ vyuer e 
dous myl e qujnemtos reis se lhe abatem mais com a seuada que mais 
se pagaua de matasão por quamto se obrygua a por os simquo moios 
e coaremta alquejres de tryguo anafe na uylla da Castaneyra a custa 
delle laurador na forma que fiqua dito , e por quamto no anno que uem 
de myl e seisemtos e trymta e simquo o dito Laurador não tem 
obrygasão de leuar o pão paguara dezanoue myl e setesemtos reis da 
quimta cazas e moynho pello mes de agosto do dito anno de myl e 
seisemtos e trymta e simquo as quoais emtreguará á pessoa que as 
ditas Religiozas ou a elle padre procurador pera ysso nomearem / e 
pello dito Manoel Gomes laurador que prezemte estaua foj dito que 
elle tomaua e asertaua em si em seu nome de arremdamemto da mão 
do dito padre frey Yoão da Comseysão a dita herdade da quimta de 
dom Dioguo pello dito tempo /fl. 51/ de seis annos e este estromemto 
Com todas as clauzullas comdisões penas e obryguasões assima ditas 
e declaradas as quaois todas a cada hũa dellas se obryguou as ter 
mamter e comprir e em cada hum anno deste arrendamemto dar e 
paguar de Remda e matasão da dita herdade ao dito mostejro de nossa 
senhora de Sob a Serra da uylla da Castanhejra abbadessa e Religiozas 
delle simquo moios e coaremta alquejres de tryguo anafe e oito myl 
reis em dinhejro de pitamsas / e dezasete myl e duzemtos reis mais de 
Remda das cazas quimta e vynha e moynho em cada hum anno excepto 
o anno de myl e seisemtos e trymta e simquo porque nesse paguaua 
dezanoue myl e setesemtos reis em dinhejro tudo pellos dias e tempos 
modo e maneyra sobre dita sob obriguasão de todos seus bens moueis 
e de Raiz auydos e por auer que pera ello obrygou e outorgou de 
/fl. 51 v/ por todo o comtheudo neste estromemto ou por qualquer 
cauza de elle ser citado e Requerydo se comprir peramte o yuis de fora 
desta cidade oo corregedor della por suas cartas citatoryas precatorjas 
e sem ellas e em todo fazer de si comprymemto de derejto e yustisa e 
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ymtejro pagamemto do prymsipal e custas pera o que Renunsiou yuis 
de seu foro e da terra aomde ao tal tempo vyuer a ues tiuer e todos os 
mais preuylegios lyberdades de theor de rasões que em seu fauor aya 
e se obryguou a não vir com embargos alguns de nenhũa calidade que 
seyão em meu com elles ou alegamdo algũa cauza com que possa 
ympedir ou Retardar qualquer dos ditos pagamemtos ou parte de 
algum deles não quer ser ouuyda em yunho nem fora delle com cauza 
que alegar sem prymejro depozitar tudo o que estiuer deuendo por 
/fl. 52/ bem deste arremdamemto em dinhejro de comtado em mão e 
poder da madre abbadessa do dito mestejro ou do procurador delle 
sem lhes pedir fiamsa nem causão algũa em que d’aguora pera emtão 
e de emtão pera aguora os haperseguimos [?] he abonados pera o tal 
depozito e Renunsiaua ordenação que dis que a geral Renumsiasão 
não valha e os des dias de embarguos e os noue de doemte e as feryas 
ordinaryas por que de nada quer uzar nem guozar se não toda Comprir 
e guoardar como por esta fica obryguado e declaro que a clauzulla 
depozitarya pus eu tabalião aquy pellas partes me pedirem e Roguarem 
que aquy a escreuesse e puzesse na forma da ley e prouyzão de sua 
magestade , e disse que hera comtemte que por qualquer couza 
tocamte a este arremdamemto seya citado em seu nome o Carcerejro 
da cadea publyca desta cidade ou o porteyro /fl. 52 v/ da camara della 
e pella tal citacão e semtemsa que no cazo se der se fassa penhora e 
execusão em seus bens e que paguara ao Requeremte que amdar na 
execusão a duzemtos reis por dia a fora as mais custas que se fyzerem 
por autos yudisiais que correrão do dia da ausão posta athe semtemsa 
final e execusão della e pera mais abastamsa aprezemtem loguo ahi 
por seu fiador e prymcipal paguador a Gaspar Alueres laurador na 
herdade da Serra da Espinhejra termo desta cidade freguezia de são 
Mamsos o qual loguo ahi aparesseo e disse que de sua proprya e liure 
uomtade sem forcar eu constramgimemto de pessoa algũa ficaua por 
fiador e prymsipal paguador depozitaryo de yuizo pello dito Manoel 
Gomes e se obryguaua que semdo cazo que o dito Manoel Gomes não 
pague emtregue e satisfaça /fl. 53/ toda a matacão e mais Remda 
comtheuda nesta escretura de arremdamemto assi de pão como de 
dinhejro e com effeito não Cumpra com todas as obryguasões desta 
escretura que elle dito fiador tudo pello dito mamde Manoel Guomes 
daua e paguaua com effeito por sua pessoa e todos seus bens moueis 
e de Rais auydos e por auer que pera ello obryguou / e disse que pera 
tudo compryo ter e mamter se sobmetia a todas as clauzullas comdisões 

penas e obryguasões Renunsiasões e dezafforamemtos com que o dito 
laurador Manoel Gomes fica obryguado por que a todas se sogeita e 
sobmete como depozytaryo de pee de yuizo e em testemunho de 
uerdade outorgarão e mamdauão ser feito este estromemto de 
arremdamemto e fiamsa e as que da nota e theor comprjrem que 
assinauão de suas mãos e letras e o aseitarão e eu tabalião como 
pessoa publica estepulamte e /fl. 53 v/ aseitamte a estepuley e aseytey 
em nome dos auzemtes a que esto comuem comvir tocar e pertemser 
pode semdo prezemtes por testemunhas o padre Gaspar Barreto 
secretaryo do samto offisio da ymquysisão e Berthalameu d’Amdrade 
cryado do dito padre frey Yoão da Comsejsão e eu Gill Soltejro tabalião 
que o escreuy e declarou o dito padre que posto que atras diga que 
Respomdera peramte o yuis ou corregedor desta cidade que comtudo 
sera obryguado prymejro Respomder peramte o comseruador do dito 
mostejro ou do yuis de fora de Uylla Framqua que he o mesmo da uylla 
da Castanhejra e com esta declarassão assinarão e eu sobredito 
tabalião que o escreuy frey Yoão da Comseysão Gaspar Barreto Manoel 
Gomes / Gaspar Aluares de [sic] Bertholameu d’Amdrade / o qual 
estromemto de arremdamemto e fiamsa eu sobredito tabalião publico 
de notas por el Rey /fl. 54/ nosso senhor e nesta cidade de Euora e seu 
termo em meu liuro de notas tomey e delle o tresladey bem e fielmemte 
que fiqua em meu poder ao qual em todo e por todo me Reporto e por 
uerdade Como propryo liuro este treslado Comsertey e aqui me assiney 
de meu publico sinal que tal he

pague deste nota lyda seissemtos e sesemta reis 660 reis
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Certidão de Quitação do Dote da Senhora Dona Jzabel de Lencastre 
cazada com o Marquez de Vila Real Dom Miguel de Menezes e Sua 

May e Sogra a Senhora Duqueza Dona Brites de Lencastre

/fl. 1/

Diz a Duqueza Dona Jsabel; que a ella lhe he necessario hũa certidão 
de Francisco Gomez Marinho taballião em esta vila do Alandroal com o 
treslado de hũas quitacoins de parte do dote que o Duque de Caminha 
deu por seus procuradores a Duqueza Dona Britis que Deus tem may 
da ditta senhora na escritura do contrato de seu cazamento do que lhe 
foi entregue; a qual escritura esta nas notas do ditto taballião

Pede a vossa merce lha mande passar em forma que faça fe . E R 
Justitia, e m.

Pase-lhe ho escriuão a sertidão
que pede em modo que pede em modo que fasse fe 

oie 27 de Nouembro de 62
[Assinatura] João Lourenço Francisco

Satisfasemdo eu Francisco Guomez Marinho taballião publiquo do 
judiçial e notas nesta villa do Alandroal e seu termo por el Rei nosso 
senhor ao despacho assima de João Lou/fl. 1 v/remço Francisco 
juis ordinario e nesta dita villa sertefiquo E dou minha fee que 
tenho em puder hum liuro de notas que escreueo Vasquo Martis 
Verdelho servindo os ditos offiçios no qual liuro esta hum publiquo 

instrumemto de escretura do dotte de cassamento que fes a senhora 
dona Brites de Lemcastre duquessa de Bargamça que Deos tem ao 
senhor Marques de Villa Real dom Miguel de Meneses pera aver de 
cassar com a senhora dona Jsabel filha da dita senhora dona Brites 
de Lencastre, E he verdade que ao pe do dito dotte estão duas 
quitasois hũa apos outra que derão os procuradores do dito senhor 
marques de que o tresllado dellos de verbo ad verbum he o seguimte 
¶ Saibão quamtos este publiquo instrumento de quitassam de parte 
do dotte virem /fl. 2/ que no anno do nascimento de nosso senhor 
Jesus Christo de mil E seissentos E quatro annos aos trimta dias do 
mes de Julho do dito anno em esta villa do Alandroal nos apousentos 
da muito exselemte duquessa de Barganca dona Brites de Lemcastre 
estamdo ahi prezente Sebastião Rodriguez da Motta abade da villa 
de Velladares E capellão e procurador bastante do muito exselemte 
senhor Dom Miguel de Menesses marques de Villa Real como constou 
por hũa procurasão que logo aprezentou Cujo tresllado he o segimte ¶ 
Eu o Marques de Villa Real ett. por este deu poder a sebastião 
Rodriguez da Motta abade da minha villa de Valladares E meu 
capellão perapor mjm E em meu nome cobrar todo o dinheiro que a 
duquessa minha senhora lhe manda /fl. 2 v/ emtregar alentado que 
me prometer em dote com a senhora dona Jsabel sua filha E tudo por 
elle cobrado constando por seu asinado nas costas deste e por bem 
Resebido E me dou por emtregue E satisfeito do que asim Reçeber 
sob obrigassam de minhas Rendas E por firmessa mandei passar este 
por mim asinado E sellado com o sellette de minhas armas, Bernardo 
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d’Essa o fes em Cham de Cousse a vimte E tres dias de Julho anno de 
mil e seissentos E quatro , o Marques E o dito sinal [o]u[tr]ossim vinha 
asinada pello dito senhor marques E sellada com o sello de suas armas 
por vertude da qual procurasam pello dito padre Seastião Rodriguez da 
Motta foi dito que elle Resebera como defeito Resebeo perante mjm 
tabeliam E testemunhas ao diante nomeadas que tresentos mil Reis 
em dinheiro de comtado , que a dita senhora duquessa de Barganca 
dona Brites /fl. 3/ lhe emtregou a conta do premeiro pagamento que 
se obrigou a fazer ao dito marques no dotte que lhe fes pera cazas 
com a senhora dona Jsabel sua filha, logo tanto que com ella fosse 
Recebido pello que por estar bem pago E entregue da dita quantia 
de dinheiro por elle foi dito que a daua como defeito logo deu por 
quite E liure a dita senhora duquessa E a todos seus bens E eu deixo 
toda dita quantia de dinheiro, E declaraua avello Recebido a conta do 
dito premeiro pagamento do dotte pello que se obrigou a memgua em 
tempo algum pedir o dito senhor Marques por hirem per outrem pedir 
mais a dita quantia E de o leuar em conta no dito premeiro pagamento 
E pera todo ter E comprir, E manter obrigou os bens e Rendas do 
dito senhor marques E em fee e testemunho de verdade assim 
/fl. 3 v/ o outorgou E dello mandou ler feito este instrumento de 
quitassam que a dita senhora duquessa dona Brites aseitou por ser 
presente E eu taballião como pessoa publiqua estepulamte E aseitamte 
estepulei E aseitei por sollene estepullassam em nome da parte 
ou parte a que toqua e toquar possa a esta ausentes sendo a tudo 
presentes por testemunhas o padre Rodrigo Penalua clerigo de missa 
e João Bonilha E o padre Pero Frade clerigo de missa todos moradores 
em a dita villa que o leuauão nesta notta com o dito padre Sebastião 
Rodriguez da Motta ha senhora duquessa que asinarão por suas mãos 
por saberem escreuer Vasquo Martis Verdelho publiquo taballião de 
notas E do judiçial em a dita villa por el Rei nosso senhor que o escreuj 
= A duquessa, Sebastião Rodriguez da Motta, Pero Frade /fl. 4/ 1 Rodrigo 
Penalua João Fernandez Bonilha

outra quitassam

Saibão quantos este publiquo instromento de quitassam de parte 
de dotte virem que no anno de nascimento de nosso Senhor Iesus 
Christo de mil e seissentos E Sinço annos aos desasete dias do mes 

de Abril do dito anno e nesta villa do Alendroal nos apuzentos da 
muito exselente senhora duquessa dona Brites estando ahi prezentes 
Sebastião Rodriguez da Motta abade da villa de Valladares capellão E 
procurado bastante do muito exselente senhor dom Migel de Menesses 
marques de Villa Real Como Constou por hũa procurassam que logo 
aprezentou cujo tresllado le o segimte ¶ Eu o Marques etc por este 
dia poder o Sebastião Rodriguez da Motta Abade da villa de Valladares 
meu capelão pera por mjm E em meu nome cobrar da duquessa minha 
senhora dona /fl. 4 v/ Brites de Lemcastre os premeiros vinte mil 
Crusados que Comforme ao dotte me tem pormetido em cazamento, 
com a senhora dona Izabel su filha me esta obrigada a pagar de que 
podera dar as quitassois E conheçimentos neçessarios pellos quais 
me deu por pago E satisfeito do que assim Receber sob obligassam 
[sic] de minhas Rendas E fasemda E por firmessa mandei passar este 
por mim asinado e sellado com o sinette de minhas armas Sebastião 
Rodriguez da Motta o fes em Cousse a desoito de Março de seissentos 
E sinco , o Marques; E a dita procurassam vinha asinada pello dito 
senhor marques e sellada com o sinette de suas armas , por vertude da 
qual procurassam , pello dito padre Sebastião Rodriguez da Motta foi 
dito que elle Recebera como de feito recebeo peramte mim taballião 
E das /fl. 5/ testemunhas ao diante nomeadas desaseis mil Crusados 
comvem a saber oito mil crusados en trezentos mil Reis de tença que a 
senhora dona Jsabel tem situados no almoxarifado da villa d’Estremoz, 
os quais Reçebeo logo o dito abade em tal comdissam que semdo 
nosso senhor seruido de leuar a senhora dona Izabel antes do marques 
sem filhos sera a senhora duquessa obrigada ou seus erdeiros aseitar a 
dita temça nos ditos oito mil Crusados em que a dita senhora duquessa 
os da com a mesma naturessa com que a dá E assim mais Recebeo 
mais o dito abade en dinheiro dous mil crusados , E seis mil crusados 
em vestidos da senhora dona Jsabel de seda e tellas e aderessos da 
dita senhora dona Jsabel o que tudo monta desaseis mil crusados que 
com quatro mil crusados que o dito abade dixe /fl. 5 v/ ter Recebido 
de que deu quitasois fas tudo soma de vinte mil crusados que a dita 
senhora duquessa se obrigou dar no premeiro pagamento ao dito 
senhor marques pello que por estar bem pago e satisfeito de toda a 
dita quantia dos ditos vinte mil crusados pella maneira acima declarada 
por elle foi dito que daua como de feito logo deu por quite e liure a 
dita senhora duquessa E a todos seus bens E erdeiros da dita quantia 
declarado pello sobre dito modo que he o premeiro pagamento que a 1 Ms.: repetição da palavra “frade”.
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dita senhora se obrigou a pagar ao dito senhor marques pera o que se 
obrigou o dito abade a nunqua em tempo algum pedir o dito senhor 
marques por si nem por outrem a dita quantia dos ditos vimte mil 
crusados que he o premeiro pagamento que a dita senhora duquessa 
era obrigada a fasser /fl. 6/2 E pera tudo ter e comprir E manter obrigou 
os bens E Rendas do dito senhor marques, E em fee E testemunho de 
verdade asim outorgou E dello mandou ser feito este instrumento de 
quitassam que a dita senhora duquessa dona Britis ofertou por ser 
prezente E eu taballião como pessoa publiqua estepulante E aseitamte 
estepullei E aseitei por sollene estepullasam em nome do porte ou 
portes a que toqua E toquar possa a esta ausemtes sendo a todo 
prezentes por testemunhas o padre Rodrigo Penalua Clerigo de missa 
E o padre Pero Frade clerigo de missa E Pero Figeira todos moradores 
em esta dita villa que acinarão nesta notta com o dito Sebastião 
Rodriguez da Motta E a senhora duquessa que asinarão por suas mãos 
por sohe-/fl. 6 v/rem escreuer, E eu Vasquo Martis Verelho publiquo 
taballião das notas lidas e dojudiçial em a dita villa por el Rei nosso 
senhor que o escreui 

A duquessa, Sebastião Rodriguez da Motta , Rodrigo Penalua, Pero 
Frade, Pero Figeira = O qual tresllado de quitasois eu dito Fernando 
Gomez Marinho publiquo taballião do judiçial e notas nesta villa do 
Alandroal e seu termo por el Rei nosso senhor tresladei nesta sertidão 
bem E fielmente sem couza que duuida fassa somente a entrelinha 
que dis, duquessa, que tudo se fes na verdade E en tudo me Reporto 
ao dito liuro que me fiqua em poder com o qual consentio esta sertidão 
E com o ofeçial abaixo acinado E por tudo passar na verdade pasei o 
prezente por me ser mandado passar pelo juis E acinei de meu /fl. 7/ 
publiquo sinal que tal he nesta villa do Alandroal oje vinte E oito dias 
do mês de Novenbro do anno prezente de mil E seissentos E uinte E 
tres annos pagou desta sento E oitenta Reis 

cento Lxxx reis
[Assinaturas]
qontado por mim tabeliam 
Fernando Gomez Marinho
he comjguo escrjuam d’allmotasarja Vasco Martins Verdelho

2 Ms.: repetição das palavras 
“a faser [sic]”.


