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TT, Orfanológicos, Letra L, Maço 47, nº 2 
 
Luís Lopes dos Santos, armador 
Forno do Tijolo, freguesia de Nossa Senhora dos Anjos 
 
Inventário que se fez dos bens que ficaram por falecimento de Luis Lopes 
dos Santos continuado com a viúva sua mulher Caetana Maria da 
Assunção 
1794 
 
(Transcrição paleográfica realizada por Lina Maria Marrafa de Oliveira no 
âmbito do Projecto: “A Casa Senhorial em Lisboa e no Rio de Janeiro, 
Séculos XVII, XVIII e XIX”) 
 
 
(fl. 66) 

Inventario 
(…) 

Ouro e prata 
 

Hum prato e jarro de prata de agoa as mãos o prato muito grande couvo e 
ouvado lizo no meio e angariado com sua tarja no meio e moldura pela 
borda em forma de concha, e ornato e de quatro carrancas todas em (fl. 
66v) diferentes acçoens o jarro todo lavrado de ornato de relevo pelo bojo 
com huma grande carranca pela parte de baxo do bico e huma aza de 
meio corpo de mulher já antigo e uzado que pezam ambas as pessas vinte 
e hum marco duas onsas e quatro outavas que pela lei valem como consta 
da certidam do contraste ao diante junta a quantia de cento e dezanove 
mil trezentos e cincoenta reis com que se sahe ______________ 119$350 
 
Hum fruteiro de prata muito grande redondo, e gomado (fl. 67) todo 
lavrado e levantado em ramos tulipas cornucopias, figuras de animaes, e 
passaros, no meio huma tarja de quatro coraçoens, e animaes, muito 
antigo peza cinco marcos cinco onsas e duas outavas que pela lei vale 
como consta da certidam do contraste ao diante junta em a quantia de 
trinta e hum mil seiscentos setenta e cinco reis com que se sahe _ 31$675 
 
Hum fruteiro ou bandeja de prata redondo e gomado, todo lavrado em 
folhagem e tulipas caracois, carrancas e figuras de passaros, no meio 
huma tarja (fl. 67v) com dois coraçoens com azas dois braços sustendo 
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huma coroa peza tres marcos tres onsas e tres outavas e meia que pela lei 
vale como consta da certidam do contraste ao diante junta em a quantia 
de dezanove mil duzentos e cinco reis com que se sahe _________ 19$205 
 
Hum fruteirinho de prata mais pequeno que os asima ditos tudo lavrado e 
levantado em folhagem e flores, e no meio huma tarja com seu vazo de 
flores já muito velho e cheio de roturas peza hum marco huma onsa e 
meia outava (fl. 68) que pela lei vale como consta da certidam do 
contraste ao diante junta em a quantia de seis mil trezentos quarenta e 
tres reis com que se sahe __________________________________ 6$343 
 
Huma salva de prata de quatro pes lavrados e abertos redonda liza no 
meio com seu sercadinho a roda, e na borda com moldura de quartelas e 
pinhão já uzada e que foi de hum pé só peza quatro marcos cinco onsas e 
cinco outavas que pela lei vale como consta da certidam do contraste ao 
diante junta em a quantia de vinte e seis mil (fl. 68v) trezentos e trinta e 
sete reis com que se sahe _________________________________ 26$337 
 
Hum pe de prata que paresse foi da salva grande acima dita redondo e 
quazi de hum palmo de alto moldurado, angariado e lavrado, em partes 
de quartelas peza tres marcos e duas outavas que pela lei vale como 
consta da certidam do contraste ao diante junta a quantia de dezaceis mil 
novecentos setenta e sinco reis com que se sahe ______________ 16$975 
 
Huma salva de prata pe-(fl. 69)quena de tres pes lavrados e abertos liza, 
no meio com seu lavrado sercadinho e moldura liza pela borda em partes 
em forma de conchas já uzada peza dois marcos duas onsas e cinco 
outavas e meia, que pela lei vale como consta da certidão do contraste ao 
diante junta a quantia de treze mil e outenta reis com que se sahe 
______________________________________________________ 13$080 
 
Huma salva de prata tambem de tres pes lavrados e abertos pela frente 
liza com seu lavrado sercadinho, e pela borda com sua moldura em partes 
em forma de conchas já velha peza hum marco e meia outava que pela lei 
vale como consta da certidão do contraste ao diante junta a quantia de 
seis mil e trinta e sete reis com que se sahe ___________________ 6$037 
 
Hum copo de prata que serve para beber agoa redondo com seu pe de 
salva engriado e lavrado em partes de quartelas de relevo já uzado peza 
dois marcos e seis outavas que pela lei vale como consta da certidão do 
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contraste ao diante junta a quantia (fl. 70) de onze mil setecentos e vinte 
e cinco reis com que se sahe ______________________________ 11$725 
 
Hum par de castiçaes de prata de gosto moderno lizos e torniados com 
cercadura de perolas fingidas e suas dirandelas já uzadas que ambos 
pezão tres marcos cinco onsas e quatro outavas que pela lei valem como 
consta da certidam do contraste adiante junta a quantia de vinte mil 
seiscentos e cincoenta reis com que se sahe __________________ 20$650 
 
Huma thezoura com seu pra-(fl. 70v)tinho de prata que serve para 
espevitar velas com quatro pes fechados, comprido e lizo com sercaduras 
de pinhão e aza revirada e a thezoura de aneis peza hum marco huma 
onsa e seis outavas que pela lei vale como consta da certidam do 
contraste adiante junta a quantia de seis mil outocentos sessenta e oito 
reis com que se sahe ______________________________________ 6$868 
 
Huma colher de prata grande redonda liza que serve para caldo ainda 
quase nova peza hum marco huma onsa e duas outavas que pela lei vale 
(fl. 71) como consta da certidam do contraste adiante junta a quantia de 
seis mil quatrocentos setenta e cinco reis com que se sae ________ 6$475 
 
Dezouto talheres irmãos de colher garfo e facas de cabos de prata lizos e 
direitos com sua escama e raminho pelos cabos tudo de gosto moderno 
que pezão todas as colheres e garfos outo marcos e sete outavas e meia 
que a razão de seis mil e quatrocentos reis por marco e os cabos das facas 
a mil e setecentos e sincuenta reis cada hum vale tudo junto como consta 
da certidam do contraste ao diante junta a qu-(fl. 71v)antia de outenta e 
tres mil quatrocentos e sincoenta reis com que se sahe _________ 83$450 
 
Doze talheres irmãos de colher garfo e faca de cabo de prata todos lizos 
de quatro bicos os garfos e feitos em Inglaterra pezão todas as colheres e 
garfos sete marcos cinco onsas e huma outava que a seis mil reis por 
marco por ser o seu toque de onze dinheiros e os cabos das facas a dois 
mil duzentos e sincoenta reis cada hum vale tudo junto como consta da 
certidam do contraste ao diante junta a quantia de setenta e dois mil 
outocentos quarenta e tres (fl. 72) reis com que se sahe ________ 72$843 
 
Hum talher de trinchar de huma colher liza e direita, hum garfo de cabo 
de prata com pontas de ferro e a faca de cabo tambem de prata e ferro 
tudo lizo peza a colher quatro onsas e seis outavas que a razão de seis mil 
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reis por marco e os dois cabos a quatro mil e quinhentos reis cada hum 
pelo que terão de prata vele tudo junto como consta da certidam do 
contraste ao diante a quantia de doze mil quinhentos sessenta e dois reis 
com que se sahe ________________________________________ 12$562 
(fl. 72v) 
Vinte e quatro colherinhas de prata para chá doze lizas e mais antigas e 
doze modernas com sua escaminha a borda e assim mais huma 
escumadeira e duas tenazes huma de aneis e outra de mola que tudo 
junto peza dois marcos duas onsas e seis outavas e meia e valem como 
consta da certidam do contraste ao diante junta a quantia de quinze mil e 
cincoenta reis com que se sahe ____________________________ 15$050 
 
Hum florete de prata dezermanado forma de concha punho e guarda-mão 
tudo vazado e lavrado em conchas e bocal de botão peza hum marco duas 
(fl. 73) onsas e quatro outavas e meia que pela lei vale como consta da 
certidam do contraste ao diante a quantia de dete mil trezentos noventa e 
tres reis com que se sahe __________________________________ 7$393 
 
Hum calix patena e colherinha de prata tudo lizo torneado e dourado só 
pela parte de dentro já uzado que peza dois marcos tres onsas e duas 
outavas e meia que pela lei vale como consta da certidam do contraste 
adiante a quantia de treze mil quinhentos e dezoito reis com que se sahe 
______________________________________________________ 13$518 
(fl. 73v) 
Hum adereço de diamantes rozas em prata formado o lasso de folhagens 
botoens e florinhas e no meio huma maior e hum pingente os brincos de 
botam lassinho e hum pingente dito tudo o mais liza pelas costas e 
goarnecidos pelas frentes com trezentos e doze diamantes rozas bonitos e 
bem lavrados de varios tamanhos cravados em prata peza ao todo asim 
como esta duas onsas e meia outava e dezoito grãos avaliados no tempo 
prezente como consta da referida certidão do contraste ao diante em a 
quantia de setenta e dois mil reis com que se sahe ____________ 72$000 
(fl. 74) 
Hum anel de diamantes rozas em forma ouvada de tres circulos cravados a 
topo goarnecidos ao todo com cincoenta e dois diamantes rozas cravados 
em prata pela parte de fora com hum circulo de perolas de ouro fingido 
pelo fundo de tela e aro rachado peza asim como está duas outavas e 
meia avaliado no tempo prezente como consta da certidam do contraste 
ao diante junta em a quantia de nove mil e seiscentos reis com que se 
sahe ___________________________________________________ 9$600 
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Hum anel de diamantes rozas e rubins em forma ouvada (fl. 74v) de tres 
circulos dois de diamantes rozas e hum de rubins cravados a topo 
goarnecido ao todo com quatorze ditos e trinta e sete diamantes rozas 
cravados em prata pelo fundo de ouro e aro do mesmo já uzado peza asim 
como esta duas outavas e dezouto graos avaliado no tempo prezente 
como consta da certidam do contraste ao diante junta em a quantia de 
cinco mil e seiscentos reis com que se sahe ___________________ 5$600 
 
Huma flor de diamantes rozas e esmeraldas formada de folhagem botoens 
e florinhas (fl. 75) pelas costas lizas com seu alfenete para servir no peito 
goarnecida pela frente com dezanove diamantes e seis esmeraldas peza 
asim como esta duas outavas e meia e seis grãos avaliada no tempo 
prezente como consta da certidão do contraste ao diante junta em a 
quantia de nove mil e seiscentos reis com que se sahe ___________ 9$600 
 
Huns braceletes de diamantes rozas com seus entremeios de fios de 
aljofre quase todos quebrados e de quatro pessas cada brasalete 
goarnecidos ao todo com quarente e nove diamantes (fl. 75v) miudos e de 
varios tamanhos cravados em prata peza tudo assim como esta quinze 
oitavas e doze grãos avaliados ao tempo prezente como consta da 
certidam do contraste ao diante junta em a quantia de doze mil reis com 
que se sahe ____________________________________________ 12$000 
 
Hum habito de famaliar do Santo Oficio de ouro esmaltado de duas faces 
e goarnecido a roda com sua folhage com dezasseis diamantes rozas em 
sima sua argola redonda e huma liga de transelim de ouro que tudo peza 
huma onsa e dezouto grãos que asim como esta (fl. 76) vale como consta 
da referida certidam do contraste ao diante junta a quantia de doze mil 
reis com que se sahe _____________________________________ 12$000 
 
Hum cordão de ouro formado de fuzis meias canas comprimento ordinario 
com sua argola em que he marcado e com o numero hum peza digo hum 
em papel peza tres outavas e meia que pela lei vale como consta da 
certidam do contraste ao diante junta a quantia de dezoito mil e 
novecentos reis com que se sahe ___________________________ 18$900 
 
Hum cordao de ouro formado de fuzis meias canas comprimento ordinario 
e com sua argola (fl. 76v) em que he marcado peza huma onsa seis 
outavas e doze grãos avaliado no tempo prezente como consta da 
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certidão do contraste ao diante junta em a quantia de dezanove mil e 
seiscentos reis com que se sahe ____________________________ 19$600 
 
Doze cordoens de ouro formados de fuzis meias canas já quebrados e com 
o numero treceiro pezão treze outavas e meia e hum terço que a mil e 
trezentos reis a outava valem como consta da certidão do contraste 
dezassete mil novecentos e noventa reis com que se sahe _______ 17$990 
(fl. 77) 
Hum rozario de contas de ouro lizas de quinze misterios com extremos 
retrocidos e a crus de cinco pedaços emfiados em retros amarelo e azul 
com alcachofra de requife do mesmo pezão asim como estão duas onsas 
menos meia outava que a mil e duzentos reis a outava por ser muito 
inferior abatendo o que não he ouro valem como consta da certidam do 
contraste ao diante junta a quantia de vinte mil e quatrocentos reis com 
que se sahe ____________________________________________ 20$400 
 
Hum par de brincos de grizolitas da moda formado de hum botão em 
lasadeira lacinho de fita (fl. 77v) liza e pingente muito comprido de circulo 
de pedras recortadas e redondas e no sentro engastes folhagem e huma 
florinha goarnecido ao todo com cento e trinta e duas pedras cravadas em 
prata pezão asim como estam duas outavas e valem doze mil e outocentos 
reis com que se sahe _____________________________________ 12$800 
 
Hum par de brincos tãobem de grizolitas em huma caixa coberta de 
marroquim e pela parte de dentro com o numero segundo formados de 
hum botão em lasadeira e no meio do dito hum emgaste redondo e de 
hum lacinho de fita liza com (fl. 78) suas pontas caidas e de hum pengente 
muito comprido em tudo irmãos dos asima ditos com cento e vinte e outo 
grizolitas miudas cravadas em prata pezão ao todo asim como estam 
huma onsa meia outava e doze grãos avaliados por serem da moda como 
constão da certidão do contraste a quantia de doze mil e outocentos reis 
com que se sahe ________________________________________ 12$800 
 
Hum par de brincos tãobem de grizolitas em sua caixa e com o numero 
treceiro pela parte de dentro e em tudo irmão no feitio dos asima ditos 
com a diferença de terem nos lacinhos humas perolas de ouro fingidas, e 
serem (fl. 78v) goarnecidos com cento e duas pedras cravadas em prata e 
pezão asim como estão duas outavas e meia e doze grãos avaliados no 
tempo prezente como consta da certidam do contraste ao diante junta a 
quantia de doze mil e outocentos reis com que se sahe _________ 12$800 
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Relogeo 

 
Hum relogeo de parede com caixa de faia envernizada com nome Robert 
Felitoud já muito uzado que foi visto e avaliado como consta da certidam 
do relojoeiro na dita quantia de vinte e seis mil reis com que se sahe 
______________________________________________________ 26$000 
 
(fl. 80v) 

Imagens 
 
Huma imagem Christo em madeira encarnada de mais de palmo de alto 
cravos resplendor de talha de prata crus de pau-santo a romana engastes 
raios entalhados e dourados que foi vista e estimada em a quantia de 
vinte e seis mil e quatrocentosnreis com que se sahe ___________ 26$400 
 
Huma imagem de Nossa Senhora da Conceição em madeira estufada com 
sua coroa de prata mais de palmo de alto que foi vista e estimada em a 
quantia de tres mil e duzentos reis com que se sahe ____________ 3$200 
 
Todas as madeiras e mais pertences de que se compõem o oratoreo seis 
casteçaes de tres palmos (fl. 81) de alto e seis ditos mais pequenos de 
palmo e quarto de alto todos treangolares todos entalhados e dourados 
duas charras e duas mangas de lousa da India exmaltadas urna e oratoreo 
pintado de varias cores e dourado por baexo com seu estrado tudo em 
bom uzo que tudo foi visto e avaliado em a quantia de secenta mil reis 
com que se sahe ________________________________________ 60$000 
 
Duas comodas folheadas de pau-santo e zuolete de sinco palmos e meio 
de comprido todas de bojo com quatro gavetas cada huma ferrges de 
latão lavradas a França e nas engras com seus bacaes de latão lavrado (fl. 
81v) e pes cada huma com sua pedra em sima com bastante uzo que forão 
vistas e avaliadas em 1 a quantia de 2 quarenta mil reis com que se sahe 
______________________________________________________ 40$000 
 
Dois tremós que fazem os vidros cada hum quatro e meio de alto e dois e 
meio de largo e em sima com seus paestes molduras de madeira de pinho 
com seus ornatos de talha dourada sem pes em bom uzo que forão vistas 

                                                             
1
 Ms. Repete: “em”. 

2 Ms. Repete: “de”. 
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e avaliadas em a quantia de vinte e quatro mil reis com que se sahe 
______________________________________________________ 24$000 
 
Dois tamboretes de madeira de nogueira pes de garra com seus ornatos 
de talha taboa (fl. 82) rota acentos de veludo carmezim com capas de 
carneira com bastante uzo que forão vistos e avaliados em a quantia de 
doze mil reis com que se sahe _____________________________ 12$000 
 
Seis tamboretes madeira de nogueira pes de garra costas rotas assentos 
de tripa com bas digo de tripa carmezim com bastante uzo que forão 
vistos e avaliados em a quantia de quatro mil e outocentos reis com que 
se sahe ________________________________________________ 4$800 
 
Huma banca de pe de galo madeira de pau-santo tabua quadrada uzada 
que foi vista e avaliada em a quantia de mil e quatrocentos reis com que 
se sahe ________________________________________________ 1$400 
 
Dezouto (fl. 82v) digo vinte e quatro tamboretes ma<deira> de nogueira 
feitio a grega com seus ornatos zenhos de talha encosto redondo assentos 
e encostos de palhinha com seu ganape irmão em bom uzo que forão 
vistos e avaliados em a quantia de sincoenta e sete mil e seiscentos reis 
com que se sahe _____________________________________ 57$600 
 
Duas bancas feitas a grega folheadas de pau-santo de volta redonda com 
seus frisos brancos embutidos com seus panos verdes em bom uzo que 
forão vistas e avaliadas em a quantia de tres cubos digo em a quantia de 
quatorze mil e quatrocentos reis com que se sahe _____________ 14$400 
 
Huma caixinha de madeira (fl. 83) de pau-santo com sua porta que fecha 
de alsapam com seus vidros nas frentes que foi vista e avaliada em a 
quantia de dois mil reis com que se sahe ______________________ 2$000 
 
Huma comoda folhiada de varias cores pes-de-garra com tres gavetas de 
bojo ferrage de latão lavrada de sinco palmos de comprido com sua pedra 
em sima cobrada uzada que foi vista e avaliada em a quantia de seis mil 
reis com que se sahe ______________________________________ 6$000 
 
Huma meia-comoda folheada de pau-santo e de cores com duas gavetas 
de bojo ferrage de latão lavrada de quatro palmos e meio de comprido 
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uzada que foi vista e avaliada em a quantia de seis mil reis com que se 
sahe ___________________________________________________ 6$000 
(fl. 83v) 
Hum espelho de dois vidros que faz de alto quatro palmos e meio palmo e 
tres quartos de largo em sima com sua concha madeira de pinho dourada 
uzado que foi visto e avaliado em a quantia de tres mil reis com que se 
sahe ___________________________________________________ 3$000 
 
Sete placas defrentes nos feitios tamanhos molduras de pinho entalhadas 
e lavradas algumas com amedras cobradas e manchadas com dirandelas 
de folha muito uzadas que forão vistas e avaliadas em a quantia de tres 
mil trezentos e secenta reis com que se sahe __________________ 3$360 
 
Dezacete cadeiras poltronas madeira do Brazil pes troniados no emcosto 
com suas varetas uzdas que forão vistas e avaliadas em a quantia de sinco 
mil (fl. 84) e quatrocentos reis com que se sahe ________________ 5$400 
 
Duas bancas de espelho em a banca madeira do Brazil de abas quadradas 
de seis palmos de comprido de seos pes lizos muito ordenaria que foi vista 
e avaliada em a quantia de mil e seiscentos reis com que se sahe __ 1$600 
 
Huma banca de abas quadradas madeira do Brazil de tres palmos de 
comprido pes lizos que foi vista e avaliada em a quantia de mil seiscentos 
reis com que se sahe _____________________________________ 1$$600 
 
Huma goarda-roupa madei-(fl. 84)ra de nogueira de seis palmos de frente 
e de alto doze com duas meias-portas com suas figuras que reprezentão 
os Evangelistas e mais ornatos de talha antiga e uzada que foi vista e 
avaliada em a quantia de tres mil e seiscentos reis com que se sahe 
_______________________________________________________ 3$600 
 
Huma carteira madeira do Brazil com sete gavetas com ferrages de latão 
liza e no meio com seu vão e portinha de almario de quatro palmos de 
comprido com muito uzo que foi vista e avaliada em a quantia de dois mil 
e quatrocentos reis com que se sahe _________________________ 2$400 
(fl. 85) 
Hum espelho que faz de toucador que faz de vidro dois e quarto de alto e 
dois de largo moldura redonda acharoada que foi visto e avaliado em a 
quantia de outocentos reis com que se sahe ____________________ $800 
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Dois bancos madeira do Brazil de quatro palmos e meio de comprido e 
outro maior que forão vistos e avaliados em a quantia de quatrocentos 
reis com que se sahe _______________________________________ $400 
 
Huma cama de armação de madeira do Brazil troneada a inglesa taboa liza 
a cabecei-(fl. 85v) ra uzada que foi vista e avaliada em a quantia de mil e 
seiscentos reis com que se sahe _____________________________ 1$600 
 
Duas barras de bancos de ferro huma digo ferro defrentes nos tamanhos 
com suas taboas o comprido com suas cabeceiras huma delas pintada 
uzadas que forão vistas e avaliadas em a quantia de quatro mil reis com 
que se sahe _____________________________________________ 4$000 
 
Huma barra de bancos de ferro marca ordenaria com sua taboa a 
cabeceira pintada que foi vista e avaliada em a quantia de dois mil reis 
com que se sahe _________________________________________ 2$000 
(fl. 86) 
Tres barras de bancos de ferro marca de huma pessoa com suas taboas 
nas cabeceiras que forão vistas e avaliadas em a quantia de quatro mil e 
outocentos reis com que se sahe ____________________________ 4$800 
 
Huma pedra que serp digo que serve para comoda de mais de sinco 
palmos em bom uzo que foi vista e avaliada em a quantia de quatro mil 
reis com que se sahe ______________________________________ 4$000 
 
Dois bersos madeiras do Brazil troniados muito danificados que forão 
vistos e avaliados em a quantia de outocentos reis com que se sahe _ $800 
(fl. 86v) 
Hum caixão de madeira de pinho de sete palmos de comprido e na frente 
com sua porta que serve para colxoens uzado que foi visto e avaliado em a 
quantia de mil e duzentos reis com que se sahe ________________ 1$200 
 
Huma papeleira de madeira do Brazil de quatro palmos de comprido com 
tres gavetas ferrage de latão liza velha que foi vista e avaliada em a 
quantia de mil reis com que se sahe _________________________ 1$000 
 
Huma comoda de madeira do Brazil de sinco palmos de frente com seus 
pilares nas engras de sinco gavetas ferrage de latão lavrada e em sima 
com seu corpo de oratorio da mesma madeira com duas meias-portas 
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dentro com (fl. 87) seus escaninhos uzado que foi vista e avaliada em a 
quantia de nove mil e seiscentos resi com que se sahe ___________ 9$600 
 
Hum almario de madeira de pinho pintado de varias cores de sinco palmos 
e meio de frente e sete de alto com duas meias-portas uzado que foi visto 
e avaliado em a quantia de mil e duzentos reis com que se sahe ___ 1$200 
 
Huma banca de abas redondas madeira de vinhatico de quatro pes 
torniados de sinco palmos de comprido uzada que foi vista e avaliada em a 
quantia de mil e seiscentos reis com que se sahe _______________ 1$600 
 
Huma banca de abas quadradas (fl. 87v) madeira do Brazil de mais de 
quatro palmos com seis pes troncados com sua gaveta uzada que foi vista 
e avaliada em a quantia de outocentos reis com que se sahe _______ $800 
 
Huma banquinha de madeira de nogueira de quatro palmos de comprido 
com tres gavetinhas ferrage de latão liza velha que foi vista e avaliada em 
a quantia de quatrocentos reis com que se sahe _________________ $400 
 
Huma banquinha de madeira de pinho de quatro palmos de comprido 
pintada de verde velha que foi vista e avaliada em a quantia de duzentos 
reis com que se sahe _______________________________________ $200 
 
Seis tamboretes de madeira (fl. 88) de nogueira com seos ornatos de talha 
pes de garra assento e encosto de tola lavrada goarnecido de prego miudo 
uzados que forão vistos e avaliados em a quantia de quatro mil e 
outocentos reis com que se sahe ____________________________ 4$800 
 
Huma caixa abaulada coberta de moscovia de sinco palmos de comprido 
com duas fechaduras da terra uzada que foi vista e avaliada em a quantia 
de quatro mil reis com que se sahe __________________________ 4$000 
 
Huma caixa abaulada coberta de couro cru de sinco palmos de comprido 
com duas fechaduras uzada que foi vista e avaliada em a quantia de dois 
mil reis com que se sahe ___________________________________ 2$000 
(fl, 88v) 
Hum caixão de madeira de pinho de seis palmos e meio de comprido que 
servio de fazenda que foi visto e avaliado em a quantia de seiscentos reis 
com que se sahe __________________________________________ $600 
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Huma caixa de madeira do Brazil de seis palmos de comprido com sua 
fechadura que serve de peneirar uzada que foi vista e avaliada em a 
quantia de quatrocentos e oitenta reis com que se sahe __________ $480 
 
Hum banco de emcavalo que serve para selas e varias madeiras tudo de 
pinho que foi visto e avaliado em a quantia de outocentos reis com que se 
sahe ____________________________________________________ $800 
 
Duas cadeirinhas que servem (fl. 89) para cavalaria de madeira de 
nogueira que forão 3 vistas e avaliadas em a quantia de outocentos reis 
com que se sahe __________________________________________ $800 
 
Tres barris que servem para o vinagre de diversos tamanhos com arcos de 
pau que forão vistos e avaliados em a quantia de mil e outocentos reis 
com que se sahe _________________________________________ 1$800 
 
Huma pipa de madeira de bordo arcos de pau muito uzada que foi vista e 
avaliada em a quantia de mil e outocentos reis com que se sahe ___ 1$800 
 
Sinco barris que servem (fl. 89v) para agoa com seus arcos de ferro uzadas 
que forão vistas e avaliadas em a quantia de tres mil reis com que se sahe 
_______________________________________________________ 3$000 
 
Quatro taboleiros de madeira de pinho uzados que forão vistos e 
avaliados em a quantia de quatrocentos e outenta reis com que se sahe 
________________________________________________________ $480 
 
Treze pranchas de madeira do Brazil de quatorze palmos cada huma 
pouco ou menos que forão vistas digo menos e pouco mais de palmo de 
largo que forão vistas e avaliadas em a quantia de quatorze mil e 
quatrocentos reis com que se sahe _________________________ 14$400 
 
(fl. 91v) 

Roupa branca e outros trastes 
 
Hum lansol de esquião de dois ramos e meio com folho de cambraia liza 
em bom uzo que foi visto e avaliado em a quantia digo uzo e dois 
traveseiros irmãos tudo em bom uzo que foi visto e avaliado em a quantia 
de sicosent digo sinco mil reis com que se sahe ________________ 5$000 

                                                             
3 Ms. Repete: “forão”. 
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Hum lansol de Bertanha de tres ramos em meio uzo que foi visto e 
avaliado em a quan-(fl. 92)tia de mil e outocentos reis com que se sahe 
_______________________________________________________ 1$800 
 
Dois lansoes de cambraia de tres ramos com suas rendas da terra fina que 
foi visto digo fina uzados que forão vistos e avaliados com dous 
travesseiros hum maior que outro em a quantia de seis mil e quatrocentos 
reis com que se sahe ______________________________________ 6$400 
 
Hum lansol de cambraia de tres ramos com renda da terra e entremeios e 
outro dito tambem de renda sem entremeio e huma fronha de travesseiro 
tudo foi visto e avaliado em a dita quantia que digo em a quan-(fl. 92v)tia 
de quatro mil e outocentos reis com que se sahe _______________ 4$800 
 
Seis lansoes de pano de linho de tres ramos e meio cada hum em bom uzo 
que forão vistos e avaliados em a quantia de nove mil e seiscentos reis 
com que se sahe _________________________________________ 9$600 
 
Seis lansoes de pano de linho de tres ramos cada hum em bom uzo que 
forão vistos e avaliados em a quantia de outo mil reis com que se sahe 
_______________________________________________________ 8$000 
 
Seis lansoes de estoupa de tres ramos e meio cada (fl. 93) hum em bom 
uzo que forão vistos e avaliados em a quantia de 4 quatro mil e outocentos 
reis com que se sahe ______________________________________ 4$800 
 
Seis lensoes de estoupa de tres ramos em bom uzo que forão vistos e 
avaliados em a quantia de tres mil e seiscentos reis com que se sahe 
_______________________________________________________ 3$600 
 
Tres toalhas de esguião de vara e meia de comprido que servem para agoa 
as maos com folhos de cambraia aberta que estão os folhos muito velhos 
e os panos em melhor uzo que forão visto e avaliados em (fl. 93v) a 
quantia de mil e outocentos reis com que se sahe ______________ 1$800 
 
Huma toalha que serve para agoa as maos, de pano de linho de vara e 
quarta de comprido com seu folho de cambraia lavrada em bom uzo que 

                                                             
4 Ms. repete: “quantia de “.  
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foi vista e avaliada em a quantia de quatrocentos e outenta reis com que 
se sahe _________________________________________________ $480 
 
Hum<a> toalha de pano de algudam com sua renda da terra muito uzada 
que serve para agoa as maos muito uzada que foi vista e avaliada em a 
quantia de trezentos reis com que se sahe _____________________ $300 
(fl. 94) 
Tres toalhas de pano de linho de vara e quarta de comprido em bom uzo 
que servem para agoa as mãos que forão vistas e avaliadas em a quantia 
de seiscentos reis com que se sahe ___________________________ $600 
 
Quatro toalhas de pano de estoupa de vara e quarta de comprido que 
servem para agoa as maos em bom uzo que forão vistas e avaliadas em a 
quantia de seiscentos reis com que se sahe ____________________ $600 
 
Duas camizas de home<m> de pano de <O>landa lizas novas que forão 
vistas e avaliadas em a quantia de dois mil reis com que se sahe ___ 2$000 
(fl. 94v) 
Tres camisas para homem de pano de Olanda com pouco uzo que forão 
vistas e avaliadas em a quantia de dois mil e quatrocentos reis com que se 
sahe ___________________________________________________ 2$400 
 
Quatro camizas para homem de pano de linho uzadas que forão vistas e 
avaliadas em a quantia de mil e seiscentos reis com que se sahe ___ 1$600 
 
Seis camizas de esguião para homem muito uzadas que forão vistas e 
avaliadas em a quantia de dois mil e quatrocentos reis com que se sahe 
_______________________________________________________ 2$400 
 
Huma coberta de xita da (fl. 95) India de cores marca pequena forrada de 
fazenda de algudão com folho de cambraia da India uzada que foi vista e 
avaliada em a quantia de dois mil reis com que se sahe __________ 2$000 
 
Huma pessa de pano de linho bordada digo de linho acolchoada com sua 
franja de linha branca que foi vista e avaliada em a quantia de tres mil reis 
com que se sahe _________________________________________ 3$000 
 
Huma colxa de setim branco bordada de ouro melão furra<da> de cabaia 
cor de fogo franja de retros cor de fogo e ouro marca grande uzada que foi 



15 
 

vista (fl. 95v) e avaliada em a quantia de quatorze mil e quatrocentos reis 
com que se sahe ________________________________________ 14$400 
 
Hum cobertor de damasco de ceda carmezim furrado de Ruam azul e 
franja de retros carmezim muito uzada que foi visto e avaliado em a 
quantia de quatro mil reis com que se sahe ___________________ 4$000 
 
Hum cobertor de damasco de ceda carmezim franja de retros da mesma 
cor furrado Roam amarelo de quatro panos em bom uzo que foi visto e 
avaliado em a quantia de doze mil reis com que se sahe ________ 12$000 
(fl. 96) 
Dois cobertores de papa de Castela marca grande em bom uzo que forão 
vistos e avaliados em a quantia de seis mil reis com que se sahe ___ 6$000 
 
Dois cobertores de papa de Castela marca grande uzados que forão vistos 
e avaliados em a quantia de quatro mil reis com que se sahe _____ 4$000 
 
Hum cobertor de papa de Castela marca grande uzados que foi visto e 
avaliado em a quantia de dois mil e quatrocentos reis com que se sahe 
_______________________________________________________ 2$400 
 
Dois cobertores de papa duas cores em bom uzo que forão vistos (fl. 96v) 
e avaliados em a quantia de quatro mil reis com que se sahe _____ 4$000 
 
Tres cobertores de papa e mais hum mais pequeno todos uzados que 
forão vistos e avaliados em a quantia de quatro mil reis com que se sahe 
_______________________________________________________ 4$000 
 
Dois cobertores de raxa de cores com goarnição de galam de ponta de 
seda muito uzados que forão vistos e avaliados em a quantia de dois mil e 
quatrocentos reis com que se sahe __________________________ 2$400 
 
Dois cobertores de raxa muito uzados com franja de lam de (fl. 97) 5 que 
forão vistos e avaliados por estarem muito uzados em a quantia de mil e 
seiscentos reis com que se sahe _____________________________ 1$600 
 
Dois colxoens marca grande com seus chomassos cheios de lam pano de 
risca emcarnado e branco em bom uzo que forão vistos e avaliados em a 
quantia de nove mil e seiscentos reis com que se sahe ___________ 9$600 

                                                             
5 Ms. omite. 
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Dois colxoens de cama pequena com seus chomasos cheios de lam riscas 
emcarnadas e brancas em bom uzo que forão vistos e avaliados em a 
quantia de seiscentos <reis> com que se sahe __________________ $600 
(fl. 97v) 
Sinco colxoens de marca 6 pequena com seus chomassos pano de riscas 
azuis e brancas uzados que forão vistos e avaliados em a dita quantia que 
lhe vai do digo avaliado em a quantia de des mil reis com que se sahe 
______________________________________________________ 10$000 
 
Aroba e meia de lamsa lavada que foi vista e avaliada em a quantia de 
quatro mil e seiscentos reis com que se sahe __________________ 4$600 
 
Quatro panos de engergoens(sic.) huns brancos e outros riscados em bom 
uzo que forão vistos e avaliados em a quantia de dois mil e quatrocentos 
reis com que se sahe ______________________________________ 2$400 
(fl. 98) 

Roupa do oratorio 
 

Huma cazula de damasco de ceda branca goarnecida de galam amarelo 
com o<s> seus pertenses em bom uzo que foi vista e estimada em a 
quantia de quatro mil e outocentos reis com que se sahe ________ 4$800 
 
Huma cazula de damasco de ceda roxa goarnecida de galam de lam com 
todos os seus pertenses em bom uzo que foi vista e avaliada em a quantia 
de quatro mil e outocentos reis com que se sahe _______________ 4$800 
 
Huma cazula de lhama emcarnada com seu galam de ouro falso com os 
seus perten-(fl. 98v)ses uzada e avaliada em a quantia de tres mil reis com 
que se sahe _____________________________________________ 3$000 
 
Hum<a> cazula de lhama verde goarnecida de galam de ouro falso com os 
seus pertenses que foi vista e avaliada em a quantia de tres mil e 
seiscentos reis com que se sahe _____________________________ 3$600 
 
Hum<a> alva de pano de linho com folhas de peça de costas de renda digo 
costas e outra do mesmo pano com guarnição de renda da terra e duas 
toalhas de altar seos ornatos cordoens e mais pertences que tudo foi visto 

                                                             
6 Ms. repete: “marca”. 
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e avaliado em a quan-(fl. 99)tia de quatro mil e outocentos reis com que 
se sahe ________________________________________________ 4$800 
 
Hum missal que foi quevis(sic.) e estimado em a quantia de dois mil e 
quatrocentos reis com que se sahe __________________________ 2$400 
 
Huma armasão de panos pintados de Olanda de huma pequena caza em 
bom uzo que forão vistos e avaliados em a quantia de sete mil e duzentos 
reis com que se sahe ______________________________________ 7$200 
 

Mais roupa branca 
 

Huma toalha de pano de Guimaraens que serve para a menza de quatro 
varas de comprido duas de largo com vinte e quatro goar-(fl. 99v)danapos 
irmãos tendo tudo seus cadilhos em bom uzo que foi visto e avaliado em a 
quantia de seis mil reis com que se sahe ______________________ 6$000 
 
Huma toalha que serve para a menza, de olho-de-perdiz de duas varas de 
comprido em bom uso que foi vista e avaliada em a quantia de mil e 
duzentos reis com que se sahe ______________________________ 1$200 
 
Huma toalha adamascada que serve para a menza de duas varas de 
comprido vara e meia de largo e doze goardanapos irmãos tudo uzado que 
foi avaliado em a dita quantia que vai digo em a quantia de tres mil e 
duzentos reis com que se sahe ______________________________ 3$200 
(fl. 100) 
Nove fronhas de travesseiros de pano de linho para cama grande novos so 
cortados, e por fazer que forão avaliados em a quantia de dois mil e 
quatrocentos reis com que se sahe __________________________ 2$400 
 
Dezouto goardanapos de pano de linho pequenos que forão vistos e 
avaliados em a quantia de novecentos reis com que se sahe ________ 900 
 

Cobre 
 
Huma marmita grande com sua tampa em bom uzo que foi avaliada em a 
quantia de mil e seiscentos reis com que se sahe _______________ 1$600 
(fl. 100v) 
Huma marmita de cobre com sua tampa pequena velha que foi avaliada 
em a quantia de quinhentos reis com que se sahe ________________ 500 
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Huma estufadeira grande de cobre com sua tampa em bom uzo que foi 
avaliada em a quantia de mil e outocentos reis com que se sahe ___ 1$800 
 
Huma estufadeira mais pequena de cobre com sua tampa velha que foi 
avaliada em a quantia de outocentos reis com que se sahe _________ 800 
 
Huma panela de cobre feitio de bojo com sua tampa velha que foi avaliada 
em a quantia (fl. 101) de mil reis com que se sahe ______________ 1$000 
 
Huma cacarola pequena de cobre com sua tampa em bom uzo que foi 
vista e avaliada em a quantia de seiscentos reis com que se sahe ____ 600 
 
Huma fregideira de cobre marca ordinaria velha que foi avaliada em a 
quantia de quatrocentos reis com que se sahe ___________________ 400 
 
Hum fugareiro de cobre marca ordenaria velho que foi avaliado em a 
quantia de mil e duzentos reis com que se sahe ________________ 1$200 
 
Hum fugareiro de cobre (fl. 101v) muito pequeno velho que foi visto e 
avaliado em a quantia de quatrocentos reis com que se sahe _______ 400 
 
Huma frigedeira de cobre pequena velha que foi avaliada em a quantia de 
quatro centos reis com que se sahe ____________________________ 400 
 
Huma tegela de cobre chamada da caza em bom uzo que foi vista e 
avaliada em a quantia de mil e seiscentos reis com que se sahe ___ 1$600 
 
Huma tegela de cobre chamada da caza pequena velha que foi avaliada 
em a quantia de quatrocentos reis com que se sahe ______________ $400 
 
Hum alguidar de cobre (fl. 102) que serve para a louça que foi avaliado em 
a quantia de dois mil reis com que se sahe ____________________ 2$000 
 
Hum alguidar de cobre pequeno velho que foi avaliado em outocentos reis 
com que se sahe ___________________________________________ 800 
 
Hum bule de cobre pequeno com sua tampa que foi avaliado em a quantia 
de trezentos e secenta reis com que se sahe _____________________ 360 
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Hum pucaro de cobre velho que foi avaliado em a quantia de cem reis com 
que se sahe _______________________________________________ 100 
 
Huma colher e escumadeira tudo muito velho que foi ava-(fl. 102v)liado 
tudo em outenta reis com que se sahe __________________________ 80 
 
Huma chocolateira de cobre marca ordenaria com sua tampa avaliada em 
seiscentos reis com que se sahe _______________________________ 600 
 

Arame 
 

Huma bacia de arame que serve para sangria em bom uzo que foi vista e 
avaliada em a quantia de mil reis com que se sahe __________ 1$200(sic.) 
 
Huma bacia de arame pequena que foi avaliada em a quantia de 
quatrocentos reis com que se sahe ____________________________ 400 
(fl. 103) 
Huma bacia de arame pequena que serve para as maos que foi avaliada 
em a quantia de cento e secenta reis com que se sahe _____________ 160 
 
Hum taxo de arame pequeno velho que foi avaliado em a quantia de 
quatrocentos reis com que se sahe ____________________________ 400 
 
Hum taxo mais pequeno velho de arame que foi avaliado em a quantia de 
duzentos e quarenta reis com que se sahe ______________________ 240 
 
Seis casteçaes de tres quartos de latão pe quadrado que forão avaliados 
em a quantia de quatrocentos reis com que se sahe _______________ 480 
(fl. 103v) 
Dois ca<s>teçaes de casquinha de prata outavados que forão vistos e 
avaliados em a quantia de dois mil e quatrocentos reis com que se sahe 
_______________________________________________________ 2$400 
 
Hum candeeiro de arame com tres lumes falto de pertenses que foi 
avaliado em a quantia de outocentos reis com que se sahe _________ 800 
 
Hum candeeiro de pe femdido de treangulo com seus pertenses que foi 
avaliado em a quantia de mil e duzentos reis com que se sahe ____ 1$200 
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Huma seringa de arame uzada que foi vista e avaliada (fl. 104) em a 
quantia de trezentos reis com que se sahe ______________________ 300 
 

Estanho 
 

Vinte pratos de meia cozinha e abaixo de meia e huma duzia de 
goardanapo tudo uzado que foi visto e avaliado em a quantia de seis mil e 
seiscentos reis com que se sahe _____________________________ 6$600 
 
Huma bacia e jarro de estanho tudo velho avaliado em a quantia de 
quinhentos reis com que se sahe ______________________________ 500 
 
Huma cangada de galhetas de estanho com seus perteneses que foi vista e 
avaliada (fl. 104v) em a quantia de quatrocentos reis com que se sahe 
_________________________________________________________ 400 
 

Louça da India, e mais  
miudezas de caza 

 
Quatro duzias de pratos de goardanapo aforamengados da India pintura 
de azul e branco, e outras quatro duzias irmãos sem serem 
afaramengados que tudo foi avaliado em a quantia de seis mil setecentos 
e vinte reis com que se sahe ________________________________ 6$720 
 
Vinte e quatro pratos de goardanapo adamascados com ouro que forão 
vistos e avaliados em quantia de dois mil ou-(fl. 105)centos e outenta reis 
com que se sahe _________________________________________ 2$880 
 
Doze chavenas de aza com seus pires esmaltadas que forão vista e 
avaliadas em a quantia de novecentos e secenta reis com que se sahe 
_________________________________________________________ 960 
 
Doze chavenas de aza com seus pires esmaltadas mais ordenarias que 
forão vistas e avaliadas em a quantia de setecentos reis com que se sahe 
_________________________________________________________ 700 
 
Doze chavenas para chicolate sem pires que forão vistas e avaliadas em a 
quantia de trezentos e secenta reis (fl. 105v) com que se sahe ______ 360 
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Duas garrafas de cheristal que forão vistas e avaliadas em a quantia de 
outocentos reis com que se sahe ______________________________ 800 
 
Duas terrinas com tampas com seus pratos que forão vistos e avaliados 
em a quantia de mil e quatrocentos reis com que se sahe ________ 1$400 
 
Dois pratos de meia cozinha sobre o comprido que forão vistos e avaliados 
em a quntia de trezentos reis com que se sahe ___________________ 300 
(fl. 106) 
Duas talhas de barro que levará cada huma huma pipa pouco mais ou 
menos que forão vistas e avaliadas em a quantia de quatro mil e 
outocentos reis com que se sahe ____________________________ 4$800 
 
Snco talhas pequenas de barro que forão vistas e avaliadas em a quantia 
<de> tres mil reis com que se sahe __________________________ 3$000 
 
Hum taboleiro de xarão em ferro de dois palmos e meio de comprido 
palmo e meio de largo que foi visto e avaliado em a quantia de mil e 
duzentos reis com que se sahe ______________________________ 1$200 
(fl. 106v) 
Dois taboleiros de xarão da Xina hum de quatro palmos e outro de dois 
que forão vistos e avaliados em a quantia de tres mil e duzentos com que 
se sahe ________________________________________________ 3$200 
 
Huma moinho de moer de parede que foi visto e avaliado em a quantia de 
seiscentos reis com que se sahe _______________________________ 600 
 
Tres ferros que servem para emgomar que forão vistos e avaliados em a 
quantia de quatrocentos e outenta reis com que se sahe ___________ 480 
 
Huma pá de tirar brazas (fl. 107) que foi vista e avaliada em a quantia de 
cem reis com que se sahe 7 ___________________________________ 100 
 
(fl. 111) 
Hum carro aberto com todos os seus aparelhos em bom uzo que foi visto 
e avaliado em a quantia de dezanove mil e duzentos reis com que se sahe 
______________________________________________________ 19$200 
 

                                                             
7 Ms. repete: “com que se sahe”. 
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Hum carro aberto com todos os seus aparelhos uzado que foi visto e 
avaliado em a quantia de des mil reis com que se sahe _________ 10$000 
 
(fl. 114v) 

Rais em Lixboa 
 

Huma quinta e cazas citas no citio chamado a Charca freguesia de Sam 
Jorge no lado do nascente da estrada que vai do dito citio para Arroios e 
consta o predio urbano de hum pavimento de loges devedido em seis 
cazas e por sima das ditas hum pavimento de sobrado devedido tambem 
em seis cazas e por sima sua agoa-furtada devedida em sinco cazas de pé-
direito e algumas acomodaçoens e no fundo das ditas cazas tem hum 
patheo com parreiras, e nele hum palheiro e huma caza para posso e sua 
coelheira, e mistico a ele há outro patheo com suas parreiras, e nele sete 
cazas tendo huma seu forno de cozer pam e por sima de duas huam caza 
d’estrado que serve de palheiro mistico as ditas dentro da quin-(fl. 115)ta 
hum telheiro de recolher a paraje; e o predio rustico consta de orta, 
parreiras sobre pilares de pedra, latadas, arvores de fruta de pevide e 
carosso, hum bocado de canavial, terra de semeadura, olival, pomar de 
espinho, posso de nona, tanque e almacigas, toda murada em roda, parte 
livre que se acha de marcada, e a maior parte hé um prazo foreiro ao 
Convento das Religiozas de Chelas a quem paga de foro anual quinze mil e 
seiscentos reis e dois alqueires de azeitona com laudemio de decima no 
cazo das vendas o que tudo foi visto e avaliado pelos mestres dos oficios 
de pedreiro e carpinteiro e fazendeiros que atendendo ao estado em que 
de prezente se acha citio como tambem (fl. 115v) a sua pensão de foro a 
avaliarão de seu valor pela sua comua estimaçam tudo o referido de cazas 
e quinta na quantia de seis contos de reis com que se sahe 
___________________________________________________ 6:000$000 
 
Huma propriedade de cazas mistica a sobredita ao lado do norte a face da 
estrada que constão de hum pavimento de loges devedido em dois 
moradores cada morador com quatro cazas e no sentro seus quintaes com 
parreiras e por sima das ditas loges hum pavimento de sobrado tãobem 
devedido em dois moradores com escada ao meio que lhe da serventia 
sendo devedidas em quatro cazas e por sima (fl. 116) sua agoa furtada 
devedida em duas cazas cada hum morador, comfronta a dita propriedade 
do norte e nascente com a quinta asima declarada, poente com a rua, sul 
com cazas do mesmo cazal assima mencionadas e partem mais com quem 
por direito devam de partir e confrontar e nos foi digo confrontar, e foi 
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declarado ser a dita propriedade livre de pensão de foro mas sim tera 
pensam vitalícia de vinte mil reis cada ano ao reverendo Padre João 
Alberto filho do dito defunto em que lhe fes seu patrimonio quando se 
secularizou cuja propriedade foi (fl. 116v) vista e examinada muito 
miudamente e atendendo ao seu estado e qualidade citio como tambem a 
sua pençam a avaliaram os ditos mestres de pedreiro e carpinteiro pela 
sua cumua estimação na quantia de setecentos mil reis com que se sahe 
_____________________________________________________ 700$000 
 
(fl. 118v) 

Armassão 
 

Outo sanefas e meia de veludo carmezim lavrado largas de varias 
quersensas com goarniçam entrefina que foram avaliadas por estarem em 
meio uzo em a quantia de cincoenta e quatro mil e quatrocentos reis com 
que se sahe ________________________________________ 54$400 
 
Trinta e nove sanefas de veludo lavrado carmezim largas com goarniçam 
entrefina uzadas que foram vistas e avaliadas em a quantia de cento e 
quarenta mil e quatrocentos reis com que se sahe ____________ 140$400 
 
Quatro sanefas de veludo carmezim lavrado largas com goarniçam 
entrefina velhas que foram avaliadas em a quantia de outocentos reis 
cada huma que todas im-(fl. 119)portão em a quantia de tres mil e 
duzentos reis com que se sahe ______________________________ 3$200 
 
Nove sanefas de veludo lavrado carmezim largura ordinaria com 
goarniçam entrefina em bom uso que foram avaliadas a quatro mil e 
outocentos reis cada huma que todas emportam em a quantia de 
quarenta e tres mil e duzentos reis com que se sahe ___________ 43$200 
 
Sessenta sanefas de veludo lavrado carmezim goarniçam entrefina largura 
ordinaria que foram avaliadas em a quantia de dois mil 8 e quatrocentos 
reis cada huma que todas emportam em cento e quarenta e quatro mil 
reis com que se sahe ___________________________________ 144$000 
(fl. 119v) 
Cincoenta sanefas de veludo lavrado carmezim estreitas goarniçam 
entrefina que foram avaliadas por estarem em meio uzo em dois mil reis 
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cada huma que todas emportão em cem mil reis com que se sahe alias 
cincoenta e duas emportam cento e quatro mil reis __________ 104$000 
 
Quarenta sanefas de damasco carmezim largo com goarniçam entrefina 
em meio uso avaliadas a tres mil e duzentos reis cada huma que todas 
emportam em a quantia de cento e vinte e outo mil reis com que se sahe 
_____________________________________________________ 128$000 
 
Nove sanefas e meia de damasco carmezim largas muito velhas que foram 
avaliadas a seiscentos reis cada huma que todas impor-(fl. 120)tam em a 
quantia de cinco mil e setecentos reis com que se sahe __________ 5$700 
  
Huma sanefa de damasco carmezim com goarniçam entrefina muito larga  

e muito uzada avaliada em a quantia de dois mil e quatrocentos reis com 
que se sahe _____________________________________________ 2$400 
 
Vinte e tres sanefas de damasco carmezim com goarniçam entrefina 
largura ordinaria em bom uzo que foram avaliadas em a quantia de dois 
mil e outocentos cada huma que todas importam sessenta e quatro mil e 
quatrocentos reis com que se sahe _________________________ 64$400 
 
Outo sanefas de damasco carmezim com goarnição entrefina (fl. 120v) 
que forão avaliadas por estarem muito uzadas em a quantia de seiscentos 
reis cada huma e todas emportam em quatro mil e outocentos reis com 
que se sahe _____________________________________________ 4$800 
 
Trinta e quatro sanefas de damasco muito velho que foram avaliadas a 
duzentos reis cada huma que todas importam em a quantia de seis mil e 
outocentos reis com que se sahe ____________________________ 6$800 
 
Trinta e quatro sanefas e meia de damasco estreito uzadas que foram 
avaliadas cada huma a duzentos reis e todas importam em a quantia de 
seis mil e novecentos reis com que se sahe ____________________ 6$900 
 
Doze sanefas de tela direitas (fl. 121) muito velhas que foram avaliadas 
cada huma a trezentos reis e todas emportam em a quantia de tres mil e 
seiscentos reis com que se sahe _____________________________ 3$600 
 
Onze e meia sanefa de veludo lizo carmezim com suas quersensas 
recortadas largura ordinaria em meio uzo com sua goarniçam entrefina 
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que forão avaliadas cada huma a tres mil reis que todas emportão em 
trinta e quatro mil e quinhentos reis com que se sahe __________ 34$500 
 
Quarenta sanefas de veludo irmãs das sobreditas mais velhas que foram 
avaliadas cada huma a mil e seiscentos reis e todas importão em a quantia 
de sessenta e quatro mil reis com que se sahe ________________ 64$000 
(fl. 121v) 
Quarenta e outo sanefas de veludo carmezim estreitinhas com sua 
guarniçam entrefina que forão avaliadas a novecentos e sessenta reis cada 
huma e todas importam em a quantia de quarenta e seis mil e outenta reis 
com que se sahe ________________________________________ 46$080 
 
Cinco sanefas de veludo carmezim bordadas de galão largas em bom uzo 
que foram avaliadas cada huma a sete mil e duzentos reis que todas 
emportam em a quantia de trinta e seis mil reis com que se sahe _ 36$000 
 
Vinte e quatro sanefas de veludo carmezim bordadas de galão largas 
uzadas que foram avaliadas cada huma em a quantia de dois (fl. 122) mil 
reis e todas emportam em quarenta e outo mil reis com que se sahe 
______________________________________________________ 48$000 
 
Cinco sanefas de veludo lizo bordadas de galão mais estreitas que as 
sobreditas avaliadas cada huma a dois mil reis que todas emportam em a 
quantia de des mil reis com que se sahe _____________________ 10$000 
 
Vinte e quatro sanefas de veludo carmezim bordadas com forro de brim 
branco largura ordinaria que foram avaliadas cada huma em a quantia de 
quatro mil e outocentos reis cada huma que todas emportam em cento e 
quinze mil e duzentos reis com que se sahe _________________ 115$200 
(fl. 122v) 
Dezouto sanefas e meia de veludo carmezim com palmas de galão de 
prata largura ordinaria uzadas que foram avaliadas cada huma em a 
quantia de dois mil e quatrocentos reis e todas emportão em quarenta e 
quatro mil e quatrocentos reis com que se sahe _______________ 44$400 
 
Dezouto sanefas de veludo carmezim bordadas com palmas de prata mais 
estreitas que as sobreditas em bom uzo com goarniçam nova que foram 
avaliadas cada huma a mil e seiscentos reis que todas emportam em a 
quantia de vinte e outo mil e outocentos reis com que se sahe ___ 28$800 
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Dezouto sanefas de veludo car-(fl. 123)mezim estreitinha bordadas com 
forro de brim branco uzadas que foram avaliadas cada huma a mil e 
duzentos reis que todas importam em a quantia de vinte e hum mil e 
seiscentos reis com que se sahe ____________________________ 21$600 
 
Vinte e nove sanefas e meia de veludo carmezim bordadas de galam 
largura ordinaria uzadas que foram avaliadas cada huma em a quantia de 
mil reis e todas emportam em vinte e nove mil e quinhentos reis com que 
se sahe _______________________________________________ 29$500 
 
Des sanefas de veludo carmezim bordadas de galão de ouro muito 
estreitinhas e uzadas que foram avaliadas cada huma a trezentos reis e 
todas importam em a quantia de tres mil reis com que se sahe (fl. 123v) 
_______________________________________________________ 3$000 
 
Vinte e tres sanefas de veludo carmezim lavrado de fundos amarelos 
largura ordinaria uzados que foram avaliadas cada huma a mil e duzentos 
reis e todas emportam em a quantia de vinte e sete mil e seiscentos reis 
com que se sahe ________________________________________ 27$600 
 
Des sanefas de veludo bordadas riscas de chão de lhama largura ordinaria 
novas que foram avaliadas cada huma em a quantia de seis mil e 
quatrocentos reis e todas importão em sessenta e quatro mil reis com que 
se sahe _______________________________________________ 64$000 
 
Des sanefas e meia irmãs das de sima com cham de veludo (fl. s. nº) que 
foram avaliadas cada huma a seis mil e quatrocentos reis e todas 
emportam em a quantia de sessenta e sete mil e duzentos reis com que se 
sahe __________________________________________________ 67$200 
 
Quarenta e tres sanefas e meia de veludo bordado com acazos de lhama 
largura ordinaria em bom uzo que foram avaliadas cada huma em a 
quantia de tres mil e duzentos reis que todas importam cento e trinta e 
sete mil e seiscentos reis com que se sahe __________________ 137$600 
 
Vinte e quatro sanefas de veludo bordadas de galão de pontas largura 
ordinaria velhas que foram avaliadas cada huma a mil e seiscentos reis e 
todas importam em (fl. s. nº v) a quantia de trinta e outo mil e 
quatrocentos reis com que se sahe _________________________ 38$400 
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Vinte e seis sanefas e meia de damasco de ouro muito velhas que foram 
avaliadas cada huma em a quantia de mil reis e todas emportam em vinte 
e seis mil e quinhentos reis com que se sahe _________________ 26$500 
 
Vinte e quatro sanefas de damasco de palheta de seda e fiado carmezim 
em meio uso que foram avaliadas cada huma em a quantia de dois mil reis 
e todas emportam em quarenta e outo mil reis com que se sahe _ 48$000 
 
Dezaceis sanefas irmãs das (fl. 124) sobreditas brancas que forão vistas e 
avaliadas cada huma a mil e duzentos reis e todas importam em a quantia 
de dezanove mil e duzentos reis com que se sahe _____________ 19$200 
 
Outo sanefas de damasco branco com padrão de retros cor-de-ouro 
recortadas uzadas que foram avaliadas cada huma a outocentos reis e 
todas importam em a quantia de seis mil e quatrocentos reis com que se 
sahe ___________________________________________________ 6$400 
 
Sete sanefas de damasco branco irmãs das sobreditas direitas em melhor 
uzo que foram avaliadas cada huma a mil e quatrocentos e quarenta reis e 
todas importam em a quantia de des mil e outen-(fl. 124v)ta reis com que 
se sahe _______________________________________________ 10$080 
 
Seis sanefas de damasco de ouro branco finas velhas que foram avaliadas 
cada huma a seiscentos reis e todas importam em a quantia de tres mil e 
seiscentos reis com que se sahe _____________________________ 3$600 
 
Quinze sanefas de damasco de ouro carmezim finas recortadas de varios 
padroens uzadas que foram avaliadas cada huma em a quantia de tres mil 
reis e todas importam em quarenta e cinco mil reis com que se sahe 
______________________________________________________ 45$000 
 
Dezaceis sanefas e meia de damasco de ouro carmezim fino es-(fl. 
125)treitinhas uzadas que foram avaliadas cada huma a outocentosreis e 
todas importam em a quantia de doze mil e outocentos reis com que se 
sahe __________________________________________________ 12$800 
 
Doze sanefas de damasco carmezim de palheta recortadas em bom uzo 
que foram avaliadas cada huma em a quantia de quatro mil e outocentos 
reis e todas emportam em cincoenta e sete mil e seiscentos reis com que 
se sahe _______________________________________________ 57$600 
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Doze sanefas de damasco branco irmãs das sobreditas que foram vistas e 
avaliadas cada huma em a quantia de tres mil e seiscentos reis que todas 
emportam em qua-(fl. 125v)renta e tres mil e duzentos reis com que se 
sahe __________________________________________________ 43$200 
 
Nove sanefas estreitinhas de damasco de palheta carmezim novas que 
foram avaliadas cada huma a tres mil e duzentos reis e todas importam a 
quantia de vinte e outo mil e outocentos reis com que se sahe alias a dois 
mil e quatrocentos reis cada huma _________________________ 21$6009 
 
Seis sanefas estreitinhas brancas irmãs das sobreditas que foram avaliadas 
cada huma a mil e outocentos reis e todas importam em a quantia de des 
mil e outocentos reis com que se sahe ______________________ 10$800 
 
Huma sanefa de damasco (fl. 126) de ouro carmezim fina de volta redonda 
de goarnição falsa que foi avaliada em a quantia de tres mil reis com que 
se sahe ________________________________________________ 3$000 
 
Huma sanefa de veludo lavrada de volta redonda de goarniçam falsa em 
meio uzo que foi avaliada em a quantia de dois mil e quatrocentos reis 
com que se sahe _________________________________________ 2$400 
 
Dezacete sanefas de damasco lizo por pessas de varios tamanhos 
goarniçam de retros uzadas que foram vistas e avaliadas em a quantia de 
mil e seiscentos reis cada huma que todas importam em vinte e sete mil e 
duzentos reis cada hum(sic.) com que se sahe ________________ 27$200 
(fl. 126v) 
Doze panos de sanefas de veludo bordados de requife amarelo velhos que 
foram vistos e avaliados cada hum a duzentos reis e todos importam em 
dois mil e quatrocentos reis com que se sahe __________________ 2$400 
 
Nove panos bordados de veludo carmezim bordados de ouro palha velhos 
que foram vistos e avaliados cada hum a duzentos reis e todos emportam 
em mil e outocentos reis com que se sahe ____________________ 1$800 
 
Des sanefas bordadas de lhama amarela que foram molhadas em agoa 
salgada velhas que foram avaliadas cada huma a mil e duzentos reis e 
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todas importam em (fl. 127) a quantia de doze mil reis com que se sahe 
______________________________________________________ 12$000 
 

Assentada 
Aos sete dias do mes de Novembro de mil e setecentos noventa e quatro 
anos nesta cidade de Lisboa e cazas da assentada retro (…) 
 
Trinta larguras de veludo de quatro covados carmezim lizo em bom uzo 
digo de cinco covados que foram vistas (fl. 127v) e avaliadas cada largura a 
quatro mil e quatrocentos reis que todas emportam em a quantia de 
cento e trinta e dois mil reis com que se sahe alias a cinco mil e seiscentos 
cada largura _________________________________________ 168$00010 
 
Trinta e cinco larguras de veludo de quatro covados irmãs das sobreditas 
que foram vistas e avaliadas cada largura a quatro mil e quatrocentos reis 
e todas importam em a quantia de cento e cincoenta e quatro mil reis com 
que se sahe ___________________________________________ 154$000 
 
Doze larguras de veludo de cinco covados lizo uzado que foi visto e 
avaliado cada largura a dois mil e seiscentos reis que todas importão em a 
quantia de trinta e hum mil (fl. 128) e duzentos reis com que se sahe 
______________________________________________________ 31$200 
 
Trinta e quatro larguras de veludo carmezim lizo uzado que foi vista e 
avaliada cada largura em a quantia de mil e seiscentos reis e são de quatro 
covados cada largura e todas importão em a quantia de cincoenta e 
quatro mil e quatrocentos reis com que se sahe _______________ 54$400 
 
Huma pessa de veludo carmezim lizo novo com quarenta e sete covados 
que foi avaliado cada covado a mil e seiscentos reis e todo emporta em a 
quantia de setenta e cinco mil e duzentos reis com que se sahe __ 75$200 
 
Dezouto larguras de veludo forrado muito velho de quatro cova-(fl. 
128v)dos avaliada cada largura em a quantia de mil e duzentos reis  e 
todas emportão vinte e hum mil e seiscentos reis com que se sahe 
______________________________________________________ 21$600 
 
Outo cortinas de veludo carmezim de dois galõens com cinco covados 
cada cortina avaliada cada huma por estarem uzadas em a quantia de dois 
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mil e quatrocentos reis e todas importão em dezanove mil e duzentos reis 
com que se sahe ________________________________________ 19$200 
 
Vinte cortinas de veludo carmezim lizo com dois galões de quatro covados 
uzadas e avaliadas cada huma a dois mil reis e todas importam em 
quarenta mil reis com que se sahe __________________________ 40$000 
(fl. 129) 
Dois cobertores de veludo carmezim lavrado de quatro larguras avaliado 
cada hum por estarem uzados em a quantia de digo cada hum por estar 
hum melhor que outro o melhor em dezanove mil e duzentos reis e o 
outro em quinze mil reis o que todo emporta em trinta e quatro mil e 
duzentos reis com que se sahe _____________________________ 34$200 
 
Quarenta e hum padasso de veludo lavrado fundos amarelos em meio uzo 
avaliado cada pedasso em a quantia de mil reis e todos importão em a 
quantia de quarenta e hum mil reis com que se sahe ___________ 41$000 
 
Dois retalhos de veludo branco de matis lavrado em meio uzo que foi 
avaliado cada retalho em a qu-(fl. 129v)antia de tres mil e duzentos reis 
cada hum e todos importão em seis mil e quatrocentos reis com que se 
sahe ___________________________________________________ 6$400 
 
Vinte e quatro covados digo vinte e quatro larguras de veludo de quatro 
covados de duas sercaduras novo que foi avaliado cada largura em a 
quantia de quatro mil e outocentos reis e todas importam em cento e 
quinze mil e duzentos reis com que se sahe _________________ 115$200 
 
Sessenta e quatro larguras de veludo bordado de xadres em meio uzo 
avalida cada huma em a quantia de dois mil e quatrocentos reis e todas 
importam em cento e cincoenta e tres mil e seiscentos reis com que se 
sahe _________________________________________________ 153$600 
 
Quarenta e outo larguras de veludo com sercaduras de prata em meio uzo 
que foi avaliada cada huma em a quantia de mil e outocentos reis e todas 
emportam em outenta e seis mil e quatrocentos reis com que se sahe 
______________________________________________________ 86$400 
 
Trinta e duas larguras de veludo bordadas de lantijoilas em bom uzo que 
foram avaliadas cada huma a quatro mil e outocentos reis e todas 
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emportam por serem trinta e quatro em a quantia de cento e cincoenta e 
tres mil e duzentos reis com que se sahe ____________________ 153$200 
(fl. 130v) 
Vinte e quatro larguras de lhama amarela bordadas de veludo uzadas que 
foi avaliada cada largura em a quantia de dois mil e quatrocentos reis que 
todas importam sessenta e sete mil e duzentos reis com que se sahe 
______________________________________________________ 67$200 
 
Vinte e quatro frontaleiras de veludo furrado muito velho que foram 
avaliadas cada huma a quatrocentos reis e todas importam em a quantia 
de nove mil e seiscentos reis com que se sahe _________________ 9$600 
 
Cincoenta frontaleiras de veludo furrado mais estreitas e muito velhas que 
foram avaliadas cada huma a duzentos reis e todas (fl. 131) importão em a 
quantia de des mil e outocentos reis com que se sahe __________ 10$800 
 
Des frontaleiras de veludo bordadas de tafeta e requife uzadas que forão 
avaliadas cada huma a duzentos reis e todas importão em a quantia de 
dois mil reis com que se sahe _______________________________ 2$000 
 
Vinte e seis larguras de damasco de ouro fino forrado, de França que foi 
avaliado cada largura em a quantia de quatro mil e outocentos reis e todas 
emportam em cento e vinte e quatro mil e outocentos reis com que se 
sahe _________________________________________________ 124$800 
 
Des larguras de damasco de ouro (fl. 131v) fino em bom uzo com 
diferentes larguras que ao todo fazem quarenta e dois covados e foi 
avaliado cada covado em a quantia de dois mil reis cada hum e todo 
importa outenta e quatro mil reis com que se sahe ____________ 84$000 
 
Trinta e sinco larguras de damasco de ouro emcarnado fino sem forro 
uzadas que foi avaliado cada huma em a quantia de dois mil e 
quatrocentos reis e todas importão outenta e quatro mil reis com que se 
sahe __________________________________________________ 84$000 
 
Vinte e tres digo dezasseis e meia larguras de damasco de ouro fino 
branco em bom uzo que foram avaliadas cada huma a sete mil e duzentos 
(fl. 132) reis e todas importam em a quantia de cento e quinze mil e 
duzentos reis com que se sahe ____________________________ 115$200 
 



32 
 

Seis larguras de damasco de ouro fino branco irmãs das sobreditas que 
forão molhadas e avaliadas cada huma a mil e duzentos reis todas 
importam em sete mil e duzentos reis com que se sahe __________ 7$200 
 
Doze larguras e meia de damasco de ouro fino branco muito velhas que 
foram avaliadas cada huma a outocentos reis e todas importam em des 
mil reis com que se sahe __________________________________ 10$000 
 
Vinte larguras de damasco branco de raminhos sem forro muito uzado 
que foi avaliada cada largura em (fl. 132v) a quantia de quatrocentos reis 
cada huma e todas importamem outo mil reis com que se sahe ___ 8$000 
 
Dezanove larguras e meia de lustrina branca de palheta falsa em meio uzo 
que foi avalada cada largura a dois mil e quatrocentos reis e todas 
importam quarenta e cinco mil e seiscentos reis com que se sahe _ 45$600 
 
Trinta e duas larguras de damasco de palheta branco falça em bom uzo 
que foi avaliada cada huma a tres mil reis e todas importam em a quantia 
de noventa e seis mil reis com que se sahe ___________________ 96$000 
 
Trinta larguras de damasco carmezim de palheta falça em meio (fl. 133) 
uzo que foi avaliada cada largura em a quantia de tres mil e seiscentos reis 
e todas importão em cento e outo mil reis com que se sahe ____ 108$000 
 
Trinta e huma largura de damasco branco de seda e fiado velhas que 
foram avaliadas cada huma em a quantia de outocentos reis e todas 
importam vinte e quatro mil e outocentos reis com que se sahe __ 24$800 
 
Quarenta e huma larguras de damasco carmezim de seda e fiado vinte e 
quatro sem forro e as mas com forro que foram avaliadas cada huma a mil 
e duzentos reis e todas importam quarenta e nove mil e duzentos reis com 
(fl. 133v) que se sahe ____________________________________ 49$200 
 
Vinte e duas larguras e meia de damasco branco com padrão de retros cor 
de ouro novo que foi avaliada cada huma a tres mil e duzentos reis e todas 
emportam em setenta e dois mil reis com que se sahe _________ 72$000 
 
Vinte e cinco larguras e meia de damasco dito forrado velho que foi visto e 
avaliado cada largura em a quantia de novecentos e sessenta reis e todas 
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importam vinte e quatro mil quatrocentos e outenta reis com que se sahe 
______________________________________________________ 24$480 
 
Dezanove larguras de damasco (fl. 134) dito muito velho que foi avaliada 
cada huma a duzentos e quarenta reis e todas importam em quatro mil 
trezentos e sessenta reis com que se sahe ____________________ 4$360 
 
Dezouto larguras de damasco de ouro fino carmezim muito velho que foi 
avaliada cada huma a outocentos reis e todas importam em quatorze mil e 
quatrocentos reis com que se sahe _________________________ 14$400 
 
Onze larguras de damasco de ouro carmezim falço muito velhas que foram 
avaliadas cada huma a duzentos reis e todas importam em dois mil e 
duzentos reis com que se sahe ______________________________ 2$200 
(fl. 134v) 
Dezouto cortinas de damasco carmezim de toda a conta de dois panos em 
bom uzo que foram avaliadas cada huma em a quantia de dois mil reis e 
todas importam em a quantia de duzentos e dezaceis mil reis com que se 
sahe _________________________________________________ 216$000 
 
Doze cortinas de damasco carmezim de dois panos cada huma novas duas 
tem suas nodoas de tinta e tem outo covados cada huma e foram 
avaliadas cada huma em a quantia de seis mil e quatrocentos reis e todas 
importam setenta e seis mil e outocentos reis com que se sahe __ 76$800 
 
Outo cortinas de outo covados de damasco carmezim de Macao (fl. 135) 
de dois panos em bom uzo que foram avaliadas em a quantia de quatro 
mil reis cada huma e todas importam em trinta e dois mil reis com que se 
sahe __________________________________________________ 32$000 
 
Quarenta e duas larguras de damasco carmezim de Castela de outo 
covados em bom uzo que foi avaliada cada huma a dois mil e duzentos 
reis e todas importam em noventa e dois mil e quatrocentos reis com que 
se sahe _______________________________________________ 92$400 
 
Vinte e cinco larguras de damasco carmezim de Castela novas de hum só 
pano de outo covados avaliadas cada huma a quatro mil reis e todas 
emportam em cem mil reis com que se sahe ________________ 100$000 
(fl. 135v) 



34 
 

Trinta e huma larguras de damasco carmezim de Italia brando de hum 
pano em mais de meio uzo que foram avaliadas cada huma a mil e 
outocentos reis e todas importam em cincoenta e cinco mil e outocentos 
reis com que se sahe _____________________________________ 55$800 
 
Setenta larguras de damasco carmezim de Italia de outo covados muito 
velho de hum só pano que foram avaliadas cada huma a mil reis e todas 
importam em setenta mil reis com que se sahe _______________ 70$000 
 
Duas cortinas de damasco carmezim de Italia de nove covados em bom 
uzo que foram avaliadas cada huma a seis mil e quatrocentos reis e todas 
em doze mil e outo-(fl. 136)centos reis com que se sahe ________ 12$800 
 
Duas cortinas de damasco carmesim de padram de huma flor de des 
covados em bom uzo que foram avaliadas cada huma em a quantia de 
nove mil e seiscentos reis e todas em dezanove mil e duzentos reis com 
que se sahe ____________________________________________ 19$200 
 
Duas cortinas de damasco carmezim de toda a conta de onze covados em 
bom uzo que foram avaliadas cada huma a nove mil reis e ambas em 
dezouto mil reis com que se sahe __________________________ 18$000 
 
Vinte cortinas de damasco car-(fl. 136v)mezim de Italia de seis covados de 
dois panos novas que foi avaliada cada huma em a quantia de seis mil e 
seiscentos reis cada huma e todas emportam cento e trinta e dois mil reis 
com que se sahe _______________________________________ 132$000 
 
Dezouto cortinas de damasco carmezim de Italia mais estra<ga>das que as 
sobreditas de cinco covados e meio de dois panos que foram avaliadas a 
quatro mil reis cada huma e todas em setenta e dois mil reis com que se 
sahe __________________________________________________ 72$000 
 
Seis cortinas de damasco carmezim de Italia de hum pano de seis covados 
avaliadas cada huma a dois mil reis e todas emportam em doze mil reis 
com que se sahe (fl. 137) _________________________________ 12$000 
 
Vinte cortinas de damasco carmezim de seis covados muito velhas que 
forão avaliadas em a quantia de mil e duzentos e todas em vinte e quatro 
mil reais com que se sahe _________________________________ 24$000 
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Des cortinas de damasco carmezim de Italia de toda a conta de cinco 
covados mal medidos em bom uzo que foram avaliadas cada huma em a 
quantia de cinco mil e quatrocentos reis e todas importam em cincoenta e 
quatro mil reis com que se sahe ____________________________ 54$000 
 
Vinte e seis cortinas de damasco carmezim de toda a conta de quatro 
covados e meio uzadas e avaliadas (fl. 137v) cada huma em a quantia de 
tres mil reis todas em setenta e outo mil reis com que se sahe ___ 78$000 
 
Dezasseis cortinas de damasco carmezim de Castela de quatro covados e 
meio muito uzadas que foram avaliadas cada huma em a quantia de dois 
mil reis e todas digo dois mil e quatrocentos reis e todas emportão em 
trinta e outo mil e quatrocentos reis com que se sahe __________ 38$400 
 
Dezouto cortinas de damasco carmezim de Italia de quatro covados e 
meio cada huma em meio uzo que foram avaliadas cada huma em a 
quantia de tres mil reis e todas importam em cinco-(fl. 138) enta e quatro 
mil reis com que se sahe __________________________________ 54$000 
 
Outo cortinas de damasco carmezim de Macao de quatro covados e meio 
goarnecidas de galão de retros uzadas que foram avaliadas cada huma a 
mil e seiscentos reis e todas emportam em doze mil e outocentos reis com 
que se sahe ____________________________________________ 12$800 
 
Quatro cortinas de damasco carmezim de franja de retros uzadas que 
foram avaliadas cada huma em a quantia de mil e duzentos reis e todas 
em dezasseis mil e outocentos reis com que se sahe ___________ 16$800 
 
Trinta e outo cortinas e meia de damasco carmezim virado e velhas (fl. 
138v) que foram avaliadas cada huma em a quantia de mil e duzentos reis 
e todas em quarenta e seis mil e duzentos reis com que se sahe __ 46$200 
 
Trinta cortinas digo quatro cortinas de damasco carmezim de Macao de 
pano e meio de cinco covados em bom uzo que foram avaliadas cada 
huma a dois mil e quatrocentos reis e todas em nove mil e seiscentos reis 
com que se sahe _________________________________________ 9$600 
 
Vinte e seis cortinas de damasco carmezim de Macao de quatro covados e 
meio velhas que forão avaliadas cada huma em a quantia de quinhentos 
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reis e todas importam em a quantia de treze mil reis com que se sa-(fl. 
139)he ________________________________________________ 13$000 
 
Quatorze cortinas de damasco carmezim de hum pano e de varias 
qualidades uzadas que foram avaliadas cada huma em a quantia de mil e 
duzentos reis e todas em dezasseis mil e outocentos reis com que se sahe 
______________________________________________________ 16$800 
 
Des cortinas de damasco carmezim de hum pano e de varias qualidades 
velhas que foram avaliadas cada huma a quinhentos reis e todas em cinco 
mil reis com que se sahe ___________________________________ 5$000 
 

Assentada 
Aos outo dias do mes de (fl. 139v) Novembro de mil setecentos noventa e 
quatro anos nesta cidade de Lisboa e cazas da assentada retro (…) 
 
Outo cortinas de damasco carmezim de pinha com quatro covados cada 
huma uzadas que foram avaliadas cada huma a novecentos e sessenta reis 
e todas em sete mil seiscentos e outenta reis com que se sahe ____ 7$680 
 
Quatro cortinas de damasco carmezim com padram de pinha de 
goarniçam fina em bom uzo que (fl. 140) foram avaliadas cada huma a mil 
e seiscentos reis e todas em a quantia de vinte e dois mil e quatrocentos 
reis com que se sahe _____________________________________ 22$400 
 
Des cortinas de damasco carmezim padram de pinha de tres covados e 
meio em bom uso avaliada cada huma digo uso com goarnição fina 
avaliadas cada huma a dois mil e quatrocentos reis e todas em vinte e 
quatro mil reis com que se sahe ____________________________ 24$000 
 
Doze cortinas de pano e meio de damasco carmezim uzadas com galam de 
retros pelo avesso que foram avaliadas cada huma a outocentos reis e 
todas em nove mil e seiscentos reis com que se sahe (fl. 140v) ____ 9$600 
 
Quatorze cortinas de damasco carmezim de pano e meio de padrão de 
huma flor com quatro covados e huma terça que foram avaladas por 
estarem muito velhas cada huma a novecentos reis e todas em doze mil e 
seiscentos reis com que se sahe ____________________________ 12$600 
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Doze cortinas de damasco carmezim de dois panos de quatro covados 
galão fino em bom uzo que foram avaliadas cada huma a tres mil e 
outocentos reis e todas em quarenta e cinco mil e seiscentos reis com que 
se sahe _______________________________________________ 45$600 
(fl. 141) 
Quatorze cortinas de damasco carmezim de dois panos de quatro covados 
de damasco de toda a conta em bom uzo que foram avaliadas cada huma 
a quatro mil e outocentos reis e todas em sessenta e sete mil e duzentos 
reis com que se sahe _____________________________________ 67$200 
 
Vinte e duas cortinas de damasco carmezim de doze panos e de tres 
covados e meio em bom uzo que foram avaliadas cada huma a dois mil e 
cem reis e todas em quarenta e seis mil e duzentos reis com que se sahe 
______________________________________________________ 46$200 
 
Vinte e seis cortinas de damasco carmezim de huma flor de duas castas e 
de dois panos e de quatro covados avaliadas cada huma a mil (fl. 141v) e 
duzentos reis e todas em a quantia de trinta e hum mil e duzentos reis 
com que se sahe ________________________________________ 31$200 
 
Quatorze cortinas de damasco carmezim de padrão antigo de dois panos e 
de quatro covados uzadas que foram avaliadas cada huma a novecentos e 
sessenta reis e todas em treze mil quatrocentos e quarenta reis __ 13$440 
 
Quinze cortinas de damasco carmezim de Macao de quatro covados 
bastantemente uzadas que foram avaliadas cada huma a seiscentos reis e 
todas em nove mil reis com que se sahe ______________________ 9$000 
(fl. 142) 
Quinze cortinas de damasco carmezim de toda a conta muito velhas de 
quatro covados e de dois panos que foram avaliadas cada huma a 
outocentos reis e todas em doze mil reis com que se sahe _______ 12$000 
 
Vinte e outo cortinas de damasco carmezim muito velhas de dois panos e 
de quatro covados, cortadas que foram avaliadas em a quantia de 
duzentos e quarenta reis cada huma e todas em seis mil setecentos e vinte 
reis com que se sahe ______________________________________ 6$720 
 
Dezaceis cortinas de damasco carmezim de quatro covados de huma flor 
muito e muito velhas (fl. 142v) que foram avaliadas cada huma a cento e 
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vinte reis e todas em mil e novecentos e vinte reis com que se sahe 
_______________________________________________________ 1$920 
 
Doze cortinas de damasco carmezim de quatro covados mal medidos de 
doze panos de goarniçam de retros de damasco de Italia em bom uzo que 
foram avaliadas cada huma a tres mil e duzentos reis e todas trinta e outo 
mil e quatrocentos reis com que se sahe _____________________ 38$400 
 
Treze cortinas de damasco carmezim de Italia de tres covados e terça 
goarniçam de retros de dois panos em bom uzo que fo-(fl. 143)ram 
avaliadas em a quantia de dois mil e quatrocentos reis e todas em trinta e 
hum mil e duzentos reis com que se sahe ____________________ 31$200 
 
Dois cobertores de damasco carmezim forrados de Italia em bom uzo com 
quatro larguras cada hum que foi avaliado cada hum a cinco mil e 
seiscentos reis e todos em onze mil e duzentos reis com que se sahe 
______________________________________________________ 11$200 
 
Dois cobertores de damasco carmezim de Italia de tres larguras em meio 
uzo avaliados cada hum a dois mil e quatrocentos reis e ambos em a 
quantia de quatro mil e outocentos reis com (fl. 143v) que se sahe _ 4$800 
 
Cinco cortinas de damasco carmezim de huma flor de cama em que entrão 
duas de padrão diferente que todas fazem vinte e huma larguras de dois 
covados e meio, em meio uzo avaliadas cada huma digo avaliadas todas 
em doze mil reis com que se sahe __________________________ 12$000 
 
Tres cortinas de damasco carmezim de cama muito velhas que tem quinze 
larguras que todas foram valiadas em quatro mil reis com que se sahe 
_______________________________________________________ 4$000 
 
Dezaceis cortinas de damas-(fl. 144)co carmezim de varios padrões 
goarnecidas de novo uzadas que foram avaliadas cada huma a mil e 
duzentos reis e todas dezanove mil e duzentos reis com que se sahe 
______________________________________________________ 19$200 
 
Quatro cortinas de damasco carmezim de pano e meio chamadas do APº 
uzadas que foram avaliadas cada huma a setecentos reis e todas em dois 
mil e outocentos reis com que se sahe _______________________ 2$800 
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Outo cortinas de damasco carmezim de pano e meio de tres covados e 
huma terça em bom uzo que foram avaliadas cada huma a mil e 
seiscentos reis e todas em (fl. 144v) doze mil e outocentos reis com que se 
sahe __________________________________________________ 12$800 
 
Des cortinas de damasco carmezim de Italia uzado de pano e meio 
goarnecidas de galão de palheta digo de pano e meio avaliadas cada huma 
a mil e duzentos reis e todas em doze mil reis com que se sahe __ 12$000 
 
Outo cortinas de damasco carmezim de pano e meio goarnecidas de galão 
de palheta feitas de varios bocados uzadas que foram avaliadas cada 
huma a mil e duzentos reis e todas em nove mil e seiscentos reis com que 
se sahe ________________________________________________ 9$600 
(fl. 145) 
Dezouto cortinas de damsco carmezim de huma flor goarnição de retros 
carmezim e o damasco de varias qualidades em bom uso que foram 
avaliadas cada huma a mil e duzentos reis e todas em vinte e hum mil e 
seiscentos reis com que se sahe ____________________________ 21$600 
 
Nove cortinas de damasco carmezim de Macao em bom uso que foram 
avaliadas cada huma a novecentos e sessenta reis e todas em a quantia de 
outo mil seiscentos e quarenta reis com que se sahe ____________ 8$640 
 
Trinta e tres cortinas de damasco carmezim de Macao largas muito velhas 
que foram avaliadas (fl. 145v) cada huma a quatrocentos e outenta reis e 
todas em a quantia de quinze mil e outocentos reis com que se sahe 
______________________________________________________ 15$800 
 
Seis cortinas de damasco carmezim de Macao de hum pano com franja de 
retros uzadas que foram avaliadas cada huma a trezentos reis e todas em 
mil e outocentos reis com que se sahe _______________________ 1$800 
 
Outo cortinas de damasco carmezim de Macao estreitas seis tem sinco 
covados e duas quatro em meio uzo que foram avaliadas cada huma das 
de cinco covados a mil e duzentos reis e as de quatro a novecentos e 
sessenta (fl. 146) resi que todas importam em nove mil cento e vinte reis 
com que se sahe _________________________________________ 9$120 
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Doze cortinas de damasco carmezim de Macao estreito de tres covados 
uzadas que foram avaliadas cada huma a quatrocentos e outenta reis e 
todas em cinco mil setecentos e sessenta reis com que se sahe ___ 5$760 
 
Dezouto cortinas de damasco carmezim de Macao de hum pano estreitas 
de tres covados e meio muito velhas e avaliadas cada huma a duzentos e 
quarenta reis e todas em quatro mil trezentos e vinte reis com que (fl. 
146v) se sahe ___________________________________________ 4$320 
 
Vinte e quatro larguras de damasco carmezim de Italia de varias 
qualidades boas sem goarnição que foram avaliadas cada huma a mil reis 
e todas em vinte e quatro mil reis com que se sahe ____________ 24$000 
 
Trinta cortinas de damasco carmezim de Castela de hum pano goarniçam 
de palheta boas avaliadas cada huma a mil e duzentos e todas em a 
quantia de trinta e seis mil reis com que se sahe ______________ 36$000 
 
Doze cortinas de damasco carmezim de Italia de hum pano (fl. 147) 
goarniçam de palheta chamadas da Cheira em meio uso que foram 
avaliadas cada huma a novecentos e sessenta reis e todas em onze mil 
quinhentos e vinte reis com que se sahe _____________________ 11$520 
 
Vinte e outo larguras de damsco carmezim de Italia brandas de hum pano 
velhas que foram avaliadas cada huma a seiscentos reis e todas em 
dezasseis mil e outocentos reis com que se sahe ______________ 16$800 
 
Dezasete cortinas de damasco carmezim de Italia uzadas de hum pano 
goarniçam de palheta que foram avaliadas cada huma a outocentos reis e 
todas em quatorze mil e quatrocentos reis com que se sahe _____ 14$400 
(fl. 147v) 
Vinte e seis cortinas de damasco carmezim de huma flor em meio uzo que 
foram avaliadas cada huma a seiscentos reis e todas emportam em a 
quantia de quinze mil e seiscentos reis com que se sahe ________ 15$600 
 
Des cortinas de damasco carmezim de hum pano galão de palheta velhas 
que forão avaliadas cada huma a quatrocentos e outenta reis e todas em 
quatro mil e outocentos reis com que se sahe _________________ 4$800 
 
Trinta e duas cortinas de damasco carmezim de huma flor velhas 
goarniçam de palheta que foram avaliadas cada huma a trezentos e 
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sessenta reis e todas em onze mil quinhentos e vinte reis (fl. 148) com que 
se sahe _______________________________________________ 11$520 
 
Vinte cortinas digo vinte e tres cortinas de damasco carmezim de hum 
pano de varias goarniçoens e de varios uzos em que entrão algumas 
desmaiadas que foram avaliadas cada huma a duzentos e quarenta reis e 
todas em cinco mil quinhentos e vinte reis com que se sahe ______ 5$520 
 
Trinta e seis cortinas de damasco carmezim de quatro covados muito 
velhas que foram avaliadas todas em dois mil e quatrocentos reis com que 
se sahe ________________________________________________ 2$400 
 
Huma cama de damasco carmezim de Italia em bom uso que consta de 
quatro cortinas e hum espaldar avaliada em a quantia (fl. 148v) de 
quarenta mil reis com que se sahe __________________________ 40$000 
 

Tafeta 
 
Trinta e outo tafetas de outo covados de dois panos carmezim em mais de 
meio uzo que foram avaliados cada tafeta a mil e seiscentos reis todas em 
cincoenta e dois mil e outocentos reis com que se sahe _________ 52$800 
 
Quatro tafetas carmezim de hum pano de outo covados em mais de meio 
uzo avaliados cada hum a outocentos reis e todos em tres mil e duzentos 
reis com que se sahe ______________________________________ 3$200 
 
Quarenta e cinco tafetas de quatro covados de dois panos em bom uzo 
que foram avaliados em (fl. 149) outocentos reis cada hum e todos em 
trinta e seis mil reis com que se sahe ________________________ 36$000 
 
Vinte tafetas carmezim de dois panos muito velhos que foram avaliados 
cada hum a quatrocentos e outenta reis e todos em a quantia de nove mil 
e seiscentos reis com que se sahe ___________________________ 9$600 
 
Nove tafetas carmezim de quatro covados de dois panos muito velhos 
avaliados cada hum a duzentos e quarenta reis e todos em mil novecentos 
e sessenta reis com que se sahe _____________________________ 1$960 
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Vinte e seis larguras de nobreza carmezim forradas de linhage velhas 
avaliada cada huma a du-(fl. 149v)zentos reis e todas em cinco mil e 
duzentos reis com que se sahe ______________________________ 5$200 
 
Vinte pedaços de seda cor-de-roza de matizes em bom uzo que foram 
avaliados todos em a quantia de 11 dezouto mil reis com que se sahe 
______________________________________________________ 18$000 
 
Treze pedaços de seda branca com matis e ouro entrão seis nesgas e são 
de varios tamanhos uzados que foram avaliados em a quantia de quatro 
mil e outocentos reis com que se sahe _______________________ 4$800 
 
Quinze pedaços de seda branca de matis com ouro forrados de amarelo 
velhos que foram avaliados em a quantia de tres mil e du-(fl. 150)zentos 
reis com que se sahe ______________________________________ 3$200 
 
Doze pedaços de seda azul com prata e matis uzados que foram avaliados 
em a quantia de outo digo em a quantia de sete mil e duzentos reis com 
que se sahe _____________________________________________ 7$200 
 
Sete pedaços de seda carmezim bordada de ouro e matis com suas 
lantijoilas velho que foram vistos e avaliados em a quantia de dois mil e 
quatrocentos reis com que se sahe __________________________ 2$400 
 
Outo pedaços de seda cor-de-cana de matis e prata uzados que foram 
vistos e avaliados em a quantia de dois mil e quatrocentos reis com que se 
sahe ___________________________________________________ 2$400 
(150v) 
Quatorze pedaços e outo bocadinhos de seda gordelem de matis e prata 
uzados que foram avaliados em a quantia de quatro mil e outocentos reis 
com que se sahe _________________________________________ 4$800 
 
Outo pedaços de seda aroxada com ramos de prata e matis uzados que 
foram vistos e avaliados em a quantia de seis mil e quatrocentos reis com 
que se sahe _____________________________________________ 6$400 
 
Nove pedaços de seda de matis verde-gaio uzado que forão vistos e 
avaliados em a quantia de tres mil e duzentos reis com que se sahe 
_______________________________________________________ 3$200 

                                                             
11 Ms. repete: “de”. 
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Quatorze pedaços de seda verde (fl.151) de matis de duas qualidades 
uzados que foram vistos e avaliados digo uzados e entrão seis de roás que 
foram todos vistos e avaliados em a quantia de quatro mil reis com que se 
sahe ___________________________________________________ 4$000 
 
Seis pedaços de seda verde-mar com ramos de matis uzados que foram 
vistos e avaliados em a quantia de tres mil reis com que se sahe ___ 3$000 
 
Des pedaços de seda cor-de-roza com ramos de prata muito velhos que 
foram vistos e avaliados em a quantia de quatro mil reis com que se sahe 
_______________________________________________________ 4$000 
 

Assentada 
(fl. 151v) Aos treze dias do mes de Dezembro de mil e setecentos noventa 
e quatro anos nesta cidade de Lisboa e cazas da assentada retro declarada 
(…) 
 
Des pedasos de seda cor-de-ouro com ramos de prata que foram vistos e 
avaliados em a quantia de tres mil e duzentos reis com que se sahe 
_______________________________________________________ 3$200 
(fl. 152) 
Outo pedasos de seda verde antiga uzados que foram vistos e avaliados 
em a quantia de dois mil e quatrocentos reis com que se sahe ____ 2$400 
 
Tres pedasos de seda azul com ouro ricos uzados que foram vistos e 
avaliados em a quantia de mil e seiscentos reis com que se sahe __ 1$600 
 
Outo pedaços de seda cor-de-fogo acetinada com matis branco em bom 
uzo que foi visto e avaliado em a quantia de quatro mil e outocentos reis 
com que se sahe _________________________________________ 4$800 
 
Treze pedasos de seda branca com matis antiga uzados que fo-(fl. 
152v)ram todos vistos e avaliados em a quantia de mil e seiscentos reis 
com que se sahe _________________________________________ 1$600 
 
Treze pedasos de seda branca com floroens de matis molhados exceto 
dois que foram vistos e avaliados em a quantia de dois mil e quatrocentos 
reis com que se sahe ______________________________________ 2$400 
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Tres pedasos de seda branca de Malta uzados que foram vistos e avaliados 
em a quantia de outocentos reis com que se sahe _______________ $800 
 
Nove pedaços de seda branca com matis e prata (fl. 153) que foram vistos 
e avaliados em a quantia de mil e seiscentos reis com que se sahe _ 1$600 
 
Sete pedaços de seda branca bordados uzados que foram vistos e 
avaliados em a quantia de mil e seiscentos reis com que se sahe __ 1$600 
 
Outo pedaços de seda branca de matis com ramos verdes e floroens 
uzados que foram vistos e avaliados em a quantia de tres mil e duzentos 
reis com que se sahe ______________________________________ 3$200 
 
Outo pedasos de seda branca com cham lizo de matis que foram vistos e 
avaliados em a (fl. 153v) quantia de tres mil e duzentos reis com que se 
sahe ___________________________________________________ 3$200 
 
Outo cobertores brancos com matis e ouro dois de cada qualidade que 
foram vistos e avaliados em a quantia de nove mil e seiscentos reis com 
que se sahe _____________________________________________ 9$600 
 
Quatro cobertores cor-de-fogo de tres larguras que foram vistos e 
avaliados em a quantia de quatro mil e outocentos reis com que se sahe 
_______________________________________________________ 4$800 
 
Quatro cobertores de setim cor-de-ouro de matis branco e (fl. 154) verde 
de cham acetinado novos que foram vistos e avaliados em a quantia de 
sete mil e duzentos reis com que se sahe _____________________ 7$200 
 
Huma capochina branca forada de ouro uzada que foi vista e avaliada em 
a dita quantia de mil e seiscentos reis com que se sahe __________ 1$600 
 
Doze pedaços de seda emcarnada com prata e huns poucos de retalhos 
tudo uzado que foi visto e avaliado em a quantia de outocentos reis com 
que se sahe ______________________________________________ $800 
(fl. 154v) 
Quatro mantilhas azuis antigas cada huma de sua qualidade uzadas que 
foram vistas e avaliadas em a quantia de nove mil e seiscentos reis com 
que se sahe _____________________________________________ 9$600 
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Huma mantilha de sinza digo de seda cor-de-lima com sua tralha em bom 
uzo que foi vista e avaliada em a quantia de seis mil e quatrocentos reis 
com que se sahe _________________________________________ 6$400 
 
Huma mantilha de damasco de ouro carmezim com sua tralha uzada que 
foi vista e avaliada em a quantia (fl. 155) de quatro mil e outocentos reis 
com que se sahe _________________________________________ 4$800 
 
Huma mantilha de galasse de ouro fina com sua tralha que foi vista e 
avaliada em a quantia de seis mil e quatrocentos reis com que se sahe 
_______________________________________________________ 6$400 
 
Huma pala de sacrario bordada de ouro que foi vista e avaliada em a 
quantia de mil e duzentos reis com que se sahe ________________ 1$200 
 
Hum vestido de Nossa Senhora do Monte do Carmo com capa de damasco 
de ouro que foi visto (fl. 153v) e avaliado em a quantia de dois mil e 
quatrocentos reis com que se sahe __________________________ 2$400 
 
Des larguras de tabis emcarnado uzados que foram vistos e avaliados em a 
quantia de tres mil e duzentos reis com que se sahe ___________ 3$200 
 
Vinte e tres larguras de tabis branco uzado que foram vistos e avaliados 
em a quantia de dois mil e quatrocentos reis com que se sahe ____ 2$400 
(fl. 156) 
Vinte e cinco larguras de ló branco uzados em que entram huns panos de 
sanefa sem franja que tudo foi visto e avaliado em a quantia de seis mil 
reis com que se sahe ______________________________________ 6$000 
 
Vinte e duas larguras de ló branco pintado muito velho que foi visto e 
avaliado em a quantia de dois mil e quatrocentos reis com que se sahe 
_______________________________________________________ 2$400 
 
Quatorze larguras de ló azul muito velho que foi visto e avaliado em a 
quantia de mil (fl. 156v) e seiscentos reis com que se sahe _______ 1$600 
 
Vinte larguras de ló amarelo uzadas que foram vistas e avaliadas em a 
quantia de tres mil e duzentos reis com que se sahe ____________ 3$200 
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Seis larguras de ló amarelo em meio uso que foi visto e avaliado em a 
quantia de mil e duzentos reis com que se sahe ________________ 1$200 
 
Quarenta e cinco lhamas amarelas novas de primeiro (fl. 157) lote que 
foram vistas e avaliadas em a quantia de quarenta e cinco mil reis com 
que se sahe ____________________________________________ 45$000 
 
Vinte e sinco lhamas amarelas do segundo lote que foram vistas e 
avaliadas em a quantia de quinze mil reis com que se sahe ______ 15$000 
 
Vinte e outo lhamas amarelas de passamane do terceiro lote que foram 
vistas e avaliadas em a quantia de tres mil trezentos e secenta reis com 
que se sahe _____________________________________________ 3$360 
 
Cincoenta e tre<s> lhamas ama-(fl. 157v)relas todas do quarto lote que 
foram vistas e avaliadas em a quantia de tres mil reis com que se sahe 
_______________________________________________________ 3$000 
 
Sesenta e huma lhamas amarelas muito velhas que foram vistas e 
avaliadas em a quantia de tres mil e seiscentos reis com que se sahe 
_______________________________________________________ 3$600 
 
Quarenta lhamas brancas novas do primeiro lote que forão vistas e 
avaliadas em a quantia de quarenta mil reis com que se sahe ____ 40$000 
(fl. 158) 
Cincoenta lhamas brancas dezasseis sam melhores do segundo lote que 
foram vistas e avaliadas em a quantia de sete mil e quinhentos reis com 
que se sahe _____________________________________________ 7$500 
 
Trinta e outo lhamas brancas uzadas do terceiro lote que foram vistas e 
avaliadas em a quantia de tres mil e outocentos reis com que se sahe 
_______________________________________________________ 3$800 
 
Quarenta e sete lhamas brancas lavadas do quarto lote que foram 
avaliadas em a quantia de quatro mil e setecentos reis com que se sahe 
_______________________________________________________ 4$700 
(fl. 158v) 
Cincoenta e tres frontaleiras amarelas novas que foram avaliadas em a 
quantia de vinte e seis mil e quinhentos reis com que se sahe ____ 26$500 
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Quinze frontaleiras amarelas uzadas que foram avaliadas em a quantia de 
seiscentos reis com que se sahe ______________________________ $600 
 
Quarenta digo cento e treze frontaleiras muito velhas que foram avaliadas 
em a quantia de dois mil reis com que se sahe _________________ 2$000 
(fl. 159) 
Vinte e quatro frontaleiras brancas novas que foram avaliadas em a 
quantia de doze mil reis com que se sahe ____________________ 12$000 
 
Vinte e sinco frontaleiras brancas em meio uzo que foram avaliadas em a 
quantia de tres mil setecentos e cincoenta reis com que se sahe ___ 3$750 
 
Sessenta frontaleiras brancas velhas que foram avaliadas em a quantia de 
mil e duzentos reis com que se sahe _________________________ 1$200 
 
Novecentas varas de passamane amarelo largo bom que foi (fl. 159v) visto 
e avaliado em a quantia de nove mil reis com que se sahe ________ 9$000 
 
Mil e novecentas varas de passamane estreito que foi avaliado em a 
quantia de quinze mil e duzentos reis com que se sahe _________ 15$200 
 
Duzentas varas de passamane estreito digo seiscentas varas de passamane 
estreito uzado que foi visto e avaliado em a quantia de tres mil reis com 
que se sahe _____________________________________________ 3$000 
 
Duzentas varas de passamane branco largo novo que foi (fl. 160) visto e 
avaliado em a quantia de tres mil reis com que se sahe __________ 3$000 
 
Quinhentas e noventa varas de passamane branco estreito que foi 
avaliado em a quantia de dois mil e quatrocentos reis com que se sahe 
_______________________________________________________ 2$400 
 
Duzentas e outenta varas de passamane branco estreitinho que foi 
avaliado em a quantia de mil e duzentos reis com que se sahe ____ 1$200 
 
Trezentas varas de passamane estreito preto que foram vistas e avaliadas 
em a quantia (fl. 160v) de tres mil reis com que se sahe __________ 3$000 
 
Duzentas varas de passamane preto estreitinho que foi visto e avaliado 
em a quantia de mil e duzentos reis com que se sahe ____________ 1$200 
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Des vestidos de anjos de gala muito uzados alguns com suas goarniçoens 
que foram avaliados em a quantia de vinte e quatro mil reis com que se 
sahe tudo com seus pertences _____________________________ 24$000 
 
Duas mantilhas que servem de capilar, azuis muito velhas (fl. 161) que 
foram avaliadas em a quantia de tres mil e seiscentos reis com que se sahe 
_______________________________________________________ 3$600 
 
Outo vestidos de damasco de ouro fino com seus pertences que foram 
vistos e avaliados em a quantia de cento e onze mil e duzentos reis com 
que se sahe ___________________________________________ 111$200 
 
Sete vestidos de damasco de palheta falso com os seus pertences que 
foram avaliados em a quantia de vinte e outo mil e outocentos reis com 
que se sahe ____________________________________________ 28$800 
(fl. 161v) 
Vinte e quatro larguras de damasco de ouro roxo fino novo que foram 
avaliadas em a quantia de duzentos e trinta mil e quatrocentos reis com 
que se sahe ___________________________________________ 230$400 
 
Doze larguras de damascode ouro azul fino que foram vistas e avaliadas 
em a quantia de vinte e quatro mil reis com que se sahe ________ 24$000 
 
Outo pedaços de damasco de ouro tinto de covado e meio uzados que 
foram avaliados em a quantia de quatro mil reis com que se sahe _ 4$000 
(fl. 162) 
Quatorze larguras de damasco de ouro fino tintas que foram vistas e 
avaliadas em a quantia de vinte e outo mil reis com que se sahe __ 28$000 
 

Assentada 
Aos treze dias do mes de Dezembro de tarde digo Dezembro do dito ano 
de tarde nas cazas da assentada retro declarada (…) 
 
Quatro larguras de damasco roxo avermilhal de fio falso que forão 
avaliadas em seis mil (fl. 162v) e quatrocentos reis com que se sahe 
_______________________________________________________ 6$400 
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Vinte e tres larguras de damasco de palheta roxo que foram avaliadas a 
tres mil e duzentos reis cada huma e todas em setenta e tres mil e 
seiscentos reis com que se sahe ____________________________ 73$600 
 
Trinta larguras de palheta roxa uzadas que foram avaliadas em a quantia 
de mil e duzentos reis e todas em trinta e seis mil reis com que se sahe 
______________________________________________________ 36$000 
(fl. 163) 
Outo larguras de damasco roxo com padrão de retros cor-de-ouro que 
foram vistas e avaliadas cada huma a dois mil e quatrocentos reis e todas 
em dezanove mil e duzentos reis com que se sahe _____________ 19$200 
 
Cinco larguras de patim roxo que foi avaliado a seicentos reis cada huma e 
todos em a quantia de tres mil reis com que se sahe ____________ 3$000 
 
Dezouto larguras de palheta preta que foram avaliadas em (fl. 163v) a 
quantia de trinta e sinco mil e duzentos reis com que se sahe ____ 35$200 
 
Vinte panos de sanefa sem forro de palheta preta que foram vistos e 
avaliados em a quantia de tres mil e seiscentos reis com que se sahe 
_______________________________________________________ 3$600 
 
Hum pano de damasco de ouro fino preto com goarniçoens finas que 
foram(sic.) avaliado em a quantia de setenta mil reis com que se sahe 
______________________________________________________ 70$000 
(fl. 164) 
Outo pedaços de damasco irmãos do dito pano asima declarado que 
foram vistos e avaliados em a quantia de seis mil e quatrocentos reis com 
que se sahe _____________________________________________ 6$400 
 
Seis larguras e meia de damasco preto de fio falso que foram vistas e 
avaliadas em a quantia de cinco mil e duzentos reis com que se sahe 
_______________________________________________________ 5$200 
 
Hum pano de essa de damasco preto de fio falso uzado que foi visto e 
avaliado em (fl. 164v) a quantia de outo mil reis com que se sahe __ 8$000 
 
Hum pano de essa de tabi preto velho que foi avaliado em a quantia de 
quatro mil e outocentos reis com que se sahe _________________ 4$800 
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Duas cortinas de lhama roxa de outo covados e quatro larguras cada huma 
que forão vistas e avaliadas em a quantia de seis mil e quatrocentos reis 
com que se sahe _________________________________________ 6$400 
(fl. 164v) 
Quatro pedasos de tela roxa que todos fazem des covados que foram 
avaliados em a quantia de mil reis com que se sahe _____________ 1$000 
 
Hum espaldar e frontal de damasco de palheta preta bastantemente velho 
que foi visto e avaliado em a quantia de dois mil e quatrocentos reis com 
que se sahe _____________________________________________ 2$400 
 
Vinte cortinas de dois panos de damasco roxo boas de quatro covados que 
foram vistas e avaliadas em a quantia de tres mil e quinhentos reis e todas 
(fl. 165v) emportam em a quantia de setenta mil reis com que se sahe 
______________________________________________________ 70$000 
 
Treze cortinas de dois panos de cinco covados roxas tintas que foram 
avaliadas em a quantia de dezanove mil e quinhentos reis com que se 
sahe __________________________________________________ 19$500 
 
Outo cortinas de dois panos de quatro covados aroxadas que foram 
avaliadas em a quantia de outo mil reis com que se sahe _________ 8$000 
(fl. 166) 
Doze cortinas de hum pano de cinco covados de damasco de Macao 
bastantemente velhas que foram avaliadas em a quantia de dois mil e 
outocentos e outenta reis com que se sahe ___________________ 2$880 
 
Outo cortinas de hum pano de cinco covados roxas e avermelhadas de 
varias qualidades que foram avaliadas em a quantia de nove mil e 
seiscentos reis com que se sahe _____________________________ 9$600 
 
Des cortinas de dois panos de outo covados velhas que foram avaliadas 
em a quantia (fl. 166v) de dezasseis mil reis com que se sahe ____ 16$000 
 
Trinta e seis cortinas de damasco roxo de quatro covados de varias 
qualidades que foram vistas e avaliadas em a quantia de vinte e quatro mil 
e outocentos reis com que se sahe _________________________ 24$800 
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Seis cortinas de quatro covados de dois panos tintas quatro pretas 
avaliadas todas em a quantia de nove mil e seiscentos reis com que se 
sahe ___________________________________________________ 9$600 
(fl. 167) 
Quatro cortinas de dois panos de dois covados e meio que foram vistas e 
avaliadas em a quantia de dois mil e outocentos reis com que se sahe  
_______________________________________________________ 2$800 
 
Des cortinas de pano e meio de varias qualidades que foram vistas e 
avaliadas em a quantia de seis mil reis com que se sahe _________ 6$000 
 
Vinte cortinas de hum pano de outro covados de damasco roxo de fita 
amarela avaliadas todas em dezasseis mil reis com que se sahe __ 16$000 
(fl. 167v) 
Vinte e duas cortinas de hum pano de quatro covados de damasco de 
huma flor que foram avaliadas em a quantia de treze mil e duzentos reis 
com que se sahe ________________________________________ 13$200 
 
Doze cortinas de damasco curtas dos Passos da Graça que foram avaliadas 
em tres mil e duzentos reis com que se sahe __________________ 3$200 
 
Dezanove cortinas de hum pano de tres covados velhas que foram 
avaliadas em outo mil reis com que se sahe ___________________ 8$000 
(fl. 168) 
Doze cortinas de hum pano velhas que foram vistas e avaliadas em a 
quantia de dois mil e quatrocentos reis com que se sahe _________ 2$400 
 
Seis cortinas de hum pano curtas de tres qualidades que foram vistas e 
avaliadas em a quantia de dois mil e quatrocentos reis com que se sahe 
_______________________________________________________ 2$400 
 
Tres cobertores de quatro larguras e tres covados de alto que foram vistos 
e avaliados em a quantia de cinco mil e quatrocentos reis com que se sahe 
_______________________________________________________ 5$400 
(fl. 168v) 
Hum palio de damasco roxo de seis varas que foi visto e avaliado em a 
quantia de tres mil e duzentos reis com que se sahe ____________ 3$200 
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Vinte tafetas de outo covados e de dois panos que foram vistos e 
avaliados em a quantia de vinte e quatro mil reis com que se sahe 
______________________________________________________ 24$000 
 
Dois tafetas de seis covados de dois panos e meio que foram vistos e 
avaliados em a quantia de dois mil e quatrocentos reis com que se sahe 
_______________________________________________________ 2$400 
(fl. 169) 
Dezaceis tafetas de quatro covados de dois panos que foram vistos e 
avaliados em a quantia de sete mil seiscentos e outenta reis com que se 
sahe ___________________________________________________ 7$680 
 
Dezacete tafetas de quatro covados de hum pano que foram vistos e 
avaliados em a quantia de quatro mil trezentos e vinte reis com que se 
sahe ___________________________________________________ 4$320 
 
Nove tafetas de cinco covados de dois panos e meio que foram vistos e 
avaliados em a quantia de quatro mil cento e quarenta reis com que (fl. 
169v) se sahe ___________________________________________ 4$140 
 
Huma tunica roxa que foi vista e avaliada em a quantia de duzentos e 
quarenta reis com que se sahe _______________________________ $240 
 
Quatro larguras de ló roxo sem forro que foram vistas e avaliadas em a 
quantia de seis mil setecentos e vinte reis com que se sahe _______ 6$720 
 
Outo larguras de ló forradas que forão vistas e avaliadas em a quantia de 
quatro mil (fl. 170) e outocentos reis com que se sahe ___________ 4$800 
 
Dezaceis larguras de ló preto forrdas que foram vistas e avaliadas em a 
quantia de quatro mil e outocentos reis com que se sahe ________ 4$800 
 
Dezaceis larguras de ló estreito de ramos emcarnados que foram vistos e 
avaliados em a quantia de dois mil e quatrocentos reis com que se sahe 
_______________________________________________________ 2$400 
 
Trinta lós pretos de ramos brancos que foram vistos e ava-(fl. 170v)liados 
em a quantia de tres mil reis com que se sahe _________________ 3$000 
 

Assentada 
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Aos quinze dias do mes de Dezembro de mil e setecentos noventa e 
quatro anos nesta cidade de Lisboa e cazas da assentada retro (…) 
 
Vinte e duas larguras de ló preto velhas que foram vistas (fl. 171) e 
avaliadas em a quantia de dois mil e quatrocentos reis com que se sahe 
_______________________________________________________ 2$400 
 
Doze larguras de tabim de cinco covados velhos que foram vistos e 
avaliados em a quantia de mil e duzentos reis com que se sahe ___ 1$200 
 
Des tabins de raminhos velhos que foram vistos e avaliados em a quantia 
de outocentos reis com que se sahe __________________________ $800 
 
Des sanefas de palheta novas de quatro panos que foram (fl. 171v) vistas e 
avaliadas em as quantias de trinta e dois mil reis com que se sahe 
______________________________________________________ 32$000 
 
Nove sanefas de palheta uzadas que foram vistas e avaliadas em a quantia 
de des mil e outocentos reis com que se sahe _________________ 10$800 
 
Outo sanefas de damasco de ouro finas tintas que foram vistas e avaliadas 
em a quantia de tres mil e outocentos reis com que se sahe ______ 3$800 
 
Vinte e duas sanefas e meia de veludo tinto de quatro pa-(fl. 172)nos que 
foram vistos e avaliados em a quantia de vinte e sete mil reis com que se 
sahe __________________________________________________ 27$000 
 
Doze sanefas de veludo lavrado de quatro panos que foram vistas e 
avaliadas em a quantia de vinte e outo mil e outocentos reis com que se 
sahe __________________________________________________ 28$800 
 
Quatro sanefas de veludo lavrado esverdinhado que foram vistas e 
avaliadas em a quantia de quatro mil reis com que se sahe _______ 4$000 
(fl. 172v) 
Sete sanefas de tripe de quatro panos que foram vistas e avaliadas em a 
quantia de tres mil e seiscentos reis com que se sahe ___________ 3$600 
 
Seis sanefas de veludo ferrete uzadas que foram vistas e avaliadas em a 
quantia de dois mil e quatrocentos reis com que se sahe _________ 2$400 
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Nove sanefas de veludo estreitas que foram vistas e avaliadas em a 
quantia de dois mil e duzentos reis com que se sahe ____________ 3$200 
(fl. 173) 
Quatro sanefas e meia de tela ordinaria que foram vistas e avaliadas em a 
quantia de dois mil e quatrocentos reis com que se sahe _________ 2$400 
 
Des sanefas de quatro panos de tela das despesas que foram vistas e 
avaliadas em a quantia de quatro mil reis com que se sahe _______ 4$000 
 
Cinco sanefas e meia de setim velhas que foram vistas e avaliadas em a 
quantia de mil reis com que se sahe _________________________ 1$000 
(fl. 173v) 
Dezouto sanefas e meia de tabim estreitinhas que foram vistas e avaliadas 
em a quantia de seis mil e quatrocentos reis com que se sahe _____ 6$400 
 
Seis sanefas de damasco de franja de retros novas que foram vistas e 
avaliadas em a quantia de doze mil reis com que se sahe ________ 12$000 
 
Des sanefas e meia de damasco de varias qualidades que foram vistas e 
avaliadas em a quantia de dois mil reis com que se sahe _________ 2$000 
(fl. 174) 
Cinco sanefas de damasco das da Graça que foram vistas e avaliadas em a 
quantia de seis mil reis com que se sahe ______________________ 6$000 
 
Tres sanefas e meia da damasco estreitas boas que foram vistas e 
avaliadas em a quantia de dois mil reis com que se sahe _________ 2$000 
 
Huma tal sanefa de tafeta de treze panos com goarniçam de retros que foi 
vista e avaliada em a quantia de dois mil reis com que se sahe ____ 2$000 
 
Cinco tetos de dusel chama-(fl. 174v)dos da Graça que foram vistos e 
avaliadas em a quantia de mil reis com que se sahe _____________ 1$000 
 
Dois frontaes de damasco velhos que foram vistos e avaliados em a 
quantia de mil e seiscentos reis com que se sahe _______________ 1$600 
 
Duas sanefas de tafeta de franja de seda crua velhas que foram vistas e 
avaliadas em a quantia de quatrocentos e outenta reis com que se sahe 
________________________________________________________ $480 
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Cinco larguras de cinco covados de veludo preto que foram (fl. 175) vistas 
e avaliadas em a quantia de quatro mil e outocentos reis com que se sahe 
_______________________________________________________ 4$800 
 
Dezaceis larguras de cinco covados digo larguras e meia de veludo de 
quatro covados preto que foram vistos e avaliados em a quantia de treze 
mil e duzentos reis com que se sahe ________________________ 13$200 
 
Dezouto pedasos de covado e meio de veludo preto que foram vistos e 
avaliados em a quantia de des mil e outocentos reis com que se sahe 
______________________________________________________ 10$800 
(fl. 175v) 
Cinco panos de covado e meio de veludo lavrado preto e uzado que foram 
vistas e avaliadas em a quantia de dois mil e quatrocentos reis com que se 
sahe ___________________________________________________ 2$400 
 
Quatro larguras de quatro covados de tripe preto velho que foi visto e 
avaliado em a quantia de mil e seiscentos reis com que se sahe ___ 1$600 
 
Huma tarimba de veludo nova sem degráo goarnecida de galão de palheta 
que foi vista e avaliada em a quantia de quatorce mil e quatrocentos reis 
com que se sahe ________________________________________ 14$400 
(fl. 176) 
Huma tarimba uzada com degráo que foi vista e avaliada em a quantia de 
sete mil e duzentos reis com que se sahe _____________________ 7$200 
 
Huma essa de tripe e damasco velha que foi vista e avaliada em a quantia 
de dois mil e quatrocentos reis com que se sahe _______________ 2$400 
 
Huma tarimba de veludo lavrada velha que foi vista e avaliada em a 
quantia de mil e seiscentos reis com que se sahe _______________ 1$600 
(fl. 176v) 
Huma tarimba pequena com almufadas de veludo e fachas de bilhete com 
sercadura de galão de palheta nova que foi vista e avaliada em a quantia 
de quatro mil e outocentos reis com que se sahe _______________ 4$800 
 
Tres espaldares muito velhos de varias qualidades em que entra hum com 
ramos de prata que foram vistos e avaliados em a quantia de dois mil e 
quatrocentos reis com que se sahe __________________________ 2$400 
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Trinta e sete larguras de Ruão roxo de outo covados ca-(fl. 177)da hum 
velhos que foram vistos e avaliados em a quantia de sete mil e 
quatrocentos reis com que se sahe __________________________ 7$400 
 
Doze larguras de Ruam roxo com outo covados em meio uzo que foram 
vistas e avaliadas em a quantia de tres mil e seiscentos reis com que se 
sahe ___________________________________________________ 3$600 
 
Cento e trinta e tres covados de baeta em bom uzo que foi vista e avaliada 
a duzentos e quarenta reis cada covado e todos emportam em a quantia 
de trinta e hum mil novecentos e vinte reis com (fl. 177v) que se sahe 
______________________________________________________ 31$920 
 
Duzentos e sessenta e nove covados de baeta muito uzada que foi vista e 
avaliada a cento e trinta reis o covado e toda emporta em a quantia de 
trinta e dois mil duzentos e outenta reis com que se sahe _______ 32$280 
 
Cento e quarenta e outo covados de baeta muito velha que foi vista e 
avaliada em a quantia de tres mil e duzentos reis com que se sahe _ 3$200 
 
Cento e outenta covados (fl. 178) de panos do cham que foi visto e 
avaliado a quarenta reis cada covado e todo emporta em a quantia de 
sete mil e duzentos reis com que se sahe _____________________ 7$200 
 
Cincoenta e nove capas dos Passos de varias qualidades de fazendas e uzo 
e assim mais seis mursas dezermanadas que nam estam em estado de 
servirem que tudo foi visto e avaliado em a quantia de cento e quarenta 
mil reis com que se sahe _________________________________ 140$000 
 
Vinte e hum panos de ras tron-(fl. 178v)cados de varios tamanhos muito 
velhos que foram vistos e avaliados em a quantia de dezanove mil e 
duzentos reis com que se sahe _____________________________ 19$200 
 
Huma armaçam de panos de ras de clunas e paus que consta de onze 
panos que foi vista e avaliada em a quantia de quarenta mil reis com que 
se sahe _______________________________________________ 40$000 
 
Huma armaçam de panos pintados que constão de trinta e nove larguras e 
outo sobre-portas com bom uzo que foi vista e avaliada em a quan-(fl. 
179)tia de dezasseis mil reis com que se sahe _________________ 16$000 
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Setenta e seis larguras de panos pintados muito velhos que foram vistos e 
avaliados em a quantia de sete mil e duzentos reis com que se sahe 
_______________________________________________________ 7$200 
 
Duas alcatifas da Persia que tem cada huma doze covados de comprido e 
cinco covados de largo que foram vistas e avaliadas em a quantia de cento 
e vinte mil reis com que se sahe ___________________________ 120$000 
(fl. 179v) 
Huma alcatifa do mesmo comprimento e largura tambem da Persia que foi 
vista e avaliada em a quantia de quarenta mil reis com que se sahe 
______________________________________________________ 40$000 
 
Outra dita que tem seis covados e meio de comprido e tres de largo velha 
que foi vista e avaliada em a quantia de dois mil e quatrocentos reis com 
que se sahe _____________________________________________ 2$400 
 
Huma alcatifa que tem seis covados de comprido e dois e meio de largo 
que foi vista e avaliada em a quantia de sete mil e duzentos reis (fl. 180) 
com que se sahe _________________________________________ 7$200 
 
Huma alcatifa que tem cinco covados de comprido e dois de largo velha 
que foi vista e avaliada em a quantia de dois mil e quatrocentos reis com 
que se sahe _____________________________________________ 2$400 
 
Huma alcatifa que tem sete covados de comprido e tres de largo velha que 
foi vista e avaliada em a quantia de dois mil reis com que se sahe __ 2$000 
 
Huma alcatifa que tem tres covados de comprido e dois (fl. 180v) de largo 
com bom uzo que foi vista e avaliada em a quantia de quatro mil e 
outocentos reis com que se sahe ____________________________ 4$800 
 
Huma alcatifa de Arraiolos que tem quatro covados de comprido e tres de 
largo em bom uzo que foi vista e avaliada em a quantia de tres mil e 
duzentos reis com que se sahe ______________________________ 3$200 
 
Cinco alcatifas de Arraiolos duas grandes e tres pequenas muito e muito 
velhas que foram vistas e avaliadas em a qu-(fl. 181)antia de mil e 
seiscentos reis com que se sahe _____________________________ 1$600 
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Cinco larguras de papagaio de outo covados de comprido que foram vistas 
e avaliadas em a quantia de seis mil reis com que se sahe ________ 6$000 
 
Outo larguras de papagaio muito velhas que foram vistas e avaliadas em a 
quantia de mil e duzentos reis com que se sahe ________________ 1$200 
 
Dois panos emcarnados de tela fina muito velhos que (fl. 181v) foram 
vistos e avaliados em a quantia de dois mil e quatrocentos reis com que se 
sahe ___________________________________________________ 2$400 
 
Nove lhamas e meia verdes de quatro covados cada huma que foram 
vistas e avalidas em a quantia de quatro mil reis com que se sahe _ 4$000 
 
Trinta e seis massos de franja nova de varias larguras que foram vistas e 
avaliadas em a quantia de qutorze mil e quatrocentos reis com que se 
sahe __________________________________________________ 14$400 
(fl. 182) 
Doze marcos de franja uzada que foram vistos e avaliados em a quantia de 
dois mil e quatrocentos reis com que se sahe __________________ 2$400 
 
Trezentas e outenta e duas varas de fazenda digo duas varas de galão de 
palheta de largura ordinaria que foi visto e avaliado em a quantia de sete 
mil duzentos e outenta reis com que se sahe __________________ 7$280 
 
Cento e quarenta e sinco varas de galão mais largo que foi visto e avaliado 
em a quantia de outo mil e setecentos reis com que se sahe ______ 8$700 
(fl. 182v) 
Trezentas e setenta e cinco varas de galão estreitinho que foi visto e 
avaliado em a quantia de nove mil trezentos setenta e cinco reis com que 
se sahe ________________________________________________ 9$375 
 
Duzentas varas de galão de ponta que foi visto e avaliado em a quantia de 
outo mil reis com que se sahe ______________________________ 8$000 
 
Huma pouca de fazenda molhada de varias qualidades que foi vista e 
avaliada em a quantia de trinta mil reis com que se sahe ________ 30$000 
(fl. 183) 
Hum candeeiro de christal que esta em huma sala de caza em bom uso 
que foi visto e avaliado em a quantia de vinte e quatro mil reis com que se 
sahe __________________________________________________ 24$000 
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Dois candeeiros de vidros e folhas chamados de Torres que foram vistos e 
avaliados em a quantia de doze mil e outocentos reis com que se sahe 
______________________________________________________ 12$800 
 
Outo candeeiros grandes uzados que foram vistos e avaliados em a 
quantia de cincoenta e sete mil e seiscentos reis com que se sahe 
______________________________________________________ 57$600 
(fl. 183v) 
Outo candeeiros de roca dourada e de varios feitios uzados que foram 
vistos e avaliados em a quantia de cincoenta e sete mil e seiscentos reis 
com que se sahe ________________________________________ 57$600 
 
Cento e trinta pendolas de vidro de goarniçam de candeeiro que foram 
vistas e avaliadas em a quantia de cinco mil e duzentos reis com que se 
sahe ___________________________________________________ 5$200 
 

Madeira que esta  
na caza da armação 

 
Nove corpos de armarios em que se mete a fazenda de (fl. 184) armador 
com suas portas de madeira de Flandres emgradadas e assentadas todas 
com seus lemes e aldrabagatos e sete meias-portas com fechaduras com 
seus repartimentos de madeira da terra tudo em meio uzo que foi visto e 
avaliado em a quantia de vinte e quatro mil reis com que se sahe _ 24$000 
 
Quatro corpos de armários com suas portas de calhas de madeira de 
Flandres sentadas com seus lemes e aldrabagatos com repartimentos de 
taboa serrada avaliados em a quantia de quatro mil e outocentos reis e 
com a dita quantia (fl. 184v) se sahe _________________________ 4$800 
 
Tres corpos de armários com seis meias-portas de madeira de Flandres as 
portas sentadas com seus lemes e seus aldrabagatos com devizoens de 
taboa da terra que foram vistos e avaliados em a quantia de nove mil e 
seiscentos reis com que se sahe _____________________________ 9$600 
 
Vinte e quatro taboas da terra em grosso que servem de parteleiras que 
foram vistas e avaliadas em a quantia de outocentos reis com que se sahe 
________________________________________________________ $800 
(fl. 185) 
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Duas bancas de madeira de pinho pintadas de nove palmos de comprido 
tres e meio de largo quatro de alto com duas gavetas cada huma com suas 
fechaduras uzadas que foram vistas e avaliadas em a quantia de outo mil 
reis com que se sahe ______________________________________ 8$000 
 
Hum mostrador em dois corpos com seus armarios por baixo em que há 
sete meias-portinhas de feitio de calhas sentadas com seus lemes e seus 
aldabagatos tudo de madeira de Flandres pintada que foi visto e avaliado 
em a quantia de nove mil e seiscentos reis com que se sahe 
_______________________________________________________ 9$600 
(fl. 185v) 
Outo pranchas de madeira de murta de quatorze palmos cada huma que 
foram vistas e avaliadas em a quantia de nove mil e seiscentos reis com 
que se sahe _____________________________________________ 9$600 
 

Escadas 
 

Huma escada de quarenta e tres degráos nova que foi vista e avaliada em 
a quantia de des mil reis com que se sahe ____________________ 10$000 
 
Duas escadas de trinta degráos cada huma, huma nova e outra uzada que 
foram vistas e avaliadas em sete mil reis com que se sahe ________ 7$000 
(fl. 186) 
Cinco escadas de vinte e cinco degraos cada huma tres novas e duas em 
bom uzo que todas foram vistas e avaliadas em a quantia de outo mil reis 
com que se sahe _________________________________________ 8$000 
 
Duas escadas de vinte e quatro degráos cada huma em bom uzo que 
foram vistas e avaliadas em a quantia de tres mil e outocentos reis com 
que se sahe _____________________________________________ 3$800 
 
Duas escadas de vinte e dois degráos cada huma em bom uzo que foram 
avaliadas em mil e quatrocentos reis com que se sahe ___________ 1$400 
(fl. 186v) 
Huma escada de vinte e hum degráo em bom uzo que foi vista e avaliada 
em a quantia de mil e duzentos reis com que se sahe ____________ 1$200 
 
Quatro escadas de dezouto degraos cada huma velhas que foram vistas e 
avaliadas em a quantia de mil e duzentos reis com que se sahe ____ 1$200 
(fl.187) 
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Duas escadas de dezassete degráos cada huma velhas que forão vistas e 
avaliadas em a quantia de mil reis com que se sahe _____________ 1$000 
 
Duas escadas de dezasseis degraos cada huma velhas que foram vistas e 
avaliadas em a quantia de outocentos reis com que se sahe _______ $800 
 
Duas escadas de quinze degráos cada huma uzadas que foram vistas e 
avaliadas em a quantia de mil e quatrocentos reis com que se sahe 
_______________________________________________________ 1$400 
(fl. 187v) 
Tres escadas de quatorze degroas cada huma uzadas que foram vistas e 
avaliadas em a quantia de mil e quinhentos reis com que se sahe __ 1$500 
 
Tres escadas de onze degraos cada huma uzadas que foram vistas e 
avaliadas em a quantia de mil e quatrocentos reis com que se sahe 
_______________________________________________________ 1$400 
 
Duas escadas de nove degraos cada huma uzadas que foram visas e 
avaliads em a quantia de setecentos reis com que se sahe _________ $700 
(fl. 188) 
Duas escadas de outo degráos cada huma que forão ambas vistas e 
avaliadas em a quantia de setecentos reis com que se sahe ________ $700 
 
(fl. 189v) 
Hum tiar de fazer lhama falto de pertences muito velho que foi visto e 
avaliado em a quantia de sete mil e duzentos reis com que se sahe 
_______________________________________________________ 7$200 
 
(fl. 190v) 

Canastras encouradas 
 
Tres digo quatro canastras emcouradas pequenas uzadas que foram vistas 
e avaliadas em a quantia de quatro mil e outocentos reis com que se sahe 
_______________________________________________________ 4$800 
 
Duas canastras emcouradas de quatro palmos e meio de comprido com 
suas fechaduras em bom uzo que foram vistas e avaliadas em a quantia de 
quatro mil e outocentos reis com que se sahe _________________ 4$800 
 



62 
 

Dois cachotes que vem com fazenda de fora cobertos de pele de viado 
com suas travessas muito velho que foram vistos e avaliados em a quantia 
de novecentos e se-(fl. 191)ssenta reis com que se sahe __________ $960 
 
(fl. 192v) 

Tocheiras 
 

Doze tocheiras de China pratiadas em bom uzo que foram vistas e 
avaliadas em a quantia de dois mil e quatrocentos reis e todas em vinte e 
outo mil e outocentos reis com que se sahe __________________ 28$800 
 
Des tocheiras douradas de pe de triangulo muito antigas velhas que foram 
vistas e avaliadas em a quantia de dois mil reis e todas em vinte mil reis 
com que se sahe ________________________________________ 20$000 
 
Seis tocheiras pratiadas tambem com pe de triangulo com bastante uso 
que foram vistas e avaliadas a mil e seiscentos reis (fl. 193) cada huma e 
todas emportam a quantia de nove mil e seiscentos reis com que se sahe 
_______________________________________________________ 9$600 
 
Seis tocheiras mais pequenas pratiadas de pe de cluna em bom uzo que 
foram vistas e avaliadas em mil e duzentos reis cada huma e todas em a 
quantia de sete mil e duzentos reis com que se sahe ____________ 7$200 
 
Seis tocheiras de triangolo muito velhas que foram avaliadas todas com a 
quantia de mil e duzentos reis com que se sahe ________________ 1$200 
(fl. 193v) 
Quatro tocheiras douradas feitio de coluna muito velhas que foram 
avaliadas em a quantia de outocentos reis com que se sahe _______ $800 
 
Huma banqueta de seis castiçaes sem crus de tres palmos de alto 
dourados de douradura avaliados em mil e seiscentos reis com que se sae 
____________________________________________________ 1$600 
 
Outra dita de seis castiçaes com sua crus em bom uzo que foi avaliada em 
a quantia de tres mil e seiscentos reis com que se sahe __________ 3$600 
(fl. 194) 
Vinte e quatro castiçaes de estanho de bojo redondos que foram vistos e 
avaliados em a quantia de tres mil e duzentos reis com que se sahe 
_______________________________________________________ 3$200 
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(fl. 195v) 

Rais em Lixboa 
 
Huma propriedade de cazas citas no lado do poente da Rua Direita da 
Mouraria e consta de hum pavimento de loges devidido em dois 
moradores cada morador com suas cazas e hum tem hum posso de balde 
na caza entrior, e por cima das ditas quatro pavimento de sobrado cada 
hum devedido em cinco cazas tendo o quarto morador sua agoa furtada 
debaixo do madeiramento, comfronta a dita propriedade do nascente 
com a Rua, norte com cazas de Dona Maria Izabel da Vizitação, sul com 
cazas de Luiza Lauriana, poente com hum pateo de Thereza Roza e partem 
mais com quem por direito devam de partir e confron-(fl. 196) tar e foi 
declarado ser a dita propriedade hum prazo em vidas foreiro ao 
Excelentissimo Marquez de Niza a quem paga de foro anual dois mil e 
seiscentos resi com laudemio de decima no cazo das vendas o que tudo foi 
pelos ditos mestres pedreiro e carpinteiro visto e examinado muito 
miudamente e atendendo ao estado em que de prezente se acha , citio 
em que he cituada como tambem as suas pensoens as avaliarão pela sua 
comua e geral estimação em a quantia de hum cento(sic.) e trezentos mil 
reis com que se sahe ___________________________________ 1:300$00 
(fl. 196v) 
Huma propriedade de cazas citas no lado do poente da Rua de Sam Pedro 
Martir e consta de hum pavimento de loges devedido em tres cazas e por 
sima das ditas dois pavimentos de sobrado cada hum pavimento com 
quatro cazas e por cima das ditas sua agoa-furtada devedida em quatro 
cazas e algumas acomudaçoens comfronta do nascente com a rua para 
donde tem a servidam, sul com cazas da Santa Caza da Mizericordia, 
poente com cazas que fazem frente a Rua dos Corrieiros norte com cazas 
que dicerão serem de hum padre do carmo e partem mais com (fl. 197) 
quem por direito devão de partir e confrontar e foi declarado ser hum 
prazo em fateozim foreiro a<o> Hospital Real de Sam Jozé a quem paga de 
foro anual setecentos reis e huma galinha com laudemio de vintena no 
cazo das vendas a qual propriedade foi vista e examinada muito 
miudamente pelos mestres de pedreiro e carpinteiro e atendendo ao seu 
estado citio como tambem as suas pençoens a avaliarão de seu valor pela 
sua comua estimação em a quantia de setecentos e cincoenta mil reis com 
que se sahe ___________________________________________ 750$000 
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Huma propriedade de cazas citas na Rua dos Canos freguesia de Nossa 
Senhora do Socorro cita (fl. 197v) no lado do poente da dita Rua e consta 
de hum pavimento de loges devedido em cinco cazas e hum chaguão no 
centro e nele seu posso de balde e por cima dos ditos dois pavimentos de 
sobrados devedidos em cinco cazas cada hum pavimento, e por cima sua 
agoa furtada devedida em tres cazas confronta a dita propriedade do 
nascente com a Rua norte com cazas de Euzebio Coelho, sul com cazas de 
Paulo dos Santos poente com cazas que fazem frente a Rua Nova da 
Palma e partem mais com quem de direito devão de partir e confrontar e 
se declarou ser hum prazo em fateozim foreiro ao Mosteiro de Sam 
Vicente (fl. 198)a quem paga de foro anualmente cento e cincoenta reis e 
tres galinhas com laudemio de quarentena no cazo das vendas cuja 
propriedade foi vista e examinada pelos ditos mestre pedreiro e 
carpinteiro e atendendo ao estado em que de prezente se acha citio como 
tambem as suas pençoens a avaliaram de seu valor intrizico pela sua 
comua estimação em a quantia de novecentos e cincoenta mil reis com 
que se sahe ___________________________________________ 950$000 
 
 
  
 
 
 
 
  
    
 
 
   
 
 
 
  
  

 
        


