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“Eu estava sozinho. Conseguira finalmente que trouxessem uma caixa de papelão, 

que foi depositada sobre uma mesa. Abri-a. Que encontraria lá dentro? Retirei um 

primeiro maço de documentos. [...] Desamassadas, estendidas, essas folhas 

parecem exalar no silêncio o perfume de vidas há muito extintas. É verdade que 

permanece das mais fortes a presença do homem que, [...] anos antes, tomou uma 

pena de ganso, mergulhou-a na tinta e começou a alinhar as letras, calmamente, 

como que gravando uma inscrição para a eternidade, e o texto lá está, diante de 

nós, em todo o seu frescor. Quem mais terá posto os olhos nessas palavras desde 

então? Quatro ou cinco pessoas, no máximo. Happy few. Outro prazer, este 

excitante: o prazer de decifrar, que não passa na verdade de um jogo de paciência. 

Terminada a tarde, um punhado de dados, quase nada. Mas são exclusivamente 

nossos, de quem soube ir a seu encontro, e a caçada foi muito mais importante que 

o animal capturado.” 

 
 Georges Duby 

 A História continua (1993, p. 27-28) 



 

RESUMO 

 

MONTEIRO, Amanda Valéria de Oliveira. Minha alma no caminho da salvação: 

Edição semidiplomática de testamentos do Arquivo Histórico Municipal Felix Guisard 

Filho – Taubaté/ SP (1651-1700). 2014. 725 p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade 

de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2014. 

 

Esta dissertação tem como proposta a edição semidiplomática justalinear de 

testamentos do século XVII (1651-1700), conservados no Arquivo Histórico 

Municipal de Taubaté, Felix Guisard Filho. O trabalho visa a oferecer a publicação 

de uma edição fidedigna de 37 testamentos, para os estudos filológicos, linguísticos, 

históricos e culturais do período colonial brasileiro. Apresenta-se o estudo histórico 

da vila de São Francisco das Chagas de Taubaté no século XVII, época em que 

foram escritos os testamentos, e o estudo filológico, que contempla a análise 

diplomática, codicológica e paleográfica dos manuscritos. Segue-se a edição 

semidiplomática e constam no fim do trabalho dois Apêndices com os índices de 

topônimos e antropônimos. A análise paleográfica apresenta-se em quadros dos 37 

diferentes punhos que lavraram os testamentos. O exame paleográfico tem o 

objetivo de identificar as variações gráficas do período, buscando oferecer subsídios 

para o estudo da escrita seiscentista do Brasil colonial, visto que a bibliografia a 

respeito é muito escassa. A edição semidiplomática, acompanhada do fac-símile, 

será o resultado do trabalho.  O corpus estudado é relevante para o estudo 

representativo do estado da língua portuguesa na segunda metade do século XVII. 

 

Palavras-chave: Filologia, manuscritos, testamentos, século XVII, Taubaté, edição 

semidiplomática 

 



ABSTRACT 

 

MONTEIRO, Amanda Valéria de Oliveira. My soul on the path salvation: 

Semidiplomatic edition wills of the Arquivo Histórico Municipal Felix Guisard Filho – 

Taubaté/ SP (1651-1700). 2014. 725 p. Thesis (Master) – Faculdade de Filosofia, 

Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

This dissertation proposes the justalinear semidiplomatic edition of testaments 

dated from 17th century (1651-1700), conserved at the Arquivo Histórico Municipal 

de Taubaté, Felix Guisard Filho. The work aims to offer a reliable publication of an 

edition of 37 testaments to philological, linguistic, historical and cultural studies of 

Brazilian colonial period. Presents the historical study of the Village of São Francisco 

das Chagas de Taubaté during 17th century, period that testaments were written, 

and a philological study, that include diplomatic, codicological and paleographic 

analysis of the manuscripts. It follows the semidiplomatic editing and listed at the end 

of work two appendices with Toponyms and Anthroponyms index. The paleographic 

analysis presents in tables with 37 different handwriting who wrote the wills.  The 

paleographical examination aims to identify the graphics variation during the period, 

seeking to provide subsidies to the writing study in colonial Brazil during the 17th 

century, as literature about this subject is very uncommon. The semidiplomatic 

edition, followed by facsimile will be the result of the work. The corpus studied is 

relevant to representative study of the state of the Portuguese language in the 

second half of the 17th century. 

 

Keywords: Philology, manuscripts, testaments, seventeenth century, Taubaté, 

semidiplomatic edition. 
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INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho1 tem como objetivo a edição semidiplomática de 37 (trinta 

e sete) testamentos, redigidos na Vila de São Francisco das Chagas de Taubaté, 

durante a segunda metade do século XVII (1651-1700), muitos deles acostados a 

inventários, conservados no Arquivo Histórico Municipal de Taubaté, Felix Guisard 

Filho. Justifica-se a escolha do corpus pela raridade de documentos do século XVII 

editados e disponíveis para pesquisa do período. No Brasil, existem poucos arquivos 

com documentação do século XVII acessível ao público, resultando em poucos 

trabalhos de edição referentes a esse período. Há necessidade, portanto de 

editarem-se os testamentos do século XVII, com a respectiva análise paleográfica e 

codicológica. Por meio do estudo da escrita da época, na sua variação paleográfica, 

do suporte material e a identidade dos autores, tem-se como intento oferecer uma 

edição confiável, por meio de uma transcrição conservadora, para que sirva de 

corpus aos estudos da História da Língua Portuguesa no Brasil do século XVII e aos 

estudos filológicos, linguísticos e históricos da época. Deve-se também ressaltar o 

fato de que, a maior parte dos testamentos analisados neste trabalho não se 

encontra transcrita. Este estudo torna possível que outros pesquisadores estudem o 

acervo publicado, mesmo sem o acesso ao original que fica preservado da inevitável 

ação do tempo.  

A partir de um acervo composto por um total de 81 testamentos do século 

XVII, escolheu-se como corpus um testamento de cada amanuense (dentre os que 

constam no acervo), resultando dessa escolha um total de 37 testamentos. Para a 

escolha do corpus deste estudo, os critérios foram autoria, data, estado de 

conservação e conteúdo.  

Para a publicação do corpus, optou-se pela reprodução fac-similar2 e pela 

transcrição semidiplomática3, dispostas lado a lado, com o intuito de atender aos 

                                                           
1
 Este trabalho está vinculado ao projeto Para a História do Português Paulista (PHPP), que integra o 

projeto Para a História do Português Brasileiro (PHPB). O PHPP tem como um de seus propósitos a 
constituição de corpora, compostos por documentos lavrados em terras paulistas desde o séc. XVI. A 
transcrição segue critérios conservadores, que preservam muito fielmente os traços gráficos da 
época.  
2
 É a reprodução do documento através de meios mecânicos, como fotografia, xerografia, 

escanerização, etc. (CAMBRAIA, 2005, p.91) 
3
 A edição semidiplomática, também denominada paleográfica ou diplomático-interpretativo, é 

caracterizada pelo mínimo de intervenção do editor, as abreviaturas são desenvolvidas, grafando-se 
em itálico os caracteres acrescentados (CAMBRAIA, 2005, p.95). Neste trabalho, a transcrição é 
justalinear, seguindo rigorosamente cada linha do manuscrito. 
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interesses de um público especializado, composto principalmente por filólogos, 

linguistas e historiadores.  

Os documentos permaneceram por muito tempo em mau estado de 

conservação devido ao armazenamento inadequado, à ação de papirófagos e à 

umidade. Atualmente, os documentos encontram-se armazenados em locais 

apropriados e não estão mais em risco da continuidade de deterioração, graças à 

constante higienização realizada pelos funcionários do Arquivo Histórico Felix 

Guisard Filho.  

O recorte cronológico do corpus abrange os anos de 1651 a 1700. Toma-se 

como ponto de partida o ano dos primeiros testamentos atualmente preservados no 

Arquivo Histórico de Taubaté, limitando-se o corpus ao século XVII. O propósito 

principal desta delimitação temporal é o estudo da escrita seiscentista praticada no 

Brasil, ainda hoje pouco estudada e de aspectos codicológicos típicos do século XVII 

no Brasil.  

A metodologia seguida fundamenta-se nos princípios da Filologia, que tem 

como um de seus objetivos a preservação de manuscritos originais por meio de 

edições fidedignas. Mas há ainda objetivos mais amplos. Castro (1995, p. 604) 

afirma que a Filologia recobre preocupações variadas, tais como: 

o estudo das técnicas e dos materiais que serviram à produção escrita de 
um texto, quer se trate de um autógrafo quer das suas cópias; o estudo das 
condições históricas (sociais, econômicas, biográficas) que rodearam e 
influenciaram a produção do texto e o estudo dos seus itinerários e lugares 
de pouso (colecções particulares, arquivos, bibliotecas); o estudo de sua 
conservação, mutilações e restauros [...]. 
 

No caso da documentação cartorial apresentada neste trabalho, que é 

composta por manuscritos autógrafos4 e idiógrafos5, o estudo concentra-se em 

aspectos históricos, diplomáticos, codicológicos e paleográficos.  

Esta dissertação organiza-se em cinco capítulos, seguidos de dois Apêndices 

com índices toponímico e antroponímico. 

O capítulo 1 apresenta um estudo histórico, abordando o povoamento, 

fundação da Vila de Taubaté e seus primeiros moradores. Examinam-se a vida 

social e econômica da sociedade colonial e faz-se uma pequena biografia dos 

testadores e amanuenses dos testamentos transcritos. No mesmo capítulo, 

                                                           
4
 Autógrafo: manuscrito original “escrito pelo próprio autor” (SPAGGIARI; PERUGI, 2004, p.19). 

5
 Idiógrafo: manuscrito original “escrito sob o controle direto dele [do autor]” (SPAGGIARI; PERUGI, 

2004, p.19). 
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descreve-se muito brevemente, o português praticado nessa época, indicando-se 

algumas de suas características. 

O capítulo 2 traz a descrição diplomática do corpus e a identificação da 

tipologia6 documental. Para melhor compreensão da espécie documental 

examinada, opta-se por fazer uma breve explicação sobre a estrutura, utilização dos 

testamentos e por fim, as disposições testamentárias. 

O capítulo 3 trata da descrição codicológica, evidenciando os aspectos 

materiais dos testamentos.  

Segue-se o capítulo 4, com a análise paleográfica de cada testamento. 

Descrevem-se os trinta e sete diferentes punhos e analisa-se o traçado de cada 

letra. 

No capítulo 5, apresentam-se as normas de transcrição, de acordo com as 

Normas para transcrição de documentos manuscritos para a história do Português 

do Brasil, as fichas codicológicas, os verbetes explicativos e as edições fac-similar e 

semidiplomática justalinear dos 63 fólios que compõem o corpus.  

Acrescentam-se ao final do trabalho dois Apêndices; um com o índice de 

Topônimos e outro com o índice de Antropônimos, que têm o intuito de colaborar 

com a Lexicografia e a Onomástica, como fonte para o conhecimento da História e 

Geografia da vila de São Francisco das Chagas de Taubaté, além da identificação 

de seus moradores e com quem se relacionavam.  

 

                                                           
6
 O termo “tipologia” utilizado ao definir o gênero do documento, no caso, testamentos, são termos 

usualmente empregados na literatura que trata da classificação do documento em gêneros textuais. 
(BELLOTTO, 2002, p. 19-20). 
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CAPÍTULO 1: OS TESTAMENTOS EM SEU CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Neste capítulo será feito um breve estudo de aspectos da história de Taubaté 

no período colonial, época em que o corpus deste trabalho foi escrito. A segunda 

metade do século XVII, mais especificamente, é a época do povoamento, da 

elevação de São Francisco das Chagas de Taubaté à vila e dos seus primeiros anos 

de ocupação. O objetivo, com essas informações, é contextualizar os testamentos a 

partir de informações sobre o povoamento da região e sobre o perfil socioeconômico 

dos autores dos textos. Por fim, são apresentadas breves informações sobre o 

português do Brasil no século XVII. 

 

1.1 O POVOAMENTO DA REGIÃO DO VALE DO PARAÍBA E ELEVAÇÃO 

DO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS À CATEGORIA DE VILA  

A cidade de Taubaté, localizada na região Vale do Paraíba Paulista, foi o 

primeiro povoado elevado à vila na região. Trata-se neste item do seu povoamento e 

elevação à vila. 

Segundo Ortiz (1996, II, p.23) a presença do homem branco no Vale do 

Paraíba registra-se a partir do século XVI. O objetivo de sua presença na região era 

buscar mão de obra indígena, procurar regiões em que pudessem adquirir ouro e 

reconhecer terras, para se estabelecerem: 

Eram expedições que buscavam, via de regra, escravos índios para 
trabalhar nas sesmarias e fazendas combatendo os gentios mais rebeldes, 
inclusive tamoios e geromimis (guarumimis ou Guarulhos) que acometiam 
periodicamente as povoações colonizadoras. Paralelamente pesquisavam 
possíveis regiões auríferas atravessando o vale em demanda das gargantas 
de Piracuama, Piquete ou Embaú e faziam o reconhecimento de novas 
terras que servissem ao estabelecimento de propriedades agro-pastoris. 
(ORTIZ, II, 1996, p.23) 

 

Sabe-se de algumas entradas efetuadas no vale a partir de 1560 e, segundo 

Abreu (1977, p.99) a conquista de toda a região compreendida entre a Mantiqueira, 

em São Paulo, e a Serra do Mar findou por volta de 1580. Contudo o 

reconhecimento da região e sua exploração continuaram. Em 1590, o sétimo 

governador geral do Brasil, D. Francisco de Souza, promoveu entradas e incentivou 

o devassamento da região: 

Sabido de que era por essa região que se podia alcançar o território das tão 
desejadas minas, tal governador contribuiu para o aumento do fluxo 
migratório, abrindo e ampliando caminhos que facilitavam a circulação de 
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pessoas por essas bandas. Cresce assim, o interesse pelo vale. (LIMA, 
2011, p. 59) 
 

As expedições promovidas por D. Francisco em 1596 iniciaram-se na Bahia, 

chefiada por Diogo Martins Cão. Devido aos boatos sobre a descoberta de minas de 

metais preciosos na Capitania de São Vicente, mandou que se fizessem entradas 

para averiguar a veracidade dos boatos. Foi assim que, no mesmo ano, Martim 

Correia de Sá saiu do Rio de Janeiro, aportou em Paraty e subiu a Serra do Mar, 

alcançando a região valeparaibana e João Pereira de Souza Botafogo partiu de São 

Paulo, adentrou os sertões do Vale do Paraíba, atravessando a Mantiqueira e 

iniciando as explorações e descobertas: 

Entrando pelo vale do Paraíba, os exploradores atravessaram a serra da 
Mantiqueira, acreditando ter descoberto as minas a setenta ou oitenta 
léguas de São Paulo. Uma parte do grupo seguiu para Salvador com 
amostras de pedras preciosas, outra passou a explorar a região do 
Paraupava (Araguaia-Tocantins), mas a maioria regressou a São Paulo 
satisfeita com os Tupinambá que havia capturado no vale do Paraíba. 
(MONTEIRO, 1994, p. 59) 
 

O caminho percorrido por Martim Correia de Sá era o chamado “caminho dos 

Guaianás”, uma antiga trilha indígena, utilizada como única via entre Rio de Janeiro 

e interior paulista e a região dos Cataguás entre os séculos XVI e XVII. Subiam a 

serra do Mar pela vila de Paraty e atravessavam a região valeparaibana em direção 

da lendária Sabaraboçu. Essa trilha era utilizada para as expedições e comércio 

interno e, depois do descobrimento do ouro, para o seu escoamento (MARIOTTO, 

2008/2009, p.317) 7. 

No início do seiscentismo, muitas pessoas se deslocaram para o Vale do 

Paraíba, devido a várias petições e concessão de sesmarias8, concedidas por Dona 

Mariana de Souza Guerra, a Condessa de Vimieiro, que possuía grande parte das 

terras da região. Depois de perder parte importante de suas terras para os 

Monsanto, passou a incentivar a exploração de suas posses9. Abreu (1985, p. 17) 

                                                           
7
 Sobre esta trilha colonial que ligava as vilas de Taubaté e Paraty, muito utilizada até o século XVII, 

cf.: Mariotto, 2008/2009, p.317-344. 
8
 Sesmaria: extensas porções de terra distribuídas pelo capitão-mor em nome do donatário, medidas 

em léguas, pagas apenas com o dízimo ao rei e registradas nos livros da Provedoria da Fazenda. Cf. 
Silva, 2009, p. 38. 
9
 Segundo Silva (2009, p. 17) coube ao conde de Monsanto “as vilas de São Vicente, São Paulo e 

Santa Ana de Mogi. Perante essa situação, a condessa de Vimieiro resolveu que a vila de Nossa 
Senhora de Itanhaém ficasse como cabeça de suas terras. Segundo fr. Gaspar da Madre de Deus, 
depois disso chamaram Capitania de São Vicente a tudo o que pertencia ao conde de Monsanto e 
Capitania de Itanhaém às terras pertencentes à Casa de Vimieiro, e depois à do conde da Ilha do 
Príncipe por dote de casamento”. Neste período, é importante ressaltar que “na prática, as duas 
capitanias se confundiram e suas denominações foram sendo alteradas com o tempo. [...] E assim, só 
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salienta que “a ocupação da região valeparaibana, se intensificou quando a 

Condessa de Vimieiro ordenou o povoamento oficial das terras e sertões do Paraíba, 

com distribuição, registro e posse de sesmarias.”   

As principais causas para a ocupação do Vale do Paraíba foram as notícias 

sobre a existência de ouro próximo à região, a situação geográfica, o apresamento 

dos indígenas10 e a busca por terras.  

A data mais antiga de ocupação da região, segundo a documentação 

existente no Arquivo Histórico de Taubaté, é 1628. Esse é o ano de uma carta de 

sesmaria dada pelo capitão-mor João de Moura Fogaça a Manoel Vieira Sarmento 

(Inventário de Manoel Vieira Sarmento, 1720, C. 2.º O., CX 8, n.º19, AHMT). No 

mesmo ano o capitão Jacques Felix também recebeu uma carta de terras11 do 

capitão-mor para ele e seus filhos construírem suas fazendas e plantações. 

A propriedade de Jacques Felix e de seus filhos Domingos Dias Felix e 

Belchior Felix estava localizada entre a região das hoje cidades de 

Pindamonhangaba e Tremembé. Já eram terras conhecidas pela família nas 

entradas promovidas desde o início do século XVII, pois nessa concessão estão 

bem definidas as localidades, ou seja, “nada mais fez que convalidar uma situação 

de fato, ratificando, em termos legais, a posse da terra pela família Felix” (ORTIZ, 

1996, II, p. 26). 

Jacques Felix e sua família, depois do reconhecimento de toda a região, se 

fixaram na terra por volta de 1640. Em 5 de dezembro de 1645, o povoado foi 

elevado à categoria de vila, o que representa a consolidação da posse da região, 

como afirma Abreu (1985, p. 20): “ A vila recebeu a designação de São Francisco 

das Chagas, nome do seu padroeiro escolhido por Jacques Felix, constituindo o 

primeiro núcleo urbano oficial, na região valeparaibana”.  

A vila de Taubaté, afirma Ortiz (1996, I, p.107-108), compreendia uma grande 

extensão territorial. Seus limites iam a norte até a Serra da Mantiqueira e ao sul até 

a Serra do Mar. A oeste, limitava-se com os municípios de São José dos Campos e 

                                                                                                                                                                                     
com a constituição da Capitania de São Paulo e Minas do Ouro a parte administrativa começou a ser 
clarificada com o abandono da figura dos donatários, mais jurídica do que real, sobretudo na segunda 
metade do século XVII” (SILVA, 2009, p.19). 
10

 A escravização indígena foi muito discutida ao longo do período em questão, tendo que ser sempre 
justificada pelos colonos. Na vida social colonial eram os cativos utilizados como mão de obra 
escrava, embora tratados nos documentos como pertencentes à administração do senhor. Cf.: 
MONTEIRO, 1994, p.129-153.  
11

 Carta de terras concedida pelo capitão-mor da Capitania de Itanhaem João de Moura Fogaça em 
21 de novembro de 1628. Cf.: GUISARD FILHO, 1938, p. 15-16. 
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Caçapava e a leste, provavelmente com as atuais cidades de Queluz e Areias. 

Media “cerca de cento e cinquenta quilômetros e encerrando um quadrilátero de 

mais de oito mil quilômetros quadrados” (ORTIZ, I, 1996, p.108). 

 

 

Figura 1 – Municípios paulistas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (PRADO; 

ABREU, 1995, capa) 

 

As primeiras décadas da vila de Taubaté apresentam um grande fluxo 

migratório, ocasionado pelos mesmos motivos que levaram à ocupação do Vale do 

Paraíba: as concessões de terras pela Condessa de Vimieiro, a posição geográfica, 

a caça ao índio e a “busca de metais preciosos, sobre os quais, as primeiras notícias 

já corriam entre os habitantes da Colônia.” (ABREU, 1985, 20). Devido à imensa 

extensão de terras e à intensa migração de famílias inteiras ou parte delas para a 

região, outras povoações foram se formando como, por exemplo, 

Pindamonhangaba, Guaratinguetá, São Luiz do Paraitinga, Tremembé, Queluz e 

Caçapava. Consequentemente, os moradores passam a ter participação ativa na 

captura do índio e pesquisa mineral, pois, as novas vilas “eram não só a base de 

abastecimento para as bandeiras em trânsito, mas também núcleo de onde saíram 

inúmeros moradores para se aventurarem [...]” (OLIVEIRA, 2000, p.56). Esses 

homens “reuniam às vezes milhares de índios lançavam-se pelo sertão, aí passando 
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meses a às vezes anos, em busca de indígenas a serem escravizados e metais 

preciosos” (FAUSTO, 1995, p.94). Paulistas que se aventuravam para desbravar 

terras ainda desconhecidas, vão constituindo novas povoações, arraiais e vilas, a 

caminho da descoberta de metais preciosos.  

 

 

1.2 OS MORADORES DA VILA: UM PERFIL SOCIOECONÔMICO 

Parte da história dos primeiros moradores da vila de São Francisco das 

Chagas de Taubaté está registrada em seus inventários e testamentos. Essas 

informações permitem observar a atuação desses indivíduos na sociedade colonial, 

sua atividade agrária, a utilização da mão de obra escrava, sua religiosidade e vida 

familiar, entre outros aspectos. Para caracterizar os testadores estudados, levam-se 

em conta principalmente os seguintes aspectos: a) posse de terras, b) ida ao sertão, 

c) produção de gêneros alimentícios, d) apresamento de índios, e) relativa pobreza 

em que os testadores viviam, f) os perigos encontrados nas entradas ao sertão e g) 

a existência de filhos bastardos. 

Entre os testadores estudados neste trabalho, notou-se que há uma grande 

variação quanto à extensão de terras que possuíam. São relacionados nos 

inventários de 6 até 1300 braças de terras, 12 de meia até 1 légua13 de terras, sendo 

que um só inventariado poderia possuir quase três léguas de terras. Cristóvão 

Rodrigues della Penha (testamento 12), era dono, segundo seu inventário, de 1 sítio 

com 600 braças de terras “ou o que na verdade se achar”; 6 braças de chãos de 

uma escritura, outras 6 braças de chãos por um escrito de Domingos Dias Felix; um 

pedaço de terras conforme escritura no rio Paraíba; meia légua de terras no local 

chamado “Tetepoeira”; 400 braças de terras de testada por meia légua de sertão por 

escritura; uma carta de datas de terra14 de “hus sobeios deterras na paragem de 

piaCoama”; 550 braças de terras por outra escritura “noCaminho que vaẏ pera 

                                                           
12

 Braça de terras: Antiga medida (ainda em uso no Brasil), com variações de país para país, 
equivalente à extensão que vai de um punho ao outro, ou a de uma extremidade de uma mão aberta 
à outra, ou da ponta de um polegar em abdução ao outro, num adulto com os braços estendidos 
horizontalmente para os lados (em Portugal e no Brasil, 2,2 m. lineares). Cf.: Houaiss, 2001. 
13

 Légua: medida de distância em vigor antes da adoção do sistema métrico, cujo o valor varia de 
acordo com a época, país ou região; no Brasil vale aproximadamente 6.600 m., em Portugal, 5.572m. 
Cf.: Houaiss, 2001. 
14

 Datas de terra: Terras concedidas pelas Câmaras mediante o pagamento de um foro anual. Media-
se em braças. Além do foro anual, pagava-se o dizimo ao rei e eram registradas nos livros do registro 
geral camarário. Cf.: Silva, 2009, p. 38. 
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ubatuua”; além de dois pedaços de terras sem medição (Inventário de Cristóvão 

Rodrigues della Penha, 1666, C. 2.º O., CX. 1,n.º 29, f. 5 r. e 6 r., AHMT). No 

entanto, em outros inventários, não há menção de propriedades. Há ainda 

inventários que ao arrolar as terras não definiram seu tamanho, como já 

demonstrado no inventário de Cristóvão Rodrigues della Penha e no de Francisca 

Cardoso (testamento 2), que não dão medidas, mas descrevem como “mais oque se 

achar dechaô navilla de taua| batte oque se achar per cartas ser seu” (Inventário de 

Francisca Cardoso – 1655, C. 2.º O., CX. 1,n.º 5, f. 7 v., AHMT).  Ter a posse de 

extensas terras era muito importante nesse período, não como indicador de 

riquezas, “mas sim ao significado da própria concessão, dada apenas ‘aos mais 

antigos da terra’, filhos e netos de povoadores”, sendo de grande valor social “que 

possibilitava, junto às boas relações e à ostentação, a aquisição de posições de 

destaque” (MARANHO, 2000, p.179). Lima (2011, 109-110) salienta ainda que, 

“Sabe-se que as terras em si não tinham tanto valor monetário, pois como a região 

participava ainda de um período de ocupação, boa parte da área estava à 

disposição dos que chegavam”, e Machado (1972, p.33) corrobora que do “latifúndio 

é que parte a determinação dos valores sociais; nele é que se traçam as esferas de 

influência; é ele que classifica e desclassifica os homens; sem ele não há poder 

efetivo, autoridade real, prestígio estável”. Portanto era a terra que dava status, 

prestígio e posições de destaque, embora não tivesse um grande valor monetário. 

Era nas fazendas também que se realizava a parcela mais significativa da produção 

econômica, dividida em unidades produtivas de gêneros alimentícios, tanto para a 

subsistência, como para comercialização. 

Dos 37 testamentos estudados, apenas 5 foram escritos com os testadores 

gozando de perfeita saúde. Dentre eles, o testamento de Sebastião Vaz Cardoso 

(testamento 18) destacou-se por afirmar que escrevia seu testamento “Em [m]eu per 

feito iuizo he e[m]temdime[nto] [que] [no]| so senhor me deu saõ sem doe[msa] d[e] 

cami[nho] [pera]| osertaõ he per naõ sauer oque deus [corroído]” (l.1592-1594). O 

testamento encontra-se danificado, impossibilitando a leitura da linha 1594, porém, a 

partir de leituras de outros testamentos deduz-se que estava escrito “por não saber o 

que Deus fará de mim”. Com isso, percebe-se ele estava receoso do que lhe poderia 

acontecer no sertão. Como Sebastião, muitos sertanistas, para garantir o bem-estar 

da família e não perder seus bens, sentiam a necessidade de escrever o testamento. 

Com a ida desses homens ao sertão, acorria que suas esposas poderiam vir a 
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falecer, sem que eles estivessem presentes. Há o testamento de Paula Fernandes 

(testamento 14), que nomeou em seu testamento um curador para seus filhos, pois 

seu marido estava ausente. Como estava muito doente e aparentemente sozinha, 

pediu à Manoel Fernandes Edra que fizesse seu testamento por “não ter quem me 

lleve aui[lla]” (l. 971). Há também o testamento feito no sertão, como o de José 

Cubas Raposo (testamento 24).  

Além de terras férteis, Taubaté era local de entradas e bandeiras ou 

carregações15. Por isso, famílias inteiras se dirigiam até a vila “quer atraídas pela 

fertilidade das terras, quer visando à caça de selvagens” (GUISARD FILHO, 1938, p. 

22). Com o grande fluxo migratório, a vila passou a diversificar sua economia, para 

servir as entradas sertanistas com variedades de gêneros alimentícios16. Guisard 

Filho (1938, p.24) salienta que “Toda essa leva de famílias, obtendo datas de terras 

e sesmarias na imensa TABA-ETÉ, aqui ficou espalhada, a construir moradias, a 

formar fazendas, a desenvolver a agricultura”.  

Com a descoberta de ouro que ocorreu em meados de 1690, a movimentação 

na vila de Taubaté intensificou-se ainda mais. Enquanto uns chegavam e se 

estabeleciam na vila, outros decidiam ir para as recém-descobertas terras mineiras, 

                                                           
15

 Segundo Megale (2000, p. 42) o termo “bandeira” refere-se às expedições para o sertão em busca 
de índios, ouro e pedras preciosas. É a associação do “sentido militar da linguagem dos jesuítas com 
de entrada armada para defesa e ataque, de maior tradição entre nós, sendo que a esses dois 
somou-se o de investimento numa organização a que a linguagem notarial denomina armação”. Cf.: 
Megale, 2000, p. 15-48. Segundo Lima (2011, p. 17) a diferença de bandeiras e entradas sertanistas 
“passa pela sua oficialidade ou não”, ou seja, as entradas eram empreendimentos oficiais e as 
bandeiras eram particulares. Cf.: Lima, 2011, p. 15-31. A primeira ocorrência da palavra “bandeira” 
entre a documentação do Arquivo Histórico de Taubaté se encontra em uma carta datada de 20 de 
setembro de 1700, escrita por Manoel de Góis da Costa, anexada ao inventário e testamento de 
Maria de Unhate Madurga (testadora do testamento 37). Arruda (2011, p. 84) afirma que somente na 
terceira década do  século XVII a palavra “bandeira” começou a ser associada com uma companhia 
de milícia, “momento em que o sertanismo adquiriu grande visibilidade”. 
16

 Não foi possível constatar por meio dos 37 testamentos analisados a variedade de gêneros 
alimentícios produzidos na vila de Taubaté durante a segunda metade do século XVII. No acervo do 
Arquivo Histórico da citada cidade, há 146 inventários e testamentos do período, mas que não são 
objeto da pesquisa. Lima (2011), em sua dissertação de mestrado, utilizou dessa documentação e de 
livros de Registro de Escrituras do século XVII e início do XVIII e fez uma exaustiva análise dos 
aspectos econômicos e sociais dos habitantes da vila de Taubaté. Com as informações coletadas, 
confeccionou uma tabela com os produtos cultivados. Segundo suas informações, entre as décadas 
de 1650 a 1680, há uma produção que variava entre algodão, cana, milho, mandioca e feijão. Durante 
esse período a produção de algodão sempre foi elevada e a produção de cana, que no início da 
década de 1650 era pequena, elevou-se na década de 1680. Na década de 1690, as plantações de 
milho, mandioca e feijão aumentaram, surgindo também a produção de fumo (LIMA, 2011, p.94). No 
inventário de Mariana de Camargo (testamento 21), datado de 02 de novembro de 1683, foi arrolado 
um sítio com casa de palha e seu algodoal (Inventário de Mariana de Camargo, 1683. C. 2.º O., CX. 
3,  n.º 3, f. 1 v. e 5 r, AHMT), e no de Francisco Coelho de Abreu (testamento 33), datado de 05 de 
novembro de 1697, foi arrolado um sítio com casa e 550 braças de terras com três quartas de milho 
plantado e 1 alqueire de feijão (Inventário de Francisco Coelho de Abreu – 1697. C. 2.º O., CX.4, n.º 
23, f. 6 r., AHMT).  
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para os chamados arraiais. Através da possibilidade de enriquecimento, muitos iam 

para essas novas regiões ou plantavam “roças de víveres” ao longo do caminho, 

com o intuito de tirar proveito daqueles que percorriam esses caminhos. Souza 

(2005, p. 64) afirma que “Vários colonos passaram a pedir sesmarias com o intuito 

de explorá-las para a subsistência dos transeuntes [...]” e também foram construídas 

muitas estalagens “abertas nas bordas dos caminhos mineiros para hospedar 

comerciantes e estocar suas cargas, possivelmente revendidas depois de algum 

tempo”. Essas famílias estabelecidas nos arraiais, além de explorarem as terras, 

estabeleceram um processo de colonização, com fundação de vilas. Como afirma 

Ortiz (1996, I, p. 303): 

Desde a última década seiscentista, inúmeras famílias de Taubaté e outras 
localidades paulistas foram se passando para os povoados e sítios 
mineiros, de tal sorte que em paralelo às atividades de pesquisa e 
exploração das minas se ia desenvolvendo, continuamente, um processo de 
colonização. 

 
A diversidade de pessoas que se dirigiam para o sertão era muito grande. 

Nas bandeiras, havia em maior número mamelucos, segundo Megale (2000, p. 22): 

[...] há pois, em praticamente todas as bandeiras, índios e descendentes 
brancos de portugueses já radicados na terra, portugueses que vinham 
como degredados, conforme atestam as Ordenações, portugueses recém-
chegados, vindos porventura para o propósito definido de busca de riqueza, 
eventualmente pessoas de outra nacionalidade, além de padres das 
diversas ordens ou mesmo seculares, portugueses, em maior número, mas 
também de outra nacionalidade, havendo registros ainda de pessoas que se 
faziam passar por padres e religiosos. 
 

Mas ao mesmo tempo em que muitos iam para as minas, outros voltavam e 

se estabeleciam na região, produzindo bens de consumo para abastecer os novos 

povoados que iam surgindo, ou seja, “Enquanto parte dos taubateanos se lançava 

no sertanismo das entradas e bandeiras, outra parte se fixava nos trabalhos rurais, 

desenvolvidos pelas próprias famílias proprietárias das fazendas, coadjuvadas por 

caboclos, escravos negros e ameríndios, [...]” (ORTIZ, II, 1996, p.46).  

A instalação de pessoas tanto na vila de Taubaté, quanto à ida de inúmeras 

pessoas para as minas, só intensificou o apresamento dos índios, os quais, durante 

todo o século XVII, compunham a maior parcela da população. Segundo Lima (2011, 

p. 79-80), durante a segunda metade do século XVII, a vila de Taubaté apresentava 

uma população indígena estimada entre 60 a 80% do total da população. Vale 

ressaltar que havia algumas dificuldades na captura dos índios, como afirma 

Monteiro (1994, p. 130): “a resistência obstinada dos índios do planalto, a oposição 
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persistente dos jesuítas, a posição ambígua da Coroa quanto à questão indígena”, 

obstáculos que foram sendo vencidos e aos poucos foram “articulando 

paulatinamente um elaborado sistema de produção calcado na servidão indígena” 

(MONTEIRO, 1994, p. 130).  

O elemento indígena era indispensável para todos os tipos de atividades da 

época colonial, tornando-se o bem maior que possuíam.  Para a produção agrária, 

trabalho comercial e entradas sertanistas, a mão de obra indígena era necessária e 

por isso a busca e captura de índios aumentava cada vez mais e sua presença 

crescia nas vilas. Dentre os 37 documentos (inventários e testamentos) analisados, 

somente em 5 não há cativos relacionados entre seus bens. Entretanto, no 

inventário do capitão Miguel de Almeida e Cunha (testamento 28) há 102 “peças do 

gentio da terra” (Inventário de Miguel de Almeida e Cunha, 1687. C. 2.º O., CX. 3, 

n.º28, f. 8 v.; 9 r. e 9 v., AHMT).   

Ainda no século XVII, o escravo africano chegou a Taubaté, com o primeiro 

registro em 166917, mas em pequeno número, pois seu preço era muito elevado. O 

número de escravos africanos passou a aumentar após a descoberta do ouro, pois 

os moradores da vila tinham condições financeiras de adquiri-los e havia a 

necessidade de aumentar a produção agrária para abastecer os novos povoados 

(LIMA, 2011, p. 82). 

A grande presença de índios escravizados na vila de Taubaté durante o 

século XVII, como já referido, vem contradizer a afirmação da pobreza relativa da 

região paulista, pois a quantidade de escravos era maior que a necessária para uma 

economia baseada na produção para a subsistência e de maneira familiar. Lima 

ainda ressalta e questiona que:  

Assim, com base na extensa população cativa existente na vila pode-se 
cogitar que a economia local se apresentava num estágio acima dos meros 
propósitos de subsistência, pois se estes fossem os objetivos únicos da vila, 
por que então a contínua demanda por mais braços?  Aliás, por que uma 
suposta propriedade que visava apenas manter a subsistência familiar 
poderia possuir dezenas e até centenas de índios, senão para aumentar 
sua produção para fins comerciais? (LIMA, 2011, p. 92-93). 

 

                                                           
17

 O primeiro registro de escravo negro em Taubaté se encontra no inventário de Izabel de Araújo, no 
qual são arrolados seus bens, entre eles “um negro da Guiné tapanhuno chamado Agostinho” no 
valor de quarenta e cinco mil réis (Inventário de Izabel de Araújo, 1669. C. 2.º O., CX.2, n.º 1, f. 5v., 
AHMT).    
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Com isso pode-se afirmar, segundo Lima (2011, p. 90)18, que São Paulo e 

mais especificadamente, a vila de Taubaté, não tinha uma economia somente 

voltada para subsistência, com uma sociedade pobre, que utilizava a escravização 

dos índios e venda para os engenhos do nordeste como solução para a situação 

difícil em que viviam. Com a mercantilização crescente da vila, houve um 

desenvolvimento econômico, e a produção, além do abastecimento interno, serviu 

para abastecer outras capitanias:  

Dessa forma, a partir das últimas décadas do século XVII, sedimentou-se, 
gradativamente, o processo de mercantilização paulistano e a consolidação 
de sua elite. Comercializando toda uma produção local e de outras regiões, 
articulando os bairros rurais e as vilas interioranas, suprindo os centros 
mineradores e as demais capitanias, São Paulo colonial configurou-se como 
uma área de abastecimento interno nos quadros da colônia. (BLAJ, 2002, 
p.343). 

 

Apesar de haver grande circulação de bandeirantes na vila de Taubaté, a 

maioria dos que ali habitavam, não viviam exclusivamente das expedições. 

Participavam das entradas ou bandeiras, mas também se ocupavam de outros 

afazeres, como a produção agrária, as práticas comerciais e financeiras. Suas bases 

econômicas estavam voltadas para as terras e escravos, segurança econômica do 

período colonial, mas a vila utilizava-se dos recursos obtidos com os afazeres ali 

desenvolvidos, para investir também nas idas ao sertão à procura de mais mão de 

obra, metais e pedras preciosas. Em São Paulo, inclusive em Taubaté, havia alguns 

homens que eram experientes e poderiam colaborar para as expedições, ensinando 

vários jovens em sua primeira experiência de viajar pelo sertão: 

Portanto, a circulação dos participantes nas investidas de apresamento foi a 
característica de suma importância, pois  contradiz a noção convencional de 
que todos os residentes de São Paulo eram bandeirantes por vocação. 
Decerto, alguns sertanistas, conhecedores de línguas indígenas e dos 
mistérios do sertão, penetraram no interior inúmeras vezes. Porém, a 
grande maioria provavelmente não participou das expedições mais do que 
uma ou duas vezes ao longo de sua vida. (MONTEIRO, 1994. p. 87) 
 

Havia também aqueles que não iam para as expedições, mas as auxiliavam 

financeiramente com o intuito de obterem lucros com as conquistas dos sertanistas, 

“fornecendo-lhe os meios materiais necessários à empreitada: índios, correntes, 

armas, munições de guerra e mais aviamentos, ou seja, a ‘armação’ de que o 

bandeirante era o ‘armador’. Uma sociedade estabelecida com o capital de uns e a 

coragem de outros [...]” (HOLANDA, 1997, p.279). O capitão Miguel de Almeida e 
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 Sobre a questão da pobreza e subsistência dos paulistas e principalmente da vila de Taubaté, cf.: 
Lima, 2011, p. 86-102. 
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Cunha (testamento 28) declarou em seu testamento ter duas armações no sertão, 

sendo elas: 

[a] [s]aber huã Com ẏuaõ dauega na [ser]ta do mar outra Com| [ger]onimo 

dauega nosertam do mato deCraro a o[di]to| ẏuaõ dauega me tem manda 
oitto pesas aEstaCasa de [deCraro]| que Estas armasois tem Cada qual 
delas papel pas [ilegível]| de obrigasaõ asim de minha parte Como asua d[e] 
[corroído]| armados deCraro semdo que uenhaum reme[d]eados [corroído]| 
armasois [se] fara as  partilhas quem direito pertenser para| que [m]e 
rep[ar]to da Craresa que temos Emtre mi h[i] Eles [ilegível]| armado. ((l. 
2553-2561). 

 

O período colonial também é caracterizado pela fragilidade da vida. A questão 

da morte estava muito próxima da mentalidade da população, devido, 

principalmente, a doenças e aos índios hostis. Entre os sertanistas, havia, além das 

dificuldades mencionadas, o problema da alimentação, o cansaço e os animais 

selvagens, que prejudicavam e desestabilizavam ainda mais as expedições.  

Essas jornadas impunham penosa aprendizagem. Era necessário resistir à 
fome, à sede, ao cansaço; o senso topográfico precisava ser levado ao 
extremo; a familiaridade quase instintiva com a natureza agreste, em 
especial com seus produtos medicinais ou comestíveis, são algumas das 
imposições feitas aos viajantes (ANDRADE; SANTIAGO-ALMEIDA; 
BARONAS, 2012, p. 23-24). 
 

Também na natureza encontrava-se cura de diversos males. Kok (2004, p. 

100) afirma que “na mentalidade dos sertanistas, a natureza desenhava-se de forma 

ambígua e paradoxal, pois não significava somente uma fonte de irradiação de 

males”. Portanto, se “por um lado, dela emanavam as doenças, por outro, era 

fornecedora de uma vastidão de recursos terapêuticos” (KOK, 2004, p. 100).  Cera 

de abelhas, ervas medicinais, fruta de jabuticaba, congonha, erva-mate, angélica e 

pinhão são alguns dos muitos ingredientes que forneciam os métodos de cura 

utilizados pelos sertanistas. 

Neste contexto de perigo e morte, havia desconfiança entre os membros das 

expedições. Por isso, na maioria das vezes, os negócios eram feitos entre familiares 

O cabo da tropa ou capitão do arraial, que era aquele que tinha autoridade sobre 

seus subordinados e exercia funções jurídicas no sertão, “reunia em suas tropas 

seus filhos, parentes e agregados para auxiliá-lo no comando” (KOK, 2004, p.45). 

Esse procedimento era muito rentável, já que não dependia de terceiros e a riqueza 

permanecia na mesma família, conforme afirma Monteiro (1994, p. 86), “De modo 

geral, os jovens que partiam em busca de cativos recebiam ajuda de custo de seus 

pais ou sogros, que empregavam pequenas somas de capital e alguns índios nas 



35 

 

expedições, com a expectativa de expandir suas próprias posses”. Miguel 

Fernandes Edra (testamento 11) afirmou que o filho de sua segunda esposa 

chamado Antonio, morreu no sertão. Segundo ele, ficaram no sertão muitos itens da 

fazenda do falecido marido de sua segunda esposa, entre eles:  

estadous negros que par[a]|  osertao forão c[õ] o [d]ito [seu] filho a[n]tonio 
E [n]ão tornaram hũ tacho Ehũ macha-| [corroído] [leu]aram [a]mai[s] 
[fazenda] [corroído] ta Em ser [m]ais hũs seis ousete Culheres – || |E 
[h]uã[s] duas tambola[dei]rinhas isto he oque neste par[ti]Cular declaro (l. 
628-631).  

Francisco Pedroso (testamento 26) alegou que quando seu cunhado Salvador 

Fernandes, foi para “osertam do| caete lhe dei huã pouca de poluora eChumbo [e] 

Resgate e [m]atalo| tagen19 com emteres de que me dese alguã couza oque [naõ]| 

fes dará ameus erderos oque aconsiençia lhe diser” (l. 2353-2356). 

Outro aspecto comum no cotidiano das vilas coloniais e, em especial, em 

Taubaté, frequentemente registrado nos testamentos, é a presença de filhos 

naturais, também chamados de bastardos. Segundo Boxer (2000, p. 44) “No planalto 

do Piratininga os colonos uniram-se às mulheres ameríndias em maior extensão do 

que em qualquer outra zona do país [...]”. A paternidade em alguns momentos era 

reconhecida próximo da hora da morte, registrado nos testamentos, salientando a 

existência dos mamelucos na sociedade colonial taubateana. O homem bandeirante, 

segundo Sergio Buarque de Holanda (1997, p. 280) “Enraizou-se no planalto, aí 

estabelecendo núcleos de povoamento multiplicados e perpetuados pelos seus 

descendentes, em boa parte mamelucos, legítimos ou bastardos, oriundos do 

inevitável e intenso cruzamento com as índias da terra”. Dos 38 testadores20, 26 são 

homens e entre eles 9 declararam que possuíam filhos bastardos. É o caso de 

Francisco Gil de Siqueira (testamento 23) que declarou em seu testamento ter “tres 

filhas naturais as Coais saõ libres| edesembargadas huã sechama mariana outra 

Anto| nia outra dumingas” (l. 2095-2097). Além disso, Francisca Luis (testamento 9) 

afirmou ser filha natural de Miguel Luis (l. 552). Essa atitude pode ser interpretada 

como uma tentativa de reparação e de aliviar-se a consciência das ações cometidas, 

que “significa um certo salvo-conduto para as ações durante a vida, ao mesmo 

tempo que se estava ciente de que tentar reparar aquelas teoricamente mal-

intencionadas, no momento da morte, reduzia a penalidade” (FARIA, 1998, p. 271). 

                                                           
19

 Matalotagem: A provisão de mantimentos, que se leva nos navios, galés, & outras embarcaçoens 
Cf.: Bluteau,1728, p. 356. 
20

 Entre os 37 testamentos analisados, 1 foi escrito pelos cônjuges, chamado testamento de mão 
comum, conjuntivo e recíproco (testamento 35). 
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 As incursões para o sertão trouxeram consequências benéficas não somente 

para aqueles que para lá se dirigiam, mas também para os moradores das vilas, e 

em especial Taubaté. Com a descoberta de metais e pedras preciosas e o 

surgimento de novas vilas, houve maior necessidade de mão de obra para abastecer 

essas novas localidades, ou seja, houve a abertura de novos mercados 

consumidores, resultando no aumento de produção. 

  

  

1.3 OS CARGOS PÚBLICOS E MILITARES 

Com toda a influência que os sertanistas tinham na vila, constatou-se que 

entre os mais abastados havia alguns que possuíam patentes militares ou cargos 

públicos, elevando ainda mais seu status na sociedade. 

Para o homem se distinguir na sociedade colonial, primeiramente precisava 

ser livre e, em seguida, ser proprietário de terras e de escravos. A concentração da 

mão de obra escrava nas mãos de poucos, com uma produção mercantil em larga 

escala e a partir das doações de terras e regulamentação da escravidão, dava poder 

e prestígio para os detentores de ambos, sendo assim, “a posse da terra e dos 

escravos tanto garantia a viabilidade de uma produção mercantil e o enriquecimento 

dos colonos e da própria metrópole quanto se constituía em patamar básico da 

hierarquia social” (BLAJ, 2002, p.325). 

Ter a posse de alguns escravos e uma faixa de terras era possível para 

qualquer colono, facilitando a ascensão social entre os homens livres do mundo 

colonial. Por isso fez-se necessário reforçar os mecanismos de dominação, para 

preservar a ordem estamental e “[c]riam-se, dessa forma, múltiplas hierarquias 

baseadas, em primeira instância, na propriedade da terra e do escravo, mas também 

na cor, na pureza do sangue e no ideal de fidalguia” (BLAJ, 2002, p.327-328). 

Participar na vida política e militar da vila também era forma de conseguir 

distinção social, prestígio e poder. Dessa forma, “as Câmaras Municipais, o Juizado 

dos Órfãos, os cargos de maior poder e prestígio, como o de capitão-mor, as 

irmandades e confrarias de ordens terceiras, as ordens militares, tornam-se reduto 

quase que exclusivo dessa camada privilegiada” (BLAJ, 2002, p. 330). Era na 

Câmara que se concentrava o poder máximo da Vila, regrada pelos vários diplomas 

legais, as Ordenações Afonsinas, Manuelinas e Filipinas (ARRUDA, 2011, p. 72). 

Somente os considerados homens bons poderiam eleger e ser eleitos para o 
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Conselho. O homem bom era aquele que tinha “recursos, bens, especialmente 

terras na forma de sesmarias. Ser descendente dos povoadores lhe conferia direitos, 

por ser considerado homem natural da terra, [...] (ARRUDA, 2011, p. 72). 

A Câmara Municipal, que exercia um papel político-administrativo muito 

importante, dava aos seus membros “um elevado grau de status social que se 

estendia não apenas ao membro propriamente dito, mas também aos seus herdeiros 

legítimos, condição muitas vezes exigida para o exercício de algum cargo público” 

(LIMA, 2011, p. 118). Quem pertencesse a esse grupo poderia tomar parte nas 

decisões políticas e administrativas da vila, ou seja, como a distribuição de terras e a 

entrega de sesmarias, entre outras diversas decisões, exibindo seu poder. Com isso, 

aumentavam-se o prestígio social e a riqueza, fortalecendo o poder local.   

Das decisões mais ousadas às medidas mais comezinhas, a Câmara exibia 
um amplo poder. Cuidava da construção e manutenção dos edifícios 
públicos; convocava a população para a construção de igrejas; determinava 
aos moradores a manutenção dos muros da vila em frente às casas; 
cuidava da preservação dos caminhos, da limpeza pública, dos animais 
soltos e até mesmo do destempero verbal da população contra as 
autoridades locais ou distantes, sobretudo das invectivas contra Sua 
Majestade. (ARRUDA, 2011, p. 74) 
 

Os membros da Câmara buscavam firmar sua ascensão social por meio dos 

cargos da administração e / ou patentes de Ordenanças,21 que permitiam articular-se 

com o poder central. Entre os testadores e amanuenses, foi possível identificar a 

presença de juiz ordinário e dos órfãos, tabeliães, escrivães e as patentes militares 

de capitão, coronel, sargento-mor e mestre de campo. Os oficiais dessas tropas 

eram “homens de maior nobreza da capitania” (SILVA, 2009, p. 81). Infelizmente não 

há Atas da Câmara referentes ao período estudado, impossibilitando coletar os 

nomes dos vereadores da vila. No entanto, através dos cargos públicos e militares 

mencionados acima, podem-se identificar os indivíduos taubateanos pertencentes a 

essa elite22, entre os quais (nomes citados entre os testadores e amanuenses):  

 Luis Álvares Correa – tabelião e escrivão dos órfãos (testamento 1) em 1649 

e 1651;  

                                                           
21

 A estrutura militar do Brasil colonial era a seguinte: Tropas Regulares ou primeira linha formada por 
homens dedicados apenas à  função de militar e recebendo soldos; Tropas Auxiliares, Milícias ou de 
segunda linha, eram civis e não recebiam remuneração, mas eram treinados e armados para, se 
preciso fosse, auxiliar a Tropa de Linha; e as Ordenanças, compostas por homens da sociedade 
entre 16 e 60 anos e que também não recebiam pagamentos . Cf.: Salgado, 1985,p. 97-98. 
22

 Informações coletadas nos inventários e testamentos do século XVII, conservados no Arquivo 
Histórico de Taubaté. 
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 Pedro de Pontes (amanuense do testamento 2) – escrivão dos órfãos em 

1653;  

 Francisco Ribeiro Banhos – escrivão dos órfãos e tabelião (testamento 3) em 

1655 e 1656;  

 João Velloso – escrivão da Câmara (testamento 5) em 1660 e dos órfãos de 

1659 a 1661;  

 Domingos Alves Ferreira – tabelião e escrivão dos órfãos (testamento 8) de 

1662 a 1664;  

 Miguel Fernandes Edra (testador do testamento 11) - capitão;  

 Cristóvão Rodrigues della Penha (testador do testamento 12) – juiz ordinário e 

dos órfãos em 1660;  

 Domingos Rodrigues do Prado (amanuense do testamento 13) – capitão e juiz 

ordinário e dos órfãos em 1674 e 1677;  

 Siriaco da Costa (amanuense do testamento 16) – tabelião em 1656 (Jacareí) 

e escrivão dos órfãos em 1671;  

 João Machado - escrivão da Igreja (testamento 17) em 1672 e escrivão da 

Câmara em 1664;  

 Antonio de Barros Freire (amanuense do testamento 19) – juiz ordinário e dos 

órfãos nos anos de 1672 e 1675;  

 Manoel Rodrigues do Prado – escrivão (testamento 20) em 1683;  

 Francisco Álvares Correa (amanuense do testamento 22) – juiz ordinário e 

dos órfãos em 1681, 1685, 1686 e 1700;  

 Sebastião de Freitas (amanuense do testamento 25) – coronel e juiz ordinário 

e dos órfãos em 1672 e 1684;  

 Francisco Felix Correa (amanuense do testamento 26) – sargento-mor;  

 Sebastião Martins Pereira (testador do testamento 27) – juiz ordinário e dos 

órfãos entre os anos de 1662 e 1663 e escrivão dos órfãos entre os anos de 

1666 a 1689;  

 Miguel de Almeida e Cunha (testador do testamento 28) – capitão e juiz 

ordinário e dos órfãos em 1686;  

 Antonio Correa da Veiga (amanuense do testamento 28) – capitão-mor. 

 Carlos Pedroso da Silveira (amanuense do testamento 34) – mestre de 

campo e juiz ordinário e dos órfãos em 1697;  
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 Bento Gil de Siqueira (testador do testamento 35) – capitão e juiz ordinário e 

dos órfãos em 1671;  

João Vaz Cardoso (amanuense do testamento 35) – capitão e juiz ordinário e 

dos órfãos em 1703. 

 Manoel da Costa Cabral (amanuense do testamento 36) – capitão e juiz 

ordinário e dos órfãos em 1668 e 1683.  

Visto isso, pode-se afirmar que, além de possuidores de terras e escravos, a 

obtenção de cargos públicos e militares se fazia necessária para a conquista de 

benefícios, prestígio e riqueza na sociedade colonial. 

 

 

1.4 OS PROFISSIONAIS DA ESCRITA – TABELIÃO E ESCRIVÃO 

Entre as autoridades administrativas do Brasil colonial estavam os tabeliães 

das notas e do judicial que tinham a função de “dar validade legal aos atos” 

(SALGADO, 1985, p.50) e os escrivães nos seus diversos tipos de cargos23, que 

eram funcionários menores da administração local. 

O tabelião das notas possuía as seguintes atribuições, segundo Salgado 

(1985, p.136-137): 

1. Guardar os livros das notas até a sua morte. 

2. Escrever, em livro próprio, todas as notas dos contratos firmados. 

3. Fazer todos os testamentos, cédulas e codicilos. 

4. Fazer todos os inventários determinados por herdeiros e testamenteiros 

dos defuntos, com exceção dos referentes a órfãos, pródigos, 

desassisados, ausentes e mortos sem herdeiros. 

5. Fazer todos os instrumentos de posse das terras concedidas ou tomadas 

em virtude das escrituras das vendas, escambos, aforamentos, 

emprazamentos e outros contratos. 

6. Escrever as receitas e despesas dos bens dos defuntos. 

7. Fazer quaisquer cartas de compras, vendas, escambos, arrendamentos, 

aforamentos ou soldadas referentes aos órfãos, desde que decorridos três 

anos ou excederem sessenta mil réis. 

                                                           
23

 Escrivão da Fazenda, Almotaçaria, Agravos, Chancelaria e dos órfãos, são alguns dos diferentes 
cargos exercidos no período. Cf.: Salgado, 1985, p.266, 268, 288, 331. 
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8. Fazer quaisquer obrigações e contratos de presos, na presença dos 

juízos. 

9. Fazer os instrumentos de emprazamentos, obrigações, arrendamentos, 

aluguéis de casas e outros contratos e acordos entre partes. 

10. Dar escrituras a seus donos três dias após tê-las feito. 

11. Escrever nas causas em que for suspeito o tabelião do Judicial. 

 

Competiam ao tabelião do Judicial as seguintes atribuições segundo Salgado 

(1985, p. 135-136): 

1. Nas cidades onde houver juiz de fora, servir na casa deste. 

2. Entregar ao juiz de fora as querelas e inquirições já realizadas. 

3. Dar todas as culpas ao ouvidor da comarca até três dias após a chegada 

deste ao lugar. 

4. Notificar aos juízes as querelas de um ano. 

5. Escrever todos os autos que, nas audiências, passarem ante os juízes, 

bem como os que, a bem da Justiça, lhe são específicos. 

6. Escrever tudo o que toca a seu ofício e lhe for mandado pelos juízes ou 

requerido pelas partes. 

7. Chegar às audiências antes dos juízes. 

8. Escrever, de forma sucinta, os termos dos feitos que lhe forem 

distribuídos, datando e assinando. 

9. Fazer que os juízes assinem as sentenças definitivas e interlocutórias 

proferidas verbalmente por esses nas audiências. 

10. Ir com os juízes, ou por seu mandado, fazer quaisquer autos que 

pertencerem a bem da Justiça, além de tirar quaisquer inquirições e 

devassas. 

11. Fazer os inventários, a mando dos juízes de seu ofício, de pessoas 

ausentes ou que falecerem sem herdeiros. 

12. Fazer as execuções e tomar as posses de bens de raiz, penhoras, 

arrematações e entregas, bem como todos os outros autos que os juízes 

ordenarem, passando as escrituras e instrumentos requeridos pelas 

partes. 

13. Fazer um livro onde se escrevam as querelas obrigatórias recebidas pelos 

juízes. 
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Os tabeliães eram aqueles “responsáveis por dar pública forma a cópias e 

traslados de documentos e conferir autenticidade a papéis e assinaturas” (ALMADA, 

2011, p. 103). O candidato deveria prestar um exame perante a Mesa do 

Desembargo do Paço para ocupar o cargo. Eram também avaliadas suas 

habilidades de leitura e escrita. Para exercer seu ofício, deveriam ser casados 

(ORDENAÇÕES FILIPINAS, Liv. I, 1957, p.441) e residir no local para onde foram 

nomeados (ORDENAÇÕES FILIPINAS, Liv. I, 1957, p.436). Um testamento deveria 

ser escrito na presença de um tabelião ou entregue a ele, quando feito pelo testador 

ou por pessoa a seu rogo e o testamento teria validade  legal se fosse aprovado pelo 

tabelião (ORDENAÇÕES FILIPINAS, Liv. IV, 1870, p.900-904) 24. 

Outro profissional da escrita que redigiu três dos testamentos estudados, na 

falta do tabelião, é o escrivão. Como já dito, havia escrivães para diferentes cargos, 

e entre os testadores e amanuenses dos testamentos, há os escrivães dos órfãos, 

escrivães da Câmara e um escrivão da Igreja. 

O escrivão dos órfãos possuía as seguintes atribuições, segundo Salgado 

(1985, p.266): 

1. Cuidar dos órfãos, de seus bens e rendas. 

2. Elaborar, com o juiz dos Órfãos, um livro onde constarão o nome de cada 

órfão, filiação, idade, local de moradia, com quem mora, tutor e curador, 

bem como o inventário de seus bens móveis e de raiz e o estado em que 

se encontram. 

3. Assentar nos inventários as fianças, fiadores e as tutorias, declarando se 

estas são testamentárias, legítimas ou dativas. 

4. Escrever nos inventários os arrendamentos, contratos e soldadas feitos 

pelo juiz dos Órfãos. 

5. Guardar uma das três chaves da arca do dinheiro dos órfãos. 

 

Ao escrivão da Câmara competiam as seguintes atribuições, segundo 

Salgado (1985, p. 138-139; 152-153; 211): 

1. Fazer, anualmente, um livro em que conste toda a receita e despesa do 

Concelho (sic). 

                                                           
24

 Sobre as regras para a redação de um testamento, cf. p.118, capítulo sobre Análise Diplomática. 
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2. Escrever, em livro próprio, todos os acordos dos vereadores e oficiais do 

Concelho (sic) sobre as despesas deste. 

3. Escrever, em livro próprio, todos os acordos e mandados. 

4. Escrever nos feitos das injúrias verbais despachados na Câmara por 

juízes e vereadores. 

5. Escrever as cartas testemunháveis passadas pelos vereadores. 

6. Escrever nas eleições dos vereadores e oficiais da Câmara. 

7. Ter uma das chaves da arca do Concelho (sic), onde se guardam as 

escrituras deste. 

8. Ler e publicar, na primeira sessão mensal da Câmara, os regimentos dos 

oficiais e almotacés do Concelho (sic). 

9. Escrever, em livro próprio, os assentos de contas e descargas de gado. 

10. Escrever nas causas em que o tabelião das Notas for suspeito. 

11. Auxiliar o ouvidor ou juízes ordinários nas funções de Justiça. 

No decorrer dos anos, desde a criação do cargo em 1532, foram acrescidas 

as seguintes atribuições: 

1. Fazer assento do juramento do capitão-mor em livro assinado e numerado 

pelo corregedor (ouvidor) ou pelo provedor da comarca. 

2. Fazer assento em livros dos habitantes do termo engajados nas 

Ordenanças. 

3. Fazer assento, no livro da Câmara, dos vigias indicados pelo capitão-mor 

e eleitos pela Câmara. 

4. Assentar, em livro próprio, a posse e entrega do governo, com declaração 

do estado em que se encontram as fortalezas, povoações, navios, 

artilharia, armas e munições existentes com a assinatura de todos os 

presentes. 

5. Fazer as execuções, penhoras e demais diligências necessárias à 

arrecadação da fazenda dos defuntos, caso o provedor dos Defuntos e 

Ausentes assim o determine. 

 

Sobre as atribuições do escrivão da Igreja, nada foi encontrado. 

A remuneração do escrivão poderia variar muito, contudo o que seduzia o 

candidato era “o prestígio advindo do cargo e as benesses que conquistariam 

através da sua posição.” (ALMADA, 2011, 101). Ser indicado a um cargo público era 
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uma cessão do rei a um particular, ou seja, estava ligado mais à sociabilidade do 

que às necessidades práticas da administração. O privilégio da cessão deste cargo 

“estava diretamente associado à dignidade atribuída pelo monarca, correspondendo 

a prestígio, honras e privilégios, sendo uma forma de ascensão social para o 

beneficiário do cargo” (ALMADA, 2011, p. 101). No entanto, quem recebia este 

cargo se tornava devedor daquele que oferecia, no qual afirmava sua superioridade. 

 Nota-se que alguns dos indivíduos citados acima quanto aos seus cargos 

públicos e militares, foram escrivães e tabeliães ao mesmo tempo. Nos testamentos 

estudados neste trabalho há os autógrafos e idiógrafos. Entre os idiógrafos há os 

escritos por tabeliães, escrivães, religiosos e por uma pessoa que sabia escrever. A 

tabela 1 apresenta o número de tipos de escribas, conforme aparecem nos 

testamentos estudados: 

 

Tabela 1 – Autores materiais dos testamentos 

Autores Testamentos Porcentagem 

Idiógrafos Pessoa privada a 

pedido do testador 

2, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 19, 

22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 

62,16% 

Padre, Religioso 6, 15, 21, 37 10,81% 

Escrivão 5, 17, 20 8,11% 

Tabelião 1, 3, 8 8,11% 

Autógrafos 10, 11, 18, 27 10,81% 

Total 37 100% 
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1.5 OS TESTADORES E OS AMANUENSES: INFORMAÇÕES 

GENEALÓGICAS 

Com o intuito de identificar os setenta autores dos testamentos (tanto 

testadores quanto amanuenses) para se obter uma perspectiva mais clara sobre 

quem eram os indivíduos da sociedade taubateana da segunda metade do século 

XVII, foram levantados, a partir de leituras bibliográficas e de seus próprios 

testamentos e inventários, alguns dados pessoais sobre esses indivíduos. Partindo 

da mesma análise de Castilho (2011, p.276), percebe-se que os autores intelectuais 

e materiais25 dos testamentos dividiam-se em três categorias, quanto à sua origem: 

portugueses, paulistas (entre eles, os mamelucos) e não-paulistas. Há também os 

indivíduos não identificados por falta de informações.  

 

Tabela 2 – Distribuição dos autores dos testamentos de acordo com seu local de nascimento 

Autores Locais Quantidade Porcentagem 

Não 

identificados 

21 testadores não identificados 

26 amanuenses não 

identificados 

47 66,19% 

Paulistas São Paulo – 6 testadores e 4 

amanuenses 

Taubaté – 2 testadores e 1 

amanuense 

Mogi das Cruzes – 2 

testadores 

São Vicente – 1 testador 

Guaratinguetá – 1 testador 

São Sebastião – 1 testador 

 18 25,35% 

Portugueses Coimbra – 1 testador 

Almeida – 1 testador 

Ilha da Madeira – 1 testador 

Portugal (lugar não 

4  

 

5,63% 

                                                           
25

 “O autor material é aquele que elabora o objeto, o suporte, e sobre ele lança ideias que não são 
suas, de sorte que não é responsável pelo teor dessas ideias. Já o autor intelectual é, digamos, o 
dono dessas ideias, é quem transmite o pensamento que formará o conteúdo do documento, ainda 
que tal conteúdo seja lançado no documento por outra pessoa (autor material)” (XAVIER, 2012).  
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especificado) – 1 amanuense  

Italiano 

Brasileiro (não-

paulista) 

Gênova – 1 testador 

Angra dos Reis- 1 testador 

1 

1 

2,82% 

Total   71 100% 

 

Para o levantamento biográfico e genealógico de cada autor, utilizaram-se a 

obra de Leme, dividida em 9 volumes, a Genealogia Paulistana (1903-1905)26; o site 

Projeto Compartilhar27, coordenado por Sette e Junqueira (2004); livros sobre as 

cidades de Tremembé e Pindamonhangaba, e o Dicionário de bandeirantes e 

sertanistas do Brasil, de Franco (1954), além dos testamentos e inventários dos 

autores dos documentos. Ao final do trabalho, fez-se um índice de antropônimos, 

com a localização de cada indivíduo citado nos testamentos. Além dos autores 

(materiais e intelectuais), outros nomes são apresentados, permitindo perceber as 

relações que existiam no período. Ao longo do trabalho, preferiu-se manter a grafia 

moderna para os nomes próprios, exceto no índice de Antropônimos. 

 

Testamento 1: 30/01/1651 –Testador: Jorge Lopes 

Jorge Lopes não assinou o testamento e estava doente à época em que foi 

redigido. Era solteiro e tinha um filho chamado Domingos. O capitão João do Prado 

Martins28 foi seu testamenteiro e inventariante. Em seu inventário, datado de 06 de 

março de 1951, há um recibo no qual consta que Beatriz de Edra era sua mãe e, na 

nomeação do curador, aparece Manoel Lopes como curador de seu filho (Inventário 

de Jorge Lopes, 1651. C. 2.º O., CX. 1, n.º3, AHMT). Com o nome da mãe, 

encontraram-se em Sette e Junqueira (2004), indícios do que poderia ser a família 

de Jorge Lopes. Beatriz de Edra era filha de Paula Fernandes e Jorge de Edra, 

moradores da vila de São Paulo. Jorge de Edra morreu em 1647 e Paula em 1648, 

                                                           
26

 “Genealogia Paulistana” é uma obra escrita por Luís Gonzaga da Silva Leme, entre os anos de 
1903 e 1905. Dividida em 9 volumes, trata-se de um estudo histórico-genealógico das principais 
famílias de povoadores de São Paulo. Cada volume é dividido por Títulos, representados pelos 
sobrenomes das diferentes famílias e seus descendentes. 
27

 O Projeto Compartilhar é um site que abriga informações encontradas em documentos referentes 
às famílias dos povoadores da antiga Capitania de São Vicente, e sua migração para o sul de Minas 
até meados do século XIX. Pesquisa realizada por Bartyra Sette e Regina Moraes Junqueira, 
coordenadoras do projeto, e por colaboradores. Os documentos são organizados por nome dos 
arquivos consultados e a tipologia analisada. Cf.: <http://www.projetocompartilhar.org/>. 
28

 O capitão João do Prado Martins era pai de Domingos do Prado Martins, amanuense do 
testamento 12.  
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deixando inventário e testamento, com trechos publicados no mesmo site. Segundo 

o inventário e testamento de Paula Fernandes, ela tinha 17 filhos e muitos deles 

estavam ausentes. Sette e Junqueira (2004) afirmam que, em 1648, Beatriz de Edra 

e seu marido Gonçalo ou Manoel Lopes estavam ausentes para Taubaté. Manoel 

Lopes é o mesmo nome do curador do filho do testador.  

 

Testamento 1 – Tabelião: Luis Álvares Correa  

Luis Álvares Correa foi tabelião da vila de Taubaté entre os anos de 1649 a 

1651. Há um Luis Alvares Correa, falecido em Guaratinguetá (SETTE; JUNQUEIRA, 

2004), que possivelmente é o mesmo em questão. Segundo o site, Luis Álvares 

Correa era casado com Maria de Pina e foram inventariados em Guaratinguetá no 

ano de 1657. Teve os seguintes filhos: Maria Correa, casada com Salvador da Motta 

Lobo; Ana de Pina casada com Álvaro Machado; Jerônimo Alvares, Salvador 

Correa, Maria, Francisca. 

 

Testamento 2:  21/10/1654 – Testadora: Francisca Cardoso 

 Francisca Cardoso não assinou o testamento “uisto ser molher enão Saber 

asinar” (l. 114). Estava doente à época em que o mesmo foi redigido  e não diz sua 

naturalidade. Era esposa do capitão Manoel da Costa Cabral29. Teve os seguintes 

filhos: Domingos Velho Cabral, Maria Cardoso, Lourenço Velho Cabral, capitão 

Manoel da Costa Cabral30, Gaspar Velho Cabral, Antonio Velho Cabral, João de 

Arruda Cabral e Francisca Romeiro Velho Cabral. No testamento de Francisca não 

há referência sobre a filha Anna Cabral, mas ela está entre os filhos na Genealogia 

Paulistana. Seu testamenteiro foi o filho Domingos Velho e o inventariante foi o filho 

capitão Manoel da Costa Cabral. Seu inventário é datado de 08 de junho de 1655. 

Leme (VII, 1905, p. 343-396), afirma sobre o seu marido, o capitão Manoel da Costa 

Cabral:  

Foi progenitor desta família na capitania de S. Paulo o capitão Manoel da 
Costa Cabral, natural da ilha de São Miguel, descendente da ilustre casa do 
senhor de Belmonte, como vê no brasão de armas passadas em Lisboa em 
1709 a seu sobrinho Gaspar de Andrade Columbreiro, natural da ilha de 
Sta. Maria [...]. Casou o capitão Manoel da Costa Cabral 1.ª vez na vila de 
Mogi das Cruzes com Francisca Cardoso, † em 1655 em Taubaté [...]” 
(LEME, VII, 1905, p. 343). 
 

                                                           
29

 Há no Arquivo Histórico de Taubaté o inventário de 24/04/1659 e testamento sem data do capitão 
Manoel da Costa Cabral.  
30

 Capitão Manoel da Costa Cabral (filho) é o amanuense do testamento 36. 
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Francisca Cardoso era filha de Gaspar Vaz Guedes e de Francisca Cardoso. 

Segundo Leme (VIII, 1905, p.535-536), seu pai era natural da capitania do Espírito 

Santo, filho de Antonio Vaz Guedes, natural de Mesão Frio e de Margarida Correa. 

Sua mãe Francisca Cardoso, era filha de Braz Cardoso, natural de Portugal e 

fundador de Mogi das Cruzes, e de Francisca da Costa. 

Sobre Gaspar Velho Cabral, um dos filhos da testadora, Franco (1954, p. 86-

87) afirma que “foi bandeirante que às suas expensas acompanhou o governador 

Estevão Ribeiro Baião Parente, quando foi combater os bárbaros da Bahia, tendo 

tido patente de capitão da vanguarda [...]”. Foi juiz ordinário e dos órfãos da vila de 

Taubaté em 1670. 

 

Testamento 2 – amanuense: Pedro de Pontes. 

Pedro de Pontes era, segundo Sette e Junqueira (2004), no item que trata do 

o inventário de Luis Álvares Correa31, tabelião das notas, do judicial e dos órfãos da 

Vila de Guaratinguetá. Em Taubaté, Pedro de Pontes foi escrivão dos órfãos em 

1653.  

 

Testamento 3: 07/11/1655 – testadora: Maria Delgado 

Maria Delgado não assinou o testamento, estava doente à época em que o 

mesmo foi redigido e não diz sua naturalidade. Era viúva de Braz Gonçalves e teve 

os seguintes filhos: Pero Gonçalves Delgado, Marcos Fernandes Delgado, Ascença 

Gonçalves, Antonia Gonçalves e Izabel Fernandes.  Leme (I, 1903 p.22-25), afirma 

que Braz Gonçalves, marido da testadora, era filho de um homônimo, chamado de 

“o moço”, falecido em 1603, no sertão, casado com Catarina de Burgos, filha de 

André de Burgos e de Maria Rodrigues. Seu avô, também chamado Braz Gonçalves, 

casou-se com a filha do cacique de Virapueiras, batizada com o nome de Margarida 

Fernandes. No entanto, Sette e Junqueira (2004), asseveram que Braz Gonçalves, 

casado com Maria Delgado, não era filho de Braz, o moço e de Catarina de Burgos. 

João Ribeiro de Lara era seu testamenteiro e inventariante. Seu inventário é datado 

de 14 de agosto de 1657. 

Uma das filhas de Maria Delgado, Antonia Gonçalves, era casada com 

Antonio Cubas de Macedo, que segundo Leme (I, 1903, p.44) faleceu em 1622 com 
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 Luis Álvares Correa é o tabelião do testamento 1. 
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testamento em São Paulo e era filho de Affonso Dias e de Francisca Cubas. Leme 

não pôde afirmar com certeza se Affonso Dias era filho ou neto de João Ramalho e 

de Izabel Dias, mas sabe com certeza que era seu descendente. No Arquivo 

Histórico de Taubaté há o inventário do irmão, Custódio Dias de Macedo, datado de 

1660. Outro irmão de Antonio Cubas Raposo, chamado Ascenso Dias de Macedo, 

era juiz de órfãos em 1658.  

Antonia Gonçalves casou-se então com Gaspar de Medeiros, natural do Rio 

de Janeiro, filho de Bento de Medeiros e Izabel de Paris. A mãe de seu segundo 

marido, era filha natural de José de Paris, falecido em 1617. 

Outra filha de Maria Delgado, Izabel Fernandes, foi casada com José de 

Paris32, que também era seu testamenteiro. José de Paris era filho do homônimo 

(falecido em 1617) e de Maria da Cunha (LEME, V, 1904, p.3). Sette e Junqueira 

(2004), disponibilizaram trechos do testamento do pai. Eram de São Paulo, e José 

de Paris nasceu em 1602. Gaspar de Medeiros, segundo marido de Antonia 

Gonçalves, citada acima, era sobrinho de José de Paris, filho de sua irmã Izabel de 

Paris.  

 

Testamento 3 – tabelião: Francisco Ribeiro Banhos 

Foi escrivão dos órfãos e tabelião na Vila de Taubaté por volta dos anos de 

1655 e 1656. Sette e Junqueira (2004) disponibilizaram algumas informações a seu 

respeito. Casou-se com Maria Ramires antes de 1640 e teve os filhos seguintes: 

Manoel Ribeiro Couceiro, Antonio Ribeiro Couceiro e Francisco Ribeiro de Lima. 

Maria Ramires era filha de Antonio Alvares Couceiro, nascido em Portugal e de 

Maria Ramires. Estabeleceram-se na Capitania de São Vicente no início do século 

XVII. 

 

Testamento 4: 13/02/1658 – testadora: Ana Rodrigues 

Ana Rodrigues não assinou o testamento por não saber escrever, estava 

doente à época em que o mesmo foi redigido e não diz sua naturalidade. Era esposa 

de Batista Gago e teve os seguintes filhos: Jorge, Izabel, Maria e Joana. Seu marido 

foi seu testamenteiro e inventariante. Seu inventário é datado de  27 de junho de 

1658. Em Sette e Junqueira (2004), há trechos do inventário e testamento de 
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 Há no arquivo Histórico de Taubaté o inventário de 14/09/1659 e o testamente de 17/06/1659 de 
José de Paris. 
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Catarina do Prado. Sabe-se que foram deixados a Batista Gago uma escrava e um 

escravo, e no inventário consta que João Gago iria mandar buscar quitações em 

Taubaté de Batista Gago. 

.  

Testamento 4 – amanuense: Pedro de Fontes 

Não foi encontrada nenhuma informação sobre Pedro de Fontes. 

 

Testamento 5: 17/08/1660 – testador: Capitão Domingos Pires Valadão 

O Capitão Domingos Pires Valadão assinou o testamento, estava doente à 

época em que o mesmo foi redigido e não diz sua naturalidade. Sua esposa 

chamava-se Antonia da Cunha e com ela não teve filhos. Foi sua testamenteira e 

inventariante. Declarou que teve um filho bastardo chamado Antonio Pires. Declarou 

também que tinha um sobrinho chamado Gaspar Vaz da Cunha, que é descrito 

como procurador da viúva e curador do órfão. Era Capitão e juiz de órfãos da vila de 

Taubaté em 1667 e 1678. Seu inventário é datado de 15 de julho de 1661. 

Leme (V, 1904, p. 3-137), afirma que Gaspar Vaz da Cunha, de alcunha 

Jaguareté, era filho de Cristovão da Cunha de Unhatte, filho de Henrique da Cunha 

Gago e de sua segunda esposa Mécia Fernandes (Mecia-ussú), e de Mécia Vaz 

Cardoso, filha de Gaspar Vaz Guedes e de Francisca Cardoso33. Os pais de 

Henrique da Cunha Gago chamavam-se Henrique da Cunha e Filipa Gago34. Sobre 

Gaspar Vaz da Cunha, Franco (1954, p. 132) afirma que sua alcunha era Jaguara e 

entre seus feitos, destaca-se o seguinte: 

Logo no começo do descobrimento das Minas Gerais fez uma bandeira ao 
Rio das Mortes, onde os indígenas lhe mostraram ouro no capim, em 
folhetas e grãos[...] Em 1703 o capitão Jaguara abriu o primeiro caminho 
que ia de Pindamonhangaba ao Sapucaí, varando o sertão até as campinas 
do Capivari. Foi seguindo esse caminho que o sargento-mor Miguel Garcia 
descobriu as minas de ouro de Itagibá, antiga denominação do distrito da 
Campanha do Rio Verde. O capitão Jaguara, que fixou residência no Rio 
das Mortes, foi um acérrimo combatente dos emboabas. 

 

Testamento 5 – escrivão da Câmara: João Velloso 

João Velloso foi escrivão da Câmara em 1660 e dos órfãos na vila de Taubaté 

entre os anos de 1659 e 1661. 
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 Sobre Gaspar Vaz Guedes e Francisca Cardoso, conferir o texto de Francisca Cardoso, testadora 
do testamento 2. 
34

 Sobre Henrique da Cunha e Filipa Gago, conferir o texto de Paula da Cunha, testadora do 
testamento 20. 
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Testamento 6: s/d – testador: João Lopes Gil 

João Lopes Gil não assinou o testamento e estava doente à época em que o 

mesmo foi redigido. Seu testamento é bem breve, não informando nada a respeito 

de sua família. As informações encontradas são de seu inventário datado de 10 de 

outubro de 1660. Sua esposa chamava-se Catarina Cabreira, foi sua inventariante e 

com ela teve os seguintes filhos: Salvador, Francisco, Paula e Joana (Inventário 

João Lopes Gil, 1660. C. 2.º O., CX. 1, n.º15, AHMT).  

 

Testamento 6 – amanuense: Padre Miguel Vellozo 

Padre Miguel Vellozo foi vigário de Taubaté, provavelmente entre os anos de 

1660 até 1663. No inventário de Antonio Rodrigues35, há um recibo pelas missas 

pedidas em testamento assinado pelo padre Miguel Vellozo e em seu testamento, 

declarou que devia ao dito padre, doze vinténs de ordenado (Inventário e testamento 

de Antonio Rodrigues, 1663. C. 2.º O., CX. 1, n.º24, AHMT). No inventário de 

Antonio de Faria Albernaz também há recibo de missas e legados (Inventário de 

Antonio de Faria Albernaz, 1663. C. 2.º O., CX. 1, n.º23, AHMT). No inventário de 

Francisca Luis36, o padre era fiador e recebeu dinheiro (Inventário de Francisca Luis, 

1663. C. 2.º O., CX. 1, n.º25, AHMT). 

 

Testamento 7: 26/01/1661 – testador: Antonio Rodrigues 

Antonio Rodrigues não assinou o testamento e estava doente à época em que 

o mesmo foi redigido. Natural de Coimbra, filho de Manoel Rodrigues e de Maria 

Dias, alegou em seu testamento que seus pais moravam em Castelo Viegas quando 

veio para o Brasil. Sua esposa chamava-se Catarina da Costa37, filha de Maria 

Gonçalves, e tinha os seguintes filhos: Antonia Dias, Antonio Rodrigues, Manoel 

Rodrigues e Maria. Seu tio Sebastião Gil38 era seu testamenteiro e sua esposa, sua 

inventariante. Seu inventário é datado de 13 de agosto de 1663. 
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 Antonio Rodrigues é o testador do testamento 7. 
36

 Francisca Luis é a testadora do testamento 9. 
37

 Há no arquivo Histórico de Taubaté o inventário de 06/08/1667 e o testamento de 03/07/1667 de 
Catharina da Costa.  
38

 Sebastião Gil era pai de Francisco Gil de Siqueira, testador do testamento 23.  
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Testamento 7 – amanuense: Antonio Cardoso 

Não foram encontradas informações sobre Antonio Cardoso. 

 

Testamento 8: 13/--/1663 – testador: Antonio Ribeiro 

Antonio Ribeiro assinou seu testamento e estava doente à época em que o 

mesmo foi redigido. Declarou sua naturalidade, no entanto, não foi possível 

identificá-la devido à corrosão do papel. Filho de Januário Ribeiro e de Marina de 

Lara. Sua esposa chamava-se Ana Cardoso. Tiveram os seguintes filhos: João e 

Catarina. Sua esposa foi sua inventariante e Manoel Lopes Fernandes, seu 

testamenteiro. Sua mãe enviuvou e casou-se pela segunda vez com Antonio de 

Faria Albernaz, a quem o testador chamava de pai. Seu inventário é datado de 30 de 

abril de 1664. Ao final do mesmo, há um Termo de Curadoria e Tutela, datado de 

1670, no qual sua mãe requer a tutoria de seus netos, justificando que Ana Cardoso 

casou-se novamente e foi para São Paulo. 

Segundo Leme (VII, 1905, p. 166-168), Januário Ribeiro, pai do testador, 

morreu com testamento em 1638 em São Paulo, e era filho de Estevão Ribeiro, o 

moço e de Maria Duarte. Estevão Ribeiro “tomou parte na expedição de Nicolau 

Barreto ao Guairá, em 1602” (FRANCO, 1954, p. 333). Era filho de Estevão Ribeiro 

Bayão Parente, natural de Beja e de Magdalena Fernandes Feijó de Madureira, 

natural do Porto, de onde vieram para São Vicente e São Paulo. Leme (IX, 1905, p. 

53-57), relata que Marina de Lara, mãe do testador, era filha de Maria de Chaves e 

de Manoel Godinho de Lara, falecido em 1655, em Mogi das Cruzes. Maria de 

Chaves era filha de Domingos Dias, natural da freguesia de São Miguel e de 

Marianna de Chaves. Manoel Godinho era filho de Francisco Godinho, morador da 

Capitania do Espírito Santo e de Joana Fernandes que, como afirmam Sette e 

Junqueira (2004), também era mãe de Bento Fernandes, que por sua vez era pai de 

Miguel Fernandes Edra39.    

A irmã do testador, Francisca Ribeiro Duarte, era esposa de Salvador de 

Faria Albernaz, natural do Rio de Janeiro, filho do capitão Antonio de Faria 

Albernaz40 e de sua primeira mulher Catarina de Sisneiro (LEME, VII, 1905, p. 168). 

Antonio de Faria Albernaz “tomou parte na bandeira de 1636, chefiada por Antonio 
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 Miguel Fernandes Edra é o testador do testamento 11. 
40

 Há no arquivo Histórico de Taubaté o inventário de 19/08/1663 e o testamento de 21/08/1659 do 
capitão Antonio de Faria Albernaz. 
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Raposo Tavares e que talou41 a região do Tape, no Rio Grande do Sul” (FRANCO, 

1954, p. 16). Juiz ordinário e dos órfãos em 1655 e falecido em 1663 em Taubaté. 

Segundo seu testamento, Catarina de Sisneiro foi sua primeira esposa e Marina de 

Lara, mãe do testador Antonio Ribeiro, a segunda, portanto Antonio de Faria 

Albernaz era padrasto de Antonio Ribeiro e de seus irmãos e ao mesmo tempo era 

sogro da irmã do testador, chamada Francisca (Testamento de Antonio de Faria 

Albernaz , 1663. C. 2.º O., CX. 1, n.º23, AHMT). Salvador de Faria Albernaz teve 

posto de sargento-mor, foi para o sertão com o coronel Salvador Fernandes Furtado 

de Mendonça42, na região mineira do Carmo, descobriu “ouro do Inficionado e 

acompanhou os Camargos no descobrimento desse metal no ribeiro do mesmo 

nome. Segundo Diogo de Vasconcelos, foi perseguido pelo Santo Ofício e morreu 

pobre nas Minas Gerais” (FRANCO, 1954, p. 16-17). 

 

Testamento 8 – tabelião: Domingos Alves Ferreira 

Domingos Alves Ferreira, segundo Leme (V, 1904, p.431), foi casado com 

Andreza de Castilho43 e teve os seguintes filhos: capitão Domingos Alves Ferreira e 

Bárbara Moreira de Castilho. Sua esposa, Andreza de Castilho, era filha de Guiomar 

de Alvarenga e de Francisco Álvares Correa e irmã de João Correa44. 

Seu filho, o capitão Domingos Alves Ferreira casou em Taubaté com Tomásia 

Pedroso da Silveira, filha do mestre de campo Carlos Pedroso da Silveira45 e de 

Izabel de Souza Ebanos Pereira. 

Foi escrivão dos órfãos e tabelião na vila de Taubaté entre os anos de 1662 e 

1664. Recebeu dois mil réis de Bernardo Sanches della Pimenta procedidos de um 

oficio e três lições em 1684, constantes no Inventário de Paula da Cunha46 

(Inventário de Paula da Cunha, 1684. C. 2.º O., CX. 3, n.º13, AHMT). 

 

Testamento 9: 11/05/1663 – testador: Francisca Luis 

Francisca Luis não assinou o testamento por não saber assinar e estava 

doente à época em que o mesmo foi redigido. Natural de São Paulo e filha natural 
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 Talar: causar grave estrago em (algo); devastar, arrasar. Cf: Houaiss, 2001. 
42

 Salvador Fernandes Furtado de Mendonça foi filho de Manoel Fernandes Edra, amanuense do 
testamento 14. 
43

 Andreza de Castilho também foi mãe de Francisco Felix Correa, amanuense do testamento 26. 
44

 João Correa é o testador do testamento 15. 
45

Carlos Pedroso da Silveira é o amanuense do testamento 34. 
46

 Paula da Cunha é a testadora do testamento 20. 
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de Miguel Luis, foi casada, pela primeira vez com Francisco de Moraes, com quem 

teve um filho chamado Miguel. Falecendo o primeiro marido, casou-se novamente 

com João Teixeira e não tiveram filhos. Seu segundo marido foi o testamenteiro e 

inventariante. Há no inventário, datado de 09 de agosto de 1663, alegações e 

pedidos de curadoria do órfão Miguel, pedido feito pelo irmão da testadora e tio do 

órfão, João Luis, e pelo pai do primeiro marido e avô do órfão, Damião de Moraes. 

Devido à avançada idade do avô, e pela alegação de que estava doente, a curadoria 

passou ao tio João Luis. No inventário há também a alegação feita por Damião de 

Moraes de que João Luis levou para o sertão uma peça do gentio da terra chamado 

Gonçalo, que fazia parte da herança do órfão; No entanto o índio lá morreu e João 

não fez a substituição por outra peça (Inventário de Francisca Luis, 1663. C. 2.º O., 

CX. 1, n.º25, AHMT). 

Foram encontradas algumas informações sobre a família do primeiro marido 

da testadora, extraídas de Leme (VII, 1905, p.3-25), onde se relata que Damião de 

Moraes, casado com Joana Ramalho, falecida em Taubaté em 1688, tinha entre 

seus filhos um, chamado Francisco, casado e falecido no sertão. Acredita-se que 

este filho seja Francisco de Moraes, primeiro marido da testadora.  

Damião de Moraes era filho natural Pedro de Moraes d’Antas, falecido em 

1644, casado com Leonor Pedroso, falecida em 1636, filha de Estevão Ribeiro 

Bayão Parente e de Magdalena Fernandes Feijó de Madureira47. Pedro de Moraes 

era filho de Balthazar de Moraes d’Antas que, vindo de Portugal, foi morar em São 

Paulo, e de Brites Rodrigues Annes, vinda também de Portugal com sua mãe 

Joanne Annes Sobrinho. Ainda segundo Leme (VII, 1905, p.4), após a morte de seu 

pai, em 1600, Pedro de Moraes requereu “ao governador geral do estado dom 

Francisco de Sousa, que lhe fossem guardados e cumpridos os privilégios, honras e 

liberdades que lhe competiam pelos instrumentos de seu defunto pae”, sendo-lhe 

deferido numa provisão feita pelo próprio governador e reconhecida pelos tabeliães 

de São Paulo, Santos e São Vicente.  

Joana Ramalho, mãe de Francisco de Moraes, era, segundo Leme (I, 1903, p. 

1-43), filha de Francisco Ramalho de Macedo – o Tumarutaca, senhor da aldeia 

Guanga que, “ajudou nas guerras e successos passados com sua pessoa e 

escravos à sua custa, e mais, que era filho de morador antigo e honrado” (LEME, I, 
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 Sobre Estevão Ribeiro Bayão e Magdalena Fernandes Feijó de Madureira, conferir o texto de 
Antonio Ribeiro, testador do testamento 8. 
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1903, p.43) e de Francisca Ramalho. Francisco Ramalho de Macedo era neto de 

João Ramalho, conhecido fundador da povoação de Santo André da Borda do 

Campo. 

 

Testamento 9 – amanuense: Antonio Lourenço 

Antonio Lourenço era casado com Maria Luis, sua inventariante, e teve com 

ela os seguintes filhos: Isabel Cardoso, casada com Antonio Rodrigues; Manoel 

Cardoso, Mateus Vaz Cardoso, Domingos Luis, Antonio Lourenço, Francisco de 

Camargo, Maria Cardoso, Francisca Cardoso. Seu inventário é datado de 13 de 

agosto de 1682 e encontra-se no Arquivo Histórico de Taubaté. 

Segundo Leme (I, 1903, p. 83-84), Maria Luis foi sua segunda esposa, pois foi 

casado pela primeira vez com Maria das Neves. Era filho de Antonio Lourenço e da 

segunda esposa Isabel Cardoso. Seu pai era filho de Domingos Luis, o Carvoeiro, 

natural de Marinhota, freguesia de Santa Maria da Carvoeira, cavaleiro da Ordem de 

Cristo, fundador da capela de Nossa Senhora da Luz no sítio do Guarepe. Faleceu 

em São Paulo no ano de 1615. Domingos Luis era filho de Lourenço Luis e de 

Leonor Domingues, naturais de Portugal. Isabel Cardoso, sua mãe, era filha de 

Gaspar Vaz Guedes e de Francisca Cardoso48. 

 

Testamento 10: 24/10/1663 – testador/ amanuense: Jorge da Costa 

 Jorge da Costa escreveu e assinou seu próprio testamento e não relatou seu 

estado de saúde à época em que o mesmo foi redigido. Testamento breve, com 

poucas informações pessoais. Não diz sua naturalidade, os nomes de seus pais e se 

era casado. Os parentes mencionados no testamento foram: irmã Maria da Costa, 

tio Domingos Lemes, sobrinho Luiz de Souza Ferreira (casado com Maria de Souza 

de Barros, filha de Miguel Fernandes Edra, seu primo), primo Miguel Fernandes 

Edra49 e tia Maria de Freitas (mãe de Miguel Fernandes Edra). No inventário, datado 

de 22 de outubro de 1664, seu irmão João da Costa50 pede a curadoria de suas 

filhas Escolástica e Domingas e é seu inventariante.  
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 Sobre Gaspar Vaz Guedes e Francisca Cardoso, conferir o texto sobre Francisca Cardoso, 
testadora do testamento 2. 
49

 Miguel Fernandes Edra é o testador do testamento 11. 
50

 Há no arquivo Histórico de Taubaté o inventário de João da Costa, datado de 14/06/1678. 
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Testamento 11: 06/07/1665 – testador/amanuense: Capitão Miguel 

Fernandes Edra 

O capitão Miguel Fernandes Edra escreveu e assinou seu próprio testamento 

e não estava doente à época em que o mesmo foi redigido. Não diz sua naturalidade 

e os nomes de seus pais. Foi casado pela primeira vez com Tomasia de Souza, 

falecida em 1656 e com ela teve 8 filhos, dos quais 5 eram vivos: Maria de Souza de 

Barros, Maria Vitória, Benta de Freitas, Tomasia e João. Segundo seu testamento, 

após a morte da primeira esposa, teve dois filhos bastardos, Domingos e 

Sebastiana, com uma índia chamada Adriana. Casou-se pela segunda vez com 

Maria Martins da Cunha e não tiveram filhos. Maria Martins foi casada pela primeira 

vez com Manoel Tenório e tiveram quatro filhos. Afirmou ainda que um de seus 

filhos, também chamado Miguel, havia morrido no sertão, juntamente com o filho de 

sua segunda esposa Maria Martins. Sua segunda esposa era sua inventariante e 

testamenteira. O Codicilo anexo relata que seu compadre Pedro Gil lhe entregou 

seis libras de pólvora e chumbo, quando de sua partida para o sertão, com a 

condição de usá-las somente em serviço e gasto do arraial. Miguel afirmou que não 

as utilizou, e lhe entregaria, mas a pólvora se molhou “alagando me” como ele 

mesmo escreveu, no rio das Velhas. Isto prova que ele estava em um arraial e 

provavelmente quando voltava se molhou no Rio das Velhas, em Minas Gerais 

(Codicilo de Miguel Fernandes Edra, 1667. C. 2.º O., CX. 1, n.º 31, f. 4 r. AHMT). Os 

demais parentes mencionados no inventário, datado de 29 de agosto de 1667, e 

testamento foram: Manoel Fernandes Edra, irmão (amanuense do testamento 14), 

João da Costa, primo (irmão do testador do testamento 10), Alferes Luiz de Souza 

Ferreira51, genro, casado com a filha Maria de Souza Barros, e Gabriel da Cunha, 

genro, casado com a filha Maria Vitória. 

Sabendo-se que Manoel Fernandes Edra era seu irmão, foi encontrado no 

site Genealogia Brasileira - títulos perdidos (RICHA, s/d), a indicação de que Manoel 

Fernandes Edra era filho de Maria de Freitas e Bento Fernandes. No testamento de 

seu primo Jorge da Costa52, o mesmo afirmou que sua tia chamava-se Maria de 

Freitas e que era primo de Miguel Fernandes Edra. Com os nomes dos pais, 

encontraram-se, em Sette e Junqueira (2004), indícios do que poderia ser a família 
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de Miguel Fernandes Edra. Maria de Freitas era filha de Paula Fernandes e Jorge de 

Edra53, moradores da vila de São Paulo.  

Ainda em Sette e Junqueira (2004) foram encontradas informações sobre o 

possível pai de Miguel Fernandes Edra, chamado Bento Fernandes. Consta que 

este último, natural da Capitania do Espírito Santo, era filho do primeiro casamento 

de Joana Fernandes, casada segunda vez com Francisco Godinho, com quem teve 

outro filho chamado Manoel Godinho de Lara54.  

 

Testamento 12:  25/08/1666 – testador: Cristóvão Rodrigues della Penha 

Cristóvão Rodrigues della Penha assinou o testamento e estava doente à 

época em que o mesmo foi redigido. Natural da vila de Almeida, Portugal, era filho 

de Antonio Rodrigues Del Canho e de Leonor Dias. Casado com Inês Rodrigues de 

Morais, teve os seguintes filhos: Antonio Rodrigues Del Canho, Baltazar Rodrigues 

de Moraes, Cristóvão Rodrigues della Penha, Salvador, Anna de Moraes, Micaella 

de Moraes e Inês Rodrigues. Sua esposa foi sua testamenteira e inventariante. Foi 

juiz ordinário e dos órfãos em 1660. Seu inventário é datado de 22 de outubro de 

1666. 

 

Testamento 12 – amanuense: Domingos do Prado Martins  

Domingos do Prado Martins, segundo Leme (III, 1904, p.90-198), era casado 

com Catarina Dias, falecida em Taubaté em 166155 e com ela teve um filho chamado 

João. Irmão de Joana do Prado, assinou como testemunha o testamento de seu 

cunhado, Sebastião Vaz Cardoso56. Era juiz ordinário e dos órfãos em 1679 

(inventário do cunhado). Filho do capitão João do Prado Martins57 e de Maria Leme 

de Chaves, que se casaram em São Paulo no ano de 1635 e posteriormente se 

mudaram para Taubaté, falecendo João em 1653.   

João do Prado Martins era filho de João do Prado e de Maria da Silva de S. 

Paio, filha de Domingos Martins. João do Prado faleceu em 1616 no sertão. Era filho 
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do homônimo João do Prado e Filipa Vicente, uns dos primeiros povoadores da 

capitania de São Vicente: 

 [...] João do Prado, natural da praça de Olivença da província do Alemtejo 
de Portugal, de nobreza ahi muito conhecida, que veiu nos princípios da 
povoação de S. Vicente com muitos outros nobres povoadores na 
companhia do donatário Martim Affonso de Souza pelos annos de 1531. 
Casou-se n’essa Villa com Filippa Vicente f.ª de Pedro Vicente e de Maria 
de Faria, naturaes de Portugal, que foram também dos primeiros 
povoadores [...] (LEME, III, 1904, p. 90-91). 
 

João do Prado fez entradas no sertão e aprisionou muitos índios. Em São 

Paulo, serviu em alguns cargos do governo, inclusive o de juiz ordinário em 1588 e 

1592. Faleceu em 1597 no arraial do capitão-mor João Pereira de Sousa Botafogo, e 

sua mulher faleceu em São Paulo, no ano de 1627.   

Maria Leme de Chaves, mãe de Domingos, era, como afirma Leme (I, 1903, 

p. 48-83), filha de Antonio Lourenço58 e da primeira esposa Marina (ou Marianna de 

Chaves). Marina de Chaves era, como afirma o mesmo autor, Vol. II – Título Lemes 

(1904, p.179-311 ) filha de Matheus Leme, natural de São Vicente, que se mudou 

com seus pais, Leonor Leme e Braz Teves (Esteves), para São Paulo, onde ocupou 

cargos públicos. Leonor e Braz vieram casados da Ilha da Madeira e eram 

proprietários do engenho de São Jorge dos Erasmos, em São Vicente, com que 

ficaram abastados. Matheus faleceu em 1633 e foi casado duas vezes, a primeira 

com Antonia de Chaves, mãe de Marina, que faleceu em 1610 e era natural de São 

Vicente, filha de Domingos Dias “natural da freguesia de S. Miguel, termo de 

Lourinhã, que foi nobre povoador da vila de São Vicente” (LEME, II, 1904, p. 310) e 

de Marianna de Chaves. 

 

Testamento 13: 18/02/1668 – testador: Miguel de Góis 

Miguel de Góis assinou o testamento e estava doente à época em que o 

mesmo foi redigido. Natural da vila de São Vicente, filho de Gabriel de Góis e de 

Inês Gonçalves. Casado com Maria Borges59, tiveram os seguintes filhos: Antonio de 

Góis Camacho, João de Góis Camacho, Gabriel de Góis Camacho, Francisco de 

Góis Camacho, Domingos de Góis Camacho, Miguel de Góis Camacho, Inês e 

Margarida. Alegou ter uma filha bastarda com a negra da terra chamada Vicência. 

Os cunhados mencionados no inventário, datado de 07 de setembro de 1668, 
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chamavam-se padre Gaspar Borges, Manoel Borges Conseiro. Seu testamenteiro 

chamava-se Francisco Borges Rodrigues e sua inventariante era sua esposa. 

Segundo Leme (III, 1904, p. 264) a família de Miguel de Góis descende “de um dos 

fidalgos que vieram pelos anos de 1538 a povoar a nova capitania de S. Vicente, 

dos quais faz menção frei Gaspar da Madre de Deus em sua obra editada por 

Francisco Affonso de Varnhagen V. 1.º pág. 28”. 

Maria Borges, esposa do testador, segundo Leme (I, 1903, p.30-34), era filha 

de Helena Rodrigues, falecida em 1635 e de Francisco Borges, natural de Portugal. 

Helena era bisneta de Catarina Ramalho, filha de João Ramalho, fundador de Santo 

André da Borda do Campo, e de Bartolomeu Camacho natural de Portugal.  

 

Testamento 13 – amanuense: Capitão Domingos Rodrigues do Prado 

O testamento do capitão Domingos Rodrigues do Prado é datado de 18 de 

março de 1715 e seu inventário de 22 de maio do mesmo ano e ambos preservam-

se no Arquivo Histórico de Taubaté. Testamento de mão comum com sua esposa 

Violante de Siqueira. Quem escreveu foi Domingos Gonçalves Ramos. O capitão 

Domingos assinou o testamento, já sua esposa não, pois alegou que não sabia 

escrever. Gozavam de boa saúde à época em que o mesmo foi redigido. Eram 

naturais da cidade de São Paulo, sendo o capitão Domingos filho de Francisco 

Rodrigues e Antonia Furtada60, e sua esposa, filha de Pedro Gil e outra Violante de 

Siqueira. Tiveram os seguintes filhos: Domingos Rodrigues do Prado, Dionísio 

Rodrigues do Prado, Salvador Rodrigues do Prado, Euzébio Rodrigues do Prado, 

Manoel Rodrigues do Prado61, João Rodrigues do Prado, Catarina de Siqueira 

casada com o capitão Domingos Luis Cabral, que também foi juiz ordinário e dos 

órfãos em 1688 e de 1695 a 1697, Antonia Furtada casada com João Cabral da 

Silva, Violante de Siqueira casada com o capitão Belchior Felix Correa, juiz ordinário 

e dos órfãos da vila de Taubaté em 1691, Filipa Rodrigues casada com João 

Monteiro de Queiroz, morador da cidade do Rio de Janeiro, Josefa Rodrigues do 

Prado casada com o capitão Gaspar Pereira de Castro. Declaram em testamento 

que os filhos Domingos, Salvador e Euzébio estavam ausentes por estarem nas 
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minas. O capitão Domingos Rodrigues do Prado foi juiz ordinário e dos órfãos em 

1674 e 1677. 

Leme (III, 1904, p. 304), afirma que o pai de Domingos Rodrigues do Prado, 

Francisco Rodrigues, faleceu em Taubaté em 1652 e era filho de Afonso Pires 

Rodrigues e de Ana Afonso. A mãe, Antonia Furtada, era filha de Filipa Vicente do 

Prado e do segundo marido Luiz Furtado, natural de Monsanto de Caminha. 

Domingos foi o testamenteiro e inventariante de sua mãe. Ainda segundo Leme (III, 

1904, p. 314), o capitão Domingos Rodrigues do Prado, chamado o longo, “foi 

pessoa de respeito e veneração em S. Paulo onde teve sempre as rédeas do 

governo; falleceu em 1715 em Taubaté [...]”.  

O capitão Domingos Rodrigues do Prado foi nomeado um dos testadores do 

testamento de Francisco Borges Rodrigues62, seu cunhado, juiz ordinário e dos 

órfãos na vila de Taubaté em 1660 e 1661 e casado com sua irmã Luzia Rodrigues 

do Prado. Entre seus 12 irmãos destacam-se Bernarda Rodrigues do Prado63 e o 

Padre Antonio Rodrigues do Prado64.  

O pai de sua esposa Violante de Siqueira era o capitão Pedro Gil. Natural de 

São Paulo, faleceu em Taubaté em 1668 e era casado com Violante de Siqueira65, 

falecida em 1656 em Taubaté, filha de Francisco Borges e de Helena Rodrigues. 

Violante de Siqueira era irmã de Helena Rodrigues, esposa de Sebastião Gil, que 

era irmão de Pedro Gil e tio de Antonio Rodrigues66, como já mencionado.  

Entre os filhos do capitão Domingos Rodrigues do Prado, destaca-se o seu 

homônimo. Nascido em Taubaté, casado com Leonor de Gusmão, filha do capitão-

mor Bartolomeu Bueno (o moço) e de Joana de Gusmão, foi um dos mais 

conhecidos sertanistas do período colonial. Domingos Rodrigues do Prado, foi 

descobridor das minas de Pitangui, onde teve a patente de capitão-mor mas, devido 

ao seu gênio “violento e rebelde, acompanhando as ideias de seu sogro Bartolomeu 

Bueno da Silva, o segundo Anhanguera, com referência aos emboabas envolveu-se 

em rixas e mais um levante, resultando ter de abandonar a vila foragido, nos 

primeiros dias do ano de 1720 [...]” (FRANCO, 1954, p. 309). O levante foi causado 
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devido ao tributo do quinto do ouro. O sertanista, seu sogro e cunhado, foram morar 

na vila de Parnaíba, em São Paulo. Com o passar do tempo, sentiu necessidade de 

voltar ao sertão e se animou em ir até as minas dos Martírios. Com a descoberta de 

ouro em Mato Grosso, o governador de São Paulo pediu ao rei de Portugal perdão 

dos crimes cometidos por Domingos Rodrigues do Prado, o que lhe foi concedido. 

Mas tarde partiu para Goiás, na busca incessante pelo ouro. Nessa busca encontrou 

o precioso metal e fundou, na mesma localidade, o arraial de Crixás, em 1734. 

Muitos pesquisadores atribuem a Domingos Rodrigues do Prado “ter mandado 

assassinar, em Taubaté, o representante do fisco, Carlos Pedroso da Silveira” 

(FRANCO, 1954, p. 311). Já no fim de sua vida, em seu sítio de Catalão, Goiás, 

entrou em conflito com uma escolta de Gregório Dias da Silva, no qual seu filho 

Bartolomeu Bueno do Prado matou um militar da mesma escolta. Resolveram fugir 

para São Paulo, mas Domingos Rodrigues do Prado, o filho, se encontrava muito 

velho e doente, não resistiu à viagem, morrendo no caminho, no ano de 1738. 

 

Testamento 14: s/d – testadora: Paula Fernandes 

Paula Fernandes não assinou o testamento e estava doente à época em que 

o mesmo foi redigido. Seu testamento foi feito aparentemente às pressas, com 

palavras breves, sendo identificado apenas como apontamento e, no final, como 

codicilo. Não há registro sobre sua naturalidade e sua inventariante era a mãe, 

Beatriz de Edra. Seu marido chamava-se Antonio Luis Carneiro (Grou), que estava 

ausente quando o testamento foi escrito e teve os seguintes filhos: João, Jaques, 

Maria e Estácia (Estaciana). O irmão de Paula Fernandes chamava-se João Lopes e 

era curador de seus filhos enquanto o marido estava ausente. Seu inventário é 

datado de 1670. 

A partir do nome da mãe, encontraram-se em Sette e Junqueira (2004), 

indícios do que poderia ser a família de Paula Fernandes, já descritos na biografia 

de Jorge Lopes67 seu possível irmão.  

 

Testamento 14 – amanuense: Manoel Fernandes Edra 

Manoel Fernandes Edra era filho de Maria de Freitas e de Bento Fernandes e 

irmão de Miguel Fernandes Edra68. Casado com Maria Cubas, sabe-se somente que 
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teve três filhos: Manoel Fernandes Cubas, o coronel Salvador Fernandes Furtado de 

Mendonça, natural de Taubaté e Mariana de Freitas, natural de São Paulo. Segundo 

o testamento de Salvador Fernandes Furtado de Mendonça, datado de 1725, que 

está anexado ao inventário e preservado no Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de 

Mariana - MG, (Inventário e Testamento de Salvador Fernandes Furtado de 

Mendonça, 1725, LA1,C. 2.º O., CX 138, n.º2800, AEAM), era casado com Maria 

Cardoso de Siqueira, e com ela teve os filhos seguintes: Antonio Fernandes Furtado, 

Feliciano Cardoso, Bento Fernandes Furtado, Boaventura Furtado de Mendonça, 

Reverendo Padre Salvador Fernandes Furtado, Maria de Freitas e Pombinha 

Furtado. Em 1687, partiu em uma bandeira para o sertão do Caeté, com seu 

cunhado Francisco Pedroso, e em “1694, juntamente com Manuel Garcia Velho e 

outros, fez uma entrada para a Casa da Casca, para as bandas do Rio Doce, em 

território das Minas Gerais, a fim de prear índios” (FRANCO, 1954, p. 246). 

Encontraram a bandeira de Bartolomeu Bueno de Siqueira no caminho, e juntos 

encontraram indícios de ouro. Salvador voltou a Taubaté e mostrou a Carlos 

Pedroso da Silveira que levou “ao Rio de Janeiro, dando-as em manifesto ao 

governador Sebastião de Castro e Caldas e escrevendo ao El-Rei sobre as 

descobertas [...]” (FRANCO, 1954, p.246). Recebeu em 1711, uma sesmaria de 

Antonio Coelho de Albuquerque, nas Minas Gerais, distrito de São Caetano, onde 

toda sua família passou a residir. Faleceu aos 21 de julho de 1725.  

Mariana de Freitas era casada com Amaro Gil e com ele teve, segundo seu 

testamento de 1709 (Autuamento de Petição de Mariana de Freitas, 1721, C. 2.º O., 

CX 9, n.º4, AHMT), os filhos seguintes: Miguel, Salvador, Sebastião, Francisco, 

Florência, casada com Antonio Jorge Paes, Maria da Conceição (beata69), Ana de 

Santa Clara (beata), Maria de Todos os Santos, casada com Domingos Rodrigues 

do Prado, Francisca de Freitas casada com o capitão João Vaz Cardoso e Maria. 

 

Testamento 15: 14/03/1670 – testador: João Correa 

João Correa assinou o testamento e estava doente à época em que o mesmo 

foi redigido. Natural da vila de Mogi das Cruzes, era filho de Francisco Alvares 

Correa e Guiomar da Alvarenga. Casado com Catarina de Sisneiro, teve um filho 
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chamado João. Sua esposa era sua inventariante e juntamente com Manoel 

Rodrigues era sua testamenteira. Seu inventário é datado de 1670. 

Seu pai, Francisco Álvares Correa, segundo Leme (V , 1904, p.431) era 

“natural da Villa Real, de nobilíssima ascendência, provedor da fazenda real da 

capitania de S. Vicente, o qual, quando passou pela Bahia, foi hospedado pelo 

governador geral do estado no seu palácio”. Sertanista, “tomou parte na bandeira de 

Nicolau Barreto ao Guairá, em 1603” (FRANCO, 1954, p. 118). Sua mãe, Guiomar 

de Alvarenga, nascida no Rio de Janeiro, era filha de Manoel Rodrigues de 

Alvarenga, natural de Lamego. João Correa era irmão de José de Castilho70 e de 

outro Francisco Álvares Correa71. 

Sua esposa, Catarina de Sisneiro, era filha de Salvador de Faria Albernaz72 e 

de Francisca Ribeiro.  

 

Testamento 15 – amanuense: Padre Jorge Moreira 

Há referência sobre um padre Jorge Moreira em Leme (VI, 1905, p. 27-45), no 

entanto, não se pode afirmar que se trata do mesmo. Padre Jorge Moreira foi vigário 

de Mogi das Cruzes, filho de Balthazar de Godoy e de sua segunda esposa, Maria 

Jorge. Balthazar de Godoy era filho de outro Baltazar de Godoy, “nobre castelhano, 

que veiu á S. Paulo na 2.ª parte do século XVI em tempo do domínio de Castella no 

Brasil” (LEME, VI, 1905, p.03) e de Paula Moreira, filha do capitão-mor governador 

Jorge Moreira, natural do Rio Tinto, Porto , e de Izabel Velho. 

Maria Jorge, mãe do padre Jorge Moreira, era filha de Francisco Jorge, 

natural de Portugal, e de Izabel Rodrigues, falecida em São Paulo em 1661, filha de 

Francisco Martins Bonilha “natural de Castella, cunhado do general Diogo Flores de 

Baldez, em cuja armada veio á Santos [...]” (LEME, VII, 1905, p. 258) e de Antonia 

Gonçalves, natural de Sevilha.  

 

Testamento 16: 06/08/1672 - testadora: Bernarda Rodrigues do Prado 

Bernarda Rodrigues do Prado (ou da Cunha) não assinou o testamento por 

não saber escrever e estava doente à época em que o mesmo foi redigido. Não 

revela sua naturalidade, era filha de Francisco Rodrigues e de Antonia Furtada e 
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entre seus irmãos destacam-se Domingos Rodrigues do Prado73 e padre Antonio 

Domingues do Prado74. Esposa de Luis Coelho de Abreu, natural de Castela (LEME, 

VII, 1905, p. 173), juiz ordinário e dos órfãos da vila de Taubaté em 1681, teve os 

quatro filhos seguintes: Francisco Coelho casado com Violante de Siqueira, falecido 

em 1690 em Taubaté; Joana Garcia do Prado casada, com Francisco Gil de 

Siqueira75; Antonia, Maria e Izabel casada em 1692, com Domingos do Prado da 

Costa.  

Como testamenteiros nomeia seu irmão Miguel Rodrigues do Prado (juiz 

ordinário e dos órfãos da vila de Taubaté em 1678) e seu cunhado Francisco Borges 

Rodrigues, casado com sua irmã Luzia Rodrigues do Prado. Pediu, em seu 

testamento, que sua irmã cuidasse de suas filhas. Seu inventário é datado de 10 de 

outubro de 1672. 

 

Testamento 16 – amanuense: Siriaco da Costa 

Siriaco da Costa (ou Cẏriaco da Costa) fez um recibo de uma novena 

cumprida pelo filho de Francisca Cardoso (testamento 2), chamado Lourenço, que 

consta em seu inventário, onde assinou como tabelião das notas e do judicial da Vila 

de Nossa Senhora da Conceição da Paraíba (Jacareí), em 1656 (Inventário de 

Francisca Cardoso – 1655, C. 2.º O., CX. 1,n.º 5, f. 7 v., AHMT). No inventário de 

Miguel Fernandes Edra, Siriaco da Costa consta como escrivão dos órfãos em 1671 

(Inventário de Miguel Fernandes Edra, 1667. C. 2.º O., CX. 1, n.º 31, AHMT). 

Assinou como testemunha do testamento do padre Antonio Rodrigues do Prado em 

1672. Francisco Pedroso afirmou em seu testamento de 1687, que Pedro da Costa, 

filho de Siriaco da Costa estava no sertão com uma espingarda que lhe pertencia.  

 

Testamento 17: 09/08/1672 - testador: Padre Antonio Rodrigues do Prado 

O padre Antonio Rodrigues do Prado assinou o testamento e estava doente à 

época em que o mesmo foi redigido. Não revela sua naturalidade. Era filho de 

Francisco Rodrigues e de Antonia Furtada e entre seus 12 irmãos destacam-se 
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Domingos Rodrigues do Prado e Bernarda Rodrigues do Prado76. O histórico de sua 

família já foi abordado na biografia do irmão Domingos e se encontra em Leme (III, 

1904, p. 90-367). Em seu testamento, reconhece que teve um filho chamado João 

Rodrigues do Prado, quando estudava para ser padre. Seu tio, Bernardo Sanches 

della Pimenta77, ficou responsável pela educação do menino que em 1676, passou 

aos cuidados de Miguel Rodrigues do Prado (irmão do padre Antonio). O tio, 

Bernardo Sanches della Pimenta, foi também testemunha no testamento e padre 

Antonio criava cabras em suas terras. Era seu tio também o capitão Braz Esteves 

Leme78. 

Foram nomeados seus testamenteiros Francisco Borges Rodrigues 

(cunhado), Domingos Rodrigues do Prado (irmão), Miguel Rodrigues do Prado 

(irmão) e Manoel Rodrigues Moreira (compadre). Declara que sua mãe não o ajudou 

a se ordenar padre, mas que depois de ordenado, sempre sustentou a casa. Foi 

vigário em São Paulo e em Taubaté. Seu inventário é datado de 23 de setembro de 

1672. 

 

Testamento 17 – escrivão da Igreja: João Machado 

João Machado era escrivão da Igreja na época em que redigiu o testamento 

do padre Antonio Rodrigues do Prado (1672) e escrivão da Câmara da vila de 

Taubaté em 1664. O padre Antonio Rodrigues do Prado, em seu testamento, 

entregou uma imagem do senhor sentado a João Machado e afirmou que ele era 

seu compadre. No mesmo testamento há a informação de que João Machado era 

cunhado do Padre Domingos da Rocha. No testamento de Diogo Teixeira da 

Cunha79 há a informação de que o mesmo trouxe uma espingarda que pertencia a 

João Machado, que estava nas minas, mas era morador de São Paulo. 

Por meio do cotejo das assinaturas presentes no testamento do padre Antonio 

Rodrigues do Prado com as do pai de Maria de Unhate Madurga (testadora do 

testamento 37), João Machado Jacome, encontradas no inventário de Maria 

Madurga, conclui-se que se trata da mesma pessoa (Inventário de Maria de Unhate 

Madurga, 1701. C. 2.º O., CX. 5, n.º 12, AHMT). João Machado Jacome, era natural 
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 Domingos Rodrigues do Prado é o amanuense do testamento 13 e Bernarda Rodrigues do Prado é 
a testadora do testamento 16. 
77

 Bernardo Sanches della Pimenta era casado com Paulla da Cunha, testadora do testamento 20. 
78

 Capitão Braz Esteves Leme era irmão de Antonio Bicudo Leme, amanuense do testamento 23. 
79

 Diogo Teixeira a Cunha é o testador do testamento 34. 
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de São Paulo e faleceu em Taubaté no ano de 1718.  Segundo Leme (VIII, 1905, p. 

150-202), João Machado Jacome era filho de Catarina de Barros e de seu segundo 

marido Domingos Machado Jacome, natural da ilha Terceira. Catarina de Barros, 

falecida em 1667, na vila de São Paulo, era filha de Ana Maciel e de dom Jorge de 

Barros Fajardo, natural de Pontevedra, reino da Galiza e falecido em 1615, na vila 

de São Paulo. Ana Maciel veio de Portugal com seus pais e já estava casada. 

 

Testamento 18:--/09/1674 – testador/amanuense: Sebastião Vaz Cardoso 

Sebastião Vaz Cardoso escreveu e assinou o testamento, não estava doente 

e o redigiu porque ia para o sertão. Não revela sua naturalidade. Era filho de João 

Vaz Cardoso e de Margarida da Costa80. Casado com Joana do Prado, não teve 

filhos.  

Foram nomeados seus testamenteiros Antonio Velho Cabral, que foi juiz 

ordinário e dos órfãos em 1687 e o capitão Sebastião de Freitas81. Seu cunhado 

chamava-se Domingos do Prado Martins82, que assinou o seu testamento como uma 

das testemunhas. Seu inventário é datado de 08 de fevereiro de 1677. 

Seu pai, João Vaz Cardoso, segundo Leme (VIII, 1905, p. 269-278), faleceu 

em 1652 em Mogi das Cruzes e era filho de José Preto e de Catarina Dias83. José 

Preto era morador de Mogi das Cruzes onde faleceu em 1653. Filho de Antonio 

Preto, “de nobreza provada, natural de Portugal, que veio a S. Vicente com seu f.os 

na 2.ª parte do século 16.°, e prestou relevantes serviços nas guerras contra os 

gentios e corsários” (LEME, VIII, 1905, 269).  

Sua mãe, Margarida da Costa, não foi encontrada na Genealogia Paulistana, 

contudo, há indícios de sua família em Sette e Junqueira (2004). Segundo o mesmo 

site, Margarida da Costa era filha de Joana de Chaves84 e João Homem da Costa, 

falecidos em Mogi das Cruzes e inventariados, João em 1644 e Joana em 1653.  

Sua esposa, Joana do Prado, era filha do capitão João do Prado Martins e de 

Maria Leme de Chaves e irmã de Domingos do Prado Martins85. 

 

 

                                                           
80

 Há no Arquivo Histórico de Taubaté o inventário de Margarida da Costa, datado de 1680. 
81

 Capitão Sebastião de Freitas é o amanuense do testamento 25. 
82

 Domingos do Prado Martins é o amanuense do testamento 12. 
83

 Catarina Dias era irmã de Francisca Cardoso, testadora do testamento 2. 
84

 Joana de Chaves era irmã de Marina de Lara, mãe de Antonio Ribeiro, testador do testamento 8.  
85

 Domingos do Prado Martins é o amanuense do testamento 12. 
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Testamento 19 – testador: Bernardo Bonfilho 

Testamento: 01/11/1681 

Bernardo Bonfilho não assinou o testamento e estava doente à época em que 

o mesmo foi redigido. A doença decorria de uma pelourada86. Natural de Gênova, 

era filho de João André Bonfilho e de Jacinta Bonfilho. Casado na Bahia com Maria 

da Assunção, teve duas filhas e um filho. Foram nomeados seus testamenteiros 

capitão Antonio Raposo Barreto, o Juiz Francisco Álvares Correa87 e Manoel 

Rodrigues Moreira. Antonio Raposo Barreto foi seu inventariante e juiz ordinário e 

dos órfãos da vila de Taubaté em 1680 e 1681. 

Percebe-se pelo seu inventário, datado de 1681, e testamento que Bernardo 

Bonfilho mantinha intensa comercialização através de Carregações. Há muitas 

dívidas e devedores, não somente em dinheiro, mas também em mercadorias.  

Sua esposa, Maria da Assunção, fez na cidade de Salvador, no dia 21 de 

julho de 1686, uma Procuração, nomeando procuradores nas vilas de São Paulo e 

Taubaté. Foram nomeados: Padre Frei Benedito de São Bernardo, Padre Pregador 

Frei Antonio de Nazaré, religiosos beneditinos. O padre João de Faria Fialho foi 

procurador de vários de seus credores (Inventário de Bernardo Bonfilio, 1681. C. 2.º 

O., CX. 2, n.º 35, AHMT). 

 

Testamento 19 – amanuense: Antonio de Barros Freire 

Antonio de Barros Freire foi casado com Izabel de Araújo88, falecida em 

Taubaté em 1669 e teve uma filha chamada Maria. Foi juiz ordinário e dos órfãos na 

vila de Taubaté nos anos de 1672 e 1675. Sua esposa, Izabel de Araújo, era filha de 

Maria de Brito e de Manoel de Araújo Azevedo. Maria de Brito era filha de Diogo 

Pires e de Izabel de Brito, moradores em Juquery. Diogo Pires era filho de Salvador 

Pires e de sua primeira esposa. Era possuidor de “grandes lavouras mantidas por 

numerosos trabalhadores que eram índios catechisados sob sua administração. Foi 
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 Pelourada: tiro ou série de tiros de pelouro. Pelouro: bala de pedra ou metal empregada em antigas 
peças de artilharia. Cf.: HOUAISS, 2001. 
87

 Francisco Alvares Correa é o amanuense do testamento 22. 
88

 Há no arquivo Histórico de Taubaté o inventário de 1669 e o testamento de 24/03/1669 de Izabel 
de Araújo.  
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pessôa principal no governo da republica e falleceu com testamento em 1592 em S. 

Paulo [...]” (LEME, II, 1904, p.5). 

 

Testamento 20: 15/09/1683 – testadora: Paula da Cunha 

Paula da Cunha não assinou o testamento por não saber escrever e estava 

doente à época em que o mesmo foi redigido. Natural da vila de São Paulo, era filha 

de João Gago e de Catarina do Prado. Casada com Bernardo Sanches della 

Pimenta, teve um filho chamado Francisco de Almeida Gago, que foi juiz ordinário e 

dos órfãos na vila de Taubaté em 1659, 1676 e 1683. Bernardo Sanches della 

Pimenta era seu testamenteiro e inventariante. Foi também juiz ordinário e dos 

órfãos em 1653, 1659 e 1676.  Era tio do padre Antonio Rodrigues do Prado89 que 

deixou sob sua responsabilidade a educação do filho João Rodrigues do Prado que, 

em 1676, passou aos cuidados de Miguel Rodrigues do Prado (irmão do padre 

Antonio). Era conhecido pela alcunha “Cabeça de Vaca” e era filho de Balthazar de 

Almeida e de Petronilha (LEME, III, 1904, p. 263). Acompanhou seu primo Pero 

Fernandes Aragonês numa entrada ao território mineiro em 1646 (FRANCO, 1954, 

p. 296). O inventário de Paula da Cunha é datado de 18 de março de 1684. 

Catarina do Prado, mãe de Paula da Cunha, era natural de São Vicente, filha 

de João do Prado e de Filipa Vicente e irmã de João do Prado, que por sua vez era 

avô de Domingos do Prado Martins90.  

O pai de Paula da Cunha, João Gago da Cunha, natural de São Paulo, foi 

segundo Leme (V, 1904, p.4-136), filho de Henrique da Cunha Gago (o velho), 

nascido nas proximidades de Santos, em 1560 e morador em São Paulo onde 

faleceu em 1624 e era filho de Henrique da Cunha que “pertencia a illustre casa dos 

Cunhas, os quaes procedem pela linha recta masculina de el-rei dom Fruella II, rei 

de Leão – Asturias e Galliza no anno de 923” (LEME, V, 1904, p.3), casado com 

Filipa Gago, “parenta proxima do 1º. capitão-mor govenador-loco tenente do 

donatário da capitania de S. Vicente – Antonio de Oliveira, cavalleiro fidalgo da casa 

de el-rei dom João III”  (LEME, V, 1904, p.3).  

Henrique da Cunha Gago foi casado três vezes, sendo a mãe de João Gago 

da Cunha, Izabel Fernandes, a primeira esposa. Falecida em 1599, era filha de 
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 Padre Antonio Rodrigues do Prado era testador do testamento 17. 
90

 Sobre o histórico da família de Catharina do Prado, conferir o texto de Domingos do Prado Martins, 
amanuense do testamento 12. 
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Salvador Pires e de sua segunda esposa Mécia Fernandes (Mecia-ussú). Salvador 

era filho de Antonio Fernandes, “encontrado já em terra juntamente com João 

Ramalho quando em 1532 desembarcou em S. Vicente Martim Affonso de Souza, 

vivia maritalmente com a filha de Piqueroby maioral de Ururay, a qual foi depois 

baptizada com o nome de Antonia Rodrigues” (LEME, I, 1903, p.45) 

 

Testamento 20 – escrivão: Manoel Rodrigues do Prado 

Manoel Rodrigues do Prado, falecido em 1749, na vila de Taubaté, com 

inventário datado de 20 de março de 1750, armazenado no Arquivo Histórico de 

Taubaté, era filho de Domingos Rodrigues do Prado91 e de Violante de Siqueira. 

Segundo Leme (III, 1904, p.314-315), era casado com Joana de Oliveira, filha de 

João Felix Lobo e de Maria de Oliveira, neta paterna de Jacques Felix e de 

Páscoa Lobo. Teve os filhos seguintes: João Rodrigues do Prado casado com 

Maria Moreira; Veríssimo de Siqueira do Prado casado com Francisca Moreira 

Leme; Joana de Oliveira casada com Antonio Barreto Moreira, Teodósia, Ana, 

Liberata, Inácia, Águeda, Violante e Maria. As duas últimas não foram 

mencionadas no inventário. Sua esposa foi a inventariante. 

Nascido em Pindamonhangaba, em 1736 foi em uma monção para o Mato 

Grosso, quando a mesma foi atacada pelos paiaguás, mostrando “valor 

extraordinário na peleja, tendo sido depois nomeado capitão do mato em Cuiabá, 

cargo que exerceu muitos anos” (FRANCO, 1954, p. 314). Embora tenha sido 

nomeado escrivão no testamento de Paula da Cunha, não há outros documentos 

do período onde tenha exercido o mesmo cargo. 

 

Testamento 21: 16/09/1683 – testadora: Mariana de Camargo 

Mariana de Camargo não assinou o testamento e estava doente à época em 

que o mesmo foi redigido. Natural da vila de Taubaté, era filha de Ignácio de 

Camargo e de Maria Luis. Casada com Francisco Cardoso, teve um filho chamado 

Antonio. Francisco Cardoso era seu inventariante e, juntamente com o capitão 

Antonio Bicudo Leme92, eram seus testamenteiros. Seu inventário é datado de 02 de 

novembro de 1683. 
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 Domingos Rodrigues do Prado é o amanuense do testamento 13. 
92

 Antonio Bicudo Leme é o amanuense do testamento 23. 
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Testamento 21 – amanuense: Frei Arcângelo da Ascensão 

 Frei Arcângelo da Ascensão foi um religioso do Seráfico pai São Francisco 

(franciscano). Possivelmente foi morador no Convento de Santa Clara, em Taubaté, 

dos religiosos da Ordem dos frades menores franciscanos da Regular Observância, 

vindos do Convento de Santo Antonio do Rio de Janeiro, a partir de 1674. 

 

Testamento 22: 27/07/1684 – testador: José de Castilho 

José de Castilho assinou o testamento e estava doente à época em que o 

mesmo foi redigido. Não menciona sua naturalidade. Era filho de Francisco Álvares 

Correa e de Guiomar de Alvarenga93. Casado com Izabel Fragoso, teve os filhos 

seguintes: Sebastião, Manoel, Francisco, José, João, Antonio, Izabel e Salvador. 

Refere-se a sua esposa como “amada mulher” (l. 2004 e 2015). Seu sogro, o coronel 

Sebastião de Freitas, e seu irmão Francisco Álvares Correa94 eram seus 

testamenteiros. Seu inventário é datado de 29 de agosto de 1684. 

Entre seus irmãos destacam-se João Correa e Francisco Álvares Correa 

(amanuense de seu testamento). Sua esposa, Izabel Fragoso, era filha do coronel 

Sebastião de Freitas95 e de Maria Fragoso. 

 

Testamento 22 – amanuense: Francisco Álvares Correa 

Francisco Álvares Correa era filho de outro Francisco Álvares Correa e de 

Guiomar de Alvarenga96. Casado com Maria Bicudo, teve os filhos seguintes: Alberto 

Pires Ribeiro, Francisco Álvares  de Castilho ou Alves Correa (como descrito no 

inventário do pai) casado com Maria Pedroso da Silveira97; Andreza de Castilho 

Moreira casada com João de Arruda98; Ana Moreira de Castilho casada com Gaspar 

Martins; José de Castilho, Sebastião de Freitas Moreira e Salvador Moreira. (LEME, 

V, 1904, p.436). Seu inventário é datado de 20 de setembro de 1726 e está 

armazenado no Aruqivo Histórico de Taubaté. 
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 Sobre os pais de José de Castilho, conferir o texto de João Correa, testador do testamento 15. 
94

 Francisco Álvares Correa redigiu o testamento do irmão José de Castilho. 
95

 O coronel Sebastião de Freitas é o amanuense do testamento 25. 
96

 Sobre os pais de Francisco Álvares Correa, conferir o texto de João Correa, testador do testamento 
15. 
97

 Maria Pedroso da Silveira era filha do Mestre de Campo Carlos Pedroso da Silveira, amanuense do 
testamento 34. 
98

 João de Arruda era filho de Manoel da Costa Cabral, amanuense do testamento 36. 
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Francisco Álvares Correa foi testamenteiro, inventariante e juiz ordinário e dos 

órfãos em 1681, 1685, 1686 e 1700. Há no inventário de Mariana de Camargo99 um 

recibo da cruz de Nossa Senhora do Rosário em seu nome (Inventário de Mariana 

de Camargo – 1683. C. 2.º O., CX. 3,  n.º 3, AHMT). Foi um dos primeiros 

descobridores de ouro nas Minas Gerais, “tendo ocupado, cerca de 1703, lavras 

auríferas no arraial do Furquim (FRANCO, 1954, p. 118). 

 

Testamento 23: 22/09/1684 – testador: Francisco Gil de Siqueira 

Francisco Gil de Siqueira não assinou o testamento porque não podia e 

estava doente à época em que o mesmo foi redigido. Não menciona sua 

naturalidade e nem quem eram seus pais. Casado com Joana Garcia do Prado, teve 

um filho chamado João. Declarou possuir três filhas naturais chamadas Mariana, 

Antonia e Domingas e deixou a mãe responsável por elas. Sua esposa Joana Garcia 

do Prado, seu irmão José Maria, seu primo Sebastião Siqueira e Antonio Bicudo 

Leme eram seus testamenteiros. Seu inventário é datado de 16 de outubro de 1684. 

Seu sogro chamava-se Luis Coelho100 e foi fiador da filha. Em 1685, sua mãe, 

Helena Rodrigues afirma que Joana do Prado casou-se novamente, passando a 

curadoria da criança para a avó (Inventário de Francisco Gil de Siqueira – 1684. C. 

2.º O., CX. 3,  n.º 8, AHMT). 

Helena Rodrigues, afirma Leme (I, 1903, p.31-33) era natural de São Paulo, 

filha de Francisco Borges, nascido em Portugal e de outra Helena Rodrigues, 

falecida em 1635, em São Paulo, e descendente de João Ramalho.  Casada com 

Sebastião Gil, segundo Leme (VIII, 1905, p.3-102), ambos mudaram-se para 

Taubaté por volta de 1640, onde faleceu Sebastião Gil em 1683 e Helena, em 

1692101. Sebastião Gil era filho de Feliciana Dias e de Sebastião Gil, de alcunha o 

vilão, natural de S. João da Foz e foi juiz ordinário em 1585. Feliciana Dias era filha 

de Pedro Dias, natural de Portugal, que veio para o Brasil na segunda metade do 

século XVI e de sua segunda esposa Antonia Gomes da Silva. 
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 Mariana de Camargo é a testadora do testamento 21. 
100

 Luis Coelho era casado com Bernarda Rodrigues do Prado, testadora do testamento 16 e mãe de 
Joana Garcia do Prado, esposa do testador. 
101

 Há no arquivo Histórico de Taubaté o inventário de Sebastião Gil de Siqueira (nome encontrado no 
inventário, já Leme o aponta como Sebastião Gil, o moço), de 24/04/1683 e o testamento de Helena 
Rodrigues, de 05/10/1692.  
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Testamento 23 – amanuense: Antonio Bicudo Leme 

O testamento de Antonio Bicudo Leme foi publicado por Marcondes em seu 

livro Pindamonhangaba através de dois e meio séculos (1922, p. 35-36). Assinou o 

testamento, mas não escreveu, pois segundo o tabelião, capitão Salvador de 

Siqueira Leme, o testador não podia escrever pela sua incapacidade e caduquice. 

No entanto, alegou em seu testamento que estava sem doença alguma. Não 

menciona sua naturalidade. Era filho de Braz Esteves Leme e de Margarida Bicudo 

de Brito, ambos naturais de São Paulo. Foi casado três vezes. Sua primeira esposa 

chamava-se Francisca Romeiro Velho Cabral102 com quem teve os seguintes filhos: 

Margarida Bicudo Romeiro, Maria Bicudo Cabral, Francisca Romeiro, Helena do 

Prado, Isabel Bicudo, frei Serafim de Santa Rosa, Antonio Bicudo de Brito e Manuel 

da Costa Leme. Sua segunda esposa chamava-se Luiza Machado (ou Luzia), 

natural de São Paulo, filha de Domingos Machado Jacome, natural da ilha Terceira e 

de Catarina de Barros, e com ela teve os seguintes filhos: José de Barros, Domingos 

Machado e Pedro de Jesus. Sua terceira esposa chamava-se Ana Cabral da Silva e 

não houve filhos. 

Nomeou como seus testamenteiros o seu neto o padre João de Faria 

Fialho103, e o seu filho sargento-mor Antonio Bicudo de Brito. 

Antonio Bicudo Leme fundou, juntamente com seu irmão, o alcaide-mor Braz 

Esteves Leme, seu filho Manuel da Costa Leme, e seus genros João Correa de 

Magalhães e Vasconcelos, e Pedro da Fonseca Magalhães, a povoação de 

Pindamonhangaba, onde erigiu uma capela sob a invocação de São José. Com sua 

influência e prestígio, “possuidor de alguma fortuna, conseguiu que a povoação de 

São José ficasse desmembrada de Taubaté, sendo elevada à vila” 

(MARCONDES,1922, p. 34). 

Leme (VI, 1905, p. 298) afirma que Antonio Bicudo Leme, o Via-Sacra, “foi 

pessoa de respeito, estimação e de grandes cabedais que adquiriu nas Minas 

Gerais nos primeiros anos de seu descobrimento”. 

Seu pai, o capitão Braz Esteves Leme, era filho de Pedro Leme, natural de 

São Vicente, e de Helena do Prado. Pedro Leme, por sua vez, era filho de Leonor 

Leme e de Braz Teves104. 
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 Francisca Romeiro Velho Cabral era filha do capitão Manoel da Costa Cabral e de Francisca 
Cardoso, testadora do testamento 2. 
103

 O Padre João de Faria Fialho é o amanuense do testamento 37. 
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A mãe do testador, Margarida Bicudo de Brito, era filha de Antonio Bicudo e 

Maria de Brito. Antonio Bicudo fez entradas no sertão onde capturou muitos índios. 

Era filho de Antonio Bicudo Carneiro, “ouvidor da comarca e capitania pelos anos de 

1585; foi quem mandou levantar pelourinho na vila de São Paulo no dito ano de 

1585” (LEME, VI, 1905, p.297) e de Izabel Rodrigues, natural de São Paulo. 

Antonio Bicudo Leme foi testamenteiro de Mariana de Camargo105 e de 

Francisco Gil de Siqueira106. 

 

Testamento 24: 16/05/1685 – testador: José Cubas Raposo 

José Cubas Raposo não assinou o testamento porque não podia e estava 

doente à época em que o mesmo foi redigido no sertão. Não menciona sua 

naturalidade e nem quem eram seus pais. Era solteiro e declarou ter dois filhos. Seu 

irmão Manoel de Siqueira Raposo, era seu testamenteiro e curador de seus filhos. 

Outros irmãos mencionados no inventário e testamento: Diogo Cubas, João Cubas e 

Ana Maria. Encontrou-se no inventário, datado de 07 de agosto de 1685, o nome da 

mãe do testador, Izabel de Siqueira, que era casada pela segunda vez com Manoel 

do Amaral (Inventário de José Cubas Raposo – 1685. C. 2.º O., CX. 3,  n.º 17, 

AHMT). 

Declarou em seu testamento possuir almas do gentio da terra no sertão onde 

estava. Efetuava compras e perdeu negros no sertão. Trouxe uma espingarda que 

pertencia a Manoel de Góis das “plantas dos Cataguas”. O testamento de José 

Cubas Raposo está anexado ao seu inventário, datado de 07 de agosto de 1685, 

tendo seu irmão Manoel de Siqueira Raposo como inventariante. Anexo ao mesmo 

há o traslado de outro inventário de José Cubas Raposo, datado de 09 de julho, feito 

nas “plantas chamadas dos Cataguás”, a mando do Capitão-mor Estevão Raposo 

Barbosa. Nele são arrolados os bens que possuía, além dos índios capturados no 

sertão. Há um grande número de índios entre seus bens e o pagamento das dívidas 

era feito com “as peças do gentio da terra”. Acredita-se que capturava indígenas, 

como ocupação principal. 

Estevão Raposo Barboza era, segundo Leme (III, 1904, p.3-57), filho de 

Branca Raposo e de Diogo Barbosa do Rego, natural de Portugal, falecido em 1661 

                                                                                                                                                                                     
104

 Sobre o histórico de Leonor Leme e Braz Teves, conferir o texto de Domingos do Prado Martins, 
amanuense do testamento 12. 
105

 Mariana de Camargo é a testadora do testamento 21. 
106

 Francisco Gil de Siqueira é o testador do testamento 23. 
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em Guaratinguetá. Era casado com Helena do Prado, filha de Braz Esteves Leme e 

de Margarida Bicudo de Brito107. 

O padre João de Faria Fialho108 alegou no inventário de José Cubas Raposo, 

que o mesmo, ao ir para o sertão dos “Perigassus”, pediu uma missa por mês em 

sua intenção, para ter boa viagem com a promessa de que, quando voltasse, daria 

de esmola uma peça do gentio da terra. Recebeu uma jovem do inventariante, 

Manoel de Siqueira Raposo (Inventário de José Cubas Raposo – 1685. C. 2.º O., 

CX. 3,  n.º 17, AHMT). 

 

Testamente 24 – amanuense: Francisco Correa de Lemos  

Foram encontrados dois indivíduos chamados Francisco Correa de Lemos, 

em Leme (VII, 1905, p.137-138). Para evitar algum engano sobre quem foi o 

amanuense do testamento 24, optou-se por expor a vida de ambos os homônimos.   

Francisco Correa de Lemos, natural da capitania do Espírito Santo e falecido 

em São Paulo em 1697, era casado com Maria de Moraes, falecida em 1700, filha 

de Sebastiana Ribeiro de Moraes e de Victor Antonio de Castro Novo. Eram seus 

filhos: capitão Francisco Correa de Lemos, capitão José Correa de Lemos, Alferes 

Luiz Correa de Lemos, Catarina de Lemos, Manoel Correa de Lemos, Maria da Luz 

de Lemos e capitão Simão Correa de Lemos. 

O primeiro filho, o capitão Francisco Correa de Lemos, foi casado com Joana 

Baptista Bueno, filha de Bartolomeu Bueno e de Izabel de Freitas e teve os 

seguintes filhos: Izabel Bueno de Moraes, Maria, Manoel, Bartolomeu Correa Lemos, 

Joana Baptista. Francisco Correa Lemos era um dos procuradores de José Cubas 

Raposo109, do sertão até o povoado (vila de Taubaté). 

 

Testamento 25: 17/09/1686 – testador: Catarina Portes Del Rei  

Catarina Portes Del Rei não assinou o testamento porque não sabia ler e nem 

escrever e estava doente à época em que o mesmo foi redigido. Natural da vila de 

Mogi das Cruzes, era filha de João Portes Del Rei e de Juliana Antunes110. Casada 

com Simão da Cunha Gago, teve os filhos seguintes: Marta de Miranda casada com 

                                                           
107

 Braz Esteves Leme e Margarida Bicudo de Brito eram os pais de Antonio Bicudo Leme, 
amanuense do testamento 23. 
108

 Padre João de Faria Fialho é o amanuense do testamento 37. 
109

 José Cubas Raposo é o testador do testamento 24. 
110

 Juliana Antunes era irmã de João Vaz Cardoso, pai de Sebastião Vaz Cardoso, testamento 18. 
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Antonio Correa da Veiga111; Juliana Antunes casada com Manoel da Fonseca; João 

Portes Del Rei e Antonio da Cunha. Seu marido era inventariante e, juntamente com 

seu primo Domingos Rodrigues do Prado112 e Manoel Rodrigues Moreira, eram seus 

testamenteiros. Seu inventário é datado de 13 de fevereiro de 1687. 

João Portes Del Rei, pai da testadora, era “natural de Portugal, de conhecida 

nobreza [...]” (LEME, VIII, 1905, p.276). Morador de Mogi das Cruzes, “explorou 

grandes trechos do vale do Paraíba, juntamente com seu genro Bartolomeu da 

Cunha Gago [...]” (FRANCO, 1954, p. 140). 

Seu marido, Simão da Cunha Gago, natural de Mogi das Cruzes, era filho de 

Antonio da Cunha Gago, o Gambeta, “[...] um paulista de grande veneração e 

respeito, e teve sempre seu voto muito considerado no governo da república; foi um 

potentado com grande número de arcos sob suas ordens [...]” (LEME, V, 1904, p. 

181) e de Marta de Miranda, filha de Miguel de Almeida de Miranda, natural de 

Cascais, “sertanista, [...] pessoa de autoridade e respeito, gosou de estima e foi da 

governança da terra” (LEME, III, 1903, p.362) e de Maria do Prado113. 

Entre seus irmãos, destacam-se Maria Portes Del Rei, casada com 

Bartolomeu da Cunha Gago114, irmão de Simão da Cunha Gago, marido da 

testadora Catarina Portes Del Rei. Bartolomeu foi juiz ordinário e dos órfãos da vila 

de Taubaté em 1672 e 1682; Ana Portes Del Rei, casada com Antonio da Cunha 

Gago, também irmão dos dois últimos, e Thomé Portes Del Rei. Esse último foi juiz 

ordinário e dos órfãos na vila de Taubaté em 1685 e é conhecido como sertanista 

que “descobriu as lavras do Rio das Mortes, nas Minas Gerais, em 1702, formando o 

arraial a que deu o nome de Santo Antonio” (FRANCO, 1954, p. 141). Foi morto num 

levante de seus escravos, e sua esposa, Juliana de Oliveira115, voltou a residir em 

Taubaté até sua morte, em 1728. 

 

                                                           
111

 Antonio Correa da Veiga é o amanuense do testamento 28. 
112

 Domingos Rodrigues do Prado é o amanuense do testamento 13. 
113

 Maria do Prado era irmã de João do Prado, bisavô de Domingos do Prado Martins, amanuense do 
testamento 12. 
114

 Há no arquivo Histórico de Taubaté o inventário de 25/06/1685 e o testamento de 16/01/1685 de 
Bartolomeu da Cunha Gago.  
115

 Há no Arquivo Histórico de Taubaté o inventário de 26/02/1728 e o testamento de 11/01/1728 de 
Juliana de Oliveira. 
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Testamento 25 – amanuense: Coronel Sebastião de Freitas 

O coronel Sebastião de Freitas, falecido em 1690, foi, segundo Leme, (VIII, 

1905, p. 4-11), casado com Maria Fragoso116, falecida em 1687 na vila de Taubaté, 

e com quem teve os seguintes filhos: Coronel Sebastião de Freitas Cardoso casado 

com Izabel de Faria Albernaz, filha de Salvador de Faria Albernaz e de Francisca 

Duarte Ribeiro117; Jerônimo Ferreira de Mello, casado com Margarida Teixeira; Frei 

Gaspar Fragoso, religioso do Carmo; Cosme Teixeira de Mello, casado com Maria 

Velho; Maria Fragoso, casada pela segunda vez com Manoel Garcia Velho; Izabel 

Fragoso, casada pela segunda vez com Antonio Rodovalho; Maria Fragoso, casada 

com Lourenço da Veiga; Anna Ribeiro, casada com Francisco Felix Correa118; 

Baltazar Fragoso de Mello, casado com Catarina Leme do Prado. 

Foi testamenteiro e inventariante de sua esposa. Era síndico do Convento de 

Santa Clara e recebia as esmolas referentes ao valor do túmulo e da sepultura. Foi 

testamenteiro de Sebastião Vaz Cardoso119 e juiz ordinário da vila de Taubaté nos 

anos de 1684.  

 

Testamento 26: 01/01/1687 – testador: Francisco Pedroso 

Francisco Pedroso assinou o testamento e estava doente à época em que o 

mesmo foi redigido. Não menciona sua naturalidade e nem os nomes de seus pais. 

Casado com Anna Fernandes, teve os filhos seguintes: Maria, Pantalião, Antonio, 

Ventura (Boaventura) e Joana. Sua esposa era inventariante e, juntamente com 

Manoel Rodrigues Moreira, era sua testamenteira. 

Pediu ao padre João de Faria Fialho que acompanhasse seu corpo. Afirmou 

que seu cunhado Salvador Fernandes foi para o Sertão do Caeté, que Pedro da 

Costa, filho de Siriaco da Costa, tinha no sertão, uma espingarda que lhe pertencia e 

que João Lopes foi morto no caminho do Capão Grande. Por meio da análise dos 

bens móveis, acredita-se que Francisco Pedroso era sapateiro. 

Outros familiares citados no testamento: primo Antonio Pedroso, tio Manoel 

da Fonseca Porto, sobrinha Brizida e cunhado Manoel Fernandes. Seu inventário é 

datado de 17 de março de 1687. 

                                                           
116

 Há no arquivo histórico de Taubaté o inventário de 08/04/1687 e testamento de 27/02/1684de 
Maria Fragoso.  
117

 Sobre Salvador de Faria Albernaz e Francisca Duarte Ribeiro, conferir o texto de Antonio Ribeiro, 
testador do testamento 7. 
118

 Francisco Felix Correa é o amanuense do testamento 26. 
119

 Sebastião Vaz Cardoso é o testador do testamento 18. 
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Testamento 26 – amanuense: Sargento-mor Francisco Felix Correa 

O sargento-mor Francisco Felix Correa era, segundo Leme (V, 1904, p. 431), 

filho de Andresa de Castilho e de seu primeiro marido capitão Belchior Felix 

Perestrelo, neto paterno do capitão Belchior Felix e de Ana Sarmento, neto materno 

do capitão Francisco Álvares Correa e de Guiomar de Alvarenga120. 

Por Belchior Felix, Francisco era bisneto de Jacques Felix, fundador de 

Taubaté, e de Francisca Murzillo. Era casado com Ana Ribeiro, filha de Sebastião de 

Freitas121 e de Maria Fragoso. 

Foi um dos povoadores do sul de Minas Gerais, “morador no Caminho Velho 

das Minas, Termo da Vila de São João del Rei, onde faleceu na freguesia do Pouso 

Alto e foi inventariado pela viúva em 1726” (CASTRO COELHO, 2006, p. 92).  Foi 

encontrado um recibo em nome de Francisco Felix Correa nas contas do testamento 

de Sebastião Martins Pereira122. Francisco Felix Correa foi nomeado um dos 

procuradores de Manoel Dias Viana Cosme Ferreira de Mello.123 Em 1701, numa 

Escritura de Dívida passada a favor de João Dias, grande comerciante baiano, junto 

com outros taubateanos, o Sargento-mor Francisco Felix Correa adquiriu um lote de 

escravos negros que foram trazidos do porto da vila de Paraty para a vila de 

Taubaté. 

 

Testamento 27: 19/08/1687 – testador/amanuense: Sebastião Martins 

Pereira 

Sebastião Martins Pereira escreveu e assinou o testamento e não estava 

doente à época em que o mesmo foi redigido. Natural da Ilha da Madeira, era filho 

de Gonçalo Lopes Brandão e de Catarina Pereira. Casado com Maria da Cunha 

Lobo, não teve filhos. Foram nomeados seus testamenteiros Francisco Alves 

Correa, Manoel Rodrigues Moreira, padre João de Faria Fialho124 e a esposa Maria 

da Cunha.  

                                                           
120

 Sobre os avós de Francisco Felix Correa, conferir o texto de João Correa, testador do testamento 
15. 
121

 Sebastião de Freitas é o amanuense do testamento 25. 
122

 Sebastião Martins Pereira é o testador do testamento 27. 
123

 Manoel Dias Viana Cosme Ferreira de Mello era o genro de Maria Ribeiro, testadora do 
testamento 30. 
124

 O padre João de Faria Fialho é o amanuense do testamento 37. 
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Sebastião Martins Pereira foi juiz ordinário e dos órfãos da vila de Taubaté 

entre os anos de 1662 e 1663, tabelião do público judicial e notas e escrivão dos 

órfãos na vila de Taubaté entre os anos de 1666 a 1689. 

Sua esposa Maria da Cunha Lobo era, segundo Leme (V, 1904, p.200), filha 

de Francisco da Cunha e Domingas Lobo. O pai, Francisco da Cunha, era filho de 

Henrique da Cunha Gago (o velho)125 e de sua terceira esposa Catarina de Unhate, 

filha de Luiz de Unhate e de Maria Antunes. Diogo de Unhate, pai de Luiz de Unhate 

era “escrivão da ouvidoria e fazenda da capitania de S. Vicente e fundador de 

Paranaguá” (LEME, V, 1905, p.4). 

A mãe de Maria da Cunha Lobo, Domingas Lobo126, era natural de São Paulo, 

filha de Alberto Sobrinho e de Joana Lobo, casou-se duas vezes: a primeira com o já 

citado Francisco da Cunha e segunda vez com João Delgado de Escobar, juiz 

ordinário e dos órfãos da vila de Taubaté, em 1661127.  

 

Testamento 28: 08/11/1687 – testador: Capitão Miguel de Almeida e 

Cunha 

Capitão Miguel de Almeida e Cunha assinou o testamento e estava doente à 

época em que o mesmo foi redigido. Natural da vila de São Paulo, era filho de 

Antonio da Cunha Gago128. Casado com Maria Vieira, teve os seguintes filhos: 

Salvador Vieira, Francisca Vieira de Almeida e Miguel de Almeida. Sua esposa era 

sua inventariante e, juntamente com seu irmão Antonio da Cunha e seu cunhado 

Paulo Vieira da Maia, era sua testamenteira.  

Seus outros cunhados que aparecem no testamento chamavam-se Jerônimo 

de Góis e Jorge Velho. Seu sobrinho chamava-se João Correa. Declarou que tinha 

duas armações no sertão. Uma com João da Veiga e outra com Jerônimo da Veiga. 

Foi juiz ordinário e dos órfãos em 1786. Seu inventário é datado de 01 de dezembro 

de 1687. 

                                                           
125

 Henrique da Cunha Gago (o velho) também era pai de João da Cunha Gago, que por sua vez era 
pai de Paula da Cunha, testadora do testamento 20. 
126

 Há no arquivo Histórico de Taubaté o inventário de 30/05/1692 e testamento de 24/12/1686 de 
Domingas Lobo. 
127

 Há no Arquivo Histórico de Taubaté o inventário de 05/05/1716 e testamento de 01/03/1702de 
João Delgado de Escobar. 
128

 Antonio da Cunha Gago também era pai de Simão da Cunha Gago, marido de Catharina Portes 
Del Rei, testadora do testamento 25. 



78 

 

Sua esposa, Maria Vieira da Maia, era segundo Leme (V, 1904, p.199), filha 

do capitão Antonio Vieira da Maia129, natural de Guimarães, juiz ordinário e dos 

órfãos da vila de Taubaté em 1664 e 1671, e falecido em 1674, e de Maria Cardoso. 

Antonio Vieira da Maia foi “juiz de orphãos em 1658 e capitão de Taubaté onde 

residiu e faleceu em 1674 [...] f.º de Pedro Vieira da Maia e de Beatriz Lopes” 

(LEME, V, 1904, p.7). Maria Cardoso Cabral era filha de Manoel da Costa Cabral e 

de Francisca Cardoso130. 

Seu filho, Miguel Garcia de Almeida e Cunha, foi casado com Clara Bueno de 

Camargo, seguiu em 1695 com seu sogro para se juntar à bandeira de Bartolomeu 

Bueno de Siqueira, “a qual demandava a Casa da Casca, sertão das Minas Gerais” 

(FRANCO, 1954, p.133). Separou-se da dita bandeira e foi à serra de Itatiaia, onde 

foi constatada a existência de ouro. Foi morto por índios que atacaram a caravana 

em que estava. 

 

Testamento 28 – amanuense: Capitão-mor Antonio Correa da Veiga 

O capitão-mor Antonio Correa da Veiga foi, segundo Leme (III, 1904, 201-

239) casado com Marta de Nascimento Portes, filha de Catarina Portes Del Rei e de 

Simão da Cunha Gago131. Teve os seguintes filhos: capitão Geraldo Pinheiro da 

Veiga casado com Úrsula dos Santos; Estácia da Veiga casada com Salvador 

Barbosa do Prado; João Portes del Rei casado com Paula Moreira; Catarina Portes 

da Veiga casada com Domingos do Prado Martins132; Catarina Portes Del Rei 

casada com José Correa da Fonseca; Martha de Miranda e Manoel Correa. 

Antonio Correa da Veiga era filho de Estácia da Cunha, casada em 1633 em 

São Paulo com Geraldo Correa, natural de São Paulo, filho de Geraldo Correa 

Sardinha e de Maria Soares. Estácia da Cunha era filha de Maria da Cunha, casada 

com Jerônimo da Veiga e filha de Catarina do Prado133 e de João Gago da Cunha. 

                                                           
129

 Há no arquivo Histórico de Taubaté o inventário de 1674 e o testamento de 13/12/1663 de Antonio 
Vieira da Maia.  
130

 Sobre o histórico dos avós de Maria Vieira da Maia, o capitão Manoel da Costa Cabral e Francisca 
Cardoso, conferir o texto de Francisca Cardoso, testadora do testamento 2.  
131

 Sobre o histórico dos sogros de Antonio Correa da Veiga, Catarina Portes Del Rei e Simão da 
Cunha Gago, conferir o texto de Catarina Portes Del Rei, testadora do testamento 25. 
132

 Domingos do Prado Martins era sobrinho neto de Domingos do Prado Martins, amanuense do 
testamento 12. 
133

 Sobre o histórico da família de Catharina do Prado, conferir o texto de Paulla da Cunha, testadora 
do testamento 20 e de Domingos do Prado Martins, amanuense do testamento 12. 
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Segundo Franco (1954, p. 421), Antonio da Veiga ofereceu-se “para descobrimento 

de prata e esmeraldas, na serra da Sabaráboçú [...]”, mas sua empreitada malogrou.  

 

Testamento 29: s/d – testador: Antonio da Costa Gil 

Antonio da Costa Gil não podia assinar o testamento e estava muito doente à 

época em que o mesmo foi redigido. Seu testamento foi feito aparentemente às 

pressas, com palavras breves, sendo identificado apenas como apontamento. Não 

há registro sobre sua naturalidade. Era filho de João Baptista Gil e casado com 

Maria da Luz, com quem teve os seguintes filhos: João e Antonio. Seu pai e João 

Vaz Cardoso foram nomeados testamenteiros e sua mulher era sua inventariante. 

Izabel Cardoso era sua cunhada. Seu inventário é datado de 29 de janeiro de 1692. 

 

Testamento 29 – amanuense: Salvador Fernandes Lobo 

Não foi encontrada nenhuma informação a respeito de Salvador Fernandes 

Lobo. 

 

Testamento 30: 16/05/1692 – Testadora: Maria Ribeiro 

Maria Ribeiro não assinou o testamento porque não sabia ler nem escrever e 

estava doente à época em que o mesmo foi redigido. Não menciona sua 

naturalidade e nem os nomes dos pais. Casada pela primeira vez com Manoel de 

Edra, teve os filhos seguintes: Maria Ribeiro viúva de Jorge Fernandes; Mécia 

Ribeiro viúva de Manoel de Salazar; Paula de Edra viúva de Antonio Salvajo; Izabel 

Ribeiro casada em São Paulo; Mariana Ribeiro casada com Miguel Gonçalves; 

Domingas Ribeiro casada com Miguel Dias; Ana Ribeiro viúva de Manoel da Rocha; 

João Ribeiro de Edra e Jorge Ribeiro de Edra. Foi casada pela segunda vez com 

João Rodrigues Pedralves e teve a filha seguinte: Beatriz Rodrigues casada com 

Manoel Dias Viana. Seu segundo marido era seu testamenteiro e inventariante. Seu 

inventário é datado de 14 de abril de 1693. 

Manoel de Edra, o primeiro marido de Maria Ribeiro, era filho de Paula 

Fernandes e Jorge de Edra134. Em Sette e Junqueira (2004), encontraram-se trechos 

do seu testamento, de 1644 e inventário, de 1647. Faleceu na vila de São Paulo e 

alegou ter nove filhos e que Maria Ribeiro estava grávida do décimo. Maria Ribeiro 

                                                           
134

 Sobre o histórico de Paula Fernandes e Jorge de Edra, conferir o texto de Jorge Lopes, testador 
do testamento 1. 
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alegou em seu testamento ter onze filhos com Manoel de Edra, alguns já citados 

acima e em seu inventário não constam Manoel de Edra e Margarida, possivelmente 

falecidos à época do inventário. Mas no testamento de Manoel de Edra não consta 

Domingas Ribeiro, citada no inventário de Maria Ribeiro como filha do mesmo. 

Foram nomeados seus testamenteiros Geraldo, o moço, o genro Jorge Fernandes e 

a esposa Maria Ribeiro. Seus sobrinhos Manoel Fernandes Edra135 e Miguel 

Fernandes Edra136 assinaram o testamento como testemunhas.  

 

Testamento 30 – amanuense: Jorge de Sousa Pereira  

Não foi encontrada nenhuma informação a respeito de Jorge de Sousa 

Pereira. 

 

Testamento 31: 23/06/1695 – testador: Francisco Farel 

Francisco Farel não pode assinar o testamento e estava doente à época em 

que o mesmo foi redigido. Natural da Vila de Angra os Reis, era filho de Francisco 

Rodrigues de Macedo e Beatriz Camacha. Casado primeira vez com Leonor Leme, 

teve os filhos seguintes: Francisco Rodrigues, casado com Maria Fernandes; 

Domingos do Prado Leme, casado e morador em Paraty; Domingas Rodrigues do 

Prado, casada com Manoel Fernandes Urtunha; e Maria Leme, casada com Damião 

de Moraes e Beatriz Camacho. Foi casado pela segunda vez com Marina Ribeiro de 

Alvarenga e teve os filhos seguintes: Serafino Ribeiro de Alvarenga, Manoel 

Rodrigues, Ignez Camacho, Catarina Teixeira, casada com Simão Jorge; Marina 

Ribeiro, Ana Farel e Izabel de Hungria. Sua segunda esposa era sua inventariante e 

juntamente com o padre João de Faria Fialho137 e o genro Manoel Fernandes 

Urtunha, eram seus testamenteiros. No testamento de Bernarda Rodrigues do Prado 

(testamento 16), a testadora alega que Francisco Farel morava em suas terras (l. 

1122-1123). Seu inventário é datado de 16 de outubro de 1696. 

Há um homônimo, natural de Portugal, que obteve uma sesmaria na vila de 

São Paulo em 1588. Era casado com Beatriz Dias e morador posteriormente em 

Angra dos Reis, onde faleceu em 1626. Participou “da expedição de José Pereira de 

Sousa Botafogo, em 1596 e que atingiu o rio Sapucaí” (FRANCO, 1954, p.145). 
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 Manoel Fernandes Edra é o amanuense do testamento 14. 
136

 Miguel Fernandes Edra é o testador do testamento 11. 
137

 O padre João Faria Fialho é o amanuense do testamento 37. 
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Leonor Leme, a primeira esposa, era filha de Domingos do Prado e de Filipa 

Leme. Domingos do Prado era filho de Martins do Prado, falecido em São Paulo e 

de Paula de Fontes. Martins do Prado era filho de João do Prado e de Filipa 

Vicente138. Filipa Leme era filha natural de Braz Esteves Leme, falecido em 1636, 

homem “muito abastado em bens e possuía grosso cabedal de dinheiro amoedado e 

de ouro que extraiu na então fértil mina de Jaraguá descoberta em 1597 por Affonso 

Sardinha” (LEME, II, 1904, p.441). Era filho de Leonor Leme e de Braz Teves139, 

moradores de São Vicente. 

 

Testamento 31 – amanuense: Antonio da Costa Agostim 

Antonio da Costa Agostim era, segundo um recibo encontrado nas contas de 

testamento de Sebastião Martins Pereira140, primo de Belchior Felix (Testamento de 

Sebastião Martins Pereira – 1687. C. 2.º O., CX. 3,  n.º 29, AHMT). Acredita-se que 

se trata de Belchior Felix Correa, genro do Capitão Domingos Rodrigues do 

Prado141. Há uma informação encontrada em Franco (1954, p.13) referente a um 

Antonio Agostim, “Sertanista de São Paulo que tomou parte numa bandeira chefiada 

por Jeronimo Pedroso de Barros e que foi toda destroçada em Mbororé, no sul 

brasileiro, em 1641”. 

 

Testamento 32: 15/09/1695 – testador: Manoel Gil de Siqueira 

Manoel Gil de Siqueira assinou o testamento e estava doente à época em que 

o mesmo foi redigido. Natural de São Paulo, era filho de Sebastião Gil, o velho e de 

Feliciana Dias142. Casado com Ignez Dias Felix, natural de Taubaté, filha de 

Domingos Dias Felix e de Suzana de Góis, teve os filhos seguintes: Suzana de Góis 

casada com Pedro de Miranda; Domingos Gil de Siqueira, Manoel Gil de Siqueira 

casado com Marta de Miranda; Vidal Gil de Siqueira, Antonio Dias Felix e Francisco. 

Declarou ter três filhas naturais chamadas Feliciana Dias, Anna Dias e Catarina 

Dias, concebidas quando era solteiro. Sua esposa era sua inventariante e, 

                                                           
138

 Sobre o histórico de João do Prado e Filipa Vicente, conferir o texto de Domingos do Prado 
Martins, amanuense do testamento 12. 
139

 Sobre o histórico de Leonor Leme e Braz Teves, conferir o texto sobre Domingos do Prado 
Martins, amanuense do testamento 12. 
140

 Sebastião Martins Pereira é o testador do testamento 27. 
141

 Domingos Rodrigues do Prado é o amanuense do testamento 13. 
142

 Sobre os pais de Manoel Gil de Siqueira, Sebastião Gil, o velho e Feliciana Dias, conferir o texto 
de Francisco Gil de Siqueira, seu irmão e testador do testamento 23. 
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juntamente com os filhos, Domingos Gil de Siqueira e Manoel Gil de Siqueira, era 

sua testamenteira. Seu inventário é datado de 09 de novembro de 1695. 

Manoel Gil de Siqueira declarou em seu testamento que colaborou com as 

obras da cadeia da vila de Taubaté. 

O pai da esposa do testador, Domingos Dias Felix, foi fundador da vila de 

Taubaté, juntamente com seu irmão, o capitão Jacques Felix, o moço, e “eram filhos 

do capitão Jacques Felix, o velho, morador em São Paulo” (LEME, VIII, 1905, p. 98). 

Foi juiz ordinário dos órfãos de Taubaté em 1650, 1656 e 1657. A mãe, Suzana de 

Góis, Leme (VIII, 1905, p. 98) supõe que era filha de Gabriel de Góis e de Ignez 

Gonçalves, de São Vicente e irmã de Miguel de Góis143. 

 

Testamento 32 – amanuense: João Sobrinho de Moraes 

João Sobrinho de Moraes foi, segundo Leme (VII, 1905, p.165), filho do 

capitão Francisco Velho de Moraes e de Francisca da Costa Albernaz. Francisco 

Velho de Moraes era filho de Ana de Moraes d’Antas e Francisco Velho. Anna de 

Moraes d’Antas foi por sua vez filha de Balthazar de Moraes d’Antas e de Brites 

Rodrigues Annes144. Foi casado com Maria Gonçalves Cabral, filha de João Preto de 

Moraes e de Beatriz Gonçalves, e teve os filhos seguintes: Rosa de Moraes casada 

com Jorge Dias Velho, Antonio de Moraes Madureira casado com Maria Bueno de 

Camargo, João Preto de Moraes casado com Mariana da Silva Fajardo, Mathias 

Rodrigues Sobrinho casado com sua prima Rosa de Sene Cordeiro, Maria de 

Moraes e Francisca da Costa Albernaz casada com Lucas de Aguirre Correa. 

Sua esposa Maria Gonçalves Cabral era filha de Beatriz Gonçalves e de João 

Preto de Moraes. Beatriz Gonçalves era filha de Inês Gonçalves Gil145, natural de 

São Paulo, e de Antonio Delgado de Escobar, que foi juiz ordinário e dos órfãos da 

vila de Taubaté em 1669146. O casal “foi para as Minas a extrair ouro, de sociedade 

com o f.º João Delgado; para esse fim levaram os escravos que possuíam no sítio 
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 Miguel de Góis é o testador do testamento 13 
144

 Sobre Balthazar de Moraes de Antas e Brites Rodrigues Annes conferir o texto de Francisca Luis, 
testadora do testamento 9. 
145

 Há no arquivo histórico de Taubaté o inventário de 17/11/1698 e testamento de 05/10/1698 de Inês 
Gonçalves Gil.  
146

 Há no arquivo histórico de Taubaté o inventário de 05/10/1708 e testamento de 16/04/1704 do 
capitão Antonio Delgado de Escobar. 
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de sua propriedade á beira do rio Una” (LEME, VIII, 1905, p.94-95). Inês Gonçalves 

Gil era filha de Feliciana Dias e Sebastião Gil, o velho147. 

João Sobrinho de Moraes era o tesoureiro da fábrica e confraria do 

Santíssimo Sacramento na vila de Taubaté entre os anos de 1684 a 1698. Assinou 

como testemunha os testamentos de Bernardo Bonfilho148 e Cornélio da Rocha149. 

 

Testamento 33: 29/08/1697 – testador: Francisco Coelho de Abreu 

Francisco Coelho de Abreu não pode assinar o testamento devido seu estado 

de saúde à época em que o mesmo foi redigido. Natural da vila de Taubaté, era filho 

de Luis Coelho de Abreu e Bernarda Rodrigues do Prado150. Casado com Violante 

de Siqueira, teve os filhos seguintes: Francisco, Bernarda, Helena e Maria. Sua 

esposa era sua inventariante e juntamente com Salvador de Faria Albernaz, eram 

seus testamenteiros. Seu inventário é datado de 05 de dezembro de 1697. 

A esposa do testador, Violante de Siqueira, era filha de Sebastião Gil, o moço 

e Helena Rodrigues151. 

 

Testamento 33 – amanuense: Alberto Dias de Carvalho 

A única informação encontrada sobre Alberto Dias de Carvalho, refere-se à 

cidade mineira de Alfredo Vasconcelos, que teve início no vale do Ribeirão de 

Alberto Dias. O nome do local é uma homenagem feita a um bandeirante chamado 

Alberto Dias de Carvalho “[...] que subiu pelo vale acima e lhe deu o nome, era 

português, casado em São Paulo e passou a residir aqui na região, no Sítio do Cará, 

aonde veio a falecer em 1731” (IBGE, s/d).  

 

Testamento 34: 13/11/1698 – testador: Diogo Teixeira da Cunha 

Diogo Teixeira da Cunha assinou o testamento e não se refere ao seu estado 

de saúde à época em que o mesmo foi redigido. Não menciona sua naturalidade, 

era filho de Antonio da Cunha de Abreu e de Maria Ribeiro, naturais de São Paulo. 

Casado com Maria Antunes da Veiga, teve os filhos seguintes: Manoel e Antonio. O 

                                                           
147

 Sobre Feliciana Dias e Pedro Dias, conferir o texto de Francisco Gil de Siqueira, testador do 
testamento 23. 
148

 Bernardo Bonfilho é o testador do testamento 19. 
149

 Cornélio da Rocha, testador do testamento 36. 
150

 A mãe de Francisco Coelho de Abreu, Bernarda Rodrigues do Prado é a testadora do testamento 
16. 
151

 Sobre os pais de Violante de Siqueira, Sebastião Gil, o moço e Helena Rodrigues, conferir o texto 
de Francisco Gil de Siqueira, seu irmão e testador do testamento 23. 
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provedor Carlos Pedroso da Silveira152 e o irmão do testador, Pedro Teixeira eram 

os testamenteiros.  

O testamento de Diogo Teixeira da Cunha está anexado ao seu inventário, 

datado de 16 de janeiro de 1699, tendo sua esposa como inventariante. Há também 

anexado ao mesmo inventário, um traslado de outro inventário de Diogo Teixeira da 

Cunha, datado de 13 de dezembro de 1698, feito na vila de Nossa Senhora da 

Conceição da Paraíba (Jacareí), tendo seu irmão Antonio da Cunha de Abreu como 

inventariante. Nele são arrolados muito bens que Diogo possuía na vila de Jacareí 

(Inventário de Diogo Teixeira da Cunha – 1699. C. 2.º O., CX. 4,  n.º 36, AHMT). 

Segundo Leme (VI, 1905, p. 237-248), Diogo Teixeira da Cunha e sua esposa 

eram moradores em Goiás. Seu pai Antonio Teixeira da Cunha, falecido em 1696 na 

vila de Jacareí, casou contra a vontade de seus pais com Maria Ribeiro, filha de 

Diogo Pinheiro e Anna Ribeiro. Antonio Teixeira da Cunha era filho de Izabel da 

Silva e Antonio da Cunha de Abreu, natural de Tollaes e falecido em São Paulo, filho 

de Gaspar da Cunha de Abreu e Anna Teixeira. Izabel da Cunha era filha de Claudio 

Furquim Francez e de sua primeira esposa Maria da Silva, filha de Matheus Leme e 

Antonia de Chaves153. Claudio Furquim por sua vez, era filho de Estevão Furquim, 

natural de Lorraine e Suzanna Moreira, filha de Jorge Moreira, natural do Rio Tinto e 

de Izabel Velho. 

 

Testamento 34 – amanuense: Mestre de Campo Carlos Pedroso da 

Silveira  

O testamento do Mestre de Campo Carlos Pedroso da Silveira é datado de 15 

de agosto de 1719 e seu inventário de 18 de agosto do mesmo ano e ambos 

preservam-se no Arquivo Histórico de Taubaté. Não pode assinar o testamento, 

sendo Antonio de Aguiar Ferreira que o fez a seu rogo. Seus irmãos José Cardoso 

Guterres e seu filho Leopoldo de Souza foram nomeados seus testamenteiros. 

Nasceu no ano de 1664 na vila de São Paulo, era filho de Gaspar Cardoso Guterres, 

natural de Lisboa e de Grácia da Fonseca Rodovalho, natural de São Paulo. 

Segundo Leme (V, 1904, 507-513), Grácia era filha de D. Simão de Toledo Piza, 

natural da ilha Terceira, cidade de Angra, e de Maria Pedrosa, que por sua vez era 
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 Carlos Pedroso da Silveira é o amanuense do testamento 34. 
153

 Sobre Matheus Leme e Antonia de Chaves, conferir o texto de Domingos do Prado Martins, 
amanuense do testamento 12. 
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filha de Sebastião Fernandes Correa, primeiro provedor e contador da Fazenda Real 

da Capitania de São Vicente e de Ana Ribeiro. Casado com Isabel de Sousa Ebanos 

Pereira, teve os filhos seguintes: Gaspar Guterres da Silveira, casado com Feliciana 

dos Santos; Leopoldo da Silveira e Sousa, casado com Helena da Silva Rosa; 

Leonel Pedroso da Silveira, clérigo de São Pedro; Maria Pedroso da Silveira, casada 

com capitão Francisco Alvares de Castilho154; Bernarda Pedroso da Silveira, casada 

com João Pedroso de Alvarenga; Tomásia Pedroso da Silveira, casada com 

Domingos Alves Ferreira; e Ana Pedroso da Silveira, casada com Manoel da Costa 

Guimarães. 

Sua esposa, Isabel de Sousa Ébanos Pereira, natural do Rio de Janeiro, era 

filha de Gibaldo Ébanos Pereira, do Rio de Janeiro e de Inês de Moura Lopes, de 

São Vicente. Seu pai, Gibaldo era filho do capitão Eleodoro Ébanos Pereira, natural 

da Viana do Minho (primo de Estácio de Sá) e de Maria de Sousa Brito, do Rio de 

Janeiro. Maria de Sousa Brito era filha de João de Sousa Pereira Botafogo, natural 

de Elvas e de Maria da Luz Escorcia Drumond, filha de Manoel da Luz Escorcia 

Drumond, natural da Ilha da Madeira. Seus testamenteiros foram seu irmão Joseph 

Cardoso Guterres e seu filho Leopoldo de Sousa. 

Carlos Pedroso da Silveira foi, como afirma Franco (1954, p. 381), “a principal 

figura de todo o primeiro período do grande ciclo do ouro em Minas Gerais”. Estava 

envolvido nas entradas sertanistas, participando com outros moradores de Taubaté 

nos acontecimentos antecedentes à descoberta do ouro nas Gerais que, andavam 

em sondagens pelo sertão dos Cataguazes e custeando a bandeira de 1694, “na 

qual Bartolomeu Bueno achou ouro na Itaverava, tendo então levado amostras ao 

Rio de Janeiro e dado as mesmas em manifesto perante o governador Sebastião de 

Castro Caldas [...]” (FRANCO, 1954, p.381)  

Foi juiz ordinário e dos órfãos da vila de Taubaté no ano de 1697, ouvidor da 

capitania de Itanhaém, sargento-mor da ordenança da vila de Taubaté. Em 1699 

recebeu a patente de capitão-mor regente da Capitania de Itanhaém, cargo que 

exerceu até 1702. Foi nomeado Guarda-mor das minas, no entanto não exerceu 

esse cargo, pois assumiu a direção da Provedoria dos quintos reais em 1695, na 

casa de fundição criada em Taubaté. Era responsável pela captação dos impostos 

que recaíam sobre a exploração do ouro, de 1695 a 1705. Taubaté, devido à sua 
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  Francisco Alvares de Castilho ou Alves Correa era filho de Francisco Alvares Correa, amanuense 
do testamento 22. 
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localização geográfica era a principal rota para os sertões e depois da descoberta do 

ouro, precisava-se instalar uma casa de fundição: 

[...] a participação direta da vila de Taubaté nos acontecimentos que 
antecederam a descobertas de ouro nas Gerais através do envolvimento de 
muitos de seus habitantes e, além disso, da sua localização geográfica que 
a inseriu na principal rota que levava aos sertões mineiros e, por isso 
mesmo, parada obrigatória dos viajantes, teve peso considerável na decisão 
tomada pelas autoridades de nela instalar uma casa de fundição destinada 
ao comprimento da prática tributária que vigorava no período, a extração do 
quinto, isto é, o recolhimento de 20% do metal como imposto. Com o 
objetivo de impedir os descaminhos do ouro e aumentar a vigilância sobre 
os paulistas [...] (LIMA, 2011, p. 212-213 ) 

 

Carlos Pedroso era responsável pela oficina de quintos reais de Taubaté e 

também na oficina de Guaratinguetá e, depois de extintas as duas primeiras, foi 

responsável pela de Paraty, transferida para lá devido ao dificultoso transporte do 

maquinário que, “com as dificuldades em vencer a Serra do Mar com pesadíssimo 

material, forçou as autoridades em montar a oficina nesta vila litorânea”. (LIMA, 

2011, p. 214). Entre os anos de 1705 e 1706, foi novamente nomeado para o posto 

de capitão-mor, governador de Itanhaém e procurador da coroa e fazenda real. Em 

1710 recebeu a patente de Mestre de Campo e Capitã-mor regente das vilas de 

Taubaté, Guaratinguetá e Pindamonhangaba, ocupando esse posto até sua morte. 

Na data de 17 de agosto de 1719, faleceu na vila de Taubaté em decorrência 

de um tiro desfechado em uma emboscada.  Franco (1954, p.381-382) ainda afirma 

que “[...] o mandante deste crime fosse Domingos Rodrigues do Prado155, inimigo 

acérrimo de todos os delegados do fisco português e que toda sua vida foi um 

rebelado contra as extorsões que, sob essa capa, eram praticadas”.  

 

 Testamento 35: 10/12/1698 – testadores: Capitão Bento Gil de Siqueira e 

Maria da Luz 

Capitão Bento Gil de Siqueira assinou o testamento e não estava doente à 

época em que o mesmo foi redigido. Natural de São Paulo, era filho de Sebastião Gil 

e de Feliciana Dias156. Casado com Maria da Luz, também testadora, teve os filhos 

seguintes: Joana Cordeira casada com Antonio de Madureira Moraes157; Marianna 
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 Domingos Rodrigues do Prado era filho do homônimo capitão Domingos Rodrigues do Prado, 
amanuense do testamento 13. 
156

 Sobre os pais de Bento Gil de Siqueira, Sebastião Gil, o velho e Feliciana Dias, conferir o texto de 
Francisco Gil de Siqueira, seu irmão e testador do testamento 23. 
157

 Há no arquivo Histórico de Taubaté o inventário Antonio de Madureira Moraes datado de 
17/11/1692. 
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Cordeiro, Luzia Cordeiro, Bento da Cruz158 casado com Suzanna de Gusmão; 

Francisco Cordeiro, Domingos Cordeiro159 casado Antonia Coutinho de Peralta; João 

Cordeiro, Vicente Cordeiro e Maria Cordeiro. Os filhos Bento da Cruz, Francisco 

Cordeiro, Domingos Cordeiro e João Cordeiro eram os testamenteiros.  

Maria da Luz não assinou o testamento, pois não sabia ler nem escrever e 

não estava doente à época em que o mesmo foi redigido. Natural de São Paulo, era 

filha de Pedro de Oliveira e de Francisca Cordeiro.  

Bento Gil de Siqueira, falecido em Taubaté em 1705, foi juiz de órfãos no ano 

de 1671.  

 

Testamento 35 – amanuense: Capitão João Vaz Cardoso 

No Arquivo Histórico de Taubaté não foram encontrados o inventário e 

testamento de João Vaz Cardoso. Contudo, no Arquivo Nacional da Torre do Tombo 

(Portugal) há um processo no qual, para provar sua “pureza de sangue”, foi preciso 

identificar seus pais e avós e os da sua esposa (Diligências de habilitação para o 

cargo de familiar do Santo Ofício de João Vaz Cardoso, casado com Francisca de 

Freitas, 1707-1711, Tribunal do Santo Ofício, Conselho Geral, Habilitações, mç. 46, 

doc. 918, ANTT). Segundo o mesmo documento, Cardoso era natural de Taubaté, 

filho de João Vaz da Cunha e de Ana Ribeiro, que por sua vez era filha de Simão de 

Toledo e Piza e de Maria Pedrosa. João Vaz da Cunha era filho de Cristovão da 

Cunha e de Maria Vaz. No inventário de Margarida da Costa, mãe de Sebastião Vaz 

Cardoso160, consta que Maria Vaz também era sua filha. Portanto, Maria Vaz era 

irmã de Sebastião Vaz Cardoso, filha de João Vaz Cardoso e de Margarida da 

Costa.  

A esposa de João Vaz Cardoso, Francisca de Freitas, era filha de Amaro Gil e 

de Mariana de Freitas. Amaro Gil era filho de Sebastião Gil e de Feliciana Dias161. 

João Vaz Cardoso escreveu o testamento de Bento Gil de Siqueira, irmão de Amaro 

Gil. Mariana de Freitas era filha de Manoel Fernandes Edra e de Maria Cubas162. Há 

um documento no Arquivo Histórico de Taubaté, intitulado “Autuamento de Petição”, 
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 Há no arquivo Histórico de Taubaté o inventário de 09/03/1722 e testamento de 01/01/1722 de 
Bento da Cruz. 
159

 Há no arquivo Histórico de Taubaté o inventário de Domingos Cordeiro Gil datado de 17/10/1735. 
160

 Sebastião Vaz Cardoso é o testador do testamento 18. 
161

 Sobre os pais de Amaro Gil, Sebastião Gil, o velho e Feliciana Dias, conferir o texto de Francisco 
Gil de Siqueira, seu irmão e testador do testamento 23. 
162

 Manoel Fernandes Edra é o amanuense do testamento 14. 
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datado de 1721, no qual a inventariada é Mariana de Freitas, e anexado a este 

documento está seu testamento, datado de 1709 (Autuamento de Petição de 

Mariana de Freitas, 1721 C. 2.º O., CX 9, n.º4, AHMT). Neste testamento, João Vaz 

Cardoso é nomeado seu testamenteiro. Posteriormente, Cardoso aparece como 

procurador das filhas de Mariana de Freitas e assinou na parte final do documento. 

Por meio da comparação de assinaturas encontradas no testamento de Bento Gil de 

Siqueira com a procuração do citado processo, pode-se constatar que se trata da 

mesma pessoa. 

João Vaz Cardoso foi testamenteiro de Antonio da Costa Gil163 e juiz ordinário 

e dos órfãos na vila de Taubaté, em 1703. 

 

Testamento 36: 27/07/1699 – testador: Cornélio da Rocha 

Cornélio da Rocha não podia assinar o testamento e estava doente à época 

em que o mesmo foi redigido. Não menciona sua naturalidade, era filho de Artur 

Corte Bello e de Madalena Massuela. Casado com Maria Leme, teve os filhos 

seguintes: Antonio da Rocha, Francisco da Rocha, Artur da Rocha, Cornélio da 

Rocha, Manoel da Rocha, Tomásia Ribeiro, falecida, casada com Antonio de Góis; 

Ana da Rocha casada com Sebastião de Freitas Cardoso; Maria da Rocha e Izabel 

da Rocha. O genro Sebastião de Freitas e o filho Antonio da Rocha foram os 

testamenteiros. Seu inventário é datado de 17 de novembro de 1699.  

Leme (VI, 1905, p. 361) afirma que Cornélio da Rocha era estrangeiro. Sua 

esposa, Maria Leme Bicudo, era filha de Francisco Bicudo de Brito e de Tomásia 

Ribeiro de Alvarenga. Francisco Bicudo era filho de Antonio Bicudo e de Maria de 

Brito164. Tomásia Ribeiro de Alvarenga era filha de Francisco de Alvarenga e de 

Luzia Leme. 

 

Testamento 36 – amanuense: Capitão Manoel da Costa Cabral 

O testamento do Capitão Manoel da Costa Cabral é datado de 01 de março 

de 1709 e seu inventário de 15 de junho de 1711 e ambos preservam-se no Arquivo 

Histórico de Taubaté. Assinou o testamento e estava doente à época em que o 

mesmo foi redigido. Foi o tabelião da vila de Taubaté. João de Souza Dias quem 
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 Antonio da Costa Gil é o testador do testamento 29. 
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 Sobre Antonio Bicudo e Maria de Brito, conferir o texto de Antonio Bicudo Leme, amanuense do 
testamento 23. 



89 

 

escreveu o testamento a seu rogo. Natural de São Paulo, era filho do capitão Manoel 

da Costa Cabral e Francisca Cardoso165.  Casado com Ana Ribeiro de Alvarenga, 

também natural de São Paulo, teve os filhos seguintes: Sebastião de Arruda Cabral, 

casado com Ana Maria Moreira; Francisco de Arruda, casado com Joana Nardi 

Arzão; Vitório de Arruda, casado com Andresa de Castilho166; Francisca de Arruda 

Cabral, casada com Pedro Leme do Prado; Ana Maria Cabral, casada com Diogo 

Barbosa do Rego; e José de Arruda (este não aparece no inventário e testamento, 

mas Leme o declara como o sétimo filho do capitão). O genro Diogo Barbosa 

Rego167 e o filho João de Arruda Cabral eram os testamenteiros. 

Foi juiz ordinário e dos órfãos na vila de Taubaté em 1668 e 1683, “importante 

e prestimoso cidadão em Taubaté, onde teve as rédeas do governo [...]” (LEME, VII, 

1905, p. 344). No livro Tremembé, Carvalho (1957), relata que Tremembé, sendo 

parte de Taubaté no século XVII, já era habitada por vários povoadores. Em 1669, o 

capitão-mor Manoel da Costa Cabral “obtem permissão para erigir uma capela em 

terras de sua propriedade, aqui situadas, capela que foi a origem do atual vasto e 

majestoso templo do Senhor Bom Jesus de Tremembé, orago desta paróquia” 

(CARVALHO, 1957, p.56). Assim nasceu o povoado de Tremembé. 

Sua esposa, Ana Ribeiro de Alvarenga, era filha de Francisco Bicudo de Brito 

e de Tomásia de Alvarenga. Francisco Bicudo de Brito era filho de Antonio Bicudo e 

de Maria de Brito168. Thomazia Ribeiro era filha de Antonio Rodrigues de Alvarenga 

e de Anna Ribeiro, que era filha de Estevão Ribeiro Bayão Parente e de Magdalena 

Fernandes Feijó169. 

 

Testamento 37: 29/10/1700 – testadora: Maria de Unhate Madurga 

Maria de Unhate Madurga não assinou o testamento, pois não sabia ler nem 

escrever e estava doente à época em que o mesmo foi redigido. Natural da vila de 

Guaratinguetá, era filha de João Machado Jacome170 e de Beatriz de Unhate. 
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 Sobre os pais do capitão Manoel da Costa Cabral, o capitão Manoel da Costa Cabral e Francisca 
Cardoso, conferir o texto de Francisca Cardoso, testadora do testamento 2. 
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 Andresa de Castilho era filha de Francisco Alvares Correa e Maria Bicudo. Conferir o texto sobre 
seu pai, amanuense do testamento 22. 
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 Há no Arquivo Histórico de Taubaté o inventário de 18/04/1748 e testamento de 04/11/1741 de 
Diogo Barbosa Rego.  
168

 Sobre Antonio Bicudo e Maria de Brito, conferir o texto de Antonio Bicudo Leme, seu primo, 
amanuense do testamento 23. 
169

 Sobre Estevão Ribeiro Bayão Parente e Magdalena Fernandes Feijó de Madureira, conferir 
testamento de Antonio Ribeiro, testador do testamento 8. 
170

 João Machado Jacome é o escrivão do testamento 17. 
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Casada com Manoel de Góis da Costa171, teve um filho chamado Domingos. Seu pai 

e seu marido foram os testamenteiros. Faleceu em 12 de novembro de1700 e, 

anexa ao inventário, datado de 15 de março de 1701, e testamento, há uma carta 

escrita por seu marido172 (Inventário de Maria de Unhate Madurga, 1701. C. 2.º O., 

CX. 5, n.º 12, AHMT). 

 

Testamento 37 – amanuense: Padre João de Faria Fialho 

Não foram encontradas referências aos pais do padre João de Faria Fialho. 

Antonio Bicudo Leme173, em seu testamento, afirmou que o padre era seu neto e o 

nomeou um de seus testamenteiros. Segundo Taunay (1939, p.28 apud 

MARCONDES, 2012, p. 52), era natural de São Sebastião. Presbítero do hábito de 

São Pedro, o padre Fialho “foi além de religioso um sertanista que fez da sua vida 

uma história de peregrinações entre as capelas, igrejas e lavras de ouro.” 

(MARCONDES, 2012, p. 52). 

Foi morador em Pindamonhangaba, mas, por volta de 1698, há notícia de 

que, juntamente com outros sertanistas, estava presente em Vila Rica “fazendo 

descobertas de primeiras jazidas de ouro” (MARCONDES, 2012, p.53). Abreu (1977, 

p.309) afirma que o padre e outros sertanistas “foram os primeiros que, em 1699, e 

nos anos subsequentes, se estabeleceram nas margens de vários ribeirões da serra 

de Ouro Preto”. 
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 Há no arquivo Histórico de Taubaté o inventário de 18/02/1721 e testamento de 04/02/1721 de 
Manoel de Góis da Costa. 
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  Sobre a carta de Manoel de Góis da Costa, cf.: Monteiro, 2012, p.86-87. 
173

 Antonio Bicudo Leme é o amanuense do testamento 23. 
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1.6 O PERFIL DOS DESTINATÁRIOS DO TESTAMENTO 

Os testamentos se destinavam primeiramente aos herdeiros legítimos. 

Contudo, o testador na falta de um descendente direto, poderia instituir livremente os 

herdeiros que quisesse. A terça parte era utilizada para o pagamento dos legados 

pios, ou seja, missas, enterramento e esmolas, que nem sempre era gasta em sua 

totalidade (FARIA, 1998, p.268).  Muitos testadores deixavam sua totalidade ou 

parte dela a quem queriam beneficiar. Poderia ser um filho bastardo, um familiar ou 

algum amigo.  Alguns testadores especificavam a quem desejavam que fossem 

entregues as doações e esmolas, um dos destinos da terça; “é pela terça que 

melhor se observam os sentimentos e as preferências, [...]” (SILVA, 2009, p. 63). Os 

testadores demonstravam sua proximidade e afeição na declaração da terça de seus 

bens. 

 

Tabela 3 – Frequência dos beneficiados pelos testamentos 

Herdeiros 

Legítimos 

Filhos 2, 3, 7, 8, 9, 11, 

12, 13, 14, 16, 

20, 21, 22, 23, 

25, 26, 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36 e 37. 

70,27% 

Esposa 5, 11, 15, 27 10,81% 

Irmãos/ Parentes 17, 24 5,4% 

Terça parte Esposa/ marido 12, 13, 16, 22, 

23, 29, 32, 35 

21,62% 

Filho legítimo 

específico 

2, 3, 7, 8, 26, 35 16,22% 

Amigos  25, 34 5,4% 

Filhos ilegítimos 11, 34 5,4% 

Filhos legítimos 30 2,7% 

Pais 37 2,7% 

Irmãos 17 2,7% 

Netos 20 2,7% 
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Doações174 Parentes/ irmãos 5, 16, 17, 21, 32 13,51% 

Amigos 5, 13, 16, 17, 24 13,51% 

Filhos bastardos  1, 5, 24 8,1% 

Filhos legítimos 11, 30, 32 8,1% 

Igreja e religiosos 2, 17 5,4% 

Órfãos 5 2,7% 

Esposa 30 2,7% 

Esmolas Pobres 24, 25, 35 8,1% 

Igreja e religiosos 5, 17, 25 8,1% 

Amigos 2, 13, 25 8,1% 

Parentes 25, 32 5,4% 

Filhos ilegítimos 17, 24 5,4% 

Filho legítimo 

específico 

30 2,7% 

 

 

1.7 O PORTUGUÊS DO BRASIL E DA VILA DE TAUBATÉ NO SÉCULO XVII 

Teyssier (2004, p.94) afirma que a civilização brasileira é formada por três 

bases étnicas: o português, o índio e o negro, constituindo um ambiente multilíngue, 

no qual o português gradualmente se expande e se afirma como principal língua 

materna e de cultura. Cardeira (2006, p.91) assevera que havia uma ligação 

constante com Portugal que favorecia “o prestígio da norma europeia” no Brasil. 

Salienta ainda que “as classes dirigentes vinham estudar a Portugal, a imprensa era 

portuguesa”. Dirigiam-se para Portugal e voltavam influenciadas pela cultura da 

Metrópole, já que “iam todos para Coimbra e de lá traziam o padrão de seus 

escritos, da sua expressão literária” (BUENO, 1959, p.245). Contudo, a língua falada 

pela população, devido ao contato do colono com os indígenas e mais tarde com os 

africanos, vai resultar num português “com traços específicos que se acentuam no 

decorrer do tempo” (TEYSSIER, 2004, p.94).  

Os portugueses que vieram para o Brasil falavam o português do período 

médio, “que recebeu essa designação por se situar entre o português arcaico 
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 Embora as doações e esmolas façam parte da terça, preferiu-se apresentar as informações 
coletadas nos testamentos separadamente, pois nem todos os testadores especificaram suas 
doações e esmolas.  
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(séculos XII a XIV) e o português clássico (Século XVI a XVIII)” (CASTILHO; ELIAS, 

2012, p. 438). Em terras brasileiras, havia uma população nativa estimada em seis 

milhões de indígenas, que falavam cerca de 340 línguas, as quais pertenciam a 

troncos linguísticos diferentes entre si (ILARI; BASSO, 2003, p.60). Noll (2008, p. 

133) estima um número bem maior, em torno de 1175 línguas indígenas.  Essas 

línguas compreendem dois grandes troncos: o macrotupi e o macro-jê, além de 20 

línguas isoladas (CASTILHO; ELIAS, 2012, p. 442). Os índios do tronco macrotupi 

habitavam a costa brasileira e eram nômades. Já os índios do tronco macro-jê 

ocupavam as selvas abertas no interior e não eram nômades. No entanto, somente 

uma língua foi utilizada para o contato, a língua tupi, que “em seus aspectos 

essenciais, compunham um conjunto culturalmente homogêneo, falante de uma 

língua com pouca variação dialetal” (BEARZOTI FILHO, 2002, p.31). Regionalmente, 

formavam grupos diferenciados, sendo os tamoios em São Paulo, os tupiniquins no 

Rio de Janeiro e os tupinambás na Bahia. Tribos belicosas, que viviam no interior e 

que não eram consideradas entre os índios tupi, eram chamadas de tapuias pelo 

colonizador. 

Durante o processo de colonização, houve a miscigenação e aculturação dos 

costumes. O número de índios era muito maior do que de portugueses, fazendo com 

que o idioma tupi fosse adotado como meio de comunicação entre eles. Teyssier 

(2004, p.94) salienta que “Durante muito tempo o português e o tupi viveram lado a 

lado como línguas de comunicação”.  

Os jesuítas chegaram ao Brasil em 1549, com o objetivo de catequizar os 

índios. Para tanto, resolveram utilizar o tupi também como língua de comunicação. 

Essa atitude levou-os, segundo Bearzoti Filho (2002, 36), “a estudar o tupi e a 

utilizá-lo como língua escrita”, sendo posteriormente publicados diversos estudos 

sobre a língua175. Os religiosos, empenhados na utilização da língua indígena na 

catequese, adotaram a língua geral, que contribuiu para sua propagação na Colônia. 

A língua geral era uma expressão que “foi inicialmente usada pelos portugueses e 

espanhóis, para qualificar línguas indígenas de grande difusão numa área” 

(RODRIGUES, 1994, p.99), mas ao longo do século XVII, o nome que se firmou foi o 

de Língua Brasílica. Era uma língua simples “de reduzido material morfológico; não 
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 Livros como a Arte de Gramática da língua mais falada na costa do Brasil, de 1595, escrito pelo 
padre José de Anchieta, Catecismo na língua brasílica, de 1618, escrito pelo padre Antônio de Araújo 
e a Arte da língua brasílica, de 1621, do padre Luís Figueira, são alguns exemplos de trabalhos 
publicados pelos jesuítas. Cf.: Bearzoti Filho, 2002, p. 36. 
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possuía declinação nem conjugação. Tinha todo o aspecto das línguas de 

necessidade, criadas para intercâmbio” (SILVA NETO, 1963, p.53).  

Sabe-se, contudo, que a língua geral, ou línguas gerais176, são línguas 

artificiais, adotadas pelos colonizadores, “uma única língua entre as efetivamente 

faladas”, que evidencia a política de negação da “diversidade linguística e cultural 

dos vencidos e constitui uma forma a mais de dominação” (ILARI; BASSO, 2006, 

p.62). Houaiss (1992, p. 53-54) enfatiza essa escolha dos religiosos em optar pelo 

tupi e a propagação de seu uso entre os povoadores e nativos: 

Primeiro, convém ter presente que, desde o início da catequese do gentio, 
no século XVI, ficou patente aos missionários jesuíticos que não seria 
através de sua própria língua – espanhol e/ ou português e, para certos fins, 
o latim – que a catequese poderia ser levada a cabo. De outro lado, graças 
à compreensão altamente gramaticalizada do latim – codificado, preceptivo, 
mnemotécnico -, que eles praticavam e conheciam metalinguisticamente, 
estavam eles mais do que ninguém aptos ao tempo para ver as “unidades 
nas diversidades” que havia no território em certos grupos de línguas mas 
não em outros. [...] 
Essa codificação preceptiva [...] teve bom sucesso nos tempos seguintes, 
erigindo-se, aos poucos, na língua mais geral do Brasil [...], sobrepondo-se 
a todas as línguas indígenas locais desse mesmo tronco, e consolidando-
se, a todos os eventuais falares africanos acaso praticados no Brasil antes 
do século XIX ou mesmo no curso do século XIX em certos locais residuais 
(HOUAISS, 1992, p. 53-54).  
 

Em algumas regiões do Brasil, a língua geral caiu em desuso já no final do 

século XVI e início do século XVII, pois com o desenvolvimento da colonização, 

“determinadas regiões passaram a ter população indígena relativamente reduzida, 

devido à grande mortandade quanto à chegada de novos contingentes populacionais 

lusitanos e à adoção intensiva do trabalho escravo africano” (BEARZOTI FILHO, 

2002, p. 38). Em outras regiões, porém, onde o uso da mão de obra indígena ainda 

era largamente utilizado, a língua geral ainda era amplamente empregada. Os índios 

eram indispensáveis para o reconhecimento e devassa da terra, por isso tornaram-

se “seus guias e aliados na marcha de paulatina penetração da terra” (CÂMARA 

JUNIOR, 1985, p. 27). As regiões que diminuíam o uso da língua geral eram as 

comunidades urbanas do litoral, e as que mantiveram por mais tempo, eram os 

ambientes rurais do interior. 
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 Havia duas línguas gerais: a língua geral do Sul (ou paulista) e a língua geral do Norte (ou 
amazônica). Cf.: Elia, 1989, p. 24. “Basicamente, diferencia-se no Brasil entre a língua geral paulista 
(LGP) do Sudeste, que não é conhecida em minúcias, e a língua geral amazônica (LGA, desde o 
século XIX: nheengatu, ‘fala boa’), que outrora era espalhada nos Estados do Maranhão, Pará e 
Amazonas (Rodrigues, 1996) e, em parte, ainda, é falado no médio e alto Rio Negro (Taylor, 1985)”. 
Cf.: Noll, 2008, p. 135. A Língua Geral do Sul, ou Língua Paulista “é a língua que no século XVII 
falavam os bandeirantes que de São Paulo saíram a explorar Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e o 
Sul do Brasil”. Cf. em: Rodrigues, 1994, p. 102. 
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Foi nas áreas mais afastadas do centro administrativo da Colônia (que era a 
Bahia) que se intensificou e generalizou o uso da Língua Brasílica como 
língua comum entre os portugueses e seus descendentes – 
predominantemente mestiços – e escravos (inclusive africanos), os índios 
Tupinambá e outros índios incorporados às missões, às fazendas e às 
tropas: em resumo, toda a população, não importa qual a sua origem, que 
passou a integrar o sistema colonial (RODRIGUES, 1994, p. 101). 
 

Em São Paulo, nos movimentos de penetração do sertão, havia a presença 

constante de mamelucos e de portugueses já inseridos nos costumes indígenas, 

“que trouxeram para o convívio dos colonos as suas línguas maternas, 

nomeadamente o Tupi” (CARDEIRA, 2006, p.91-92). A língua geral, originária dos 

índios Tupi de São Vicente e do alto rio Tietê (RODRIGUES, 1994, p. 102), era 

utilizada na vida cotidiana da colônia, pois era a forma encontrada para o contato 

entre portugueses e indígenas, sendo que “a catequese certamente se dava na 

língua geral (até para índios não tupis), do mesmo modo que a comunicação no 

mundo do trabalho indígena, como nas bandeiras, nas missões e nas fazendas que 

usavam escravatura indígena”. (BEARZOTI FILHO, 2002, p.38).  

Até o início do século XVIII em São Paulo, a língua geral envolvia toda 

sociedade colonial, pois muitos índios e mestiços não falavam o português e a 

constante ida dos homens para os sertões, tornava a língua geral a forma mais 

utilizada de comunicação no seio familiar:  

 É certo que as famílias dos portugueses e índios de São Paulo estão tão 
ligadas hoje umas ás outras, que as mulheres e os filhos se criam mystica e 
domesticamente, e a língua que nas ditas famílias se fala he a dos índios, e 
a portuguesa a vão os meninos aprender à escola [...] “ (VIEIRA, 1856 p. 
249 apud HOLANDA, 1987, p.88) 

 

Sendo assim, o uso da língua geral era intenso entre as mulheres e crianças, 

pois os homens ocupados com o cuidado da lavoura, negócios comerciais ou 

entrada para os sertões, deixavam “às mulheres ou companheiras a oportunidade 

para os iniciarem no manejo da língua nativa” (COUTINHO, 1976, p. 322). Os 

meninos aprendiam o tupi com as mães e o português com os pais, jesuítas ou 

familiares, tornando-se adultos bilíngues, para tratar de assuntos oficiais, 

“aprendendo-se primeiro o tupi, ele ficava como língua do uso comum, do gasto 

cotidiano, enquanto o português se restringia ao uso oficial, ao uso escrito, ou ao 

uso em determinadas ocasiões” (SILVA NETO, 1963, p. 55). Já as meninas, que 

ficariam reclusas à vida doméstica e sem instrução escolar, não aprenderiam ou 

saberiam mal o português. Neste sentido, eram recorrentes “os pedidos das 
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autoridades para que se enviassem à capitania somente vigários versados nas 

línguas dos índios” (VILLALTA, 2005, p.339). Em contrapartida, a língua portuguesa, 

tinha um caráter oficial, utilizada no espaço público, nas cerimônias e nos 

documentos escritos, era a língua do governo, da justiça: 

O português era a língua da administração: só em português era possível 
entender-se oficialmente com os agentes do Estado. Para aspirar aos 
cargos públicos (aliás sempre tão apetecidos) era preciso o conhecimento 
do português. 
Contratos, transmissões, testamentos – enfim todos os instrumentos 
jurídicos – eram escritos na língua dos colonizadores. (SILVA NETO, 1979, 
p.524). 
 

Era em português que se faziam os contatos com a metrópole, a língua da 

literatura, a língua da escola, “o falar polido e disciplinado em gramáticas, enquanto 

a língua geral carecia desse prestígio, pois era um linguajar aprendido de outiva” 

(SILVA NETO, 1979, p. 524). 

As expedições empreendidas pelos bandeirantes, que na sua busca de ouro, 

mão de obra escrava, bem como os conflitos contra indígenas, avançaram para o 

interior, rumo a Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso e Goiás, compuseram nestas 

regiões numerosos topônimos tupi, “as quais nunca foram habitadas por índios tupi, 

apontam para uma presença da língua geral entre os bandeirantes” (NOLL, 2008, 

p.135).  

Na segunda metade do século XVIII, o Marquês de Pombal implantou 

diversas reformas na Colônia. Uma delas, expressas no Diretório de 1758, foi o 

desenvolvimento de uma política da língua, obrigando o ensino da gramática 

portuguesa e proibindo o uso da língua geral, que segundo Costa (2007, p.93), “foi 

pouco a pouco caindo em desuso, até limitar-se ás povoações do interior177”. A partir 

de então, os índios passaram a ter acesso ao aprendizado da língua portuguesa, 

restrito aos indivíduos brancos que residiam na vila: 

Os índios e os mestiços ficam, até o Diretório, excluídos do processo de 
letramento. Esses aspectos sugerem a formação de uma classe de elite e, 
ao redor dela, de elementos marginalizados, que não tinham acesso à 
escola e, que tinham conhecimento rudimentar da língua portuguesa 
(OLIVEIRA, 2009, p. 202). 

 

Em 1759, com a expulsão dos jesuítas, que eram os responsáveis pela 

educação na colônia e os principais protetores da língua geral, e com a chegada de 

muitos portugueses, o uso da língua portuguesa foi consolidado.  
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 A palavra “interior” significa, neste caso, as localidades mais afastadas dos centros urbanizados, 
influenciados pela Metrópole e Capital da colônia. 
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Essas mudanças marcaram definitivamente o fim de um processo que definiu 

o destino linguístico para o Brasil, pois, “em 1757, com o Marquês de Pombal, se 

define explicitamente para o Brasil uma política linguística e cultural que fez mudar 

de rumo a trajetória que poderia ter levado o Brasil a ser uma nação de língua 

majoritariamente indígena”. (MATTOS e SILVA, 2004, p.20). 

A língua geral caiu em desuso e, algumas décadas depois, restou somente 

“um certo número de palavras integradas no vocabulário português local e muitos 

topônimos” (TEYSSIER, 2004, p.95). Toledo Neto e Santiago Almeida (2010) 

salientam que na escrita, a influência indígena encontrada na documentação 

estudada no Projeto Filologia Bandeirante revela-se no léxico, principalmente nos 

topônimos e nomes de animais encontrados na fauna brasileira178, ou seja, “é no 

sistema aberto da língua, e não no fechado ou gramatical, como é o fonológico, que 

o gene indígena se mostra com mais contundência” (TOLEDO NETO; SANTIAGO-

ALMEIDA, 2010, p.128). Isto pode ser constatado nos testamentos de Taubaté, que 

permitem fazer uma análise das palavras utilizadas de origem tupi, no século XVII. 

Ao final do trabalho, no Apêndice A, há um índice com os topônimos encontrados 

nos testamentos e entre eles, muitos de influência indígena.  

Já na oralidade, foram registrados fenômenos do sistema fonológico que se 

caracterizam por “conservação, repetição, reinterpretação, como queiram, de um 

sistema sonoro português descrito desde seu período arcaico ou, antes disso, desde 

o galego-português” (SANTIAGO-ALMEIDA, 2005, p. 89-90), presentes até os dias 

de hoje e conservados principalmente nas regiões interioranas. Noll (2008, p. 217) 

corrobora esta afirmação, salientando que “todas as características do português 

brasileiro, com exceção do léxico – ao qual se conferem influências indígenas e 

africanas –, podem ser explicadas, com relação a seu desenvolvimento, como 

simplesmente portuguesas ou românicas” e que “nenhum desenvolvimento do 

português brasileiro (afora o léxico e as expressões idiomáticas) pode ser 

claramente classificado, segundo o atual conhecimento dos fatos, como sendo de 

origem africana ou indígena” (NOLL, 2008, p.218). 

Para ilustrar a presença de termos indígenas nos textos antigos, segue abaixo 

uma tabela com as palavras de origem indígena, encontradas nos testamentos, 
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 As principais influências da língua tupi para língua portuguesa no Brasil se encontram no 
vocabulário. Noll (2008, p. 136-152), traz diversas palavras encontradas por meio de registros do 
século XVI, também chamadas de brasileirismos. 
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seguidas da forma escrita hoje, sua localização na transcrição e seu significado 

segundo Sampaio (1928) e Domenico (2008)179. Infelizmente não foram encontradas 

definições para todas as palavras; Nesses casos, utilizou-se a interpretação 

segundo o testamento: 

 

Tabela 4 – Palavras de origem indígena (tupi) encontradas nos testamentos 

Palavras encontradas Significado segundo Sampaio (1928) e Domenico 

(2008) 

apraCapuera (Linha 689) Segundo a descrição do testamento é um local. 

Caete – Caeté  

(Linha 2354) 

 

 

Mata virgem. Mato verdadeiro (caá= mato + eté = 

verdadeiro. Conforme o local também poderia ser 

interpretado como morro ou monte verdadeiro ou poço 

verdadeiros (cuá de icuara = poço + eté = 

verdadeiro). Nome de uma cidade em (MG). 

Capaõ grande Capan 

grande – Capão Grande 

 Linhas 1256 e 2383 

 

É uma porção de mato ou de árvore no meio de um 

terreno (caá = mato + pãu = meio, ilha); ilha de mato.  

Carigos/ Carijo – Carijós  

Linhas 165, 1275 e 2341 

 

Tribo indígena guarani que habitava desde a Lagoa 

dos Patos até Cananéia. Eram assim chamados por 

pintarem-se de branco, talvez por disfarce (caraí-jó, 

mistura de homem branco). Segundo outra versão, um 

navio português tendo naufragado próximo da Ilha de 

Santa Catarina, alguns tripulantes conseguiram salvar-

se, entre eles um português Henrique Montes, um 

espanhol, Melchior Ramirez e o preto Francisco 

Pacheco. Do consórcio com as mulheres índias 

                                                           
179

 Doutor Hugo Di Domenico, médico e morador na cidade de Taubaté, preparou um exaustivo 
dicionário sobre o léxico Tupi, publicado pela Universidade de Taubaté em 2008. A organização desta 
obra levou três anos e além da etimologia dos vocábulos, utilizou as definições de diferentes autores 
de estudos já publicados como de João Mendes de Almeida (Diccionário geográfico da província de 
São Paulo), Theodoro Sampaio (O tupi na geografia nacional), Antonio Joaquim de Macedo Soares 
(dicionário brasileiro da língua portuguesa), Plínio Ayrosa (Primeiras Noções de Tupi), Afonso Antonio 
de Freitas (Vocabulário Nheengatu), Jayme de Sá Menezes (Medicina indígena na Bahia); os 
viajantes Carl Friedrich Philipp von Martius e Joahann Baptist von Spix (Viagem pelo Brasil); 
escritores sobres as cidades do vale, como Vitorino Coelho de Carvalho (Tremembé), Maria Morgado 
de Abreu (Separata da revista Paulistânia, n. 72) e Gentil de Camargo (jornal O Taubateano, de 
01/04/1937), entre diversos outros autores. 
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nasceu uma descendência mestiça de mamelucos e 

cafuzos que passaram a constituir uma sub-raça com 

a denominação de carijó (de caraiyoc, significa 

“arrancado do branco”). 

Carurû – Caruru 

Linha 3009 

Bredo. Planta da fam. das quenopodiáceas (corr. de 

“caá” = folha + ruru = grossa, viscosa, aguada). Ou 

(caá + reru = o prato feito de ervas, de folhas).  

Catagua – Cataguá 

 Linhas 1783 e 2337 

Morador do serrado. (caatá = serrado + gua (por 

guará) = morador). Designava, outrora, uma nação 

selvagem dos sertões de Minas Gerais – chamada dos 

Cataguás ou Cataguazes (caá-ta-qué = o que é do 

mato, que vive no mato). 

Cataguás  

Linha 2143 

Cidade no (MG). 

Curupahitiba – 

Curuputuba ou 

Coruputuba  

Linha 688 

 

Rio onde abundam seixos, alusão ao ribeirão 

Curuputuba que em algum tempo deve ter possuído 

muitos seixos ou cascalhos. Antigo bairro e estação 

ferroviária da cidade de Pindamonhangaba. 

embaraia hi mirim 

Linha 1638 

Não há. 

guarulha 

Linhas 867 e 870 

 

Nome de um município do (SP). Nome de uma tribo 

selvagem que outrora habitou o local onde hoje está a 

cidade. O nome vem do étimo primitivo “guarus” que 

quer dizer “comedores”, por serem esses indígenas, 

barrigudos à maneira dos peixinhos guarus, de ventre 

volumoso, desproporcional ao tamanho. Outra 

interpretação:: (gu = recíproco + arú = trazer + bo = 

breve, para formar supino e, ao mesmo tempo, para 

exprimir o modo de estar). Guarubo significa, pois, 

“trazidos”, alusão a terem sido trazidos de São Paulo 

para essa região, após a derrota que sofreram em 

Piratininga, em 1560. 
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Guiratingeta/ 

guiratingueta/ 

guoratingueta/ 

Ibiratingueta – 

Guaratinguetá  

Linhas 107, 1444-1445, 

2864-2865 e 3304 

 

Nome de uma cidade situada no Vale do Paraíba, (SP) 

(guará ou g(u)irá = aves ou garças + tinga = brancas + 

etá (desinência de pluralidade)); muitas garças ou 

pássaros brancos. Outras interpretações: “lugar onde 

o sol volta”, devido ao Trópico de Capricórnio passa a 

apenas um grau ao sul da cidade. Rio afluente do 

Paraíba (corr. de “qûar” = poço, fojo, buraço + “a” 

(intercalação) + ti – ponta + “ng” (intercalação nasal) + 

etá = muitos)); muitos poços e recifes.  

Itahi – Itaim  

Linha 2946 

Pedra pequena (ita = pedra + im = pequena). Nome 

de um rio em Taubaté (SP). 

Iuna/ hihuna – Una  

Linhas 2835 e 2947 

 

Preto, escuro, negro. Nome de um rio em Taubaté 

(SP). 

Jacarehii – Jacareí 

 Linha 3017 

 

Nome de uma cidade do Vale do Paraíba (SP) (jacaré 

= jacaré + y = rio, água); rio do jacaré ou água do 

jacaré. Outra interpretação: nome de uma volta 

desnecessária do Rio Paraíba, nesse lugar (de “y-

aqûá-yerê-ei” = esquina e volta desnecessárias). 

Mamaluco – Mameluco 

Linha 2971 

 

(mamã-ruca = o que procede da mistura); o mestiço. 

Há afirmações que o termo é de origem árabe, de 

“mamluk” que quer dizer “o governado, o possuído, o 

escravo”. 

Mogi/ Mogẏ/ Moji/ mogi – 

Mogi 

Linhas 309-310, 1029, 

1130-1131, 1213, 1380, 

1506, 1530, 1563, 1641, 

1675, 1684, 1702, 2218 e 

2348 

 

Nome de rio com os seguintes significados: a) “rio das 

cobras” (mboi = cobras + y = rio); b) “rio que 

serpenteia imitando os movimentos da cobra”; c) “rio 

apertado. Há várias cidades construídas às margens 

do Mogi, entre elas Mogi Mirim. 

Parahitinga – Paraitinga 

Linhas 1331-1332 

Rio e cidade do (SP) (São Luiz do Paraitinga) (de 

“paraíba” = rio ruim + tinga = branco). Rio de águas 
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 claras (pará = rio + i = águas + tinga= claras).  

Paraíba/ Parahiba – 

Paraíba 

Linhas 910 e 3003 

 

Rio situado no vale do mesmo nome. Paraíba é corr. 

de “Poró-ayba”, que por contração deu “Poraiba” e 

significa “excessivamente escabroso” (de “poró” (para 

exprimir superlativo, excesso, extensão, hábito, etc.) + 

aib = mal + a (breve) por acabar em consoante). 

Alusivo a ter no leito muitas obstruções, bancos de 

areia, cachoeiras e saltos, como o que se vê no 

município de Queluz, que tornam impraticável a 

navegação regular, além dos banhados marginais, 

produzindo moléstias. São turvas as suas águas. Há a 

possibilidade da origem “pirá-aíba”, significar “peixe 

ruim” (pirá = peixe + aíba = ruim). Rio ruim, 

impraticável. “braço de mar” (pa’ra’i’ba) aludindo a 

grandeza e forma de braço, que o rio tem ao 

comunicar-se com as águas do mar. “mar pequeno”, 

pois vê no elemento “a’i” o significado de “pequeno”. 

Deriva “para’iba”, nome tupi da árvore Simaruba 

versicolor (parai = variegada + iba = árvore; madeira). 

Há quem suponha ser o nome derivado de “aparaíba” 

(apara = pau-de-arco + iba = abundância). 

parathẏ/ paratÿ – Parati 

Linhas 1765 e 2971 

 

Cidade do (RJ), o nome significando: a) tainha (de 

“pirati”) (pira = peixe + ti = branco); b) Significa “a 

jazida do mar”, “o lagamar”, “o golfo”, e não deve ser 

confundido com “Pirati” (a tainha); c) mar branco (pará 

= mar + ti = branco) (Pandiá & Ana Pându). “Parati” é 

ainda uma var. de mandioca. O nome poderia provir 

de “Parahy” com o sentido de “pequena enseada”. 

Parnambuco – 

Pernambuco 

Linha 1283 

Nome de um estado brasileiro significando “o furo do 

mar” (paranã = mar + mbuco = brecha, furo, entrada). 

“Paranã” deve ser traduzido por “semelhante ao mar” 

(pará + na), o “lagamar”, o qual é formado na junção 

dos rios Capibaribe e Beberibe. É o furo, a abertura, a 



102 

 

quebrada e por aí o lagamar se comunica com o mar. 

“Mar arrebentado” (paraná = mar + poa ou pua = 

arrebentado, quebrado), em alusão aos recifes que 

emergem das águas, quebrando o mar. Ou ainda “o 

quebra-mar, o recife” (corr. de “paranambuca”, nome 

pelo qual os índios chamavam o porto, significando “o 

quebra-mar, o recife”. 

Pindamonhagava/ 

Pindamonhangaba – 

Pindamonhangaba 

Linhas 562, 1943 e 3287 

 

Cidade do (SP) situada no Vale do Paraíba. O nome 

pode ser interpretado como o lugar onde se fazem 

anzóis (pindá = anzol + monhanga = fazer + aba = 

lugar onde). O nome indígena seria 

“piramonhangaba” que quer dizer “pescaria”, “o ato 

de pescar”. “Pindamonhangaba” poderia ser também 

a corr. de “Pind-o-mo-nhang-ába” = lugar estreito em 

que se junta. Poderia significar “local, terreno tornado 

limpo, lavrado”, com o sentido de terra preparada e 

limpa, possivelmente para lavoura. 

Pira aCangagua – 

Piracangaguá  

Linha 228 

 

Nome de um bairro em Taubaté (SP), e também de 

um rio (pirá = peixe + cangaguá = várzea seca); peixe 

de várzea seca (alusão possível aos peixes mortos 

nos alagadiços da várzea, após as enchentes do rio). 

porẏ - Puri 

Linhas 1770 e 1789 

Gente pequena (poro = gente + i = pequena). Nome 

de uma tribo indígena tapuia. 

Quiricaios/ quiricaẏo 

Linhas 1785 e 1788 

Segundo a descrição do testamento, nome de uma 

tribo indígena. 

Souaiara/ Touaiara  

Linhas 1670 e 1787 

 

Segundo a descrição do testamento, nome de uma 

tribo indígena. 

Tabajara/ tauajara – 

Tabajara 

Linhas 1323 e 1571 

 

Chefe da aldeia (taba = aldeia + iara = dono). Nome 

de uma tribo indígena da fam. tupi-guarani (PB). Outra 

interpretação: “senhores da costa”, que era por assim 

dizer o frontispício ou face do Brasil (de “toba” = face 

+ iara = senhor). 



103 

 

Tapiirêbêguabâ   

Linha 2851 

 

Segundo a descrição do testamento seria um local. 

tauVate/ Taubate 

Tauuathe/ Tabajbate/ 

taoBathe/ tauBathe/ 

tauate/  thabbathe/ 

Tahibate/  Taibate – 

Taubaté 

Linhas 548, 1233, 1297, 

1316, 1500, 1504, 1635-

1636, 1809, 1926, 2179, 

2261, 2392, 2500, 2619, 

2722-2723, 2802, 2897, 

2942, 2995 e 3164 

Cidade do Vale do Paraíba (SP). Corr. de “Tabaeté”, a 

taba legítima, verdadeira (taba = aldeia + eté = 

legítima, verdadeira). Outras interpretações: 1) 

Tabuaté significa “tábua muita” ou “tabuas”. Era uma 

cana das tifáceas (Typha minor) com que faziam 

esteiras. 2) Tauha (barro) b-eté (muito), sendo o 

Tauhá um barro especial. Taua pé eté “muito barro 

iluminativo”. 4)  “Aldeia alta ou aldeia no alto”, sendo 

formada do termo tupi “taba” ou “ta” (aldeia) e o sufixo 

“ibaté” (alto, no alto). 5) “Itá” (pedra) e “ybatê” (altura, 

píncaro); pedra alta; possível referencia à Pedra do 

Baú avistada de certo ponto de Taubaté. 

taẏsu ibiguaua 

Linha 2948 

Segundo a descrição do testamento seria um local. 

tremembe/ teremebe/ 

teremenbe/ terememe – 

Tremembé 

Linhas 55, 887, 1250 e 

3225 

 

Nome de uma cidade situada no Vale do Paraíba (SP). 

O nome pode ter as seguintes interpretações: a) é 

corr. de “T-ieré-membeg” = sinuoso e frouxo, alusão 

às voltas que o rio do mesmo nome dá e ao fato de 

afrouxar-se em alagadiços e poços; b) provir de “tiri-

membé” = o que escoa molemente, o embrejado, o 

encharcado; c) o nome, embora possa significar 

“margem de rio”, inclina-se contudo a admitir que o 

nome é corr. de “terembé” = fonte de água afamada e 

boa para a saúde (de “te” = nome; fama boa + iembé 

= tanque d’água, fonte), alusão à fonte de água 

existente naquela cidade e conhecida como “Água 

Santa” pelas suas virtudes benéficas; d) ocorre ainda a 

interpretação como fonte de água que treme” (de “ty” = 

água + ry = que treme + membé = fonte).  
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CAPÍTULO 2: ANÁLISE DIPLOMÁTICA 

 

2.1 O CORPUS  

O corpus deste trabalho é composto por testamentos manuscritos durante a 

segunda metade do século XVII, pertencentes ao conjunto documental de 

Inventários e Testamentos do Cartório do 2.º Ofício, armazenados no Arquivo 

Histórico Municipal de Taubaté180.  Trata-se de 37 testamentos, compostos por 63 

fólios, escolhidos de um total de 81 testamentos do mesmo período. Parte-se de um 

critério de escolha paleográfico, baseado na diferença entre punhos, escolhendo-se 

um texto por punho, priorizando os testamentos autógrafos e em seguida os 

idiógrafos. Acrescentam-se a esse critério os seguintes: cronologia (isto é, a 

distribuição cronológica dos textos escolhidos), o estado de conservação do suporte 

e a riqueza de informações contidas no testamento, em termos de detalhes quanto a 

aspectos sociais e culturais da época.  O primeiro testamento aqui transcrito data de 

30 de janeiro de 1651 e o último, de 29 de outubro de 1700. 

Pretende-se neste capítulo apresentar os resultados da análise diplomática na 

documentação. A Diplomática é considerada, juntamente com a Paleografia e a 

Codicologia, uma das disciplinas filológicas.  Cambraia (2005, p. 22) afirma que, 

“para o efetivo exercício da fixação de textos é sempre necessário um conjunto 

muito diversificado de conhecimentos, o que obriga o trânsito por diversas áreas do 

conhecimento”, entre elas, a Diplomática. Seu objetivo é verificar a autenticidade181 

                                                           
180

 O Arquivo Histórico Municipal de Taubaté – Felix Guisard Filho tem sob sua guarda um vasto 
acervo documental, composto por documentos produzidos pelo poder executivo da Comarca de 
Taubaté desde o século XVII até 1979, Livros de Administração Municipal de 1820 a 1983, acervos 
pessoais doados por familiares e Hemeroteca Antonio Mello Junior, composto por periódicos em 
grande parte da cidade de Taubaté, a partir de 1861. Há cerca de 500 metros lineares de 
documentos.  
181

 A noção de autenticidade segundo Troitiño (2010, p. 80-83), requer que os documentos sejam 
analisados em termos de sua composição física e conteúdo, priorizando o estudo da estrutura formal 
de um documento, com o objetivo específico de verificar a confiabilidade dos fatos. São dois os 
elementos que compõem o conceito de autenticidade: identidade e integridade. A identidade são as 
informações apresentadas que tornam o documento único (pessoas envolvidas, datas de criação e 
transmissão, relações arquivísticas, etc.) e a integridade, é a não adulteração dessas informações. 
Leva-se em consideração também a questão da verdade histórica e verdade jurídica, que são 
consideradas categorias diferentes e nem sempre coincidentes, pois, o fato de um documento ser 
autêntico juridicamente não significa que sua informação corresponda a fatos verdadeiros. Duranti 
(1996, p.67 apud TROITIÑO, p.81) afirma que “quando só fatos jurídicos se manifestam em formas 
documentais, constituem a verdade documental, que pode aparecer por meio de uma análise dos 
elementos formais do documento. Pelo contrário, quando fatos históricos entram nos documentos, 
estes se manifestam em seu conteúdo informativo, na mensagem expressamente transmitida pelos 
documentos e que são necessários um exame e uma interpretação desta mensagem para averiguar 
a verdade histórica”. Para a Diplomática, documento autêntico é aquele escrito de acordo com as 
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de documentos, com o intuito de se fornecer informações se um documento é 

genuíno ou falso, principalmente quando utilizados como provas políticas, religiosas 

e territoriais182. Por muito tempo, a Diplomática se limitava a analisar a 

documentação medieval mas, a partir de reflexões no decorrer do tempo, foram 

sucedendo mudanças na aplicação da Diplomática sobre a natureza do documento. 

Após a da ampliação de novos horizontes da aplicação da Diplomática, o documento 

passou a ser estudado como um todo, “levando em consideração o fato de que o 

documento não é só o testemunho escrito deixado por alguém, mas sim o acúmulo 

de circunstâncias condicionantes para a sua produção, como seu ambiente cultural e 

social”, ampliando sua aplicação em diversos tipos de documentos (SOUZA, 2007, 

p.2). Corroborando com essa afirmação, Troitiño (2010, p. 80) assevera que: 

Ainda que originalmente a diplomática, enquanto disciplina, tenha surgido 
durante a Idade Moderna com o intuito de analisar criticamente e verificar a 
autenticidade de documentos medievais, atualmente vem sendo 
reconhecida por diversos autores como instrumento útil à análise de 
documentos modernos e contemporâneos, na medida em que o emprego 
de seus conceitos e técnicas de análise permite o reconhecimento de 
padrões e fórmulas jurídicas adotadas no registro do ato. 
 

Segundo Duranti (1989, p. 7 apud SOUZA, 2007, p.2), Diplomática é o estudo 

da documentação, analisando sua gênese, sua constituição e transmissão, e a sua 

relação com os fatos representados nela e seus autores. Bellotto (2002, p. 13) define 

Diplomática como a ciência que:  

                                                                                                                                                                                     
práticas legais do período e local no qual o documento foi redigido e assinado pelas pessoas 
competentes para criá-los. Ainda há a distinção entre a noção de autenticidade e veracidade. Há 
veracidade se as informações contidas nos documentos correspondem com a verdade histórica ou 
não, enquanto a autenticidade é confirmada através dos sinais de validação, que fazem parte de um 
mecanismo criado para evitar possíveis fraudes tais como, selos, carimbos, qualidade e tipo de papel, 
timbres, marcas d’água, assinaturas, rubricas, que são alguns dos elementos observados para que 
“seja verificado o grau de fidedignidade de um documento” (TROITIÑO, 2010, p. 83). Vale ressaltar 
que a ciência que auxilia na identificação desses sinais de validação é a Codicologia. Será tratada no 
Capítulo 3. 
182

 Na segunda metade do século XVII, o padre Jesuíta Daniel van Papenbroeck (1628-1714), 
fazendo pesquisas em mosteiros, verificou que os documentos nos arquivos que estavam reunidos 
no Acta Sanctorum, obra que aborda sobre a vida dos santos da Antiguidade e da Idade Média e os 
diplomas reais, guardados na abadia de Saint Denis, eram falsos. Esta constatação o levou a 
escrever, na Antuérpia, em 1675, o Propylaeum antiquarium circa veri ac falsi discrimen in vetustis 
membranis, no qual apresentou os critérios para diferenciar documentos falsos e verdadeiros. 
Segundo Berwanger e Leal (2008, p.17) “tratava-se de uma rigorosa crítica diplomática que 
impugnava a validez de boa parte dos documentos conservados nos arquivos dos mosteiros 
beneditinos franceses”. O monge beneditino e pesquisador Jean Mabillon (1632-1707), para defender 
das acusações de Papenbroeck sobre a falsidade dos documentos da Abadia de Saint-Denis, redigiu 
a obra De Re Diplomatica Libri IV, publicando-a em 1681. Esta obra apresenta avanços nos estudos 
da escrita e foi recebida com grande admiração, pois “propôs as características diplomáticas que todo 
o documento deveria ter para ser considerado verdadeiro (DIAS; BIVAR, 2005, p. 15). Nasceu, assim, 
a Diplomática e Paleografia e Jean Mabillon passou a ser considerado o primeiro estudioso a tratar 
dos estudos diplomáticos.  
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“ocupa-se da estrutura formal dos atos escritos de origem governamental 
e/ou notarial. Trata, portanto, dos documentos que, emanados das 
autoridades supremas, delegadas ou legitimadoras (como é o caso dos 
notários), são submetidos, para efeito de validade, à sistematização imposta 
pelo Direito”. 
 

A análise diplomática realizada neste trabalho justifica-se pelo fato de a 

Diplomática estudar a constituição do documento, sua transmissão e a relação entre 

o autor e o conteúdo, tornando possível o estudo da formação do documento, 

contribuindo para identificação das particularidades estruturais dos testamentos 

analisados, permitindo avaliar sua natureza, sua forma física e intelectual. É por 

meio da Diplomática que se torna possível averiguar a autenticidade, a validade e a 

autoridade, através da observação dos distintos elementos que constituem o 

documento. 

Os documentos públicos ou judiciais são, segundo Troitiño (2010, p. 10) 

“reveladores dos aspectos cotidianos da vida privada, espelho do dia a dia e do viver 

em sociedade”. A análise desses documentos permite que venham à tona diversas 

informações que revelam o modo de vida de uma sociedade, tornando-se fontes de 

diversas pesquisas. 

Um documento diplomático é constituído de três partes distintas, de acordo 

com o discurso diplomático: protocolo inicial, texto e protocolo final (escatocolo). 

Segundo Munhoz (2009, p.54) estas partes citadas são evidenciadas pelas 

“coordenadas (representadas pelas fórmulas diplomáticas obrigatórias, próprias da 

espécie documental determinada pelo ato jurídico e seu objetivo)” e pelas variantes 

“(teor pontual e circunstancial relativo às especificidades do ato aplicado a um fato, 

pessoa ou assunto)”. As definições das três partes foram retiradas de Bellotto (2002, 

p.39-41). 

O protocolo inicial ou protocolo é constituído por: 

1. invocação (invocatio) – ocorre nos atos dispositivos mais antigos. Ex: “Em 

nome de Deus”. 

2. Titulação (intitulatio) – são os nomes das autoridades das quais procede o 

documento. 

3. direção ou endereço (inscriptio) – a quem o ato é direcionado, destinatário-

(os). 

4. saudação (salutatio) – parte final do protocolo. 

A segunda parte, o texto, é constituída por: 
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1. preâmbulo (prologus ou exordium) – justificativa (por razões de ordem moral, 

jurídica ou material) para a criação do ato; 

2. notificação (notificatio ou promulgatio) – exemplificada pela expressão “tenho 

a honra de comunicar a vós”; 

3. exposição (narratio) – explicação do motivo que originou o ato  e suas 

necessidades (Administrativas, políticas, jurídicas, econômicas, sociais ou 

culturais); 

4. dispositivo (dispositio) – determinação do ato, sua substância, assunto; 

5. sanção (sanctio ou minatio) – apontamentos das penalidades caso não seja 

cumprido o ato; 

6. corroboração ou cláusulas finais (valorio ou corroboratio) – preparação dos 

meios morais e materiais que certificam a execução do dispositivo.  

A terceira parte é o protocolo final ou escatocolo que é composto por: 

1. subscrição/assinatura (subscriptio) – assinatura do autor/emissor do 

documento; 

2. datação (datatio) – data tópica e data cronológica, ou seja o local onde foi 

assinado, como um palácio, uma sala, e a segunda corresponde ao dia, mês 

e ano. 

3. precação (apprecatio) – legalidade do documento por meio de dois elementos 

(assinaturas das testemunhas e sinais de validação como carimbos e selos). 

 

O teor diplomático e a língua na qual o documento foi redigido são os 

chamados caracteres internos do documento. A matéria subjetiva (o suporte da 

escrita – papel, pergaminho, papiro), matéria aparente (tintas), matéria instrumental  

(pena de ave), grafia (traçado) e a forma mecânica (a pautação, a paragrafação, a 

pontuação, as abreviaturas, etc.) são considerados os caracteres externos (SPINA, 

1994, p. 61-62). 
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2.2 IDENTIFICAÇÃO DA ESPÉCIE DOCUMENTAL 

Bellotto (2002, 27) considera que espécie documental é “a configuração que 

assume um documento de acordo com a disposição e a natureza das informações 

nele contidas”, portanto, neste trabalho serão definidos os termos empregados na 

classificação dos testamentos como espécie documental. 

Os documentos oficiais podem ser classificados em diplomáticos e não-

diplomáticos. Entendem-se como “documentos diplomáticos” aqueles que produzem 

efeitos jurídicos e administrativos e são submetidos a fórmulas preestabelecidas. Os 

documentos públicos e os notariais podem ser divididos nas seguintes categorias: 

“dispositivos (manifestações de vontade de autoridade suprema, devendo, portanto, 

ser acatados), testemunhais (de assentamento ou comprobatórios) ou informativos 

(são opinativos, esclarecendo questões constantes de outros documentos)”. 

(MEGALE; TOLEDO NETO, 2005, p.129-130). 

Há entre a documentação oficial, no que diz respeito ao fluxo burocrático, os 

documentos ascendentes – dos súditos para autoridades supremas ou delegadas; 

descendentes – das autoridades supremas ou delegados para os súditos; 

horizontais – entre membros da mesma categoria hierárquica ou entre dois 

particulares.  

O testamento, que é a espécie documental deste corpus, é descrito, conforme 

Bellotto (2002, p.89), como: “documento diplomático testemunhal de assentamento 

horizontal, notarial. Disposição ou declaração solene da vontade do testador sobre 

aquilo que deseja que se faça, depois da sua morte, com seus bens e fortuna”. 

Os testamentos que compõem o corpus foram organizados cronologicamente 

numa tabela, apresentando os seguintes dados: Número de ordem, data cronológica 

em ano, mês e dia, identificação do autor intelectual, identificação do autor material, 

número de fólios. O critério adotado para a disposição dos testamentos na tabela foi 

o de ordem cronológica a partir dos testamentos, e se o testamento não estivesse 

datado, seguia-se a data do inventário no qual o testamento está anexado, datas 

que serão apresentadas posteriormente. 
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Tabela 5 – Corpus deste trabalho 

 Data  Autor intelectual Autor material Nº. Fólios 

CAIXA I 

1.  1651-jan-30 Jorge Lopez Luis Álvares Correa 1 (7r./ 7v.) 

2.  1654-out-21 Francisca Cardozo Pedro de Pontes 2 (10r./ 10v./ 

11r./ 11v. 

3.  1655-nov-27 Maria Delgado  Francisco Ribeiro 

Banhos 

2 (2r./ 2v./ 3r.) 

4.  1658-fev-13 Ana Rodrigues Pedro de Fontes 1 (2r./ 2v.) 

5.  1660-ago-17 Capitão Domingos 

Pires Valadão 

João Velloso  2 (2r./ 2v./ 3r. 

3v.) 

6.  s/d João Lopes Gil Padre Miguel 

Vellozo 

1 (1r.) 

7.  1661-jan-26 Antonio Rodriguez Antonio Cardozo 1 (10r./ 10v.) 

8.  1663-////-13 

 

Antonio Ribeiro Domingos Alvarez 

Ferreira 

2 (5r./ 5v./ 6r.) 

9.  1663-mai-11 Francisca Luis Antonio Lourenço 1 (7r./ 7v.) 

10.  1663-out-24 Jorge da Costa Jorge da Costa 1 (2r.) 

11.  1665-jul-06 Capitão Miguel 

Fernandes Edra 

Capitão Miguel 

Fernandes Edra 

2 (2r./ 2v./ 3r. 

3v) 

12.  1666-ago-25 Cristovão 

Rodriguez della 

Penha 

Domingos do Prado 

Martins  

2 (2r./ 2v./ 3r./ 

3v.) 

13.  1668-fev-12 Miguel de Góis Domingos 

Rodriguez do Prado 

3 (1r./ 1v./ 2r./ 

2v./ 3r./ 3v.) 

CAIXA II 

14.  s/d Paulla Fernandez Manoel Fernandes 

Edra 

1 (2r.) 

15.  1670-mar-13 João Correa Padre Jorge 

Moreira 

1 (2r./ 2v.) 

16.  1672-ago-06 Bernarda 

Rodrigues do 

Prado 

Siriaco da Costa 2 (2r./ 2v./ 3r.) 

17.  1672-ago-09 Padre Antonio 

Rodrigues do 

Prado 

João Machado 8 (2r./ 2v./ 3r./ 

3v./ 4r./ 4v/ 5r./ 

5v./ 6r./ 6v./ 7r./ 

7v./ 8r./ 8v./ 9r./ 

9v.) 

18.  1674-dez Sebastião Vaz 

Cardozo 

Sebastião Vaz 

Cardozo 

 

2 (2r./ 2v. 3r./ 3v.) 

19.  1681-nov-01 Bernardo Bonfilio  Antonio de Barros 2 (1r./ 1v./ 2r.) 
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Freire 

CAIXA III 

20.  1683-set-15 Paula da Cunha Manoel Rodriguez 

do Prado 

2 (4r./ 4v./ 5r.) 

21.  1683-set-16 Mariana de 

Camargo 

Frei Arcangelo  

da Ascensão  

1 (2r./ 2v.) 

22.  1684-jul-27 José de Castilho Francisco Álvares 

Correa 

1 (2r./ 2v.) 

23.  1684-set-22 Francisco Gil de 

Siqueira 

Antonio Bicudo 

Leme 

1 (3r./ 3v.) 

24.  1685-mai-16 José Cubas 

Raposo 

Francisco Correa 

de  Lemos 

1 (6r./ 6v.) 

25.  1686-set-17 Catarina Portes Del 

Rei 

Sebastião de 

Freitas 

1 (2r./ 2v.) 

26.  1687-jan-01 Francisco Pedroso Francisco Felix 

Correa  

2 (2r./ 2v./ 3r./ 

3v.) 

27.  1687-ago-19 Sebastião Martins 

Pereira 

Sebastião Martins 

Pereira 

2 ( 1r./ 1v./ 2r./ 

2v.) 

28.  1687-nov-08 Capitão Miguel de 

Almeida e Cunha 

Antonio Correa da 

Veja 

2 (2r./ 2v./ 4v.) 

CAIXA IV 

29.  s/d Antonio da Costa 

Gil 

Salvador 

Fernandes Lobo 

1 (3r.) 

30.  1693-abr-02 Maria Ribeiro Jorge de Sousa 

Pereira 

1 (2r./ 2v.) 

31.  1695-jun-23 Francisco Farel Antonio da Costa 

Agostim 

2 (3r./ 3v./ 4v.) 

32.  1695-set-15 Manoel Gil de 

Siqueira 

João Sobrinho de 

Moraes 

2 (2r./ 2v./ 3r.) 

33.  1697-ago-29 Francisco Coelho 

de Abreu 

Alberto Dias de 

Carvalho 

2 (12r./ 12v./ 13r.) 

34.  1698-nov-13 Diogo Teixeira da 

Cunha 

Carlos Pedroso da 

Silveira 

1 (3r./ 3v.) 

35.  1698-dez-10 Capitão Bento Gil 

de Siqueira e Maria 

Luz 

João Vaz Cardoso 2 ( 1r./ 1v./ 2r./ 

2v.) 

36.  1699-jul-27 Cornélio da Rocha Manoel da Costa 

Cabral 

2 (2r./ 2v./ 3r.) 

CAIXA V 

37.  1700-out-29 Maria de Unhate 

Madurga 

Padre João de 

Faria Fialho 

1 (4r./ 4v.) 

 Total: 

 

63 fólios/ 119 

páginas 
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Quando um indivíduo morria, seu testamento era anexado ao inventário. Por 

isso,  atualmente, cada testamento referido na tabela 5, integra um inventário 

diferente (exceto os testamentos 27 e 35 que não contém inventários). Embora os 

inventários não constituam o corpus deste trabalho, é importante fornecer a data 

cronológica de cada um, porque os documentos (testamentos + inventários) estão 

classificados no Arquivo com base na data dos inventários. Relaciona-se, portanto, a 

seguir, os inventários, conforme o número dado a cada testamento neste trabalho. 

Testamento 1 – Inventário 1: 1651-mar-06; Testamento 2 – Inventário 2: 1655-jun-

08; Testamento 3 – Inventário 3: 1657-ago-14; Testamento 4 – Inventário 4: 1658-

jun-27; Testamento 5 – Inventário 5: 1661-jul-15; Testamento 6 – Inventário 6: 1660-

out-10; Testamento 7 – Inventário 7: 1663-ago-16; Testamento 8 – Inventário 8: 

1664-abr-30; Testamento 9 – Inventário 9: 1663-ago-09; Testamento 10– Inventário 

10: 1664-out-22; Testamento 11 – Inventário 11: 1667-ago-29; Testamento 12 – 

Inventário 12: 1666-out-22; Testamento 13 – Inventário 13: 1668-set-07; Testamento 

14 – Inventário 14: 1670, Testamento 15 – Inventário 15: 1670; Testamento 16 – 

Inventário 16: 1672-out-10; Testamento 17 – Inventário 17: 1672-set-23; Testamento 

18 – Inventário 18: 1677-fev-08; Testamento 19 – Inventário 19: 1681; Testamento 

20 – Inventário 20: 1684-mar-18; Testamento 21 – Inventário 21: 1683-nov-02; 

Testamento 22 – Inventário 22: 1684-ago-29; Testamento 23 – Inventário 23: 1684-

out-16; Testamento 24 – Inventário 24: 1685-ago-07; Testamento 25 – Inventário 25: 

1687-fev-13; Testamento 26 – Inventário 26: 1687-mar-17; Testamento 27 – 

Inventário 27: não há; Testamento 28 – Inventário 28: 1687-dez-01; Testamento 29 – 

Inventário 29: 1692-jan-29; Testamento 30 – Inventário 30: 1693-abr-14; Testamento 

31 – Inventário 31: 1696-out-16; Testamento 32 – Inventário 32: 1695-nov-09; 

Testamento 33 – Inventário 33: 1697-nov-05; Testamento 34 – Inventário 34: 1699-

jan-16; Testamento 35 – Inventário 35: Não há; Testamento 36 – Inventário 36: 

1699-nov-17; Testamento 37 – Inventário 37: 1701-mar-15183. 

                                                           
183

 O inventário de Maria de Unhate Madurga é de 1701, mas seu testamento foi escrito em 1700, por 
isso ele foi incluído no corpus. 
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2.3 BASES LEGAIS DA ESTRUTURA FORMAL DOS TESTAMENTOS 

Para uma melhor compreensão quanto à função do testamento na sociedade 

colonial, mais especificamente a taubateana, examina-se, neste item, a sua 

relevância frente às atitudes perante a morte no período colonial. No século XVII, os 

“testamentos são relatos individuais que, não raro, expressam modos de viver 

coletivos e informam sobre o comportamento, quando não de uma sociedade, pelo 

menos de grupos sociais” (PAIVA, 2000, p. 29). Cada testamento reflete a vida e a 

derradeira vontade do testador. 

Ariès (2003, p. 69) afirma que, do século XIII ao século XVIII, na Europa, e 

que se pode alegar até o início do século XIX, no Brasil, o testamento era a maneira 

encontrada de o indivíduo expressar seus últimos desejos, suas convicções. Após 

esse período, o testamento passou a ter cada vez menos desejos particulares e 

exprimir a religiosidade e a salvação da alma. 

[...] foi o meio para cada indivíduo exprimir, frequentemente de modo muito 
pessoal, seus pensamentos profundos, sua fé religiosa, seu apego às 
coisas, aos seres que amava, a Deus, bem como as decisões que havia 
tomado para assegurar a salvação de sua alma e o repouso de seu corpo 
(ARIÈS, 2003, p. 69).  
 

Era regido pela legislação lusitana. Primeiramente, pelas Ordenações 

Afonsinas184. Na época do descobrimento e primeiras décadas de colonização do 

Brasil, eram as Ordenações Manuelinas185 que vigoravam. No século XVII, as regras 

em vigor, eram das Ordenações Filipinas186. 

As Ordenações Filipinas são instauradas quase que simultaneamente em 
Portugal e no Brasil, pois a colônia deveria ser regida sob pulso forte da 
metrópole. A regulamentação do sistema político-administrativo do domínio 
americano era essencial para o controle dos negócios coloniais (TROITIÑO, 
2010, p.37). 
 

As Ordenações Filipinas perduraram no Brasil até 1824, quando começaram 

a perder o vigor com o surgimento da nova Constituição, mas somente em seu 

aspecto político. No entanto, as Ordenações perduraram até as primeiras décadas 

do século XX, quando em 1917, com o novo Código Civil Brasileiro, suas últimas 

disposições caíram, embora o citado Código possuísse uma grande influência das 

antigas ordenações. Portanto, por mais de trezentos anos, “as Ordenações Filipinas 

regraram a política, a administração e o bem viver social” (TROITIÑO, 2010, p.38). 

                                                           
184

 As Ordenações Afonsinas foram promulgadas durante o reinado de Dom Afonso V e ficaram em 
vigência de 1446 até 1512. 
185

 As Ordenações Manuelinas foram promulgadas em 1512 pelo rei D. Manuel I e ficaram em 
vigência até 1603. 
186

 As Ordenações Filipinas foram promulgadas em 1603 por Filipe I e ficaram em vigência até 1830.  
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Os capacitados para fazer um testamento eram as pessoas naturais e 

jurídicas, os cegos, os clérigos, os religiosos secularizados, os hereges e os 

condenados à morte. Não era permitido aos menores de idade, os filhosfamília, ou 

seja, aqueles que viviam sob o poder de seu pai, os loucos, os pródigos, os mudos e 

surdos de nascença, os religiosos professos e os escravos (ORDENAÇÔES 

FILIPINAS, IV, 1870, p. 908-911). Além disso, o testamento somente poderia ser 

redigido com o testador “em plena posse e suas faculdades mentais, estando ou não 

doente” (FARIA, 1998, p. 268). 

Com a escolha dos 37 testamentos, iniciou-se uma análise a partir da 

classificação dada pelas Ordenações Filipinas Livro 4º. Título LXXX, Dos 

testamentos, e em que forma se farão, que apresentam diversos tipos de 

testamentos, que divergiam de acordo com a condição do testador e da confecção 

do documento.  

O testamento aberto era lavrado pelo tabelião mediante a presença e 

assinatura de mais cinco testemunhas “varões livres, ou tidos por livres, e que sejam 

maiores de quatorze annos, de maneira que com o Tabellião, que fizer o testamento, 

sejam seis testemunhas” (ORDENAÇÔES FILIPINAS, 1870, p. 900). Troitiño (2000, 

p. 14) afirma que este tipo de testamento poderia ser escrito também por escrivães 

“do Juízo de Paz de seus respectivos distritos – que para tal fim assumem o papel 

de Tabelião de Cidades ou Vilas”. 

O cerrado ou místico era escrito pelo testador ou a seu mando, assinado por 

ele ou pela pessoa que escreveu “e será cerrado e cosido, e elle Testador o 

entregará ao Tabellião perante cinco testemunhas, varões livres ou havidos por taes, 

e maiores de quatorze annos,[...]” (ORDENAÇÔES FILIPINAS, 1870, p. 901-902). 

Neste tipo de testamento o tabelião faz o instrumento de aprovação no verso da 

folha do testamento no momento em que o recebe.  

O testamento hológrafo aberto por escrito particular era feito pelo próprio 

testador ou pessoa privada, assinadas por seis testemunhas depois de ouvirem o 

conteúdo do testamento. Não possui instrumento de aprovação e após a morte do 

testador o testamento deveria ser publicado “por auctoridade de Justiça, citando as 

partes, a que pertencer, segundo fórma de Direito” (ORDENAÇÔES FILIPINAS, 

1870, p. 905-906). 

Finalmente há os testamentos Por Palavra ou nuncupativos, feitos à beira da 

morte, com pouco tempo para serem redigidos, sendo as mulheres aceitas como 
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testemunhas. Se o indivíduo não morresse, o testamento seria invalidado, 

“convalescendo o Testador da dita doença, o tal testamento será nullo e de nenhum 

effeito” (ORDENAÇÔES FILIPINAS, 1870, p. 907). Esse tipo de testamento, em 

particular, não seguia formalismos devido a pressa com que o redigiam. Por isso, 

não seguem uma estrutura padrão, são mais simples, somente com as principais 

informações referentes aos herdeiros e bens, “essa forma era justificada pela 

iminência da morte e pela inviabilidade e escassez de tempo para redigi-lo.” (LIMA; 

SILVA, 2010, p. 206”. Existiam também os testamentos militar e marítimo. 

As Ordenações Filipinas e outras leis não tinham uma norma especifica para 

outros tipos de testamentos, como os de mão comum, conjuntivo ou recíproco, que 

eram os testamentos feitos entre os cônjuges, ou outras pessoas que constituíam 

uns aos outros como herdeiros. Por isso, eram admitidos pelo costume e prática 

informal. (ORDENAÇÔES FILIPINAS, 1870, p. 900). 

A seguir, apresenta-se uma tabela com a frequência dos tipos de testamentos 

neste estudo: 

 

Tabela 6 – Tipos e frequência dos testamentos  

Tipos de Testamentos Corpus Frequência  

Testamento hológrafo ou aberto por 

escrito particular187 

2, 4, 7, 9, 11, 12, 

13, 15, 18, 19, 21, 

23, 24, 26, 27, 28, 

30, 33 e 34. 

51,35% 

Testamentos cerrados188 16, 17, 22, 25, 31, 

32, 36 e 37189. 

21,62% 

Testamentos abertos 1, 3, 5, 8 e 20. 13,51% 

Testamentos por palavra ou 

nuncupativos 

6, 10, 14 e 29. 10,81% 

Testamento de mão comum, 35190 2,7% 

                                                           
187

 Embora, segundo as Ordenações, o testamento Hológrafo ou aberto por escrito particular não 
apresente Instrumento de Aprovação, foi encontrado nos testamentos 12, 18, 19 e 33. 
188

 Embora, segundo as Ordenações, todo testamento cerrado deva conter Instrumento de 
Aprovação, nos testamentos analisados somente nos 22, 25 e 31 esse instrumento foi encontrado. 
Nos demais, há o “Cumpra-se”. 
189

 O testamento 37 não foi cerrado com cera, somente cosido com barbante. 
190

 O testamento 35 também é considerado cerrado por conter ainda vestígios de lacre de cera e fios 
de barbante. 
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conjuntivo ou recíproco  

Total 37 testamentos 100% 

 

 

2.4 ANÁLISE DO PROTOCOLO INICIAL, DO TEXTO E PROTOCOLO FINAL 

DOS TESTAMENTOS 

A estrutura geral dos testamentos analisados praticamente é igual, mas sua 

distribuição varia de acordo com o testador ou amanuense que o escreve. Trata-se 

de documentos com relatos individuais, que explicitam acerca das últimas vontades, 

“elucidando modos de viver coletivos e privados, além de informar sobre tendências 

do comportamento humano em relação ao destino da família e de seus bens 

(TROITIÑO, 2000, p. 12). Neles, podem ser reconhecidos os filhos bastardos e 

explicitada sua religiosidade. Para sua validade, eram necessários a Aprovação do 

tabelião, o registro no livro de Notas ou publicado em Juízo. Salienta-se que, para 

esse trabalho, foi escolhida a análise somente do testamento, por isso as outras 

partes que também o compõem (como, por exemplo, a aprovação, o “cumpra-se”), 

que ratificavam as disposições testamentárias e ordenavam a sua execução, não 

foram descritas, nem transcritas. 

A seguir, far-se-á a análise das partes que compõem um documento 

diplomático. Vale lembrar que essas partes referem-se a qualquer espécie 

documental e que a citada análise baseia-se na bibliografia consultada, mas sua 

interpretação ocorreu através de conjecturas. Ressalta-se também que, os 

testamentos 6, 10, 14 e 29 foram excluídos da análise por serem classificados como 

testamentos por palavra ou nuncupativos, ou seja, como já relatado, esses 

testamentos desviam da forma jurídica e diplomática prevista para um testamento, 

devido às circunstâncias em que foram redigidos (provavél iminência da morte do 

testador). Alguns desses testamentos ou, posteriormente, nos inventários, foram 

considerados somente como apontamentos, mas devido as suas características, 

pode-se afirmar que, trata-se de testamentos por palavra ou nuncupativos. Os 

testamentos em questão, dispõem das últimas vontades dos autores, mas não 

exigem as formalidades de um  testamento.  

No protocolo inicial, a invocação de apelo religioso, foi dispensada somente 

no testamento 19.  Os testamentos 2, 3, 5, 7, 8, 24, 30 e 32 apresentam a invocação 

“Em nome de Deus amém”. Os testamentos 1, 4, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 
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21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 35 e 37 apresentam a invocação “Em nome da 

santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo” e o testamento 36 apresenta as 

duas invocações.  

A titulação, que são os nomes do emissor e, no caso dos testamentos, a 

identificação do testador, não ocorre no início somente no testamento 34. 

O endereço, a quem o ato é dirigido, não foi identificado no protocolo inicial. 

Por se tratar de um testamento, ato onde o testador dispõe de seus bens, ele se 

destina aos herdeiros ou a quem o testador quiser beneficiar, e o nome dos 

beneficiados não fica localizado no protocolo inicial, mas sim no texto, ou seja, na 

segunda divisão de um documento diplomático. 

A saudação, que é a parte final do protocolo inicial, também foi dispensada neste 

tipo de documento.  

A segunda parte de um documento diplomático, o texto, geralmente se inicia com 

o preâmbulo, que seria a justificativa para a criação do ato. O estado de saúde do 

testador ou o desejo de preparar-se para a morte eram os principais motivos para a 

feitura do testamento, com expressões como “estando doente em cama em meu 

perfeito juízo e entendimento” e “Desejando por minha alma no caminho da salvação 

por não saber o dia em que Deus será servido levar-me”, ou “de mim quer fazer”. 

Estas expressões definem “a incerteza do tempo, anunciam o devir e inscrevem-se 

no plano providencial de Deus” (ARAÚJO, 1997, p. 301) e aparecem em todos os 

testamentos. 

A notificação de um testamento é entendida neste trabalho com uma expressão 

semelhante a esta: “ordeno que faça este testamento na forma seguinte”. Todos os 

testamentos apresentam delaração semelhante. 

A exposição e o dispositivo, que são a parte central do texto, no caso dos 

testamentos, são as disposições testamentárias, o desejo do testador com relação 

aos seus bens, dívidas, religiosidade e instituição de herdeiros e são encontrados 

em todos os testamentos. 

A sanção foi dispensada nestes testamentos. A última parte do texto, 

corroboração, que seriam cláusulas que certificam o cumprimento do ato, é 

encontrada nos testamentos como declarações para cumprimento das disposições, 

tais como “peço e rogo as Justiças de sua majestade deem inteiro cumprimento a 

este meu testamento por ser minha última e derradeira vontade” ou “rogo ao meu 

[testamenteiro, marido, esposa, irmão etc.] que por serviço de Deus e por me fazer 
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mercê dê cumprimento a tudo que ordeno neste testamento”, exceto nos 

testamentos 9 e 31. 

O protocolo final ou escatocolo compreende a subscrição, ou seja, a assinatura 

do autor (tanto intelectual quanto material). Todos os testamentos estão assinados, 

no entanto vale ressaltar que, nos testamentos 2, 3, 4, 7, 9, 16, 19, 20, 24, 25, 30 e 

33, somente o amanuense assina; nos testamentos 11, 18, 27, 34, 37, somente o 

testador assina. Nos testamentos 21 e 23 o amanuense assinou o nome dos 

testadores e nos testamentos 1 (o testador assinou com uma cruz), 5, 8, 12, 13, 15, 

17, 22, 26, 28, 31, 32, 35, ambos assinam. No testamento 36, o amanuense assinou 

seu próprio nome e o nome do testador. 

Segue-se a datação (data tópica e cronológica). Essa informação nos 

testamentos normalmente está presente logo no inicio. Os testamentos que 

apresentam data cronológica ao final do testamento são: 4, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 

20, 21, 22, 31, 32, 33, 35 e 36. A data tópica também se localiza no inicio do 

testamento. Os que apresentam no final são: 4, 9, 13, 17, 20, 21, 22, 31, 32, 33 e 35 

e os que não têm data tópica são: 11, 12, 18, 23, 24, e 36191. 

Finalmente, segue-se a última parte do protocolo final, a precação, constituída 

por dois elementos: as assinaturas das testemunhas e os sinais de validação (selos 

carimbos). Os testamentos analisados apresentam somente um desses elementos, 

que são as assinaturas das testemunhas. Os testamentos que não apresentam 

assinaturas das testemunhas são os seguintes: 8, 11, 12, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 

31, 33 e 34. 

 

                                                           
191

 Embora o testamento 24 não revele a data tópica, com a leitura do documento é possível 
identificar o local. Cf. as fichas codicológicas no capitulo 5. 
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2.5 AS DISPOSIÇÕES TESTAMENTÁRIAS 

O texto diplomático, como já visto, é formado por três partes distintas: o 

protocolo inicial, o texto e o protocolo final. Esses componentes formulares estão 

presentes em todos os documentos diplomáticos. Dentro destas três partes, Lima e 

Silva, (2010, p. 208-209) e Paiva (2000, p. 35) fizeram uma separação específica 

dos elementos que compõem um testamento, como se percebe abaixo:  

No protocolo inicial: 

1. Invocação: Introdução (Invocação da Santíssima Trindade ou de Deus); 

localização e datação do documento; 

2. Titulação: Identificação do testador – nome, condição – no caso de libertos 

-, naturalidade, nacionalidade, religião, nomes dos pais, filiação (legítima, 

ilegítima, incógnita ou exposta), local de moradia, informações sobre 

casamentos anteriores, nomes dos cônjuges e dos filhos (dos vivos e dos 

mortos) e indicação dos testamenteiros192 e herdeiros universais; 

No texto: 

3. Disposições e legados espirituais – local e forma detalhada do 

sepultamento, número de missas por intenção da própria alma e pelas das 

outras pessoas, bem como o local ou locais das missas, doações a 

Irmandades de caridade. Podemos incluir neste item as declarações de 

medo da morte aliadas à intenção de alcançar a indulgência e a salvação 

da alma; 

4. Declaração quanto aos bens materiais – listagens dos herdeiros 

necessários e instituição de herdeiros e legatários, citação de alguns dos 

bens móveis e imóveis, bem como, qual o destino que lhes deveria ser 

dado: venda, doação, hipoteca. No caso da venda de objetos ou escravos 

também se informava como deveriam ser aplicados os dividendos 

resultantes da negociação. Com relação aos bens materiais ainda eram 

registradas resoluções como alforrias e identificação de dívidas e créditos, 

alusões a dívidas feitas anteriormente e ratificação de alforrias já 

concedidas; 

                                                           
192

 Os testamenteiros eram indicados pelo testador para que fossem os responsáveis pelo 
cumprimento das suas últimas vontades. Eram, em geral, escolhidos três indivíduos. Após a morte do 
testador cabia ao juiz determinar um nome. Cf.: Araújo, 1998, p. 272. 
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Protocolo final: 

5. Disposições gerais, reafirmação dos nomes dos testamenteiros indicados, 

assinatura ou sinal do testador, assinaturas do escrivão e do oficial 

responsável pelo registro, pela aprovação e pela abertura do testamento. 

Especificamente alguns testamentos apresentam: 

6. Codicilos193 e cartas de consciência194. 

 

Sabe-se que o testamento era um instrumento por meio do qual o indivíduo 

determinava as últimas vontades, no qual se expressavam “todos os desejos, se 

evidenciavam sentimentos, se subentendiam amarguras, se acertavam contas e se 

deixavam transparecer arrependimentos” (ARAÚJO, 2006, p.30). Nele, além de 

constarem dados oficiais com relação ao ato de transmitir a vontade do testador de 

deixar sua herança aos seus herdeiros, o testador também manifestava seus 

pensamentos, suas decisões, sua fé religiosa, seu apego às coisas, às pessoas que 

amava e a Deus, missas e intercessões dos santos para assegurar a salvação de 

sua alma, suas convicções e arrependimentos, “Assim, os testamentos também 

devem ser estudados como expressão de desejos e de discursos que expõem 

atitudes perante a vida e morte e que, em grande medida, revelam sobre o cotidiano, 

as atividades econômicas e a organização familiar” (LIMA; SILVA, 2010, p.211). 

Segundo Faria (1998, p. 265), não era fácil “ter uma boa morte” e salvar a 

alma. Era necessário muito trabalho tanto do testador, quanto dos indivíduos 

encarregados das formalidades desse momento, a partir de diversos mecanismos de 

salvação, sendo elas ”redação de testamento, sacramentos ministrados ainda em 

vida, mortalhas específicas, cortejos, lugar do enterramento [...], missas de corpo 

presente e outras, distribuídas conforme as posses da família do falecido [...]” 

(FARIA, 1998, p. 265-266). 

Havia um grande temor de a morte chegar sem que o indivíduo tivesse 

preparado sua alma. Se estivessem doentes, feridos ou fossem para uma viagem, 

este era o momento de preparar sua passagem para “outra vida”. Segundo Priore 

(2005, p.322-323): 

                                                           
193

 Codicilo (ou Codicílio): Disposição adicional a um testamento modificando-o parcialmente. Cf.: 
Leal; Siqueira, 2001, p.48. Dos 37 testamentos, 2 apresentam codicilo: o 3 (12/05/1657) e o 11 
(1667). No entanto, para este trabalho optou-se por analisar somente o testamento.  
194

 As cartas de consciência continham conteúdo que não deveriam ser de conhecimento público 
após a morte do testador. Cf.: Lima; Silva, 2010, p.210. 
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Declarado no proêmio de todas as cédulas da época, o motivo que os 
empurrava a fazer o testamento era o temor da morte, o desejo de pôr “a 
alma no verdadeiro caminho da salvação”, sabendo que a morte era “cousa 
muito ordinária e natural aos homens”. Às vezes, indicam-se circunstâncias 
extraordinárias em que são feitos os testamentos, como as viagens – “por 
não saber da morte, nem da vida nesta viagem que vou fazer aos 
Guaianazes” – ou acidentes – “doente de uma flechada que me deram os 
topiães [sic] no sertão e rio Paracu”. 

 

Verifica-se que os testamentos no período colonial tinham uma função não 

somente de delegar seus bens aos herdeiros, como afirma Machado (1972, p.202) 

“Outrora, longe de ter feição puramente econômica, o testamento era uma solene 

demonstração de fé. Interessava a todos os fiéis”.  

O testamento, segundo Faria (1998, p. 268) “era feito pelos que tinham algo a 

deixar e deveria ser redigido com o testador em plena posse de suas faculdades 

mentais, estando ou não doente”. Nos testamentos analisados, pode-se constatar 

que a maioria foi feita por “estar doente em cama”. Somente os testamentos 11, 18 e 

27 foram redigidos sem estarem doentes, “são, sem doença nem dor alguma”. O 

testamento 18, afirma que estava “de caminho para o sertão”. O testamento 19 

alega que o testador estava “doente de uma pelourada mortal”. Pode-se inferir com 

isso que a redação do testamento era feita quando houvesse o risco de perder a 

vida. 

O pedido de intercessão à Virgem Maria, aos santos da corte celestial, ao 

anjo da guarda, ao santo do nome do testador e aos santos de devoção particular, 

indicando suas preferências devocionais tinha como função ter intercessores no céu 

rezando por sua alma para que pudesse entrar o mais depressa possível no paraíso. 

“Essa ênfase na proteção personalizada reproduzia na hora da morte o modelo de 

relação contratual entre homens e divindades, substanciado no costume das 

promessas [...]”. (REIS, 1991, p.223). A aproximação com a morte levava o homem 

do século XVII a procurar o sobrenatural, estreitando sua relação, com a intenção de 

merecer o paraíso: 

Na penumbra da vida, o poder da crença projecta-se numa linguagem 
densa, carregada de associações e modelada por sentimentos 
contraditórios: de medo e esperança. No processo de aproximação ao 
sobrenatural, as relações correntes com o sagrado amplificam-se. O 
Paraíso é povoado de intercessores, o milagre é adiado e, no além, sob o 
influxo misericordioso daqueles que um dia foram homens, os olhos da fé 
esperam verdadeiramente atingir a visão de Deus (ARAÚJO, 1997, p.297). 
 

Em geral, as fórmulas de devoção contidas na invocação são padronizadas, a 

partir “da reafirmação do dogma da Trindade, explora os méritos da Paixão de 
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Cristo, sinal eficaz de redenção, e toma como intercessores privilegiados a Virgem, 

mãe de pecadores e todos os santos da corte celestial” e finaliza acrescentando “a 

presença do anjo da guarda [...] e do santo antroponímico” (ARAÚJO, 1997, p. 301). 

Nos testamentos analisados constatou-se uma pequena variação com relação à 

invocação, pois nem todos encomendam a alma à Santíssima Trindade, nem rogam 

ao “Padre Eterno” para receber sua alma, à intercessão à Virgem Maria, aos santos 

da corte celestial, ao anjo da guarda e ao santo do nome. Para melhor visualização, 

segue a tabela abaixo. 

 

Tabela 7 – Testamentos que apresentam a invocação e pedidos de intercessão, comuns no 

início do testamento.  

 Testamentos  Frequência 

Santos da Corte celestial 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 

13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 30, 31, 33, 34 e 37 

81,08% 

Intercessão à Virgem 

Maria  

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11,12, 

13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 30, 31, 33, 34 e 37  

81,08% 

Santíssima Trindade 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 

31, 33, 34, 35, 36 e 37195 

78,38% 

Anjo da guarda 2, 3, 4, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 

34 e 37 

67,57% 

Santo do nome do 

testador  

2, 3, 4, 7, 12, 15, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 30, 31, 33, 34 e 37 

59,46% 

 

                                                           
195

 Nos testamentos 1,2,3 e 32 encomenda-se a alma somente a Deus Pai e Deus Filho. No 6 
encomenda-se somente a Deus Pai. 
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Sobre o pedido de intercessão aos santos de devoção particular, nem todos 

os testadores faziam pedidos aos santos. Nos testamentos em que foram 

encontrados esses pedidos, constatou-se uma grande diversidade de intercessores, 

sendo os mais populares o pedido de intercessão à Nossa Senhora do Rosário, aos 

santos apóstolos São Pedro e São Paulo e ao santo padroeiro da vila de Taubaté 

São Francisco das Chagas. Abaixo estão relacionadas em uma tabela todas as 

ocorrências de pedidos de intercessão: 

 

Tabela 8 – Pedido de intercessão aos santos de devoção particular  

 Testamentos Frequência 

Nossa Senhora do Rosário 4, 16, 22, 24, 33 e 34 16,21% 

Santos Apóstolos (São 

Pedro e São Paulo) 

2, 8, 11, 14, 15 e 30 16,21% 

São Francisco 12, 13, 16, 17, 31 e 34 16,21% 

São Miguel Arcanjo 8, 11, 13, 16, 17 e 34 16,21% 

Nossa Senhora da 

Conceição 

4, 22 e 31 8,1% 

Santo Antonio 13, 19 e 22 8,1% 

São João Batista 8 e 11 5,4% 

Nossa Senhora do Carmo 16 2,7% 

Santas Almas 4 2,7% 

São Bento 13 2,7% 

São Brás 16 2,7% 

Três Hierarquias dos Anjos 11 2,7% 

 

Além de pedidos de intercessão, os testadores deixavam missas em honra 

dos santos. Essa era uma função religiosa que vinha desde a Idade Média, e 

segundo Ariès (2003, p.187):  

O objetivo do testamento era o de obrigar o homem a pensar na morte 
enquanto era tempo [...], em que o testador exprimia, por formalidades mais 
espontâneas o que se pensava, sua fé e sua confiança na intercessão da 
“Corte Celeste”, e dispunha do que ainda lhe era mais precioso: seu corpo e 
sua alma.  

Além disso, o pedido de missas feito nos testamentos tinha como função 

abreviar o tempo passado no purgatório, ou à elevação da glória do paraíso que,  
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“por meio das encomendas de missas e de apelos a santos intercessores 
eles tratavam da chegada ao mundo dos mortos. Pensavam no julgamento 
da alma perante o Tribunal Divino, buscando abreviar ou até (os mais 
otimistas) evitar a passagem pelo Purgatório” (REIS, 1991, p.209). 

 

 

Tabela 9 – Santos e elementos de devoção a que são pedidas missas 

Santos Testamentos Frequência  

Anjo da Guarda 1, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 16, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 

26, 27, 31, 32, 33, 36 e 37. 

62,16% 

São Francisco 1, 4, 8, 13, 15, 23, 25, 26, 

27, 28, 32, 33, 35 e 37. 

37,83% 

São Miguel Arcanjo 8, 11, 13, 15, 16, 22, 25, 26, 

27, 28, 31, 32, 33 e 35. 

37,84% 

Nossa Senhora do 

Rosário 

1, 4, 8, 11,13, 16, 19,20, 25, 

28, 32, 33 e 35. 

35,14% 

Nossa Senhora da 

Conceição 

3, 5, 18, 20, 25, 26, 27, 31, 

32 e 34. 

27,02% 

Nossa Senhora 2, 7, 12, 15, 21, 22, 23, 27 e 

36. 

24,32% 

Santíssima Trindade 11, 21, 22, 23, 25, 27, 31, 32 

e 37. 

24,32% 

Santo Antonio 1, 4, 8, 13, 22, 25 e 32. 18,92% 

Jesus Cristo 11, 27, 28, 31, 26 e 34.  16,22% 

São José 4, 22, 25, 32 e 37. 13,51% 

Espírito Santo 11, 26, 27 e 31. 10,81% 

Bom Jesus 16, 20 e 32. 8,1% 

Paixão de Nosso 

Senhor 

13, 25 e 37 8,1% 

Santa Clara 4, 25 e 32. 8,1% 

Santos Apóstolos  11, 25 e 37. 8,1% 

Todos os santos 21, 25 e 37. 8,1% 

Cinco Chagas de 

Senhor 

27 e 36. 5,4% 
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Deus Pai 26 e 27. 5,4% 

Nossa Senhora do 

Bom Sucesso  

31 e 32. 5,4% 

Nossa Senhora do 

Carmo 

4 e 11. 5,4% 

Paixão e morte de 

Nosso Senhor 

19 e 32. 5,4% 

Santa Maria 30, 35 5,4% 

Santa Úrsula e as Onze 

mil virgens 

11 e 25. 5,4% 

Santíssimo 

Sacramento 

2 e 8. 5,4% 

São Bento 13 e 35. 5,4% 

São Brás 5 e 28 5,4% 

São Sebastião 18, 27 5,4% 

Nossa Senhora da 

Ajuda 

34 2,7% 

Nossa Senhora da 

Escada 

34 2,7% 

Nossa Senhora da Luz 4 2,7% 

Nossa Senhora da 

Piedade 

25 2,7% 

Nossa Senhora das 

Necessidades 

37 2,7% 

Nossa Senhora de 

Belém 

19 2,7% 

Nossa Senhora de 

Loreto 

18 2,7% 

Nossa Senhora do 

Socorro 

37 2,7% 

Santa Ana 4 2,7% 

Santa Bernarda 16 2,7% 

Santa Catarina 25 2,7% 
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Santa Gertrudes 37 2,7% 

Santa Paula 20 2,7% 

Santíssimo nome de 

Jesus 

25 2,7% 

Santo Amador 28. 2,7% 

São Bernardo 19 2,7% 

São Cornélio 36 2,7% 

São Cristovão 12 2,7% 

São Domingos  5 2,7% 

São Jorge 1 2,7% 

Três hierarquias dos 

anjos 

11 2,7% 

 

 

 

Figura 2 – Imagem de Nossa Senhora da Conceição - séc. XVII, Convento de Santa Clara de 

Taubaté. Fonte: Acervo PROCASP – Província dos Capuchinhos do Estado de São Paulo. 

 

Outra grande preocupação para o testador era o seu enterramento, por isso a 

indicação do local e a descrição de todo o cerimonial fúnebre era, na maioria dos 

documentos, detalhada. Pediam-se os ritos sempre acompanhados do vigário e de 

outros sacerdotes que se encontrassem na vila. Se não há o relato minucioso, há ao 
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menos o pedido para que haja o “acompanhamento costumado” com todas as 

cruzes das confrarias e guiões que “houver na igreja”. É pedido que se reze o 

Responso196 no testamento 1 e, nos 18 e 26 afirma-se que compraram Bulas de 

Composição197. Pediam-se missas e ofícios religiosos por sua alma, de seus 

parentes e amigos e pelas almas do purgatório; Alguns pediam missas de corpo 

presente:  

Eles dispunham sobre a forma de sepultamento do corpo, assim como de 
seu cortejo até o jazigo, cuja pompa pode ser dimensionada pelo número de 
párocos que deveriam acompanha-lo e rezar missa(s) de corpo presente, da 
irmandade que deveria encaminhá-lo à tumba e das velas que, às vezes, 
eram distribuídas entre os demais componente do cortejo (PAIVA, 2000, p. 
36-37). 
 

 

Tabela 10 – Cruzes e guiões de santos e confrarias para acompanhamento do corpo 

Cruzes e guiões  Testamentos Frequência 

Nossa Senhora do 

Rosário 

11, 13, 21, 23, 26, 35 16,22% 

Almas 11, 14, 21, 23 10,81% 

São Francisco 11, 13, 23, 26, 10,81% 

Santíssimo Sacramento 22, 25, 33 8,1% 

Nossa Senhora 33, 35, 5,4% 

São Miguel 13, 35 5,4% 

Nosso Senhor 33 2,7% 

São Sebastião 33 2,7% 

 

 

                                                           
196

 Responso: é o que se diz aos Defuntos, antes que o Sacerdote diga a Oração. Cf.: Bluteau,1728, 
p. 293.  Certa oração, ou supplica, que se diz pelos defuntos, e talvez a louvor de algum Santo para 
se obter algum benefício. Cf.: Silva, 1813, p. 616. 
197

 Bula de composição: aquella, pela qual dada certa esmola, fica quem a dá absolvido de pagar 
alguma somma mayor, em que a consciencia lhe ficou gravada por occasião de contratos com 
pessoas desconhecidas, a quem por consequencia, não póde restituir por inteiro. Cf.: Silva, 1813, 
p.429. 
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Tabela 11 – Missas de corpo presente, pela alma do testador, pelas almas do purgatório e 

pelas almas de seus conhecidos 

Missas Testamentos  Frequência 

Pela Alma do testador198 4, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 21, 

22, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 

32, 33, 35 e  37. 

51,35% 

Pelas Almas do purgatório 2, 4, 5, 7, 8, 11, 21, 23, 

25, 27, 31, 32 e 37. 

35,14% 

Corpo presente 11, 13, 17, 26, 27 e 36. 16,22% 

Pela alma de Parentes e 

amigos (mortos e vivos) 

5, 20, 26 e 27 10,81% 

 

 

Como vestimenta no momento do enterramento, os ideais, crenças e valores 

se delineiam novamente. Preparar o corpo físico também era uma preocupação. 

Segundo Araújo (1997, p. 306), duas atitudes são predominantes:  

A primeira, nitidamente inspirada pela escatologia, visa o ressurgimento 
purificado e sem mácula do corpo. A segunda decorre do valor prático e 
simbólico atribuído ao vestuário que pertenceu ao testador e, portanto, 
esgota-se no intercâmbio social que este, na ausência do corpo legítimo irá 
realizar. 
 

A primeira atitude, baseada na escatologia cristã, afirma que o corpo é 

indissociável do destino da alma, ou seja, após o Juízo Final, se transformaria em 

morada eterna e inviolável somente para os justos e eleitos. Com isso, para garantir 

a “vida eterna” e a preservação da dignidade do morto, eram necessários os 

recursos de sinais distintivos. Nos testamentos de Taubaté, esses sinais distintivos 

podem ser verificados pela eleição do hábito religioso, resultante da busca da 

“idealização sacralizada do corpo morto” (ARAÚJO, 1997, p. 309). 

Como se pode observar, a preferência entre os testadores do presente 

trabalho que pediram vestimentas para o enterro é o hábito de São Francisco. No 

entanto, não era a única vestimenta utilizada para a partida deste mundo, como 

mostra a tabela abaixo: 

 

                                                           
198

 Comumente as missas pela alma do testador são divididas em honra dos santos anotados na 
tabela 5. 
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Tabela 12 – Vestimenta para enterramento 

Vestimenta Testamentos Frequência 

Não especificam 

vestimenta 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

12, 13, 14, 15, 16, 18, 29, 

30, 33 e 36 

54,05% 

Hábito de São Francisco199 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 32, 34, 35 e 

37. 

37,84% 

Hábito de Nossa Senhora 

do Carmo 

11 2,7% 

Lençol 31 2,7% 

Paramentos sacerdotais 17 2,7% 

Total 37 testamentos 100% 

  

Escolhia-se também o local da sepultura, que era dentro das igrejas, pois 

quanto mais próxima do altar ficava a sepultura, mais próximo de Deus estava o 

morto (SILVA, 2011, p. 192). É interessante encontrar nos testamentos a descrição 

minuciosa da localização da sepultura dentro de igrejas; Sebastião Martins Pereira 

(testamento 27) que pede para ser enterrado no Convento de Santa Clara, “naporta 

dauia saCra debaixo dapia dagoabenta” (l. 2420); Francisco Coelho de Abreu 

(testamento 33) pede que seu enterramento seja na Matriz da vila de Taubaté (hoje 

catedral de São Francisco das Chagas) “iunto a porta principal da banda| dapia”  (l. 

2931-2932) e Francisco Farel (testamento 31), pede para ser sepultado na Igreja de 

Nossa Senhora do Bom Sucesso (atualmente Matriz da cidade de 

Pindamonhangaba) “para sima da naue que fica de fronte do altar de santa Luzia” (l. 

2709). A escolha da sepultura , segundo Ariès (2003, p. 191) se inspira nas 

seguintes considerações, “a devoção religiosa – à paróquia, a uma ordem religiosa, 

a um santo ou a uma confraria – e a devoção familial”, já que alguns testadores 

pediam para serem enterrados na mesma sepultura de seus ancestrais ou cônjuges. 

Como exemplo, Miguel Fernandes Edra declara o seguinte (testamento 11): “mando 

                                                           
199

 Manoel Gil de Siqueira (testamento 32) declarou que desejava ser enterrado com “o hábito da 
mesma religião”. Para encontrar o significado deste termo, recorreu-se aos recibos do testamento. O 
pagamento do hábito foi feito ao síndico do Convento de Santa Clara, juntamente com o valor das 
missas e do sepultamento. Por isso, conclui-se que o hábito em questão era o de São Francisco, já 
que foi comprado no Convento de Santa Clara, que era da ordem dos franciscanos. 
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seia meu corpo Emterrado najgreia dob bem auẽtur[ado]| padro Erro desta Vila na 

sepultura de mjnha molher thomazia” (l. 637-638) e João Correa (testamento 15): 

“meu Corposeie sepultado nezta Igreia| de Saõ francisco daz chaguaz na sepultura 

de Meupaẏ| que deos aẏa peguado ao altar daz almaz” (l. 1018-1020). 

 

Tabela 13 – Igrejas onde ocorreram os sepultamentos   

Igrejas Testamentos Frequência 

Igreja Matriz de São 

Francisco das Chagas 

1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 20, 21, 28 

e 33. 

45,95% 

Convento de Santa Clara 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 32, 34, 35 e 36. 

32,43% 

Igreja não mencionada 6, 10, 11, 29200 10,81% 

Igreja de nossa Senhora do 

Bom Sucesso 

30, 31 e 37 8,1% 

Igreja de Santo Antonio de 

Guaratinguetá 

2 2,7% 

Total 37 testamentos 100% 

 

Vários testamentos registram a distribuição de esmolas201. Há registros 

também de distribuição de algumas doações e obras de misericórdia, constatando 

que nos testamentos “tinham como valores significativos a realização da caridade” 

(LIMA; SILVA, 2010, p. 220). 

Na declaração dos bens, não havia a preocupação de se arrolar tudo o que 

pertencia ao testador. Em muitos testamentos, não há menção de nenhum objeto.  

Em outros foram arroladas as peças do gentio da terra e muitos pediam aos seus 

herdeiros que tivessem cuidado “com o corpo e a alma” delas. Foi concedida 

liberdade aos escravos nos testamentos 2, 3, 13, 23, 25 e 32. Também eram 

declarados os bens móveis, imóveis, semoventes, objetos pessoais, profissionais, 

ouro, jóias, imagens sacras, vestimentas. Este último, no período estudado, “possuía 

um grande valor econômico, pois os tecidos e as vestes usados no Velho Mundo 

                                                           
200

 Miguel Fernandes Edra (testamento 11) pede para ser enterrado na igreja do padroeiro da vila, 
mas não há registro da localização em que fez o testamento. 
201

 Cf. Capítulo 1, tabela 3. 
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eram raras, dados os altos preços e a distância dos centros produtivos” (LIMA, 

SILVA, 2010, p.215-216). E finalmente, as dívidas ativas e passivas, não sendo 

“permitido dar execução às disposições testamentárias sem antes haver saldado as 

dívidas do defunto” (DAVES, 1998, p.7). A seguir, estão relacionados os bens 

encontrados em uma tabela e os tecidos e vestimentas em outra: 

 

Tabela 14 – Bens descritos nos testamentos 

Bens Testamentos Frequência 

Peças do gentio da terra 

(também chamados de 

negros,  carijós, guarulhos, 

tabajaras, poris, cataguas, 

quiricaios e sovaiara) 

3,5, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 

18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 

27, 31, 32, 33, 34, 35 e 

36. 

59,46% 

Sítios e Terras 1, 5, 11, 12, 13, 6, 17, 18, 

20, 21, 23, 32, 33, 34 e 

36. 

40,54% 

Casa 17, 18, 21, 27, 31, 32, 33 

e 36 

21,62% 

Tecidos 2, 3, 5, 11, 17 18, 19 e 

23. 

21,62% 

Espingarda 17, 19, 23, 26, 31, 32 e 

35. 

18,92% 

Cavalo 5, 15, 17, 19, 21 e 32. 16,22% 

Caixa 17, 23, 30 e 33. 10,81% 

Colheres de prata 15, 18, 32 e 34. 10,81% 

Tacho 13, 16 e 32. 8,1% 

Tamboladeira202 15, 17 e 18. 8,1% 

Anel 17 e 32 5,4% 

Baú 7 e 19. 5,4% 

Chapéu 5 e 17 5,4% 

                                                           
202

 Tambuladeira: disco de prata, com borda e centro em relevo, us. para avaliar a grossura do vinho. 
Pequena taça, ger. de prata ou peltre (liga metálica feita de zinco, cobre e estanho), semelhante a 
uma chávena achatada provida de uma asa, us. para examinar a cor, o perfume e o corpo do vinho 
que se vai degustar. Cf.:Houaiss, 2001. 
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Enxada 13 e 31 5,4% 

Fio 23 e 30. 5,4% 

Machados 13 e 31 5,4% 

Ouro 16 e 34 5,4% 

Afogador203 de 10 oitavas 32 2,7% 

Bofetes204 17 2,7% 

Cabras 17 2,7% 

Cadeiras 17 2,7% 

Cama 18 2,7% 

Catres205 17 2,7% 

Chácara 17 2,7% 

Chave de prata 17 2,7% 

Chinelas 17 2,7% 

Corrente 32 2,7% 

Dinheiro 13 2,7% 

Escopeta 15 2,7% 

Espada 15 2,7% 

Espelho 17 2,7% 

Frasqueira 17 2,7% 

Garfo 32 2,7% 

Gargantilha de ouro 11 2,7% 

Imagem de Nossa Senhora 

do Rosário 

17 2,7% 

Imagem de São José 17 2,7% 

Imagem do Bom Jesus 17 2,7% 

Imagem do Senhor sentado 17 2,7% 

Imagem Nossa Senhora do 

Parto 

17 2,7% 

Livros, Ripanço206 17 2,7% 

                                                           
203

 Afogador: Fio de pedraria encastoada, ou perolas com que se adorna o pescoço, colar. Cf.: Silva, 
1813, p. 58. 
204

 Bofete: Espécie de banca lavrada de melhor páo, que o ordinário, e com mais curiosidade. Cf.: 
Silva, 1813, p. 287. 
205

 Catre: Leito pequeno, com pilares, não totalmente levantados, como os do leito. Cf.: Bluteau, 1728, 
P. 203. 
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Memória de ouro 17 2,7% 

Missal 17 2,7% 

Pavilhão 19 2,7% 

Porcos 21 2,7% 

Redes 19 2,7% 

Salva de Prata 17 2,7% 

Sapatos 17 2,7% 

 

 

Tabela 15 – Tecidos e vestimentas 

Tecidos e vestimentas Testamentos Porcentagem 

Pano de algodão 2, 3, 13 8,1% 

Camisa 17 e 25 5,4% 

Cobertor 17 e 18. 5,4% 

Lençol 17 e 18. 2,4% 

Manto de sarja 2 e 17. 5,4% 

Peças de pano 17 e 19 5,4% 

Vestido de baeta 17 e 23 5,4% 

Alcatifa207 17 2,7% 

Camisa de Bretanha208 17 2,7% 

Camisa de linho 17 2,7% 

Casula, estola e manipla209 17 2,7% 

Catalufa210 17 2,7% 

Cortinas 2 2,7% 

Pano comum 19 2,7% 

Pano de linho 17 2,7% 

Pele de cordovão211 17 2,7% 

                                                                                                                                                                                     
206

 Ripanço: Livro de reza da Semana Santa, & dahi se toma para o que tem pouca serventia, porque 
só para o dito tempo serve o dito livro. Cf.: Bluteau, 1728, p.341. 
207

 Alcatifa: Panno de lãa ou seda de varias cores, & lavores, que se estēde para cobrir o chão ou 
assoalhado de huma casa, hum estrado, ou outra cousa. Cf.: Bluteau, 1728, 223. 
208

 Bretanha: Panno de linho, que nos vem de Bretanha. Cf.: Bluteau, 1728, p. 189. 
209

 Manípulo: Especie de estola pequena, que o Sacerdote para dizer Missa, poem no braço 
esquerdo. Cf. Bluteau, 1728, p.296. 
210

 Catalufa: certo tecido de lãa ordinária, ou de lãa, e prata falsa, ou de algodão, e seda. Dizem 
outros, que Catalufa He pano urdido de linho, e tecido com lãa, lavrado, e muy vistoso, mas de pouca 
dura, e hoje pouco usado. Cf.: Bluteau, 1728, p. 207. 



133 

 

Roupa branca de algodão 17 2,7% 

Roupão 17 2,7% 

Sobrecéu 2 2,7% 

Sobrepeliz 17 2,7% 

Toalha para comunhão 11 2,7% 

Toalha para o altar 2 2,7% 

Vestido 18 2,7% 

Vestido de Chamalote212 16 2,7% 

Vestido de sarja 17 2,7% 

Vestido Preto 25 2,7% 

 

Com os dados descritos acima, pode-se perceber que os testamentos são 

ricas fontes de informações sobre o cotidiano, a vida social e espiritual, as atitudes 

perante a morte, a religiosidade, a preocupação com os bens e familiares do 

testador. O testamento era um documento fundamental para o ato de morrer, o 

destino da alma. São também fontes riquíssimas de estudo das mentalidades, 

costumes, práticas e representações culturais da sociedade colonial brasileira. 

                                                                                                                                                                                     
211

 Cordovão: Pelle de Bode çurrada. Cf.: Bluteau, 1728, p.548.  
212

 Chamalote: Seda, com aguas. Tecido de lã de camelo: Cf.: Silva, 1813, p. 381. 
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CAPÍTULO 3: ANÁLISE CODICOLÓGICA 

 

A Codicologia213 é a ciência que estuda os aspectos materiais dos 

manuscritos, sua origem, datação e particularidades. A análise dos aspectos 

codicológicos do corpus do presente trabalho buscou responder a questionamentos 

sobre sua composição, conservação, características e intervenções encontradas. 

Os testamentos estudados estão preservados no Fundo Inventários e 

Testamentos do Cartório do 2º. Ofício, no Arquivo Histórico Municipal Felix Guisard 

Filho, de Taubaté. Do corpus do século XVII, composto por um total de 146 

documentos, entre inventários e testamentos, foram selecionados 37 testamentos214.  

Os documentos consultados estão acondicionados em cinco caixas-arquivo 

plásticas de poliondas, com outros inventários e testamentos da mesma época, 

organizados de maneira cronológica, a partir do inventário. Grande parte dos 

testamentos está acostada ao respectivo inventário. Alguns documentos só 

apresentam inventários e em outros somente consta o testamento, como é o caso, 

                                                           
213

 A Codicologia é segundo Spaggiari e Perugi (2004, p.15-16) “a disciplina que estuda os 
manuscritos, ou códices, no seu aspecto material: qual é o suporte empregado, as dimensões dos 
objetos, a sua formação, o seu conteúdo, a(s) mão(s) que transcreve(m) o(s) texto(s), a sua datação, 
etc”. Corroborando esta afirmação, Spina (1994, p. 28) afirma que a codicologia refere-se “ao 
conhecimento do material empregado na produção do manuscrito, da evolução da técnica artesanal e 
das condições materiais em que esse trabalho se verificou”, isto é, estudam-se o suporte e a técnica 
utilizada para a feitura do documento.Surgida da Paleografia, é uma ciência recente, da década de 
1940, e “busca priorizar o estabelecimento de uma metodologia, a partir do estudo de Códices, para o 
estudo total dos manuscritos, entendidos cada um como realidade única” (ANDRADE, 2010, p.10).  
214

 A maioria dos documentos, por muito tempo esteve em mãos do Dr. Felix Guisard Filho, para fins 
de pesquisa.  Felix Guisard Filho foi um estudioso da História de Taubaté. Escreveu vários livros e 
artigos sobre a cidade, utilizando, muitas vezes, as informações coletadas na documentação. Foi 
prefeito de Taubaté entre 1952 e 1955. Com sua morte, em 1964, a viúva, Maria Eulália Monteiro 
Guisard, disponibilizou aos amigos toda a documentação (incluindo os documentos do século XVII e 
muitos documentos do século XVIII e XIX) e livros pertencentes ao Dr. Felix Guisard Filho. Quase 
todos os documentos do século XVII e uma pequena quantidade do século XVIII, foram levados para 
Pindamonhangaba pelo Sr. Waldomiro Benedito de Abreu.  A outra grande parte do acervo foi para a 
fazenda Cataguá. Algum tempo depois, o Sr. José Claudio da Silva pediu à viúva para conservar a 
documentação numa edícula localizada no centro da cidade de Taubaté. Logo após a mudança, a 
Universidade de São Paulo na pessoa do Prof. Dr. Eduardo de Oliveira França, solicitou uma parceria 
com Prefeitura Municipal de Taubaté para que houvesse a transferência da documentação para o 
Museu Paulista, onde se iniciou a higienização, catalogação e fichamento da documentação, pelas 
alunas Lia Carolina Vaz Prado Alves e Ana Lúcia Di Lorenzo. Tem-se notícias de que uma parte 
deste acervo foi microfilmado pela Universidade. Na década de 1980, a documentação, que estava 
em São Paulo retornou a Taubaté e a que estava como o Sr. Waldomiro de Abreu, foi trazida pelo Sr. 
Helvécio de Vasconcelos Castro Coelho e entregue ao Prof. Paulo Camilher Florençano, então diretor 
do museu. O Prof. Paulo Florençano levou todos os documentos para o Arquivo Histórico. Desde 
então, o Cartório do 2º. Ofício disponibilizou ao arquivo outros documentos para que fiquem sob sua 
guarda. Alguns documentos que estavam sob a guarda do Dr. Felix Guisard Filho e que, depois de 
sua morte, foram levados pelo Dr. Waldomiro Benedito de Abreu, trazem as marcas de suas 
anotações. Na ficha catalográfica há a informação da entrega feita pelo Sr. Helvécio Castro Coelho, 
anotados pela Profa. Lia Carolina Alves Prado Mariotto que foi quem organizou os documentos do 
Fundo Cartório do 2º. Ofício. 
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por exemplo, do testamento de Sebastião Martins Pereira e do Capitão Bento Gil de 

Siqueira e sua esposa, Maria da Luz (testamentos 27 e 35). 

 

 

Figura 3 – Exemplo de Caixa vermelha onde estão armazenados os inventários e 

testamentos. 

 

Cada testamento está envolto por uma folha de almaço sem pauta onde 

consta a ficha catalográfica elaborada no ano de 2010 pela Profa. Amanda Valéria 

de Oliveira Monteiro. 

 

 

 

Figura 4 – Exemplo de ficha catalográfica. Inventário e testamento de Francisca Cardoso. 

 

A organização dos documentos que compõem o acervo segue o critério 

cronológico, como se verifica na tabela a seguir: 
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Tabela 16 – Quantidade de documentos em cada caixa e número de testamentos analisados. 

Caixas Quantidade de 

Documentos 

Quantidade de 

Testamentos do 

século XVII 

Testamentos 

analisados 

Caixa I – 1649-

1668 

33 22 13 

Caixa II – 1669-

1682 

38 20 6 

Caixa III – 

1683-1688 

31 23 9 

Caixa IV – 

1689-1699 

34 13 8 

Caixa V – 1700-

1703 

10 3 1 

Total 146 81 37 

 

 

3.1 ASPECTOS GERAIS 

O suporte utilizado nos testamentos é o cartáceo (papel) sem pauta. A partir 

da análise do suporte utilizado para a escrita dos testamentos, pode-se afirmar que 

o tipo de cartáceo utilizado era o papel de trapo, que tem como características ser 

um “papel pardo, grosso, amarelo e resistente” (MUNHOZ, 2009, p.18).  Feito com 

tecidos velhos e usados, macerados com certa porção de água, produzia-se uma 

pasta que era colocada em tinas de madeira. Foi o primeiro processo para a 

fabricação de papel. A variação de cores e espessura encontradas é resultante de 

manchas e deterioração ocorridas durante o tempo. 

O instrumento da escrita é a pena de ave215. A tinta utilizada na escrita dos 

testamentos é ferrogálica, conforme hipótese nossa. Essa tinta compõe-se a partir 

                                                           
215

 As penas mais comuns utilizadas eram as de ganso, mas eram utilizadas também as de pelicano, 
cisne, corvo, abutre, pato, galo, pavão etc. Eram talhadas de uma maneira específica para a retenção 
de tinta. Há regras para se fazer o bico da pena, além da operação necessária para seu 
endurecimento. Era um processo demorado e trabalhoso. Requeria muita atenção. Cf.: Santos, 1994, 
p.33. Andrade (2010, p.41) afirma que os romanos conheceram o uso da pena metálica, mas essa 
invenção é considerada moderna. Havia também a preocupação da escolha da pena para a melhor 
realização da escrita: “escolher uma boa pena retirada da asa direita de uma ave, pois esta melhor se 
acomodava aos dedos, e saber cortar sua ponta em várias formas diferentes, de acordo com o tipo 
de letra a ser inscrita; [...]” (ALMADA, 2011, p.67). 
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da noz de galha ou bugalho de carvalho (amassado e posto em infusão, por alguns 

dias, em água de chuva, ao sol ou aquecida ao fogo). A tinta contém tanino e ácido 

gálico; sulfato de ferro, também conhecido pelo nome de vitríolo verde; e goma 

arábica, acrescentada para deixar a tinta mais espessa (LEAL, 2010, p.152-153)216. 

A cor da tinta encontrada nos testamentos varia de negra a castanha e essa 

variação de cor resulta possivelmente, das misturas feitas para a fabricação das 

tintas utilizadas e da qualidade das mesmas, que resultam na mudança de cor em 

razão do tempo, como sugere outros tratados de documentos de diferentes séculos, 

como de Andrade; Santiago-Almeida e Baronas (2012, p. 391). 

 

 Tabela 17 – Diferenças de coloração das tintas. 

Coloração da tinta217 Testamentos Frequência 

Tinta castanha 3, 4, 5, 12, 13, 14, 17, 19, 

20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 

32, 33, 34, 35 e 37. 

54,05% 

Tinta preta  1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 

16, 18, 21, 24, 29, 30, 31 e 

36. 

45,95% 

Total 37 testamentos 100% 

 

Para melhor visualização, as informações codicológicas dos testamentos em 

seus aspectos gerais serão apresentadas em forma de quadros. 

Todos os testamentos estavam originalmente costurados ao inventário. Com 

a análise constatou-se o seguinte: 

 

                                                           
216

 Essa composição era a mesma desde a Idade Média, quando a tinta era fabricada normalmente 
por monges, monjas e clérigos. No entanto, a partir do século XVI, segundo Leal (2010, p. 154), 
“secularizou-se profundamente tanto a arte de escrever como a de fabricar a tinta, surgindo artesãos 
ou mercadores de tintas”. Muito utilizada até o início do século XX, a tinta danificava o papel, devido à 
alta concentração de sulfato de ferro em sua composição.  Quanto mais escura a tonalidade, maior 
concentração de sulfato de ferro. A cor resultante dessa mistura era preta, que hoje ao analisarmos 
nos documentos, se apresenta na cor sépia ou castanha, fruto da sua oxidação natural. Após utilizar 
a tinta, era necessário secá-la e para isso usava-se pó de madeira de gesso ou de areia fina. 
217

 Mesmo com a definição das cores, a pigmentação varia entre mais claro e mais escuro. 
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Tabela 18 – Costura dos testamentos analisados: 

 Testamentos Frequência 

Soltos 1, 10, 11, 14, 18, 20, 24, 26, 

28, 30, 31, 33, 34 

35,14% 

Costurados 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 

32, 35, 37 

32,43% 

Parcialmente presos 2, 4, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 

25, 27, 29, 36 

32,43% 

Total 37 testamentos 100% 

 

 

Figura 5 – Cosedura presente no testamento de Maria Delgado. 

 

 

Figura 6 – Cosedura presente no testamento de Miguel de Góis. 

 

Todos os testamentos analisados estão danificados devido ao ataque de 

papirófagos, à umidade e ao manuseio incorreto. No entanto, hoje se encontram 

preservados de continuidade de deterioração. Com relação às manchas de umidade 

ou de líquidos derrubados sobre o papel, somente os testamentos 8, 11, 17 e 31 não 

apresentam manchas. 
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Figura 7 – Exemplo de documento danificado pela ação dos papirófagos. Testamento de 

Jorge Lopes. 

 

 

Figura 8 – Exemplo de mancha. Testamento de Paula da Cunha. 

 

 

Figura 9 – Exemplo de mancha. Testamento de Bernarda Rodrigues do Prado. 
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Figura 10 – Exemplo de mancha. Testamento de Sebastião Vaz Cardoso. 

 

Sobre as partes aparentemente queimadas dos testamentos, acredita-se que 

sejam manchas de tinta, que por oxidação, corroeu o papel, resultando na aparência 

de papel queimado. Apresentam-se no quadro a seguir os danos ocasionados por 

manuseio, como rasgos e umidade, que torna o papel mais frágil e fácil de rasgar; 

vestígios de cola, decorrente da intenção de Felix Guisard Filho de colar a folha de 

almaço como capa do documento; e marcas de grampos, pois muitos documentos 

foram grampeados certamente por receio de que se perdesse algum fólio. 

 

Tabela 19 – Testamentos que apresentam partes oxidadas, rasgos, vestígio de cola e marcas 

de grampos: 

 Testamentos Frequência 

Grampos 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 

19, 20, 24, 26, 27, 29, 32, 

35, 36 e 37 

51,35% 

Oxidação que corroeu o 

papel 

19, 31 e 33 8,1% 

Vestígio de cola 17, 28 e 32 8,1% 

Rasgos 8 e 12 5,4% 
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Figura 11 – Exemplo de marcas de queimadura no papel. Testamento de Bernardo Bonfílio. 

 

 

Figura 12 – Exemplo de rasgo no papel. Testamento de Miguel Fernandes Edra. 

 

 

Figura 13 – Vestígio de cola. Testamento de Miguel de Almeida e Cunha. 
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Figura 14 – Exemplo de marcas de grampos. Testamento do Capitão Bento Gil de Siqueira e 

sua esposa Maria da Luz. 

 

Para proteger os documentos, utilizaram-se principalmente as folhas de 

almaço. Elas, por sua vez, acabaram sendo úteis para as anotações de informações. 

No entanto, nem todos foram envolvidos em folhas de almaço. Em alguns não foram 

colocadas capa, antes da organização feita em 2010, citada anteriormente. Em 

outros, foram utilizadas folhas de cartolina para sua proteção. Com o tempo, talvez 

para levar consigo a informação anotada na folha de almaço feita na capa, 

acabaram sendo recortadas. As anotações aparecem escritas com lápis, tinta azul, 

vermelha ou preta, há indicações de números que provavelmente se referem a uma 

antiga organização do arquivo. No documento 12, Felix Guisard Filho utilizou uma 

folha de almaço de um partido político. Abaixo, o quadro dessas intervenções. 

 

Tabela 20 – Anotações realizadas nas capas confeccionadas para os documentos e suas 

intervenções:  

Autoria das anotações Testamentos Frequência  

Felix Guisard Filho 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 

15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34, 35 e 37. 

75,68% 

Desconhecida218 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 

17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35 e 37. 

70,27% 

                                                           
218

 Provavelmente as letras pertençam ao Dr. Helvécio de Vasconcelos Castro Coelho ou ao Dr. 
Waldomiro Benedito de Abreu. 
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Documentos sem 

anotações 

1, 10, 14, 18, 20, 21, 23 e 

36. 

21,62% 

Lia Carolina Prado Alves 

Mariotto 

4, 5, 16, 20, 31, 32 e 37. 18,92% 

Folhas de almaço 

recortadas 

5, 16 e 26. 8,1% 

Felix Guisard Filho 

(datiloscritas) 

4 e 8. 5,4% 

 

 

Figura 15 – Exemplo de anotações na folha de almaço. Inventário e testamento de Miguel de 

Góis. 

 

Figura 16 – Informação datiloscrita de Felix Guisard Filho. Inventário e testamento de Ana 

Rodrigues. 
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Figura 17 – Papel timbrado utilizado para anotar as informações. Inventário e testamento de 

Cristovão Rodrigues Della Penha. 

 

 

Figura 18 – Recorte na folha de almaço e anotações da Prof.
a
 Lia Carolina Prado Alves 

Mariotto. Inventário e testamento de Domingos Pires Valadão. 

 

 

Os testamentos cerrados, abordados no capítulo anterior (p. 116), são 

aqueles que foram cozidos e fechados com lacre de cera. No corpus deste trabalho 

foram encontrados 8 testamentos contendo esses vestígios. Há também ocorrências 

de carimbos em apenas 3 deles. Trata-se de uma assinatura que não foi possível 

identificar. Tem  a cor azul, e mede 43 mm de largura e 20 mm de altura. Encontram-

se nos rectos dos fólios. 
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Tabela 21 – Testamentos cerrados e com carimbos 

 Testamentos Frequência  

Presença de lacre de cera 16, 17, 22, 25, 31, 32, 35 e 

36. 

21,62% 

Ocorrência de carimbos 3, 13 e 27. 8,1% 

 

 

 

Figura 19 – Exemplo de testamento cerrado. Testamento do padre Antonio Rodrigues do 

Prado. 

 

 

Figura 20 – Carimbo presente nos documentos citados. Inventário e testamento de Maria 

Delgado. 
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3.2 AS FICHAS CODICOLÓGICAS 

Apresenta-se a descrição codicológica de cada um dos testamentos 

transcritos, na forma de fichas, cuja elaboração baseia-se em Cambraia (2005, 

p.28).  Levam-se em conta os seguintes aspectos: Cota, datação, lugar de origem, 

suporte material, composição, organização da página219 e particularidades. As fichas 

serão apresentadas na mesma sequência da tabela 5, no item 5.2 que precederá as 

imagens fac-símiles e a edição semidiplomática.  

 

 

3.3 AS MARCAS D’ÁGUA 

A análise das linhas d’água no suporte papel220, subdivididas em pontusais e 

vergaturas e das marcas d’água, foi feita nas fichas codicológicas. A análise e 

                                                           
219

 O número de linhas somadas nas tabelas no item Organização da página, levou em consideração 
todo o escrito do fólio, incluindo “Aprovação” e “cumpra-se”, embora somente o testamento tenha sido 
objeto de análise deste trabalho. 
220

 Diversos materiais já foram utilizados para suporte às escritas. Já foram utilizadas argila, tábuas, 
pedras, metais, tecidos, papiro, pergaminho e papel, entre outros. O papiro foi utilizado por muito 
tempo: de 3700 a.C. até os primeiros anos da era cristã. Eram os egípcios que fabricavam e lucravam 
com o comércio do papiro que com o tempo começou a aumentar. Era produzido a partir de uma 
espécie de junco, chamado Cyperus papyrus, planta que crescia nas margens do rio Nilo. Grécia e 
Roma eram seus maiores consumidores. Anterior ao papiro utilizavam-se as tabuinhas enceradas 
que consistia em pequenas tábuas alisadas e enceradas onde eram gravadas com estilete, mas com 
o surgimento do papiro, perceberam-se muitas vantagens na sua utilização, pois era um material 
mais leve, de fácil transporte e manuseio. O uso da pena “fez do ato da escrita uma tarefa mais 
amena. Enfim, a tinta escura sobre o fundo claro do papiro proporcionou melhor legibilidade” 
(BERWARNGER; LEAL, 2008, p.81). Por volta do ano 200 d.C. foi desenvolvida na Europa a 
fabricação do pergaminho, que tem como matéria-prima a pele de cordeiro, de bode ou de veado 
novo. Era um suporte mais resistente que passou a ser muito utilizado durante quase toda a Idade 
Média. Atribui-se ao rei de Pérgamo, Eumenes II a criação de um processo que aperfeiçoava a 
preparação do couro. Os palimpsestos eram os pergaminhos raspados e reescritos, ou seja, se havia 
a intenção de reutilizá-lo, raspava-se e polia-se para eliminar as letras e escrevia-se por cima. O 
reaproveitamento dos pergaminhos era muito comum, principalmente quando em plena Idade Média 
houve falta de suporte para a escrita. Os pergaminhos eram ligados uns aos outros formando rolos 
chamados de “rótulos” ou “volumen”, o que diferenciava dos “códices”, pois estes eram costurados 
como um livro, escritos no recto e no verso. O papel surgiu na China e seu processo de fabricação se 
desenvolveu lentamente, o impossibilita dar uma data precisa sobre seu surgimento. Espalhou-se 
através dos árabes e a Espanha foi o primeiro país da Europa a fabricar o papel em 1150, na cidade 
de Toledo. Em 1293, foi instituída pela primeira vez a marca d’água que possibilita identificar o 
fabricante do papel. O papel não foi bem recebido no início devido a sua aparência frágil, preferindo-
se o pergaminho “por ser considerado o único suporte de escrita digno de documentos importantes, 
pela certeza de sua durabilidade” (MOTTA; SALGADO, 1971, p.23). Com o tempo, o papel foi 
adquirindo maior aceitação. Houve um aumento de sua demanda e o surgimento de várias fábricas 
na Europa com o surgimento da imprensa. Embora a primeira fábrica de papel na Europa tenha sido 
na Espanha, o consumo, segundo Almada (2011, p.66), não era deste papel. Quando se buscava 
papel de boa qualidade, “Tanto Portugal quanto Espanha, no século XVII e princípios do XVIII, 
importavam papel da Itália e da França” (ALMADA, 2011, p. 66). No Brasil, a primeira fábrica de papel 
foi fundada 1809, no Rio de Janeiro, por Henrique Nunes Cardoso e Joaquim José da Silva, 
industriais portugueses. 
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descrição das marcas d’água ocorreram a partir da observação dos fólios contra a 

luz. Essas marcas eram obtidas por meio de um bastidor, “cujo fundo é composto de 

numerosos fios metálicos, muito delgados, dispostos paralelamente, e oprimidos uns 

contra os outros e seguros perpendicularmente por outros mais grossos [...]” (MELO, 

1926, p. 11). Os fios enfileirados horizontalmente a curta distância, são as 

vergaturas e as colocadas perpendicularmente na vertical com espaços maiores, 

são as pontusais, “destinados a oferecer união e resistência às vergaturas” (MOTTA; 

SALGADO, 1971, p.38).  

 

Figura 21 – Desenho do tear com os fios de metal – pontusais e vergaturas (MOTTA; 

SALGADO, 1971, p.35). 

 

As marcas d’água permitem determinar a idade, a origem e o fabricante do 

papel. Elas são representadas ao centro do fólio nos cadernos bifólios221, que foram 

utilizados para escrever os testamentos. Com a análise dos testamentos, pode-se 

constatar que as mesmas aparecem somente em um dos fólios desses cadernos.  

Foi a partir do final do século XIII que a marca d’água começou a ser 

empregada pelos fabricantes. Desde então até início do século XIX, é raro o papel 

que não apresente uma figura.  Segundo Costa (2007, p. 50) a marca d’água era 

“uma espécie de assinatura particular usada como medida para garantir e reivindicar 

seus direitos no crescente e lucrativo mercado papeleiro de então”. Sendo assim, as 

marcas d’água têm sua importância na identificação do fabricante e, a partir desta 

identificação, permitem tomar conhecimento da época de fabricação do papel, que, 

no período, não era “fabricado no Brasil, que teve instaladas fábricas apenas após 

1808, com a chegada da Família Real portuguesa” (ANDRADE; SANTIAGO-

ALMEIDA; BARONAS, 2012, p.392). 

                                                                                                                                                                                     
 
221

 Bifólio é o formato do papel resultante da folha dobrada uma vez, com quatro páginas. Cf.: Costa, 
2007, p. 53. 
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O exame e registro das marcas d’água foram obtidos por meio da cópia 

manual. Colocou-se o fólio contra a luz permitindo sua visualização e cópia222.  

Para a obtenção de informações sobre as marcas d’água para colação, 

baseou-se em duas obras com extenso repertório de marcas d’água: Briquet (1907), 

Les Filigranes: dictionnaire historique des marques du papier, dès leur apparition 

vers 1282 jusqu’en 1600, que apresenta os resultados da coleta de marcas d’água 

desde o início de sua fabricação até o século XVI, provenientes de papéis fabricados 

principalmente na França, Itália e Alemanha; também foi consultado Melo (1926), 

que em O papel como elemento de identificação apresenta marcas d’água 

provenientes de papéis de origem portuguesa. As encontradas no corpus, na sua 

maioria, não são idênticas às dos manuais. Com isso, levou-se em consideração a 

semelhança entre as marcas d’água encontradas e as classificadas nos manuais 

como critério de identidade. 

As marcas d’água encontradas são apresentadas a seguir, identificando-as 

com o número de ordem de cada testamento. Não há ocorrência de marca d’água 

somente nos testamentos 7 e 24, pois cada testamento consiste em um fólio único, 

aparentemente destacado do outro fólio que, possivelmente traria a marca do 

fabricante. Cabe esclarecer que a terminologia empregada para descrevê-las 

baseou-se nas descrições realizadas por Melo (1926, p.184-262). As descrições das 

marcas d’água estão organizadas na tabela 22 da seguinte forma: 

 

                                                           
222

 Vale lembrar que muitas marcas d’água não estavam nítidas, algumas pelo fato de a escrita estar 
encobrindo-as ou as marcas não estarem fortes, não sendo possível confirmar o traçado, por isso sua 
interpretação é subjetiva. O investigador que as copia interpreta as imagens que vê e devido à falta 
de nitidez, pode resultar em alguns equívocos. 



149 

 

Tabela 22 - Descrição das marcas d’água 

Doc. 

n.º 

Marca d’água Posição (em 

relação aos 

pontusais) 

Altura em mm 

1 Encimado por uma coroa sobre uma figura 

oval com cruz no centro, e abaixo as letras 

GW 

3º e 4º 46  

2 Três circunferências tangentes 

perpendicularmente dispostas sob uma 

cruz. 

3º e 4º 82  

3 Três circunferências tangentes dispostas 

verticalmente sob uma coroa, tendo a 

primeira uma cruz, a segunda as siglas IHS 

com uma cruz e uma âncora e a terceira as 

siglas EI. 

3º e 4º 75  

4 Três escudos, dispostos em triângulo 

invertido. 

3º e 5º 26  

5 Três circunferências tangentes 

perpendicularmente dispostas sob cruz 

alta, tendo na segunda as letras BR e na 

terceira um círculo pequeno. 

3º e 4º 78  

6 Três circunferências tangentes 

perpendicularmente dispostas sob uma 

coroa, tendo a primeira uma cruz e a 

segunda as letras CB. 

3º e 4º 75  

8 Escudo dividido em 5 partes, na primeira 

contém 3 círculos lateralmente e na 

terceira um meio círculo com um pequeno 

círculo sobre um traço vertical e ao lado 

um traço vertical com um pequeno círculo 

na ponta. Na parte superior contém duas 

pontas laterais, dois arabescos e seis 

círculos formando uma espécie de cacho 

3º e 6º 61  
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de uva. 

9 e 11 Encimado por uma coroa sobre círculo com 

cruz no centro; abaixo um escudo com 

faixa e dois castelos, de cada lado externo 

do escudo contém arabescos; e por último 

um círculo com as letras EP e embaixo do 

círculo o número 2. 

3º e 4º 90  

10 e 14 Só foi possível verificar metade da marca 
do fabricante, pois o fólio está cortado ao 
meio. Encimado por uma coroa, uma 
circunferência com uma cruz em seu 
interior. 

3º e 4º 30  

12 Três circunferências tangentes 

perpendicularmente dispostas sob uma 

coroa, tendo a primeira uma cruz e a 

segunda as letras GRA. 

3º e 4º 74  

13 Elipse tendo no campo uma cruz sob uma 

coroa. Dois animais suportam a elipse, que 

tem na parte inferior duas circunferências 

tangentes, vazias no campo. 

3º e 6º 85  

15 Figura humana com chapéu de cinco 

pontas, encimado por três circunferências 

e um gancho. 

4º e 5º 90  

16 Três circunferências tangentes 

perpendicularmente dispostas sob uma 

coroa, tendo a primeira uma cruz, a 

segunda as letras RR, uma pequena cruz 

abaixo delas e na terceira a letra A. 

3º e 4º  70  

17 Escudo com arabescos e uma imagem não 

identificável no centro. 

3º e 6º 56  

18 Três circunferências tangentes 

perpendicularmente dispostas sob uma 

coroa, tendo a primeira uma cruz, a 

segunda uma figura não identificável e a 

terceira a letra x. 

3º e 4º 72  
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19 Três circunferências tangentes 

perpendicularmente dispostas sob uma flor 

de lis, tendo a primeira uma cruz com 

figuras não identificáveis nos lados direito e 

esquerdo, a segunda as letras LA e na 

terceira três círculos colocados no formato 

de uma pirâmide. 

3º e 5º 84  

20 Três circunferências tangentes 

perpendicularmente dispostas, sob uma 

cruz, tendo a primeira as letras BD, a 

segunda, com tamanho maior, um pássaro 

e a terceira as letras IG. 

3º e 4º 85 

21 Elipse sob coroa, tendo no campo uma 

cruz solta. Dois leões suportam a elipse, a 

qual tem na parte interior duas 

circunferências tangentes dispostas 

verticalmente, tendo a primeira dois 

círculos e a segunda um 9. 

3º e 5º 85  

22, 23 

e 27 

Elipse sob coroa, tendo no campo uma 

cruz solta. Dois leões suportam a elipse, a 

qual tem na parte inferior duas 

circunferências tangentes dispostas 

verticalmente, tendo a primeira as letras 

BL, a segunda um coração e abaixo das 

circunferências o número 4. 

3º e 5º 90  

25 Elipse sob coroa, tendo no campo uma 

cruz solta. Dois leões suportam a elipse, a 

qual tem na parte interior duas 

circunferências tangentes dispostas 

verticalmente, tendo a primeira as letras 

BG com um traço embaixo e a segunda 

uma figura não identificada. 

3º e 5º 73  

26 e 28 Elipse sob coroa, tendo no campo uma 4º e 6º 82  
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cruz solta. Dois leões suportam a elipse, a 

qual tem na parte interior duas 

circunferências tangentes dispostas 

verticalmente, tendo a primeira as letras 

EC e a segunda o número 2. 

29 Elipse sob coroa, tendo no campo uma 

cruz solta. Dois leões suportam a elipse, a 

qual tem na parte interior duas 

circunferências tangentes dispostas 

verticalmente, sendo a primeira dividida em 

4 quadrantes e cada um com as seguintes 

letras “S|P| D|R” e a segunda um 4 

invertido. 

3º e 5º 98  

30 Brasão sob uma flor e uma cruz, tendo no 

campo uma imagem não identificada, com 

arabescos dos lados, e na parte inferior 

duas circunferências tangentes dispostas 

verticalmente, tendo a primeira uma 

imagem não identificada e uma pequena 

circunferência e a segunda o número 4. 

4º e 6º 95  

31 Asas sob coroa de marquês tendo na parte 

inferior duas circunferências sobrepostas, 

dentro uma cruz alta floreteada com as 

letras IHS encimadas por uma cauda de 

ave. 

2 e 6º 95  

32 Cruz sobre uma circunferência com um 

perfil humano no centro. 

4º e 6º 40  

33 Elipse sob coroa, tendo no campo uma 

cruz solta. Dois leões suportam a elipse, a 

qual tem na parte interior duas 

circunferências tangentes dispostas 

verticalmente, tendo a primeira outras duas 

circunferências menores sobre um linha 

4º e 6º 90  
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horizontal e a segunda o número 4. Abaixo 

da segunda circunferência há outro círculo 

menor. 

34 Elipse sob coroa, tendo no campo uma 

cruz solta. Dois leões suportam a elipse, a 

qual tem na parte interior duas 

circunferências tangentes dispostas 

verticalmente, sendo a primeira dividida em 

4 quadrantes;  as duas partes superiores 

não foi possível identificar e as duas 

inferiores cada uma com as seguintes 

letras “E|P” e a segunda um 2 invertido. 

4º e 6º 83  

35 Elipse sob coroa, tendo no campo uma 

cruz solta. Dois leões suportam a elipse, a 

qual tem na parte interior duas 

circunferências tangentes dispostas 

verticalmente, tendo a primeira as letras 

SMM e a segunda o número 4. 

Elipse sob coroa, tendo no campo uma 

cruz solta. Dois leões suportam a elipse, a 

qual tem na parte interior duas 

circunferências tangentes dispostas 

verticalmente, tendo a primeira o número 9 

e a letra N e a segunda o nùmero 1. 

4º e 6º 85  

36 Elipse sob coroa, tendo no campo uma 

cruz solta. Dois leões suportam a elipse, a 

qual tem na parte interior duas 

circunferências tangentes dispostas 

verticalmente, tendo a primeira as letras 

SMM e a segunda o número 2. 

3º e 5º 80 

37 Elipse sob coroa, tendo no campo uma 

cruz solta. Dois dragões suportam a elipse, 

a qual tem na parte interior duas 

5º e 7º 74  
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circunferências tangentes dispostas 

verticalmente, tendo a primeira as letras 

“EP” e a segunda um 2 invertido. 

 

 

Entre as marcas d’água cotejadas, notou-se que houve uma que mais se 

repetiu no corpus, embora os traçados e detalhes entre elas não sejam idênticos. A 

marca d’água n.º 170 da obra de Melo (1926, p. 257) foi a mais semelhante entre 13  

e a de n.º 141 (MELO, 1926, p. 228) se assemelhou com apenas 1, embora ambas 

sejam muito parecidas. No total são 14 marcas d’água em 13 documentos223. São 

compostas por uma elipse sustentada por dois leões. No interior da elipse há uma 

cruz e sobre ela uma coroa. Nas duas circunferências dispostas abaixo da elipse 

foram encontrados diferentes letras e desenhos. As letras identificadas foram: BL, 

BG, EC, EP, SMM e SPDR. Em um documento (testamento 35) foram encontrados 

na mesma circunferência um número e uma letra: 9N. Os números encontrados 

foram: 9, 2 e 4 (em alguns casos o 2 e 4 aparecem invertidos). E as figuras foram: 

um coração e pequenos círculos. As citadas marcas d’água são apresentadas a 

seguir: 

 

 

 

 

1754 
Figura 22 – Marca d’água n. 170 – Annal 

indico Historico do Governo de Marquês de 

Tavora. Lisboa, Off.a dos herdeiros de 

Antonio e Pedroso Galrão (MELO, 1926, 

1683 
Figura 23 – Marca d’água do testamento 21 

 

                                                           
223

 Para a redação do testamento 35 foram utilizados dois cadernos bifólios, por isso foram 
identificadas duas marcas d’água diferentes em 1 único testamento. 
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p.257). 

  

1684; 1684; 1687 
.Figura 24 – Marca d’água dos testamentos 

22, 23 e 27 

 

1685 
Figura 25 – Marca d’água do testamento 25 

(Não foi possível identificar a figura que está 

dentro do terceiro círculo) 

 

 

1687; 1687 
Figura 26 – Marca d’água dos testamentos 

26 e 28 

1697 
Figura 27 – Marca d’água do testamento 33 

 

 

 

1698 
Figura 28 – Marca d’água do testamento 34 

(Não foi possível identificar as duas figuras na 
parte superior do primeiro círculo) 

1698 

Figura 29 – Marca d’água do testamento 35 
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1698 
Figura 30 – Marca d’água do testamento 35 

 

1699 
Figura 31 – Marca d’água do testamento 36 

 

 

 

1700 
Figura 32 – Marca d’água do testamento 37 

 

 

 

 

Figura 33 – Marca d’água n. 141 – 

Regimento da Junta da Administracam do 

Tabaco. Lisboa, Miguel Deslandes. (MELO, 

1926, p. 228). 

s/d 
(inventário de 1692). 

Figura 34 – Marca d’água do testamento 29 
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Em 5 testamentos, as marcas d’água identificadas assemelham-se com as  

de n.º 3245 de Briquet Vol. I (1907, p.218) e n.º 129 de Melo (1926, p. 216). Contêm 

três circunferências dispostas verticalmente, tendo a primeira uma cruz e sobre ela 

uma coroa. Nas outras duas circunferências foram encontrados diferentes letras e 

desenhos. As letras identificadas foram: IHS, EI, CB, GRA, RR, A e x. E as figuras 

foram: uma cruz e um desenho não identificado. 

 

  

1552? 
Figura 35 – Marca d’água 3245 – Bruxelas. 

A. Gén.: Colect. de pap. filigr. Une var. groupe 

3245 et 3246, mais où le cercle inférieur est 

vide, se trouve à Perpignan à la date postér, 

de 1639. (A. Pyrénées-Orientales, B. 390: 

Actes de La Procuration royale), c’est 

pourquoi nous plaçons um point 

d’interrogation à La suíte des dats attribuées 

aux 3245 e 3246
224

 (BRIQUET, I, 1907, p. 

218). 

1656 
Figura 36 – Marca d’água 129 – Trovas da 

menina fermosa. Lisboa, Domingos Carneiro. 

(MELO, 1926, p. 216). 

                                                           
224

 Tradução livre: “Bruxelas. A. Gén.: Colect. de pap. filigr. Uma var. do grupo de 3245 e 3246, mas 
onde o círculo inferior está vazio, encontra-se em Perpignan em data posterior, de 1639. (A. 
Pyrénées-Orientales, B. 390: Actes de La Procuration royale), é por essa razão que colocamos um 
ponto de interrogação após as datas atribuídas ao 3245 e 3246”.  



158 

 

  

1655 
Figura 37 – Marca d’água do testamento 3 

 

s/d  
(Inventário de 1660) 

Figura 38 – Marca d’água do testamento 6 

 

 

 

1666 
Figura 39 – Marca d’água do testamento 12 

 

1672 
Figura 40 – Marca d’água do testamento 16 

 

 

 

1674 
Figura 41 – Marca d’água do testamento 18 

(não foi possível identificar a imagem da 
segunda circunferência)  
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As marcas d’água com três circunferências e uma cruz sobre elas aparecem 

em dois documentos e são semelhantes com as de n.º 3246 de Briquet Vol. I (1907, 

p.218) e n.º 145 de Melo (1926, p. 232). A diferença encontrada entre elas é na cruz 

e na marca d’água do testamento 5 foram encontradas as letras BR na segunda 

circunferência e um pequeno circulo na terceira. 

 

 

 

1598? 
Figura 42 – Marca d’água 3246 – Bruxelas. 

A. Gén.: Colect. de pap. filigr. (BRIQUET, I, 

1907, p. 218). 

1708 
Figura 43 – Marca d’água 145 – Descripçam 

do arco triunfal que a naçam Inglesa mandam 

levantar, etc. Lisboa, Valentim da Costa 

Deslandes. (MELO, 1926, p. 232). 

  

1654 
Figura 44 – Marca d’água do testamento 2 

 

1660 
Figura 45 – Marca d’água do testamento 5 

 

Em outros dois documentos foram encontradas marcas d’água idênticas entre 

si, que se assemelham à de n.º 135 de Melo (1926, p. 122). A diferença entre elas 
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são os arabescos em torno do escudo, a letra EP na circunferência abaixo do 

escudo e o n.º 2 abaixo da circunferência. 

 

 

 

1666 
Figura 46 – Marca d’água 135 – Resposta da 

petição de D. Ana Monteiro de Sages. 

(MELO, 1926, p. 222). 

1663; 1665 
Figura 47 – Marca d’água do testamentos 9 e 

11 

 

As marcas d’água a seguir foram encontradas uma única vez no corpus e 

foram identificadas com as de Briquet (1907) ou Melo (1926). Na marca d’água com 

figura oval com uma cruz no centro e letras abaixo da figura (figura 48), foram 

encontradas com algumas diferenças, pois na encontrada no testamento 1 há uma 

coroa sobre a figura e as letras GW, diferentemente da de n.º 5690 de Briquet, vol. II 

(1907, p. 335) onde não há coroa e as letras são GG.  A marca d’água seguinte com 

um brasão e duas circunferências abaixo dele também não são idênticas. A 

encontrada no testamento 30 (figura 51) contém uma pequena coroa e flor sobre o 

brasão e em seu interior não foi possível identificar a imagem. Na primeira 

circunferência há uma imagem também não identificada e um pequeno círculo e na 

segunda o n.º 4. A marca d’água n.º 136 de Melo (1926, p. 223), foi identificada 

como “Brasão coroado, tendo um leão rampante e na parte inferior duas 

circunferências tangentes dispostas verticalmente, tendo a primeira duas outras 

pequenas circunferências”. Finalmente, na marca d’água do testamento 32 (figura 

53) a principal diferença com a de n. 3003 de Briquet, Vol. I (1907, p. 208) está no 

interior da circunferência, pois nela foi encontrado um perfil humano, o que não se 

vê na de Briquet. 
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1600 
Figura 48 – Marca d’água 5690 – Milan. A. de 

Stato: Doc. Dipl. (BRIQUET, II, 1907, p. 335). 

1651 
Figura 49 – Marca d’água do testamento 1 

 

 

 

1689 
Figura 50 – Marca d’água n. 136 – Fr. Luís 

de S. Joseph. Sermão da Senhora da 

Piedade. Coimbra, Off.
a
 de João Antunes 

(MELO, 1926, p. 223). 

1693 
Figura 51 – Marca d’água do testamento 30 

(Não foi possível identificar as figuras do 

escudo e do primeiro círculo) 

 

 

Figura 52 – Marca d’água n. 3003 – 

Salins, 1524-29. A. Jura, G. 919bis et 920: 

Délib. de St-Anathoile. Var. ident.: Salins, 

1529; Neuchatel, 1529/32; Olmütz, 1531; 

Soleure, 1533; Lucerne, 1533; Nuremberg, 

1535; Ienne, 1538. (BRIQUET, I, 1907, p. 

208). 

1695 
Figura 53 – Marca d’água do testamento 32 
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Por fim, abaixo estão as marcas d’água não identificadas de acordo com 

Briquet (1907) e Melo (1926). Vale ressaltar que a marca d’água dos documentos 10 

e 14 (figura 54) possivelmente são as mesmas identificadas acima com as de n.º 

3245 de Briquet Vol. I (1907, p.218) e n.º 129 de Melo (1926, p. 216). No entanto 

como o fólio do testamento estava cortado ao meio não foi possível confirmar esta 

hipótese. 

 

 

 

1658 
Figura 54 – Marca d’água do testamento 4 

 

1663 
Figura 55 – Marca d’água do testamento 8 

 

 

 

1663; 
s/d (inventário de 1670). 

Figura 56 – Marca d’água do testamento 10 e 

14 (incompletas) 

1668 
Figura 57 – Marca d’água do testamento 13 
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1670 
Figura 58 – Marca d’água do testamento 15 

 

1672 
Figura 59 – Marca d’água do testamento 17 

 
 

 
 

1681 
Figura 60 – Marca d’água do testamento 19 
(Não foi possível identificar a figura que está 

ao lado esquerdo e direito ao primeiro círculo) 

 

1683 
Figura 61 – Marca d’água do testamento 20 

 

 

 

1695 
Figura 62 – Marca d’água do testamento 31 
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Embora as marcas d’água encontradas se assemelhem às de Briquet (1907) 

e Melo (1926), é tarefa muito difícil afirmar se se trata do mesmo fabricante ou da 

procedência do papel. A comparação serve também para mostrar que figuras e 

símbolos eram utilizados em períodos diferentes. Tornar possível a reprodução e 

descrição das marcas d’água é importante, pois, por meio do cotejo das encontradas 

em documentos brasileiros, será possível, futuramente estabelecer a origem dos 

papéis com maior veracidade. 

No Brasil, há poucos trabalhos que analisam as marcas d’água, e infelizmente 

não há nenhum que identifique exaustivamente a procedência de papéis utilizados 

no Brasil desde o século XVI. No entanto, já existem alguns trabalhos acadêmicos 

que examinam conjuntos de marcas d’água. Com isso, tornou-se possível fazer uma 

comparação das marcas d’água encontradas no corpus desta pesquisa com aquelas 

encontradas nos trabalhos de Monte (2007); (2013), Schreiner (2007), Munhoz 

(2009) e Rodrigues (2009). Verificou-se que, mesmo tratando-se de períodos 

diferentes, foi possível encontrar uma marca d’água semelhante. O corpus do 

presente trabalho é do século XVII e os documentos trabalhados nas pesquisas 

mencionadas acima, são dos séculos XVIII e XIX. No entanto, no trabalho de Monte 

(2013, p. 172), que trata de cartas manuscritas escritas durante a segunda metade 

do século XVIII em São Paulo, a marca d’água do documento 49, datada de 7 de 

dezembro de 1767 é semelhante às encontradas em 13 testamentos do corpus do 

presente trabalho e semelhante à de n.o 170 da obra de Melo (1926, p. 257). 

Segundo a descrição da autora, trata-se de um: 

Desenho de dois animais assemelhando-se a leões sustentando uma elipse 
com uma cruz no centro, encimada por uma coroa. Abaixo da elipse, há 
outras duas circunferências, uma sob a outra; a primeira contém as letras 
GBD, e a segunda, um símbolo parecido com uma ferradura. (MONTE, 
2013, p. 172) 

 

A partir da análise das marcas d’água do corpus deste trabalho, em 

comparação com os outros trabalhos citados acima, percebe-se que os papéis 

provenientes de lugares distintos eram muito utilizados no Brasil colonial. A 

catalogação dessas marcas d’água encontradas em documentos brasileiros é muito 

importante, pois é de grande auxílio aos pesquisadores que terão acesso a 

documentos sem data de diversos períodos da História do Brasil. 
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CAPÍTULO 4: ANÁLISE PALEOGRÁFICA 

 

A ciência que estuda a escrita antiga é chamada de Paleografia225.  Ela 

caminha  ao lado de outras ciências (como a História, Filologia, Direito, Linguística, 

entre outras) que se ocupam da escrita antiga para a pesquisa, e as auxilia na 

decifração do conteúdo pesquisado. Por meio dos conhecimentos adquiridos nesta 

área, o pesquisador pode utilizar das fontes manuscritas para a realização de seu 

trabalho: 

Consideramos aqui a Paleografia como um instrumento de leitura e análise 
do documento histórico fundamental aos historiadores, os quais, tendo os 
métodos da leitura paleográfica como ponto de partida de seu trabalho com 
fontes manuscritas, não incorrem em enganos quanto à origem, 
procedência e autenticidade das mesmas, assim como não se equivocam 
na leitura e interpretação de seu conteúdo (DIAS; BIVAR, 2005, p. 14). 
 

 
A Paleografia, portanto, tem o papel de interpretar os documentos através da 

escrita, determinando o tempo e o local de sua redação através de exame 

sistemático.   

Dessa forma, a análise dos textos manuscritos precisa de muita atenção e 

técnica a partir dos estudos paleográficos, para assim evitar possíveis erros de 

leitura ou interpretação. Requer uma grande dedicação, observando as 

particularidades de cada letra. 

Na ocasião da leitura dos documentos é necessário refletir sobre as 

condições do copista no momento em que o redigiu. Segundo Spaggiari  e Perugi 

                                                           
225

 A palavra Paleografia procede do grego Paleos= antiga; Graphein= escrita. Modernamente, 
Paleografia é entendida como o estudo das escritas que apresentem dificuldades de leitura, 
independente da sua antiguidade. Vera Lucia Costa Acioli (1994, p.5), elucida que o termo 
antiguidade deve ser “compreendido como dificuldade de leitura, pelo fato de a escrita antiga 
apresentar caracteres diferentes dos da escrita atual”. Charles Higounet (2003, p. 26) afirma que a 
paleografia  tem um duplo objetivo: “a leitura prática das escritas hoje fora de uso corrente e o estudo 
da evolução dessas escritas através dos séculos”. Cambraia (2005, p.23) afirma que, modernamente, 
a Paleografia apresenta duas finalidades. A finalidade teórica “manifesta-se na preocupação em se 
entender como se constituíram sócio-historicamente os sistemas de escrita;” e também a finalidade 
pragmática que se mostra “na capacidade de leitores modernos para avaliarem a autenticidade de um 
documento, com base na sua escrita, e de interpretarem adequadamente as escritas do passado”. 
(CAMBRAIA, 2005, p.23). Os estudos paleográficos iniciaram-se juntamente com a ciência 
Diplomática, analisada no Capítulo 2. Sua constituição como Ciência ocorreu somente entre os 
séculos XVIII e XIX, decorrente de publicações de documentos antigos. O termo Paleografia surgiu 
tempos depois na obra do beneditino Bernard de Montfaucon (1655-1741),  totalmente voltada para a 
paleografia, onde foi criado “um método para o estudo gráfico dos manuscritos, estabelecendo listas 
que agrupavam e caracterizavam os documentos de acordo com as datações existentes” (ANDRADE, 
2010, p. 14). A Paleografia só se constituiu como Ciência no "decorrer do século XVIII e até XIX, 
ligando-se o seu surto à publicação sistemática de documentos antigos. Em 1708, D. Bernard de 
Montfaucon publicava a sua Palæographia Graeca, criando acaso o nome que tanta voga iria ter” 
(COSTA, s.d., p. 529). 
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(2004, p.18) além dos fatores “histórico, geográfico ou social, mudanças podem 

intervir por causa da idade, do cansaço, da pressa com que o copista escreve, duma 

doença que faz mais débil e incerto o ‘ductus’226, etc.”. O ofício de ler um documento 

antigo abrange dificuldades, como o tipo da letra, a formação das palavras e frases, 

o estado do papel e da tinta.  É somente com o estudo e prática de leitura constante 

e contato com os documentos que o entendimento e a posterior transcrição poderá 

ser efetivada. 

 

Jean Mallon, paleógrafo francês, foi, como afirma Santos (1994, p. 86), o 

primeiro a estabelecer os elementos para a análise paleográfica. Ele apontou sete 

elementos para a análise da escrita: 

1. Forma, é o aspecto exterior das letras, que possibilita sua identificação; 

2. Ângulo é a posição do instrumento da escrita ao suporte; 

3. “Ductus” é a ordem de sucessão dos traços, o caminho percorrido para 

a escrita da letra (direita, esquerda, para cima e para baixo); 

4. Módulo, dimensão da forma da letra, quanto à altura e largura e de 

suas hastes superiores e inferiores; 

5. Peso, contrastes entre os traços finos e os traços grossos de acordo 

com o instrumento e a pressão feita sobre ele.  

6. Matéria subjetiva, os materiais utilizados para que possa ser escrito o 

que se quer; 

7. Por último, os caracteres internos, o teor diplomático, conteúdo do 

documento. 

 

 

4.1. CLASSIFICAÇÃO DA ESCRITA E DIFICULDADES DE LEITURA 

A letra dos testamentos estudados é classificada como cursiva, que tem como 

característica ser “rica em ligaduras e inclinações, sacrificando a precisão das 

formas e signos” (ANDRADE, 2010, p. 26). Acioli (1994, p. 13) também define as 

letras cursivas como “corridas, traçadas de um só lance e sem descanso da mão. 

Apresentam entre si nexos ou ligações”. Ela ao mesmo tempo é identificada como 

                                                           
226

 Ductus: Designa o traçado da letra e se refere inclusive ao seu tempo de execução que pode ser 
mais lento, mais acurado ou cursivo. O traçado, o aspecto de uma escrita. Cf.: Leal; Siqueira, 2011, 
p.63. 
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humanística227, que passou a ser utilizada  a partir do século XV, depois de um 

longo período da utilização da letra gótica, “o gótico triunfa sobre o Carolino, 

predomínio que se mantém evidente até o século XVI, época em que começa a 

competir com ele a escrita humanística ou italiana” (SPINA, 1994, 41). 

Segundo Acioli (1994, p. 40) a letra humanística é “bem traçada, sendo 

arredondadas as suas formas, tendo-se disseminado por toda a Europa e sido 

adotada pela Cúria Romana”. Higounet (2003, p.144) também a caracteriza como 

“uma escrita suave, traçada com penas pontudas, fortemente inclinada para a direita 

(escrita ‘pendente’), com todas as letras de uma mesma palavra unidas”. Santos 

(2000, p. 105) salienta que a letra humanística é “[...] redonda, elegante, 

harmoniosa, evita os traços supérfluos e as letras em nexo”. Porém, a letra 

humanística cursiva ou itálica utilizada na escrita dos diplomas e documentos 

avulsos  é menos cuidadosa, de traçado228 mais rápido. Há registros da letra 

humanística em Portugal desde meados do século XV, no entanto sua adoção foi 

gradativa, sendo que sua “divulgação e adopção oficial  só se consumaram muito 

mais tarde, na centúria seguinte”  e somente no século XVII “a letra humanística 

tardou em conquistar os últimos redutos da tradição” (COSTA, s.d., p.532-533). A 

escrita de documentos portugueses e brasileiros nos séculos XVI e XVII é 

predominantemente humanística, conforme a bibliografia consultada. No entanto, 

preserva ainda vestígios da escrita processual. As escritas humanística e processual 

conviveram até o século XVII, quando a primeira predominou sobre a segunda. A 

escrita processual se desenvolveu em fins do século XV e é uma “degeneração da 

Cortesã, que por sua vez constitui uma corrupção da Gótica Cursiva” (ACIOLI, 1994, 

p.42). As características desse tipo de letra são as seguintes:  

“[...] separação irregular das palavras; ligações das letras; variedade de 
abreviaturas; confusão no traçado das letras; grande quantidade de traços 
supérfluos; diagonal (/) usada como ponto final, como vírgula ou como 
ponto-e-vírgula” (ACIOLI, 1994, p. 42). 
 

                                                           
227

 A escrita humanística surgiu a partir do século XV no período do Renascimento. Os humanistas ao 
“entrarem em contacto com as cópias “carolíngias” de muitos manuscritos clássicos, depressa foram 
atraídos pela elegância, equilíbrio e harmonia da escrita que lhes dava forma: a Carolina” (SANTOS, 
2000, p.104). Segundo Acioli (1994, p. 40), foi uma reação “contra a escrita Gótica, em fase de 
decadência e com letras quase irreconhecíveis em comparação com os originais”. A humanística 
originou-se em Florença e “se difundiu primeiro para as cortes da Itália e depois para toda a Europa e 
para a América e, mais tarde, Ásia, África e Oceania” (ANDRADE, 2010, p. 80). 
228

 Traçado: Conjunto de traços e golpes de pena que compõem a letra ou ducto. Cf.: Leal; Siqueira, 
2011, p.169. 
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Esse quadro de variação entre escritas encontra suas origens em séculos 

anteriores. Considerando-se os séculos XVI e XVII, há autores, como Costa (s.d.), 

que afirmam que a escrita da época é caracterizada pela convivência de vários tipos 

de letras. Segundo Costa, mais especificamente, em Portugal (s.d., p. 532) “seria 

absurdo tentar uma classificação rigorosa das escritas do século XVI, individualistas 

ao extremo , caóticas na co-utilização de elementos góticos puros com elementos 

cortesãos, processados, encadeados e humanistas”. Andrade (2010, p.77) 

corrobora, afirmando que “[a] Escrita Processual é uma escrita de transição. Pode 

apresentar a predominância de elementos góticos com alguns elementos da escrita 

Humanística ou predominância da Escrita Humanística com alguns elementos 

gotizantes”.  

Além da característica da escrita, os testamentos analisados apresentam 

algumas dificuldades de leitura, embora se perceba que foram escritos por mãos 

hábeis229, ou seja, “conhecedores da língua e caligrafia da época” (MUNHOZ, 2009, 

p. 20). Os tipos caligráficos podem oferecer uma decifração difícil, pois devido ao 

encadeamento da escrita, algumas palavras se apresentam todas unidas, 

dificultando o reconhecimento de suas fronteiras. Além das irregularidades 

encontradas nas escritas manuais, Fachin (2008, p.26)  afirma que “às vezes, letras 

não apresentam ligaduras entre si, ou quando apresentam não respeitam as 

fronteiras entre as palavras, e o ângulo da escrita oscila muito em relação à linha 

imaginária da pautação”. Na documentação estudada, pode-se afirmar que são 

encontradas também palavras distintas unidas e uma mesma palavra com letras 

separadas. Segundo Assalim (2007, p. 22), os documentos seiscentistas notariais 

apresentam dificuldade de leitura, porque o tabelião ou notário que o lavrava 

escrevia o documento “com a intenção primordial de servir de prova de determinada 

transação”, sem possibilidade de revisão, ocasionando “linhas inteiras [...] escritas 

num traçado contínuo”. Essa escrita é chamada de Processada Encadeada. 

Dificuldades nas leituras de manuscritos coloniais, como essas descritas acima, 

somente começam a mudar no século XVIII: 

No século XVI, produziu-se no Brasil Colonial documentação caracterizada 
pela forma eclética de escrita. Assim, persistem documentos com formas 
gráficas uniformes e elegantes – remanescentes da escrita cortesã lusa, 
especialmente a manuelina e joanina - , como documentos de escrita rápida 

                                                           
229

 Alguns documentos apresentam dificuldades de decifração, mas não chegam a ser considerados 
“mãos inábeis”, expressão utilizada por Marquilhas (2003) para a caracterizar a letra dos pouco 
familiarizados com a prática da escrita. 
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e malcuidada, típica de escrivães apressados que não tinham formação 
caligráfica. Essa segunda tendência predomina no século XVII, e o rigor 
ortográfico nas escritas, que já era pouco, torna-se menor ainda. Para o 
século XVIII, por sua vez, assiste-se a uma progressiva retomada dos 
rigores ortográficos e caligráficos, que segue até meados do século XIX, 
quando a escrita cursiva torna-se similar à atual (DIAS; BIVAR, 2005, p.18). 

 

Cada escritor queria ditar sua regra de escrita, o que resultou numa falta de 

padrão, “nunca houve padrão uniforme de ortografia entre os nossos escritores, às 

vezes de uma mesma época” (COUTINHO, 1976, p.77). 

Esta afirmação pode ser constatada nos documentos analisados. Cada punho 

escrevia de uma maneira e, num único documento, aparece uma mesma palavra 

grafada de modos diferentes. Essa variação era ocasionada, possivelmente, de 

acordo com o conhecimento da língua do amanuense e o costume da época, ou 

seja, estava “dividido entre a tradição ou o costume ortográfico, a etimologia [...] e as 

realidades fonéticas da língua que presenciava e que procurava não ignorar” 

(BUESCU, 1984, p.152 apud PINTO, 1988, p.15). 

A respeito da dificuldade de decifração, há outros fatores, como já declarado, 

o cansaço do escriba que causa a instabilidade da letra, da pressa e da maior ou 

menor coordenação da pena, além do estado de conservação do papel, que pode 

dificultar a leitura de um documento. 

 

 

4.2. CARACTERIZAÇÃO PALEOGRÁFICA DOS TESTAMENTOS 

 O corpus deste trabalho é composto por testamentos do século XVII. Como já 

tratado no item sobre diplomática, o testamento poderia ser escrito por um tabelião, 

por um escrivão, por uma pessoa a pedido do testador ou pelo próprio testador.  

Os 37 testamentos que compõem o corpus deste estudo foram escritos por 

mãos hábeis. Apresentam caligrafia legível, embora, por se tratar de manuscritos, 

cada letra tenha sua particularidade. Para  se estabelecer um parâmetro das letras 

dos testamentos estudados, será utilizado como base o livro de Manoel Barata, 

Exemplares de diversas sortes de letras, tirados da polygrafia de Manvel Barata 

escriptor portvgves, acrescentados pello mesmo avtor pêra comvm proveito de 

todos, reedição de 1590230. Almada (2011, p. 52) afirma que somente após mais de 

                                                           
230

 Do livro A arte de escrever, de Manuel Barata, datada de 1572, segundo Martinez (2004, p. 235), 
hoje não se encontra mais nenhum exemplar. Outra edição de 1592,  segundo Almada (2011, p. 
52),existente na Biblioteca Pública de Praga, foi publicada em fac-símile pela Universidade do Minho 
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um século, a tipografia portuguesa publicou  outra obra: Nova Escola para aprender 

a ler, escrever e contar (1722), de Manoel de Andrade de Figueiredo. Como a 

presente pesquisa está situada na segunda metade do século XVII, período no qual 

não houve publicações deste gênero, a base para a análise paleográfica será a obra 

de Barata. 

No século XVI em Portugal, a arte da caligrafia tinha grande estímulo por 

parte da nobreza. A questão pedagógica era voltada para a formação dos filhos de 

nobres, que eram destinados a ocupar cargos administrativos (ALMADA, 2011, p. 

134).  

Manuel Barata era mestre e possivelmente ensinou letra e caligrafia ao 

Príncipe D. João, filho do monarca D. João II, e “se empenhou a entalhar em 

madeira diversos gêneros de Abecedários para facilitar a formação dos Caracteres 

[...]” (MACHADO, 1966, p.190-191 apud MARTINEZ, 2004, p. 236). Seu empenho 

em ensinar caligrafia é notado também pelo comprometimento em se informar, pois  

era um profissional bem informado das recentes mudanças que ocorriam na 
caligrafia, que foram divulgadas especialmente por meio das publicações 
italianas e espanholas – as referências às obras do espanhol Juan de Iciar 
(1548,1550) são claras e diretas (ALMADA, 2011, p. 133).  

 

Apresentam-se abaixo exemplos de alfabetos propostos por Barata, que se 

identificam muito de perto com a caligrafia dos testemunhos que compõem o corpus 

deste trabalho. 

 

Figura 63 – Alfabeto proposto por Barata (1590, p.4) 

                                                                                                                                                                                     
em 2009. Sobre Manuel Barata e sua obra, Martínez Pereira fez um artigo no qual trata do autor e do 
período no qual a obra foi editada, salientando a alfabetização do período.Cf.:  Martinez Pereira, 
2004, p. 235-249. 
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Figura 64 – Outro alfabeto proposto por Barata (1590, p.10) 

 

 

Figura 65 – Outro alfabeto composto por somente letras maiúsculas proposto por Barata 

(1590, p.11) 

 

A fim de caracterizar em que medida cada caligrafia estudada aproxima-se 

dos modelos apresentados ou apresenta traços individuais, elaboraram-se quadros 

que identificam os caracteres maiúsculos e minúsculos de acordo com a posição na 

palavra. São 37 quadros, um para cada testamento estudado. Os quadros 

organizam-se da seguinte forma: na primeira coluna, as letras maiúsculas; na 

segunda, as letras minúsculas na posição inicial; na terceira coluna, as letras 

minúsculas na posição medial e na quarta coluna, as letras minúsculas na posição 

final. 
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Quadro 1 – Letras maiúsculas e minúsculas do testamento 1 de Jorge Lopes: 30 de janeiro 

de 1651. Amanuense: Luis Alvares Correa 

Letra Maiúscula Minúscula inicial Minúscula medial Minúscula 
final 

A – a Anẏo – linha 
28 

 
 

 

auogados – linha 
16 

 
 

 

quall – linha 24 

 
 

 

venda – linha 
26 

 
 

 

B – b Ø brasa[s] – linha 
25 

 
 

 

pobre – linha 23 

 
 

 

Ø 

C – c Correa – 
linha 40 

 
 

 

chagas – linha 6 

 
 

 

Ø Ø 

D – d Ø deixo – linha 25 

 
 

 

uontade – linha 3 

 
 

 

Ø 

E – e Epor – linha 
36 

 
 

 

enterrado – linha 
18 

 
 

 

Correa – linha 40 

 
 

 

este – linha 
36 

 
 

 
 

F – f Ø fazer – linha 26 

 
 

 

[E]fasao – linha 
37 

 
 

 

Ø 
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G – g Ø [gu]arda – linha 
28 

 
 

 

sangue – linha 
13 

 
 

 

Ø 

H – h Ø huã – linha 27 

 
 

 

testemunha[s] – 
linha 41 

 
 

 

Ø 

I – i 
J – j 
(Letras 
ramistas) 

Ø 
 
Jorge – linha 
6 

 
 

 

Ø 
 
Ø 

dita – linha 20 

 
 

 
 
[s]eia – linha 18 

 
 

 
 
Ø 

ordenei – linha 8 

 
 

 
 
Ø 

L – l Ø llo[g]o – linha 8 

 
 

 

filho – linha 15 

 
 

 

Ø 

M – m Ø meZ – linha 5 

 
 

 

vltima – linha 3 

 
 

 
 

com – linha 12 
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N – n Ø nome – linha 24 

 
 

 

sangue – linha 
13 

 
 

 

m[i]n – linha 8 

 
 

 

O – o Ø ordenei – linha 8 

 
 

 

llo[g]o – linha 8 

 
 

 

filho – linha 
15 

 
 

 
P – p Ø pobre – linha 23 

 
 

 

Responso – linha 
30 

 
 

 

Ø 

Q – q Ø quall – linha 24 

 
 

 

Ø Ø 

R – r Responso – 
linha 30 

 
 

 

Ø Jorge – linha 6 

 
 

 

fazer – linha 
26 

 
 

 
S – s Ø siguinte – linha 9 

 
 

 
 
sendo – linha 17 

 
 

 

desta – linha 20 

 
 

 
 
mansebo – linha 
22 

 
 

 

chagas – 
linha 6 
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T – t Ø testemunha[s] – 
linha 41 

 
 

 

enterrado – linha 
18 

 
 

 

Ø 

U – u 
V – v 
(Letras 
ramistas) 

Ø 
 
Ø 

uontade – linha 3 

 
 

 
 
vltima – linha 3 

 
 

 
 
venda – linha 26 

 
 

 

meus – linha 16 

 
 

 
 
auogados – linha 
16 

 
 

 
 
Ø 

deu – linha 7 

 
 

 
 
Ø 

X – x Ø [x]po.  – christo – 
linha 4 

 
 

 

deixo – linha 25 

 
 

 

Ø 

Ẏ - ẏ Ø Ø Anẏo – linha 28 

 
 

 

[m]aẏ - linha 
13 

 
 

 
Z – z  meZ – linha 5 

 
 

 

Ø fazer – linha 26 

 
 

 

Ø 
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Quadro 2 – Letras maiúsculas e minúsculas do testamento 2 de Francisca Cardoso – 21 de 
outubro de 1654. Amanuense: Pedro de Pontes  

  

Letra Maiúscula Minúscula inicial Minúscula medial Minúscula final 

A – a Ø amẽ – linha 51 

 
 

 

caZada – Linha 68 

 
 

 

alma – linha 60 

 
 

 
 

B – b Ø beñs – linha 72 

 
 

 

outubro – linha 54 

 
 

 

Ø  

C – c Crux – linha 61 

 
 

 

comsiencia – 
linha 68 

 
 

 

sinco – linha 84 

 
 

 

Ø 

D – d Declaro – linha 
68 

 
 

 

doente – linha 74 

 
 

 

erdeiros – linha 72 

 
 

 

Ø 

E – e Estando – linha 
55 

 
 

 

erdeiros – linha 
72 

 
 

 

testamento – linha 
111 

 
 

 

magestade – 
linha 67 

 
 

 
F- f Ø filho – linha 75 

 
 

 

eperfeitamente – 
linha 112 

 
 

 

Ø 
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G –g Ø guar[d]a – linha 
65 

 
 

 

domingos – linha 75 

 
 

 

Ø 

H – h Ø huã – linha 97 

 
 

 

[a]minha – linha 78 

 
 

 

ẏoseph – linha 
102 

 
 

 
I – i Ø imfermidades – 

linha 74 

 
 

 

uilla – linha 54 

 
 

 

ordenei – linha 
58 

 
 

 
L – l Ø lourenço – linha 

100 

 
 

 

alma – linha 60 

 
 

 
 

manoel – linha 68 

 
 

 

M - m Ø magestade – 
linha 67 

 
 

 

Comsiencia – linha 
59 

 
 

 

tambem – linha 
65 

 
 

 

N – n Ø nassimento – 
linha 53 

 
 

 

ordenei – linha 58 

 
 

 

min – linha 114 
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O – o Ó – linha 90 

 

outubro – linha 
54 

 
 

 

manoel – linha 68 

 
 

 

filho – linha 75 

 
 

 

P – p Pedro – linha 116 

 

preZente – linha 
58 

 
 

 

fillipa – linha 102 

 
 

 

Ø 

Q – q Ø quantos – linha 
52 

 
 

  

aqui – linha 86 

 
 

 

Ø 

R - r  Rais – linha 73 

 
 

 

Ø outras – linha 83  

 
 

 
 

Epor – linha 56 

 
 

 

S – s Saibam – linha 
52231 

 
 

 

seruido – linha 
57 

 
 

 
 
 

Esta – linha 58 

 
 

 

annos – linha 54 

 
 

 

T – t Ø testamento – 
linha 111 

 
 

 

testamento – linha 
111 

 
 

 

Ø 

                                                           
231

 Dúvidas na ocorrência de <s> maiúsculo. 
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U – u 
V – v 
(Letras 
ramistas) 

Ø  
 
Ø 

ulti[m]a – linha 
108 

 
 

 
 
ueZes – linha 80 

 
 

 
 
Ø 

outubro – linha 54 

 
 

 
 
aruore – linha 61 

 
 

 

meu – linha 66 

 
 

 
 
Ø 

X –x Ø 
 

xpõ – christo – 
linha 67 

 
 

 

deixo – linha 95 

 
 

 

Crux – linha 61 

 
 

 

Ẏ - ẏ  Ø ẏuiZo – linha 56 

 
 
 

 

igreẏa – linha 69 

 
 

 

Ø 

Z - z caZada – linha 
68 

 
 

 

Ø fazer – linha 77 

 
 

 

Ø 
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Quadro 3 – Letras maiúsculas e minúsculas do testamento 3 de Maria Delgado – 07 de 
novembro de 1655. Amanuense: escrivão Francisco Ribeiro Banhos 

 

Letra Maiúscula Minúscula inicial Minúscula medial Minúscula final 

A – a Anno – linha 123232 

 
 

 

anjo – linha 155 

 
 

 

todas – linha 169 

 
 

 

Maria – linha 134 

 
 

 

B – b Bens – linha 145 

 
 

 

banhos – linha 
176 

 
 

 

aCabado – linha 
168 

 
 

 

Ø. 

C – c Compriraõ – linha 
173233 

 
 

 

comforme – linha 
140 

 
 

 

encomendo – linha 
131 

 
 

 

Ø 

D – d Deixo – linha 157 

 
 

 

dias – linha 125 

 
 

 

aCabado – linha 
168 

 
 

 

Ø 

E – e En – linha 122 

 
 

 

encomendo – 
linha 131 

 
 

 

Bens – linha 145 

 
 
 

 

corte – linha 136 
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 O módulo foi determinante para a distinção entre maiúscula e minúscula. 
233

 O módulo foi determinante para a distinção entre maiúscula e minúscula. 
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F – f Ø forsados – linha 
144 

 
 

 

comforme – linha 
140 

 
 

 

Ø 

G – g Ø guarda – linha 
135 

 
 

 

deLgada – linha 
126 

 
 

 

Ø 

H – h Ø huã – linha 159 

 
 

 

banhos – linha 176 

 
 

 

Ø 

I – i 
J – j 
(Letras 
ramistas) 

Ø 
 
Jgreia – linha 152 

 
 

 
 
Juizo – linha 127 

 
 

 

Ø 
 
Ø 

dias – linha 125 

 
 

 
 
Jgreia – linha 152 

 
 

 
 
anjo – linha 155 

 
 

 

Ø 
 
ordenej – linha 
129 
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L – l Legitimo –linha 141 

 
 

 

liure – linha 161 

 
 

 

Católica – linha 
138 

 
 

 
 
molher – linha 147 

 
 

 

Ø 

M – m Maria – linha 134 

 
 

 

missa –linha 156 

 
 

 

amen – linha 122 

 
 

 

assim – linha 
169 

 
 

 
N – n doNaçimento – linha 

123 

 
 

. 

naturaL – linha 
129 

 
 

 

Santa- linha 134 

 
 

 

amen – linha 
122 

 
 

 

O – o Ø 
 

ordenej – linha 
129 

 
 

 

aruore – linha 133 

 
 

 

Anno – linha 123 

 
 

 

P – p Pero – linha 143 

 
 

 

pouquo – linha 
154 

 
 

 

Compriraõ – linha 
173 

 
 

 

Ø 
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Q – q Ø 
 

quero – linha 172 

 
 

 

pouquo – linha 154 

 
 

 

Ø 
 

R – r Raiz – linha 145 

 
 

 

Ø 
 

Pero – linha 143 

 
 

 

molher – linha 
147 

 
 

 
S – s Santa- linha 134 

 
 

 
 
ESantas – linha 
136 

 
 

 

Sedulla – linha 
122 

 
 

 
 
ser – linha 171 

 
 

 

missa –linha 156 

 
 

 

forsados – linha 
144 

 
 

 
 
três – linha 165 

  
 

 
T – t Ø 

 
todas – linha 169 

 
 

 

corte – linha 137 

 
 

 

Ø 
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U – u 
V – v 
(Letras 
ramistas) 

Ø 
 
EVltima – linha 171 

 
 

 
 
 Vera- -linha 133 

 
 

  
 
EViuer – linha 138 

 
 

 

Ø 
 
Ø 
 

aruore – linha 133 

 
 

 
 
Ø 
 
 

Jesu – linha 132 

 
 

 
 
Ø 
 

X – x Ø Ø Deixo – linha 157 

 
 

 

Ø 

Z – z Zembargadas – 
linha 166234 

 
 

 

Ø Juizo – linha 127 

 
 

 

Raiz – linha 145 
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 A palavra “de|Zembargadas” inicia-se na linha superior. 
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Quadro 4 – Letras maiúsculas e minúsculas do testamento 4 de Ana Rodrigues – 13 de 
fevereiro 1658. Amanuense: Pedro de Fontes. 

 

Letra Maiúscula Minúscula – inicial Minúscula – medial Minúscula - final 

A – a Asino – linha 229 

 
 

 

anno – linha 185 

 
 

 
 
 

nesesario – linha 
225 

 
 

 
 
 

vltima – linha 226 

 
 

 
 
 

B – b Ø beinš – linha 224 

 
 

 

Reseber – linha 
194 

 
 

 

Ø 

C – c Crus – linha 195 

 
 

 

como – linha 185 

 
 

 
 
 

emcomendo – linha 
192 

 
 

 
 
 

Ø 

D – d DeClaro – linha 
215 

 
 

 
 
 
 

doente – linha 
188 

 
 

 
 
 
decalaro – linha 
211 

 
 

 

Estando – linha 187 

 
 

 
 
 

Ø 
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E – e Estando – linha 
187 

 
 

 

este – linha 191 

 
 

 

Senhor – linha 186 

 
 

 

este – linha 191 

 
 

 

F – f Ø fazer – linha 190 

 
 

 

perfeito – linha 187 

 
 

 

Ø 

G – g Ø glorioza – linha 
198 

 
 

 

sangue – linha 196 

 
 

 

Ø 

H – h Ø huã – linha 218 

 
 

 

minha – linha 203 

 
 

 
 

Ø 

I – i 
J – j 
(letras 
ramistas) 

Ioze – linha 217 

 
 

 
 
Ø 

interseder – linha 
202 

 
 

 
 
Ø 

misas – linha 216 

 
 

 
 
Ø 

prometi – linha 
217 
 

 
 

 
 
Ø 

L – l Ø lus – linha 216 

 
 

 

alma – linha 189 

 
 

 

selestial – linha 
199 
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M – m Madre – linha 
199235 

 
 

 

minha – linha 203 

 
 

 

alma – linha 189 

 
 

 

Virem – linha 
185 

 
 

 
N – n Ø nome – linha 183 

 
 

 

Trindade – linha 
192 

 
 

 

min – linha 202 

 
 

 

O – o Ø ordeno – linha 
222 

 
 

 

nome – linha 183 

 
 

 

anno – linha 
185 

 
 

 

P – p Pedi – linha 226 

 
 

 

perfeito – linha 
187 

 
 

 

prinsipio – linha 223 

 
 

 

Ø 

Q – q Ø quatro – linha 
217 

 
 

 

Ø Ø 

R – r Reseber – linha 
194 

 
 

 

Ø glorioza – linha 198 

 
 

 

interseder – 
linha 202 
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 O módulo foi determinante para a distinção entre maiúscula e minúscula. 



188 

 

 

S – s Senhor – linha 
186236 

 
 

 

sangue – linha 
196 

 
 

 
 

selestial – linha 
199 

 
 

 

misas – linha 216 

 
 

 
 

T – t Trindade – linha 
192 

 
 

 

treze – linha 186 

 
 

 

prometi – linha 
217 

 
 

 

Ø 

U – u 
V – v 
(letras 
ramistas) 

Ø  
 
Virem – linha 185 

 
 

  
 
virIem – linha 198 

 
 

 

uniIenito – linha 
206 

 
 

 
 
uida – linha 197 

 
 

   
 
Ø 

quatro – linha 217 

 
 

  
 
Ø 

Iezu – linha 195 

 
 

  
 
Ø 

X – x Ø Ø paixão – linha 206 

 
 

 

Ø 

Z – z Ze – linha 212237 

 
 

 

Ø fazer – linha 190 

 
 

 

Riž – Rodriguez – 
linha 187 
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 O módulo da letra foi determinante para a distinção entre maiúscula e minúscula. 
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 A palavra “quin|Ze” inicia-se na linha superior 
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Quadro 5 – Letras maiúsculas e minúsculas do testamento 5 do Capitão Domingos Pires Valadão 

– 17 de agosto de 1660. Amanuense: escrivão da Câmara João Velloso. 
 

 

                                                           
238

 O módulo da letra foi determinante para a distinção entre maiúscula e minúscula. 

Letra Maiúscula Minúscula inicial Minúscula medial Minúscula final 

A – a Antonia – linha 
270 

 
 

 

auenturada – 
linha 258 

 
 

 

Matrix – linha 265 

 
 

 

Guarda – linha 
260 

 
 

 

B – b Baladaõ – linha 
245 

 
 

 

brasas – linha 
280 

 
 

 

tambem – linha 
262 

 
 

 

Ø 

C – c Christo – linha 241 

 
 

 

chamar – linha 
248 

 
 

 

escreuer – linha 
251 

 
 

 

Ø 

D – d Declaro – linha 
269238 

 
 

 

deixo – linha 272 

 
 

 
 
dez – linha 303 

 
 

 

uendeo – linha 
337 

 
 

 

Ø 
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E – e Em [co]mendo – 
linha 253 

 
 

 

escreuer – linha 
251 

 
 

 

Sedula – linha 239 

 
 

 

fasse – linha 269 

 
 

 

F – f Ø fasse – linha 269 

 
 

 

Defuntos- linha  
300 

 
 

 

Ø 

G – g Guarda – linha 
260 

 
 

 

goarda – linha 
303 

 
 

 

Igreiia – linha 265 

 
 

 

Ø 

H – h Homem – linha 
354 

 
 

 

huã – linha 323 

 
 

 

Thomas – linha  
371 

 
 

 

Ø 



191 

 

 

 

I – i 
J – j  
(letras 
ramistas) 

Igreiia – linha 265 

 
 

 
 
Juizo – linha 247 

 
 

 
 
Jrmaõ – linha 
335 

 
 

 

irimitaõ – linha 
361 

 
 

 
 
Ø 

virgem – linha 258 

 
 

  
 
seia – linha 306 

 
 

  
 
aj[z]abeL – linha 
322 

 
 

 

emprestei – linha 
340 

 
 

 
 
Ø 

L – l Ø leuando – linha 
263 

 
 

 

Baladaõ – linha 
245 

 
 

 
 
Declaro – linha 
293 

 
 

 

Cabral – linha 
278 

 
 

 
 
mil – linha 336 

 
 

 

M – m Miguel – linha 
372 

 
 

 

meu – linha 246 

 
 

 

irimitaõ – linha 361 

 
 

 

Homem – linha 
354 
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N – n Nunes – linha 372 

 
 

 

neto – linha 339 

 
 

 

Antonia – linha 
270 

 
 

 

ben – linha 257 

 
 

 

O – o Orago – linha 266 

 
 

 

Ø quoatro – linha 
354 

 
 

 

Dezoito – linha 
299 

 
 

 
 P – p Pires – linha 282 

 
 

 

patacas – linha 
348 

 
 

 

emprestei – linha 
340 

 
 

 

Ø 

Q – q Ø quoatro – linha 
354 

 
 

 

seesquesa – linha 
360 

 
 

 

Ø 

R – r doRozairo – linha 
299 

 
 

 

res – linha 336 

 
 

 

Declaro – linha 
269 

 
 

 

escreuer – linha 
251 

 
 

 

S – s Sedula – linha 2 

 
 

 

seia – linha 69 

 
 

 

Christo – linha 4 

 
 

 

Pires – linha 45 
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 A palavra a palavra “dei|Xo” inicia-se na linha 356. 
240

 A palavra “pre|Zente” inicia-se na linha 263. 

T – t Thomas – linha  
134 

 
 

 

tambem – linha 
25 

 
 

 

Vltima – linha 3 

 
 

 

Ø 

U – u 
V – v 
(letras 
ramistas) 

Ø 
 
Vltima – linha 240 

 
 

 

uendeo – linha 
337 

 
 

 
 
virgem – linha 
258 

 
 

 

Juiso – linha 247 

 
 

 
 
auenturada – linha 
258 

 
 

 

meu – linha 246 

 
 

 
 
Ø 

X – x Xo – linha 357239 

 
 

 

Ø deixo – linha 272 

 
 

 

Matrix – linha 265 

 
 

 

Z – z  Zente – linha 
264240 

 
 

 
 
 

Ø doRozairo – linha 
299 

 
 

 
 
Juizo – linha 247 

 
 

 

dez – linha 303 
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Quadro 6 – Letras maiúsculas e minúsculas do testamento 6 de João Lopes Gil – s/d (inventário 
de 10 de outubro de 1660). Amanuense: Padre Miguel Vellozo 

 

Letra Maiúscula  minúscula inicial minúscula 
medial 

minúscula final 

A – a Ø alma – linha 387 

 
 

 

Saibão – linha 
383 

 
 

 

Cama – linha 
384 

 
 

 
B – b Ø Ø  Saibão – linha 

383 

 
 

 

Ø 

C – c Cama – linha 
384 

 
 

 

clareza – linha 
389 

 
 

 

encomendo – 
linha 386 

 
 

 

Ø 

D – d Ø doente – linha 
384 

 
 

 

Sedula – linha 
383 

 
 

 

Ø 

E – e Eu – linha 383 

 
 

 

encomendo – 
linha 386 

 
 

 

doente – linha 
384 

 
 

 

fiZesse – linha 
386 

 
 

 

F – f Ø fiZesse – linha 
386 

 
 

 

perfeito – linha 
385 

 
 

 

Ø 
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G – g Ø Ø chagas – linha 
391 

 
 

 

Ø 

H – h Ø huã – linha 384 

 
 

 

chagas – linha 
391 

 
 

 

Ø 

I – i 
 
J – j  
(letras 
ramistas) 

Ø  
 
Juizo – linha 385 

 
 

 

Ø  
 
Ø 

teixera – linha 
397 

 
 

 
 
anios – linha 
396 

 
 

 
 
Ø 

pedi – linha 385 

 
 

  
 
Ø 

L – l Lopes – linha 
384 

 
 

 

Ø Sedula – linha 
383 

 
 

 

Miguel – linha 
385 

 
 

 

M – m Miguel – linha 
394 

 
 

 

minha – linha 
386 

 
 

 

Cama – linha 
384 

 
 

 

uirem – linha 
383 
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N – n Ø nom[e] – linha 
382 

 
 

 

doente – linha 
384 

 
 

 

Ø 

 O – o Ø oque – linha 389 

 
 

 

encomendo – 
linha 386 

 
 

 

Juizo – linha 
385 

 
 

 
P – p Ø perfeito – linha 

385 

 
 

 

Lopes – linha 
384 

 
 

 

Ø 

Q – q Ø quatro – linha 
391 

 
 

 

oque – linha 
389 

 
 

 

Ø 

 R – r aoReverendo – 
linha 385 

 
 

 

Ø  uirem – linha 
383 

 
 

 

por – linha 389 

 
 

 

S – s Saibão – linha 
383  

 
 

 

sedula – linha 
383 

 
 

 

fizesse – linha 
386 

 
 

 

anios – linha 
396 
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T – t Ø teixera – linha 
397 

 
 

 

quatro – linha 
391 

 
 

 

Ø 

U – u 
V – v 
(letras 
ramistas) 

Ø  
 
Ø 

uirem – linha 383 

 
 

  
 
Ø  
 

sedula – linha 
383 

 
 

 
 
 hescreuese – 
linha 386 

 
 

 
Ø 

Eu – linha 383 

 
 

  
 
Ø 

X – x Ø Ø teixera – linha 
397 

 
 

 

Crux – linha 396 

 
 

 

Z – z  Ø Ø uellozo – linha 
385 

 
 

 

Ø 
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Quadro 7 – Letras maiúsculas e minúsculas do testamento 7 de Antonio Rodrigues – 26 de janeiro 
de 1661. Amanuense: Antonio Cardoso 

 

Letra Maiúscula  minúscula inicial minúscula medial minúscula final 

A – a Amem – linha 398 

 
 

 

alma – linha 407 

 
 

 

patacas – linha 
427 

 
 

 

Vida – linha 412 

 
 

 

B – b seBastiaõ – linha 
423 

 
 

 

Ø asaber – linha 417 

 
 

 

Ø 

C – c Corpo – linha 412 

 
 

 

chagas – linha 
413 

 
 

 

sinco – linha 425 

 
 

 

Ø 

D – d Declaro – linha 
425 

 
 

 

doente – linha 
403 

 
 

 

guarda – linha 411 

 
 

 

Ø 

E – e Este – linha 431 

 
 

 

espirito – linha 
408 

 
 

 

sepultado – linha 
413 

 
 

 

doente – linha 
403 

 
 

 

F – f Ø fazer – linha 432 

 
 

 

asanctificou – 
linha 409 

 
 

 

Ø 
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G – g Ø guarda – linha 
411 

 
 

 

Viegas – linha 420 

 
 

 

Ø 

H – h Ø huã – linha 428 

 
 

 

chagas – linha 413 

 
 

 

Ø 

I – i 
J – j  
(letras 
ramistas) 

deIgreia – linha 
415 

 
 

 
 
Iesu – linha 400 

 
 

 
 
Ø  
 

igreia – linha 413 

 
 

  
 
Ø 

espirito – linha 408 

 
 

 
 
igreia – linha 413 

 
 

   
 
seja – linha 412 

 
 

 

Ø 
 
 Ø 

L – l Ø ligitimos – linha 
416 

 
 

 

sepultado – linha 
413 

 
 

 
 

natural – linha 
418 
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M – m Mel – Manoel – 
linha 418 

 
 

 

misas – linha 425 

 
 

 

alma – linha 407 

 
 

 

Amem – linha 
398 

 
 

 

N – n Ø natural – linha 
418 

 
 

 

sinco – linha 425 

 
 

 

demin – linha 411 

 
 

 

O – o Oie – linha 436 

 
 

 

ouuer – linha 426 

 
 

 

moradores – linha 
420 

 
 

 

testamento – 
linha 434 

 
 

 

P – p Primeramente – 
linha 407 

 
 

 

patacas – linha 
427 

 
 

 

Corpo – linha 412 

 
 

 

Ø 

Q – q Ø quantos – linha 
399 

 
 

 

oque – linha 405 

 
 

 

Ø 

R – r Rogeẏ - linha 404 

 
 

 

Ø moradores – linha 
420 

 
 

 

ouuer – linha 426 
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S – s São – linha 402 

 
 

 

seBastiaõ – linha 
423 

 
 

 

misas – linha 425 

 
 

 

quantos – linha 
399 

 
 

 
T – t Ø testamento – 

linha 434 

 
 

 

ligitimos – linha 
416 

 
 

 

Ø 

U – u 
V – v 
(letras 
ramistas) 

Ø 
 
Viegas – linha 420 

 
 

 

Ø 
 
Ø 

huã – linha 428 

 
 

 
 
auogados – linha 
411 

 
 

 

Iesu – linha 400 

 
 

 
 
Ø 

X – x Ø Ø deixeẏ - linha 419 

 
 

 

Ø 

Ẏ - ẏ Ø Ø Ø Rogeẏ - linha 404 

 
 

 
Z –z Ø Ø fazer – linha 432 

 
 

 

Roiz – Rodriguez 
– linha 417 
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Quadro 8 – Letras maiúsculas e minúsculas do testamento 8 de Antonio Ribeiro – 13 --- de 1663. 
Amanuense: tabelião Domingos Alvares Ferreira 

 

Letra Maiúscula Minúscula inicial Minúscula medial Minúscula final 

A – a Antonio – linha 
446 

 
 

 

anẏo – linha 474 

 
 

 

Joaõ – linha 484 

 
 

 

nossa – linha 457 

 
 

 

B – b Baptista – linha 
461 

 
 

 

bendito – linha 458 

 
 

 

tambem – linha 
488 

 
 

 

Ø 

C – c Corpo – linha 468 

 
 

 

como – linha 452 

 
 

 

publico – linha 452 

 
 

 

Ø 

D – d Deos – linha 467 

 
 

 

doze – linha 507 

 
 

 

Padre – linha 454 

 
 

 

Ø 

E – e Ø este – linha 452 

 
 

 

Lopes – linha 487 

 
 

 

trese – linha 445 

 
 

 

F – f Ø filho – linha 459 

 
 

 

sanctifica – linha 
456 

 
 

 

Ø 

 



203 

 

 

G – g Ø gosar – linha 465 

 
 

 

Roguei – linha 452 

 
 

 

Ø 

H – h Ø hũ – linha 483 

 
 

 

filho – linha 459 

 
 

 

Ø 

I – i 
J – j 
(letras 
ramistas) 

Ie[s]u – linha 444 

 
 

 
 
Joaõ – linha 484 

 
 

 
 

Ø  
 
Ø 

Villa – linha 469 

 
 

 
 
seia – linha 468 

 
 

 
 
ẏgreja – linha 469 

 
 

 

fui – linha 482 

 
 

 
 
Ø 

L – l Lopes – linha 487 

 
 

 

lhe – linha 513 

 
 

 

sedula – linha 443 

 
 

 

natural – linha 
479 

 
 

 
M – m Maria – linha 457 

 
 

 

minha – linha 453 

 
 

 

ultima – linha 514 

 
 

 

tambem – linha 
488 

 
 

 



204 

 

 

N – n Ø nossa – linha 457 

 
 

 

Sanctos – linha 
462 

 
 

 

amen – linha 442 

 
 

 

O – o Ø ordeneẏ - linha 
450 

 
 

 

como – linha 452 

 
 

 

deixo – linha 492 

 
 

 

P – p Padre – linha 454 

 
 

 

publico – linha 452 

 
 

 

Corpo – linha 468 

 
 

 

Ø 

Q – q Ø quatro – linha 475 

 
 

 

oque – linha 466 

 
 

 

Ø 

R – r Roguei – linha 451 

 
 

 

Ø Maria – linha 457 

 
 

 

gosar – linha 465 

 
 

 

S – s Sanctos – linha 
462 

 
 

 

sanctifica – linha 
456 

 
 

 

Baptista – linha 
461 

 
 

 

Deos – linha 467 

 
 

 
 
mais – linha 456 
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T – t Ø trese – linha 445 

 
 

 

Iustiças – linha 
513 

 
 

 
 
Matrix – linha 469 

 
 

 

Ø 

U – u 
V – v 
(letras 
ramistas) 

Ø  
 
Villa – linha 469 

 
 

 

ultima – linha 514 

 
 

 
 
uirem – linha 443 

 
 

 
 
Ø 

sedula – linha 443 

 
 

 
 
auogada – linha 
458 

 
 

 
 
Ø 

Ie[s]u – linha 444 

 
 

 
 
Ø  

X – x Xp~po. – Christo – 
linha 444 

 
 

 

Ø deixo – linha 492 

 
 

 

Matrix – linha 469 

 
 

 

Ỷ - ẏ Ø ẏgreja – linha 469 

 
 

 

anẏo – linha 474 

 
 

 

ordeneẏ - linha 
450 

 
 

 
Z – z Ø Ø doze – linha 507 

 
 

 

frž – fernandez – 
linha 487 
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Quadro 9 – Letras maiúsculas e minúsculas do testamento 9 de Francisca Luis – 11 de maio de 
1663. Amanuense: Antonio Lourenço 

 

Letra Maiúscula Minúscula inicial Minúscula medial Minúscula final 

A – a An.to – Antonio – 
linha 563 

 
 

 

alma – linha 524 

 
 

 

traualhos – linha 
532 

 
 

 

Cazada – linha 
543 

 
 

 

B – b Ø bem – linha 539 

 
 

 

publico – linha 520 

 
 

 

Ø 

C – c Christo – linha 
530 

 
 

 

chagas – linha 547 

 
 

 

publico – linha 520 

 
 

 

Ø 

D – d trinDa[de] – linha 
528 

 
 

 

deus – linha 534 

 
 

 

Verdadera – linha 
538 

 
 

 

Ø 

E – e Eu – linha 522 

 
 

 

estando – linha 522 

  
 

 

nesta – linha 531 

 
 

 

doente – linha 
523 

 
 

 
F – f Ø  fazer – linha 545 

 
 

 

defunto – linha 
554 

 
 

 

Ø 
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G – g Ø guarda – linha 536 

 
 

 

seginte – linha 526 

 
 

 

Ø 

H – h Ø he – linha 533 

 
 

 

minha – linha 527 

 
 

 

Ø 

I – i 
J – j 
(letras 
ramistas) 

Ø  
 
João – linha 543 

 
 

 

igreia – linha 540 

 
 

 
 
ia – linha 531 

 
 

 
 

ultim[a] – linha 556 

 
 

 
 
igreia – linha 540 

 
 

 
 
Ø 

ami – linha 556 

 
 

 
 
Ø 

L – l Ø logo – linha 559 

 
 

 

Paulo – linha 552 

 
 

 

demil – linha 521 

 
 

 

M – m Maria – linha 534 

 
 

 

mãẏ - linha 534 

 
 

 

alma – linha 524 

 
 

 

mim – linha 536 
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N – n Ø nesta – linha 532 

 
 

 

minha – linha 527 

 
 

 

Ø 

O – o Ø os – linha 535 

 
 

 

João – linha 543 

 
 

 

sepultado – linha 
547 

 
 

 
P – p Paulo – linha 552 

 
 

 

paẏxão – linha 541 

 
 

 

sepultado – linha 
547 

 
 

 

Ø 

Q – q Ø queira – linha 545 

 
 

 

equando – linha 537 

 
 

 

Ø 

R – r Receueu – linha 
529 

 
 

 

Ø Maria – linha 534 

 
 

 

fazer – linha 545 

 
 

 

S – s S. – São – linha 

552241 

  

 

seginte – linha 526 

 
 

 

Christo – linha 521 

 
 

 

traualhos – linha 
532 

 
 

 
 
deus – linha 534 
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 O módulo da letra foi determinante para a distinção entre maiúscula e minúscula. 



209 

 

 

T – t Ø texera – linha 543 

 
 

 

estando – linha 
522 

 
 

 

Ø 

U – u 
V – v 
(letras 
ramistas) 
 

Ø  
 
Verdadera – linha 
538 

 
 

 

ultim[a] – linha 556 

 
 

 
 
uida – linha 531 

 
 

 
 
 

luis – linha 558 

 
 

 
 
seruido – linha 525 

 
 

 

Receueu – linha 
529 

 
 

 
 
Ø  

X – x Ø Xp.o – Christo – 
linha 542 

 
 

 

texera – linha 543 

 
 

 

Ø 

Ỷ - ẏ Ø Ø paẏxão – linha 541 

 
 

 

mãẏ - linha 534 

 
 

 
Z - z Ø Ø Cazada – linha 

543 

 
 

 

Ø 
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Quadro 10 – Letras maiúsculas e minúsculas do testamento 10 de Jorge da Costa  – 24 de 
outubro de 1663. Amanuense: Jorge da Costa 

 

Letra Maiúscula Minúscula inicial Minúscula medial Minúscula final 

A – a Ø auer – linha 587 

 
 

 

coatro – linha 575 

 
 

 

escopeta – linha 
582 

 
 

 
B – b Ø Ø subrinho – linha 

577 

 
 

 

Ø 

C – c Clareza – linha 
578242 

 
 

 

coatro – linha 575 

 
 

 

sinco – linha 578 

 
 

 

Ø 

D – d Ø deuo – linha 578 

 
 

 

seruido – linha 585 

 
 

 

Ø 

E – e E – linha 588 

 

erdejros – linha 
580 

 
 

 

poder – linha 581 

 
 

 

uinte – linha 588 

 
 

 

F – f Ø faso – linha 587 

 
 

 

Ø Ø 
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G – g Ø Ø Jorge – linha 589 

 
 

 

Ø 

H – h Ø hũ – linha 580 

 
 

 

lhe – linha 582 

 
 

 

Ø 

I – i 
J – j 
(letras 
ramistas) 

Ø  
 
Jorge – linha 589 

 
 

 

irma – linha 578 

 
 

 
 
j.o – joão – linha 
575 

 
 

 

tio – linha 579 

 
 

 
 
erdejros – linha 
580 

 
 

 

Ø  
 
Ø 

L – l Ø luis – linha 582 

 
 

 
 
lhe – linha 582 

 
 

 

Clareza – linha 
578 

 
 

 

mil – linha 575 

 
 

 

M – m Ø meu – linha 577 

 
 

 

domingos – linha 
579 

 
 

 

ficam – linha 582 
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N – n Ø negra – linha 584 

 
 

 

sinco – linha 578 

 
 

 

Ø 

O – o Ø oque – linha 585 

 
 

 

domingos – linha 
579 

 
 

 

subrinho – linha 
577 

 
 

 

P – p Ø poder – linha 581 

 
 

 

escopeta – linha 
582 

 
 

 

Ø 

Q – q Ø que – linha 575 

 
 

 

oque – linha 585 

 
 

 

Ø 

R – r Ribeiro – linha 
575 

 
 

 

regras – linha 587 

 
 

 

seruido – linha 585 

 
 

 

poder – linha 581 

 
 

 

S – s Ø sinco – linha 578 

 
 

 

faso – linha 587 

 
 

 

luis – linha 582 

 
 

 

T – t Ø tio – linha 579 

 
 

 

coatro – linha 575 

 
 

 

Ø 
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U – u 
V – v  
(letras 
ramistas) 

Ø 
 
Ø 

uinte – linha 588 

 
 

 
 
Ø 

subrinho – linha 
577 

 
 

 
 
deuo – linha 578 

 
 

 
 
Ø 

meu – linha 577 

 
 

 
 
Ø 

Z – z Ø Ø Clareza – linha 
578 

 
 

 

frž – fernandez – 
linha 583 

 
 

 

 
 
Quadro 11 – Letras maiúsculas e minúsculas do testamento 11 do Capitão Miguel Fernandes 

Edra – 06 de julho de 1665. Amanuense: Capitão Miguel Fernandes Edra. 
 

Letra Maiúscula Minúscula inicial Minúscula medial Minúscula final 

A – a Anno – linha 723 

 
 

 

anjos – linha 603 

 
 

 

Criado – linha 607 

 
 

 

Edra – 593 

 
 

 

B – b Benta – linha 
611 

 
 

 

bastiana – linha 
695 

 
 

 

obrigasam – linha 
634 

 
 

 

Ø 

C – c Criado – linha 
607 

 
 

 

cleziastẏcas – 
linha 715 

 
 

 

sinco – linha 613 

 
 

 

Ø 
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D – d DeClaro – linha 
608 

 
 

 

diuidas – linha 
635 

 
 

 

reseando – linha 
595 

 
 

 

Ø 

E – e Edra – linha 593 

 
 

 

esperito – linha 
646 

 
 

 

pagei – linha 659 

 
 

 

Trind[a]de – linha 
645 

 
 

 

F – f Ø filho – linha598 

 
 

 

perfeito – linha 593 

 
 

 

Ø 

G – g MẏGuel – linha 
725 

 
 

 

goze – linha 607 

 
 

 

Rogo – linha 644 

 
 

 

Ø 

H – h Ø huã – linha 646 

 
 

 

filho – linha 598 

 
 

 

Ø 
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I – i 
J – j  
(letras 
ramistas) 

Iherarquias – 
linha 603 

 
 

 
 
Julho – linha 
592 

 
 

 
 

igreia – linha 650 

 
 

  
 
ia – linha 661 

 
 

  
 
justo – linha 685 

 
 

 

diuidas – linha 635 

 
 

  
 
igreia – linha 650 

 
 

  
 
mjnha – linha 600 

 
 

 
 
anjos – linha 603 

 
 

 

pagei – linha 
659 

 
 

  
 
ordenej – linha 
594 

 
 

 

L – l Ø liquidado – linha 
623 

 
 

 

ultima – linha 714 

 
 

 

qual – linha 617 

 
 

 
M – m MẏGuel – linha 

725 

 
 

 

mjnha – linha 600 

 
 

 

nome – linha 696 

 
 

 

obrigasam – 
linha 634 

 
 

 



216 

 

 

N – n N. – Nosso – 
linha 594 

 

nome – linha 696 

 
 

 

fazenda – linha 
617 

 
 

 

aueran – linha 
597 

 
 

 
 O – o Ø ordenej – linha 

594 

 
 

 

goze – linha 607 

 
 

 

Anno – linha 723 

 
 

 

P – p Ø perfeito – linha 
593 

 
 

 

esperito – linha 
646 

 
 

 

Ø 

Q – q Ø qual – linha 617 

 
 

 

liquidado – linha 
623 

 
 

 

Ø 

R – r Rogo – linha 
644 

 
 

 

reseando – linha 
595 

 
 

 

DeClaro – linha 
608 

 
 

 

amor – linha 617 

 
 

 

S – s Ø seruiso – linha 702 

 
 

 

bastiana – linha 
695 

 
 

 

Jerarquias – linha 
649 
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T – t Ø trindade – linha 
645 

 
 

 

uontade- linha 714 

 
 

 

Ø 

U – u 
V – v 
(letras 
ramistas) 

Ø 
 
Val[ha] – linha 
710 

 
 

 

ultima – linha 714 

 
 

  
 
uontade- linha 714 

 
 

 
 
Ø 
 

Julho – linha592 

 
 

  
 
seruiso – linha 702 

 
 

  
 
Covzas – linha 
595 

 
 

 

meu – linha593 

 
 

  
 
Ø 

X – x Ø xpõ – christo – 
linha 601 

 
 

 

Ø Ø 

Ẏ - ẏ Ø Ø cleziastẏcas – 
linha 715 

 
 

 

Ø 
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Z – z  Ø 
 

zour[o]s – linha 
719 

 
 

 

fazenda – linha 
613 

 
 

 
 
fazenda – linha 
617 

 
 

 

Ø 

 
 
Quadro 12 – Letras maiúsculas e minúsculas do testamento 12 de Cristovão Rodrigues della 

Penha  – 25 de agosto de 1666. Amanuense: Domingos do Prado Martins 
 

Letra Maiúscula Minúscula inicial Minúscula medial Minúscula final 

A – a  Ate – linha 790 

 
 

 

agosto – linha 
732 

 
 

 

trindade – linha 739 

 
 

 

alma – linha 734 

 
 

 

B – b Baltesar – linha 
778 

 
 

 

bastardinhos – 
linha 783 

 
 

 

Resebeu – linha 
741 

 
 

 

Ø 

C – c Christovaõ – 
linha 732 

 
 

 

chagas – linha 
743 

 
 

 

sinco – linha 769 

 
 

 

Ø 



219 

 

 

D – d Deus – linha 
735 

 
 

 

diuinas – linha 
743 

 
 

 

Rodriges – linha 
732 

 
 

 

Ad – linha 795 

 
 

 

E – e Espirito – linha 
727 

 
 

 

Ø queiraõ – linha 752 

 
 

 

padre – linha 727 

 
 

 

F – f Ø fazer – linha 761 

 
 

 

comfra[r]ias – linha 
766 

 
 

 

Ø 

G – g Ø gloria – linha 747 

 
 

 

unigenito – linha 
759 

 
 

 

Ø 

H – h Ø huã – linha 770 

 
 

 

Senhor linha 730 

 
 

 

Ø 
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N – n Ø nome – linha 726 

 
 

 

anẏo – linha 750 

 
 

 

ten – linha 791 

 
 

 

O – o Ø ordeno – linha 
797 

 
 

 

nome – linha 726 

 
 

 

Espirito – linha 
727 

 
 

 

I – i 
J – j  
(letras 
ramistas) 

Ø  
 
Ø 

igreia – linha 763 

 
 

 
 
ia – linha 743 

 
 

 
 
 

paixão – linha 759 

 
 

 
 
ẏgreia – linha 757 

 
 

 
 
anjo – linha 769 

 
 

 

pai – linha 790 

 
 

 
 
Ø 

L – l Ø leuar – linha 736 

 
 

 

sepultura – linha 
764 

 
 

 

mil – linha 731 

 
 

 

M – m Ø mil – linha 731 

 
 

 

alma – linha 734 

 
 

 

uirgem – linha 
748 
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P – p Ø padre – linha 
727 

 
 

 

sepultura – linha 764 

 
 

 

Ø 

Q – q Ø queiraõ – linha 
752 

 
 

 

oque – linha 735 

 
 

 

Ø 

R – r Rodriges – linha 
732 

 
 

 

Ø uigairo – linha 764 

 
 

 
 

Baltesar – linha 
778 

 
 

 

S – s Saiuaõ – linha 
729 

 
 

 

seruido – linha 
736 

 
 

 

agosto – linha 732 

 
 

 

Deus – linha 
735 

 
 

 

T – t Ø trindade – linha 
739 

 
 

 

Christovaõ – linha 
732 

 
 

 

Ø 
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U – u 
V – v 
(letras 
ramistas) 

Ø  
 
Ø 

unigenito – linha 
759 

 
 

 
 
uigairo – linha 
764 

 
 

 
 
Ø 

xãus – linha 786 

 
 

 
 
seruido – linha 736 

 
 

 
 
Ø 

Resebeu – linha 
741 

 
 

 
 
Ø 

X – x Ø xãus – linha 786 

 
 

 

paixão – linha 759 

 
 

 

Ø 

Ẏ - ẏ Ø ẏgreia – linha 
757 

 
 

 

anẏo – linha 750 

 
 

 
 

Ø 

Z – z  Ø Ø fazer – linha 761 

 
 

 

Rž. – Rodriguez 
– linha 776 
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Quadro 13 – Letras maiúsculas e minúsculas do testamento 13 de Miguel de Góis  – 12 de 

fevereiro de 1668. Amanuense: Capitão Domingos Rodrigues do Prado. 
 

Letra Maiúscula Minúscula inicial Minúscula medial Minúscula final 

A – a Anẏo – linha 
832 

 
 

 

ajuda – linha 900 

 
 

 

Juliana – linha 870 

 
 

 

guarda – linha 832 

 
 

 

B – b Borges – linha 
841 

 
 

 

braças – linha 954 

 
 

 

acabado – linha 
959 

 
 

 

Ø 

C – c Cristo – linha 
816 

 
 

 

comprei – linha 
911 

 
 

 

escritura – linha 
912 

 
 

 

Ø 

D – d Deos – linha 
814 

 
 

 

defunto – linha 
854 

 
 

 

acabado – linha 
959 

 
 

 

Ø 

E – e Erderos – linha 
858 

 
 

 

esmola – linha 856 

 
 

 

Jgnes – linha 856 

 
 

 

Padre – linha 823 

 
 

 

F – f Françisco – 
linha 833 

 
 

 

filha – linha 865 

 
 

 

defunto – linha 
854 

 
 

 

Ø 
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G – g Gaspar – linha 
903 

 
 

 

guarda – linha 832 

 
 

 

ligitimos – linha 
858 

 
 

 

Ø 

H – h Ø huã – linha 872 

 
 

 

filha – linha 865 

 
 

 

Ø 

I – i 
J – j 
(letras 
ramistas) 

Ø 
 
Jgnes – linha 
856 

 
 

 
 
Juliana – linha 
870 

 
 

 

interceder – linha 
834 

 
 

 
 
jmagem – linha 
897 

 
 

 

Maria – linha 921 

 
 

 
 
ajuda – linha 900 

 
 

 

comprei – linha 
911 

 
 

 
 
maj – linha 872 

 
 

 

L – l Ø ligitimos – linha 
858 

 
 

 

esmola – linha 956 

 
 

 

mil – linha 881 

 
 

 

M – m Maria – linha 
921 

 
 

 

mil – linha 881 

 
 

 

jmagem – linha 
897 

 
 

 

Virgem – linha 830 
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N – n Ø nesta – linha 938 

 
 

 

Françisco – linha 
833 

 
 

 

Ø 

O – o Ø onde – linha 844 

 
 

 

Deos – linha 814 

 
 

 

CaZado – linha 
855 

 
 

 
P – p Padre – linha 

823 

 
 

 

paixão – linha 839 

 
 

 

sepultura – linha 
845 

 
 

 

Ø 

Q – q Ø quanto – linha 929 

 
 

 

qualquer – linha 
931 

 
 

 

Ø 

R – r RoZario – linha 
846 

 
 

 

Ø Erderos – linha 
858 

 
 

 

interceder – linha 
834 

 
 

 
S – s São – linha 

938243 

 
 

 

sepultura – linha 
845 

 
 

 

Cristo – linha 816 

 
 

 

braças – linha 954 
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T – t Ø trabalhos – linha 
828 

 
 

 

nesta – linha 938 

 
 

 

Ø 

U – u 
V – v 
(letras 
ramistas) 

Ø 
 
Virgem – linha 
830 

 
 

 

ultima – linha 930 

 
 

 
 
uida – linha 874 

 
 

 
 
vontade – linha 
959 

 
 

 

escritura – linha 
912 

 
 

 
 
deuoçaõ – linha 
834 

 
 

 
 
Ø 
 

estou – linha 911 

 
 

 
 
Ø 
 

X – x Ø Ø paixão – linha 839 

 
 

 

Ø 

Ẏ-ẏ Ø Ø Anẏo – linha 832 

 
 

 

maẏ – linha 874 

 
 

 
Z – z CaZado – linha 

855 

 
 

 

Ø fazerem – linha 
842 

 
 

 

Rodriguez – linha 
922 
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Quadro 14 – Letras maiúsculas e minúsculas do testamento 14 de Paula Fernandes  – s/d 

(inventário de 1670). Amanuense: Manoel Fernandes Edra 
 

Letra Maiúscula  minúscula inicial minúscula medial minúscula final 

A – a Ø aparesendo – linha 
972 

 
 

 

estaua – linha 972 

 
 

 

senhora – linha 
968 

 
 

 

B – b Ø bontade – linha 
976 

 
 

 

sobre – linha 985 

 
 

 

Ø 

C – c Carnejro – linha 
977 

 
 

 

como – linha 975 

 
 

 

Ø Ø 

D – d Ø244 duas – linha 978 

 
 

 

reuendo – linha 
979 

 
 

 

Ø 

E – e Edra – linha 973 

 
 

 

estaua – linha 972 

 
 

 

Jgreia – linha 977 

 
 

 

uontade – linha 
985 

 
 

 

F – f Ø fizese – linha 971 

 
 

 

perfeito – linha 
976 

 
 

 

Ø 
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 Palavra muito corroída, não foi possível identificá-la. Linha 989. 



228 

 

 

G – g Ø Ø ẏgreia – linha 980 

 
 

 

Ø 

H – h Ø huã – linha 971 

 
 

 

senhora – linha 
968 

 
 

 

Ø 

I – i 
J – j 
(letras 
ramistas) 

Ø 
 
Jrmaõ – linha 
982 

 
 

  
 
Juiso – linha 
976 

 
 

 

isto – linha 983 

 
 

  
 
Ø 

perfeito – linha 
976 

 
 

 
 
Carnejro – linha 
977 

 
 

 
 
 Jgreia – linha 977 

 
 

 

pidi – linha 973 

 
 

  
 
seupaj – linha 983 

 
 

 

L – l Lopes – linha 
982 

 
 

 

lluis – linha 983 

 
 

 

ultima – linha 985 

 
 

 

Manoel – linha 986 
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M – m Manoel – linha 
986 

 
 

 

morte – linha 973 

 
 

 

Jrmaõ – linha 982 

 
 

 

quem – linha 971 

 
 

 

N – n Ø nomes – linha 
989 

 
 

 

Manoel – linha 986 

 
 

 

ame[n] – linha 970 

 
 

 

 O – o Ø ora – linha 975 

 
 

 

Rogando – linha 
973 

 
 

 

Dejxo – linha 981 

 
 

 

P – p Ø pidi – linha 973 

 
 

 

Lopes – linha 982 

 
 

 

Ø 

Q – q Ø quem – linha 971 

 
 

 

Jaques – linha 
9090 

 
 

 

Ø 

 R – r Rogando – linha 
972 

 
 

 

reuendo – linha 
979 

 
 

 

senhora – linha 
968 

 
 

 

ter – linha 971 
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S – s Ø senhora – linha 
968 

 
 

 

aparesendo – 
linha 962 

 
 

 

Xaguas – linha 
980 

 
 

 

T – t Ø ter – linha 971 

 
 

 

ultima – linha 985 

 
 

 

Ø 

U – u 
V – v 
(letras 
ramistas) 

Ø 
 
[Virgem] – linha 
968245 

 
 

 

ultima – linha 985 

 
 

  
 
uontade – linha 
985 

 
 

 
 
Ø 

Juiso – linha 976 

 
 

  
 
estaua – linha 972 

 
 

 
 
Ø 
 

meu – linha 976 

 
 

 
 
Ø 

X – x Ø Xaguas – linha 
980 

 
 

 

Dejxo – linha 981 

 
 

 

Ø 

Ẏ - ẏ Ø ẏgreia – linha 980 

 
 

 

Ø Ø 
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 Única ocorrência. 
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Z – z  Ø Ø fizese – linha 971 

 
 

 

Fernandez – linha 
986 

 
 

 
 
 
Quadro 15 – Letras maiúsculas e minúsculas do testamento 15 de João Correa  – 13 de março de 

1670. Amanuense: Padre Jorge Moreira 
 

Letra Maiúscula Minúscula inicial Minúscula medial Minúscula final 

A – a Anna – linha 
1029 

 
 

 

alma – linha 999 

 
 

 

DeClaro – linha 
1040 

 
 

 

duuida – linha 
1001 

 
 

 

B – b Ø bem – linha 1055 

 
 

 

Ribeira – linha 
1031 

 
 

 

Ø 

C – c Correa – linha 
1027 

 
 

 

christo – linha 
1007 

 
 

 

publico – linha 993 

 
 

 

Ø 

D – d DeClaro – linha 
1040 

 
 

 

deixo – linha 1052 

 
 

 

Pedro – linha 1011 

 
 

 

Ø 
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E – e Em – linha 991 

 
 

 

ezpada – linha 
1043 

 
 

 

Correa – linha 
1027 

 
 

 

Jorge – linha 
1061 

 
 

 
F – f Fran.co – 

Francisco – linha 
1026 

 
 

 

foi – linha 997 

 
 

 

imfreado – linha 
1042 

 
 

 

Ø 

G – g Guiomar – linha 
1028 

 
 

 

grande – linha 
1041 

 
 

 

Igreia – linha  
1018 

 
 

 

Ø 

H – h Ø huã – linha 1040 

 
 

 

chaguaz – linha 
1019 

 
 

 

Ø 
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I – i 
J – j  
(letras 
ramistas)  
 

Igreia – linha  
1018 

 
 

 
 
Jorge – linha 
1061 

 
 

 

imfreado – linha 
1042 

 
 

 
 
iuntoz – linha 1056 

 
 

 

Moreira – linha 
1061 

 
 

  
 
Igreia – linha  28 

 
 

 
 
oanjo – linha 1012 

 
 

 

foi – linha 997 

 
 

 
 
Ø 

L – l Ø lhe – linha 1063 

 
 

 

alma – linha 999 

 
 

 

natural – linha 
1028 

 
 

 
M – m Moreira – linha 

1061 

 
 

 

meu – linha 1018 

 
 

 
 

Guiomar – linha 
1028 

 
 

 

Saẏbam – linha 
993 

 
 

 
N – n Ø natural – linha 

1028 

 
 

 

Anna – linha 1029 

 
 

 

Chriztan – linha 
1039 

 
 

 



234 

 

 

O – o O – linha 1070 

 

ouuerem – linha 
1021 

 
 

 

Mogẏ – linha 1029 

 
 

 

sancto – linha 
1007 

 
 

 

P – p Pedro – linha 
1011 

 
 

 

publico – linha 993 

 
 

 

ezpada – linha 
1043 

 
 

 

Ø 

Q – q Ø quatorze – linha 
995 

 
 

 

qualquer – linha 
1003 

 
 

 

Ø 

R – r Ribeira – linha 
1031 

 
 

 

Ø chrizto – linha 
1007 

 
 

 

qualquer – linha 
1003 

 
 

 
S – s  Saẏbam – linha 

993 

 
 

 

seruido – linha 997 

 
 

 

pesuimoz – linha 
1040 

 
 

 

Ø 

T – t [Trindade] – linha 
991246 

 
 

 

tempo – linha 
1001 

 
 

 

uontade – linha 
1061 

 
 

 

Ø 
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U – u 
V – v 
(letras 
ramistas) 

Ø  
 
Villa – linha 1023 

 
 

 

uso – linha 1051 

 
 

  
 
uontade – linha 
1061 

 
 

 
 
Ø 

duuida – linha 
1001 

 
 

  
 
seruido – linha 997 

 
 

 
 
Ø 

meu – linha 1018 

 
 

 
 
Ø 

X – x  Ø Ø deixo – linha 1052 

 
 

 

ueraCrux – linha 
1016 

 
 

 
Ẏ - ẏ   Ø Ø Saẏbam – linha 

993 

 
 

 

Mogẏ – linha 
1029 

 
 

 

Z – z Ø Ø quatorze – linha 
995 

 
 

 

chaguaz – linha 
1019 
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Quadro 16 – Letras maiúsculas e minúsculas do testamento 16 de Bernarda Rodrigues do Prado 
– 06 de fevereiro de 1672. Amanuense: Siriaco da Costa   

Letra Maiúscula Minúscula inicial Minúscula medial Minúscula final 

A – a Asino – linha 
1149 

 
 

 

arcanẏo – linha 
1106 

 
 

 

dias – linha 1075 

 
 

 

Catoliqua – linha 
1093 

 
 

 
B – b Bernarda – linha 

1076 

 
 

 

bem – linha 1090 

 
 

 

saber – linha 1078 

 
 

 

Ø 

C – c Corpo – linha 
1092 

 
 

 

como – linha 1074 

 
 

 

tacho – linha 1118 

 
 

 

Ø 

D – d DeClaro – linha 
1127 

 
 

 

dias – linha 1075 

 
 

 

Vida – linha 1085 

 
 

 

Ø 

E – e Estromento – 
linha 1074 

 
 

 

este – linha 1079 

 
 

 

testamento – linha 
1144 

 
 

 

nome – linha 
1088 

 
 

 

F – f Ø fazer – linha 1079 

 
 

 

defuntos – linha 
1110 

 
 

 

Ø 
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G – g Ø goarda – linha 
1088 

 
 

 

Rodrigues – linha 
1076 

 
 

 

Ø 

H – h Ø hum – linha 1133 

 
 

 

tenho – linha 1143 

 
 

 

Ø 

I – i 
J – j 
(letras 
ramistas) 

Ø  
 
Ø 
 

Ø  
 
jessus – linha 
1104 

 
 

 

selistial – linha 
1087 

 
 

 
 
ẏgreia – linha 1094 

 
 

  
 
demoji – linha 60 

 
 

 

aqui – linha 1137 

 
 

  
 
maj – linha 1101 

 
 

 

L – l LuZia – linha 
1116 

 
 

 

luis – linha 1112 

 
 

 

DeClaro – linha 
1127 

 
 

 

selistial – linha 
1087 

 
 

 



238 

 

 

M – m Ø Maria – linha 1086 

 
 

 

Estromento – linha 
1074 

 
 

 

bem – linha 1090 

 
 

 

N – n Ø nome – linha 1088 

 
 

 

Bernarda – linha 
1076 

 
 

 

Cristañ – linha 
1093 

 
 

 
O – o Ø ordeno – linha 

1138 

 
 

 

goarda – linha 
1088 

 
 

 

Asino – linha 
1149 

 
 

 

P – p Ø paixão – linha 
1095 

 
 

 

Corpo – linha 1092 

 
 

 

Ø 

Q – q Ø quinze – linha 
1103 

 
 

 

Catoliqua – linha 
1093 

 
 

 

Ø 

R – r Rodrigues – 
linha 1076 

 
 

 

Ø Maria – linha 1086 

 
 

 

saber – linha 
1078 
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S – s Ø sepultado – linha 
1101 

 
 

 

seruiso – linha 
1098 

 
 

 

Luis – linha 1112 

 
 

 

T – t Ø testamento – linha 
1144 

 
 

 

Vnegenito – linha 
1082 

 
 

 

Ø 

U – u 
V – v 
(letras 
ramistas) 

Ø 
 
Vnegenito – 
linha 1082 

 
 

  
 
Vida – linha 
1085 

 
 

 

Ø  
 
Ø 

sepultado – linha 
1101 

 
 

 
 
seruiso – linha 
1098 

 
 

  
 
Ø 

meu – linha 1101 

 
 

  
 
Ø 

X – x Ø Ø paixão – linha 
1095 

 
 

 

Ø 

Ẏ - ẏ  Ø ẏgreia – linha 1094 

 
 

 

arcanẏo – linha 
1106 

 
 

 

paẏ - linha 1121 
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Z – z  iZabel – linha 
1114 

 
 

 

Ø fazer – linha 1079 

 
 

 

Ø 

 
 
Quadro 17 – Letras maiúsculas e minúsculas do testamento 17 do padre Antonio Rodrigues do 

Prado – 09 de agosto de 1672. Escrivão da igreja: João Machado  
 

Letra Maiúscula Minúscula inicial Minúscula medial  Minúscula final 

A – a An.to – Antonio – 
linha 1311 

 
 

 

aquilo – linha 1335 

 
 

 

guarda – linha 
1502 

 
 

 

jgreja – linha 
1561 

 
  

 

B –b Bras – linha 1494 

 
 

 

branca – linha 
1467 

 
 

 

tambem – linha 
1184 

 
 

 

Ø 

C – c Cuelho – linha 
1527 

 
 

 

chacra – linha 
1243 

 
 

 

sanches – linha 
1259 

 
 

 

Ø 

D –d Domingos – linha 
1360 

 
 

 

diuinas – linha 
1180 

 
 

 

ordenado – linha 
1261 

 
 

 

Ø 
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E – e Eu – linha 1169 

 
 

 

erdou – linha 1369 

 
 

 

testamento – linha 
1390 

 
 

 

nome – linha 
1332 

 
 

 

F – f Francisco – 
linha 1198 

 
 

 

filho – linha 1451 

 
 

 

defunto – linha 
1294 

 
 

 

Ø 

G – g Ø guarda – linha 
1502 

 
 

 

Rodrigues – linha 
1426 

 
 

 

Ø 

H – h Ø huãs – linha 1230 

 
 

 

Cuelho – linha 
1527 

 
 

 

Iozeph – linha 
1314 

 
 

 
I – i 
J – j 
(letras 
ramistas) 

Irmaõ – linha 
1198 

 
 

 
 
Iozeph – linha 
1314 

 
 

 
 
Ø 

interseder – linha 
1190 

 
 

  
 
jgreja – linha 1561 

 
  

 

aquilo – linha 1335 

 
 

  
 
edezejando – linha 
1171 

 
 

 

pedi – linha 1397 

 
 

  
 
Maj – linha 1448 
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L – l Luis – linha 1527 

 
 

 

legados – linha 
1533 

 
 

 

Paulo – linha 1301 

 
 

 

Miguel – linha 1386 

 
 

 

M –m  Miguel – linha 
1386 

 
 

 

misa – linha 1212 

 
 

 

Irmaõ – linha 1198 

 
 

 

tambem – linha 
1183 

 
 

 
N- n Ø nome – linha 1332 

 
 

 

Domingos – linha 
1360 

 
 

 

seren – linha 1538 

 
 

 

O –o Ø ordenado – linha 
1262 

 
 

 

legados – linha 
1533 

 
 

 

Uigario – linha 1204 

 
 

 

P – p Paulo – linha 
1301 

 
 

 

paixão – linha 
1197 

 
 

 

espingarda – linha 
1444 

 
 

 

Ø 

Q – q Ø quinZe – linha 
1341 

 
 

 

Taques – linha 
1297 

 
 

 

Ø 



243 

 

 

R – r Rodrigues – linha 
1399 

 
 

 

Ø chacra – linha 
1242 

 
 

 

senhor – linha 
1537 

 
 

 

S – s Sendo – linha 
1272 

 
 

 

senhor – linha 
1537 

 
 

 

misa – linha 1212 

 
 

 

Bras – linha 1494 

 
 

 

T – t Taques – linha 
1297 

 
 

 

testamento – linha 
1390 

 
 

 

ultima – linha 1532 

 
 

 

Ø 

U – u 
V – v 
(letras 
ramistas) 

Uigario – linha 
1204 

 
 

  
 
 

Ø 

ultima – linha 1532 

 
 

  
 
uontade – linha 
1581 

 
 

 
 
Ø 

Luis – linha 1527 

 
 

  
 
diuinas – linha 
1180 

 
 

 
 
Ø 

erdou – linha 
1369 

 
 

  
 
Ø 



244 

 

 

X – x Ø Ø paixão – linha 
1197 

 
 

 

Ø 

Z – z Ø Ø edezejando – linha 
1171 

 
 

 

Rodriguez – linha 
1375 

 
 

 
 

Quadro 18 – Letras maiúsculas e minúsculas do testamento 18 de Sebastião Vaz Cardoso – 
dezembro de 1674. Amanuense: Sebastião Vaz Cardoso 

 

Letra Maiúscula Minúscula inicial Minúscula medial Minúscula final 

A – a [A]ntonio – linha 
1619 

 
 

 

aruore – linha 
1603 

 
 

 

SSeBastiaõ – linha 
1709 

 
 

 

igreia – linha 
1617 

 
 

 

B – b SSeBastiaõ – 
linha 122 

 
 

 

bastardo – linha 
52 

 
 

 

Barboza – linha 65 

 
 

 
 
tamb[e]m – linha 
1656 

 
 

 

Ø 

C – c Chagas – linha 
1604 

 
 

 

crus – linha 1603 

 
 

 

sinco – linha 1646 

 
 

 

Ø 
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D – d DeClaro – linha 
1669247 

 
 

 

diuinas – linha 
1604 

 
 

 

uida – linha 1605 

 
 

 

Ø 

E – e Estando – linha 
1602 

 
 

 

embara[ia] – linha 
1638 

 
 

 

testamento – linha 
1595 

 
 

 

aruore – linha 
1603 

 
 

 

F – f Ø filho – linha 1633 

 
 

 

defunto – linha 
1677 

 
 

 

Ø 

G – g Ø gabriEl – linha 
1650 

 
 

 

Chagas – linha 
1604 

 
 

 

Ø 

H – h Ø huã – linha 1674 

 
 

 

filho – linha 1633 

 
 

 

Ø 
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I – i 
J – j 
(letras 
ramistas) 

Ø  
 
Ø 

igreia – linha 1617 

 
 

 
 
iuiZo – linha 1592 

 
 

 
 
juanna – linha 50 

 
 

 
 
jrmaõ – linha 1704 

 
 

 

uida – linha 1605 

 
 

 
 
dezeiando – linha 
1595 

 
 

 
 

mai – linha 1632 

 
 

 
 
Ø 

L – l Ø legitimo – linha 
1633 

 
 

 

DeClaro – linha 
1669 

 
 

 

gabriEl – linha 
1650 

 
 

 

M – m Ø misterios – linha 
1700 

 
 

 

Roma – linha 1617 

 
 

 

tamb[e]m – linha 
1656 

 
 

 

N – n [N]ehũ – linha 
1637 

 
 

 

nesta – linha 1635 

 
 

 

anẏo – linha 1701 

 
 

 

uirgen – linha 
1608 
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O – o Ø oito – linha 1653 

 
 

 

morador – linha 
1645 

 
 

 

legitimo – linha 
1633 

 
 

 
P – p Ø p[a]taqua[s] – linha 

1646 

 
 

 

Esperamos – linha 
1607 

 
 

 

Ø 

Q – q Ø queira – linha 
1601 

 
 

 

p[a]taqua[s] – linha 
1646 

 
 

 

Ø 

R – r Roma – linha 
1617 

 
 

 

Ø misterios – linha 
1700 

 
 

 

morador – linha 
1645 

 
 

 
S – s Ø saõ – linha 1593 

 
 

 
 
sinco – linha 1646 

 
 

 

bastardo – linha 
1637 

 
 

 

Esperamos – 
linha 1607 

 
 

 

T – t Ø testamento – linha 
1596 

 
 

 

Estando – linha 
1602 

 
 

 

Ø 
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U – u 
V – v 
(letras 
ramistas) 

Ø  
 
V.a – Vila – linha 
1635 

 
 

 

Ø  
 
uirgen – linha 
1608 

 
 

 

crus – linha 1603 

 
 

  
 
diuinas – linha 
1604 

 
 

 

meu – linha 1679 

 
 

  
 
Ø 

X – x paiXão – linha 
1600 

 
 

 

Ø Ø Ø 

Ẏ - ẏ Ø Ø anẏo – linha 1701 

 
 

 

Ø 

Z – z deZembro – linha 
1591 

 
 

 

dezeiando – linha 
1701 

 
 

 

Ø Ø 
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Quadro 19 – Letras maiúsculas e minúsculas do testamento 19 de Bernardo Bonfílho – 01 de 
novembro de 1681. Amanuense: Antonio de Barros Freire 

 

Letra Maiúscula Minúscula inicial Minúscula medial Minúscula final 

A – a Anjo – linha 
1732 

 
 

 

aqui – linha 1786 

 
 

 

diuidas – linha 
1808 

 
 

 

Correa – linha 1738 

 
 

 

B – b Bellem – linha 
1745 

 
 

 

branco – linha 
1768 

 
 

 

libro – linha 1773 

 
 

 

Ø 

C – c Correa – linha 
1738 

 
 

 

credito – linha 
1779 

 
 

 

sincoenta – linha 
1772 

 
 

 

Ø 

D – d DecLaro – linha 
1751 

 
 

 
 

diuidas – linha 
1808 

 
 

 
 
declaro – linha 
1788 

 
 

 

guarda – linha 
1743 

 
 

 

Ø 

E – e Eu – linha 1718 

 
 

 

este – linha 1723 

 
 

 

credito – linha 
1779 

 
 

 

morte – linha 1725 
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F – f Ø faltar – linha 1771 

 
 

 

perfeito – linha 
1720 

 
 

 

Ø 

G – g Ø guarda – linha 
1743 

 
 

 

Uirgẽ – linha 1730 

 
 

 

Ø 

H – h HenRique – linha 
1751 

 
 

 

homẽ – linha 1757 

 
 

 

quinhentos – linha 
1782 

 
 

 

 

I – i 
J – j 
(letras 
ramistas) 

Igreia – linha 
1735 

 
 

 
 
Ioão – linha 1775 

 
 

  
 
Ø 

ia – linha 1727 

 
 

  
 
Ø 

Maria – linha 1730 

 
 

 
 
dezeiando – linha 
1722 

 
 

 
 
Anjo – linha 1731 

 
 

 
 
najlha – linha 1767 

 
 

 

aqui – linha 1793 

 
 

  
 
declararej – linha 
1814 
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L – l Luis – linha 1781 

 
 

 

libro – linha 1773 

 
 

 

NiColau – linha 
1772 

 
 

 

natural – linha 1745 

 
 

 

M – m Maria – linha 
1730248 

 
 

 

morte – linha 1725 

 
 

 

testamento – 
linha 1810 

 
 

 

Bellem – linha 1745 

 
 

 

N – n NiColau – linha 
1771 

 
 

 

natural – linha 
1745 

 
 

 

Branco – linha 
1768 

 
 

 

de[m]in – linha 1722 

 
 

 

O – o Ø outra – linha 1774 

 
 

 

Ioão – linha 1775 

 
 

 

Torno – linha 1801 

 
 

 

P – p Pauilhoinš – 
linha 1796 

 
 

 

paixão – linha 
1737 

 
 

 

emprestreẏ - 
linha 1780  

 
 

 

Ø 

Q – q Ø quinhentos – linha 
1782 

 
 

 

aqui – linha 1796 

 
 

 

Ø 
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R – r Rapozo – linha 
1738 

 
 

 

Ø Igreia – linha 
1735 

 
 

 

faltar – linha 1771 

 
 

 

S – s Ø sincoenta – linha 
1772 

 
 

 
 
souaiara – linha 
1787 

 
 

 

este – linha 1723 

 
 

 

Luis – linha 1781 

 
 

 
 
 

T – t Torno – linha 1801 

 
 

 

testamento – linha 
1810 

 
 

 

perfeito – linha 
1720 

 
 

 

Ø 

U – u 
V – v 
(letras 
ramistas) 

Uirgẽ – linha 1730 

 
 

  
 
Vnigenito – linha 
1737 

 
 

 
 
Vinte – linha 1743 

 
 

 

Ø  
 
Ø 

outra – linha 
1774 

 
 

 
 
Pauilhoinš – 
linha 1796 

 
 

  
 

Recebeu – linha 
1726 

 
 

 
 
Ø 
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X – x Ø Ø paixão – linha 
1737 

 
 

 

Ø 

Ẏ - ẏ Ø ẏoaõ – linha 1767 

 
 

 

quiricaẏo – linha 
1788 

 
 

 

emprestreẏ - linha 
1780 

 
 

 
 

Z –z  Ø Ø Iezu – linha 1718 

 
 

 
 
Rapozo – linha 
21 

 
 

 

Roiž – Rodriguez – 
linha 1760 
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Quadro 20 – Letras maiúsculas e minúsculas do testamento 20 de Paula da Cunha – 15 de 
setembro de 1683. Amanuense: Manoel Rodrigues do Prado. 

 

Letra Maiúscula Minúscula inicial Minúscula medial Minúscula final 

A – a Asino – linha 
1898 

 
 

 

anẏo – linha 
1863 

 
 

 

misas – linha 
1861 

 
 

 

LuZia – linha 
1881 

 
 

 

B – b BalthaZar – 
linha 1881 

 
 

 

beins – linha 
1889 

 
 

 

tambem – 
linha1839 

 
 

 

Ø 

C – c Catolica – 
linha 1848 

 
 

 

Ø serafico – linha 
1857 

 
 

 

Ø 

D – d Deus – linha 
1829 

 
 

 

diuinas – linha 
1837 

 
 

 

trindade – linha 
1833 

 
 

 

Ø 

E – e EsCreuer – 
linha 1899 

 
 

 

erdero – linha 
1876 

 
 

 

espero – linha 
1849 

 
 

 

uontade – linha 
1893 

 
 

 

F – f Ø faZer – linha 
1830 

 
 

 

defuntos – linha 
1864 

 
 

 

Ø 
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G –g Ø guarda – linha 
1863 

 
 

 

ẏgreẏa – linha 
1849 

 
 

 

Ø 

H –h Ø hũ – linha 1822 

 
 

 

xhaus – linha 1871 

 
 

 

Ø 

I – i 
J – j 
(letras 
ramistas) 

Ø 
 
Ø 

ihunna – linha 
1895 

 
 

 
 
Ø 

Catolica – linha 
1848 

 
 

  
 
deZeiando – linha 
1828 

 
 

 
 
Ø 

foi – linha 
1873 

 
 

 
 
Ø 

L – l LuZia – linha 
1881 

 
 

 

Ø BalthaZar – linha 
1881 

 
 

 

Manoel – linha 
1899 

 
 

 
M – m Manoel – linha 

1893 

 
 

 
Manoel – linha 
1899 

 
 

 

misas – linha 
1860 

 
 

 

ultima – linha 1892 

 
 

 

tambem – 
linha 1839 
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N – n Ø natural – linha 
1865 

 
 

 

defuntos – linha 
1864 

 
 

 

min – linha 
1844 

 
 

 

O – o Ordeno – linha 
1884 

 
 

 

outra – linha 
1861 

 
 

 

senhor – linha 
1845 

 
 

 

erdero – linha 
1876 

 
 

 

P – p doPrado – 
linha 1893 

 
 

 

paixham – linha 
1851 

 
 

 

espero – linha 
1849 

 
 

 

Ø 

Q – q Ø quantos – linha 
1824 

 
 

 

porque – linha 
1846 

 
 

 

Ø 

R – r Rodriguez – 
linha 1899 

 
 

 

rrogo – linha 
1833 

 
 

 

doPrado – linha 
1893 

 
 

 

morrer – linha 
1835 

 
 

 

S – s Ø senhor – linha 
1845 

 
 

 

Asino – linha 
1898 

 
 

 

diuinas – linha 
1837 
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T – t Ø trindade – linha 
1833 

 
 

 

natural – linha 
1865 

 
 

 

Ø 

U – u  
V – v 
(letras 
ramistas) 

Ø  
 
Ø 

ultima – linha 
1892 

 
 

  
 
uontade – linha 
1892 

 
 

 
 
Ø 

Deus – linha 
1829 

 
 

  
 
EsCreuer – 
linha 1899 

 
 

 

ẎeZu – linha 
1836 

 
 

  
 
Ø 

X –x Ø 
 

xhagas – linha 
1837 

 
 

 

paixham – linha 
1851 

 
 

 

Ø 

Ẏ - ẏ ẎeZu – linha 
1836 

 
 

 

ẏgreẏa – linha 
1849 

 
 

 

anẏo – linha 
1863 

 
 

 

Ø 

Z – z  deZeiando – 
linha 1828 

 
 

 

Ø Ø Roiz – 
Rodriguez – 
linha 1899 
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Quadro 21 – Letras maiúsculas e minúsculas do testamento 21 de Mariana de Camargo – 16 de 
setembro de 1683. Amanuense: frei Arcângelo da Ascensão 

 

Letra Maiúscula Minúscula inicial Minúscula medial Minúscula final 

A – a Archangelo – 
linha 1942 

 
 

 

alma – linha 1915 

 
 

 

quando – linha 
1915 

 
 

 

Mariana – linha 
1914 

 
 

 

B – b Bicudo Leme – 
linha 1919 

 
 

 

braças – linha 
1929 

 
 

 

habito – linha 
1921 

 
 

 

Ø 

C – c Camargo – linha 
1904 

 
 

 

chagas – linha 
1910 

 
 

 

Necessario – linha 
1940 

 
 

 

Ø 

D – d Declaro – linha 
1926 

 
 

 

diuinas – linha 
1910 

 
 

 

Padre – linha 
1900 

 
 

 

ad – linha 1935 

 
 

 

E – e Eu – linha 1903 

 
 

 

erdeiro – linha 
1928 

 
 

 

Iesu – linha 1909 

 
 

 

Vontade – linha 
1941 

 
 

 

F – f Filho – linha 
1900 

 
 

 

fazer – linha 
1905 

 
 

 

mefez – linha 
1910 

 
 

 

Ø 
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G – g aGlorioza – 
linha 1912 

 
 

 

gentio – linha 
1930 

 
 

 

Camargo – 
linha 1904 

 
 

 

Ø 

H – h Ø habito – linha 
1921 

 
 

 

chagas – linha 
1910 

 
 

 

Ø 

I – i 
J – j 
(letras 
ramistas) 

naIgreja – linha 
1922 

 
 

 
 
Iesu – linha 
1909 

 
 

 
 
 Jesus – linha 
1902 

 
 

 
 
Jnaçio – linha 
1926 

 
 

 

interceder – linha 
1914 

 
 

  
 
Ø 

erdeiro – linha 
1928 

 
 

  
 
aoAnjo – linha 
1924 

 
 

 

aqui – linha 
1935 

 
 

  
 
Ø 
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L – l BicudoLeme – 
linha 1919 

 
 

 

legados- linha 
1940 

 
 

 

Declaro – linha 
1926 

 
 

 

Natural – linha 
1926 

 
 

 

M – m Mariana – linha 
1914 

 
 

 

marido – linha 
1919 

 
 

 

Camargo – 
linha 1904 

 
 

 

Virem – linha 
1902 

 
 

 

N – n Necessario – 
linha 1940249 

 
 

 

natural – linha 
1926 

 
 

 

Archangelo – 
linha 1942 

 
 

 

in – linha 1939 

 
 

 

O – o Ø ordeno – linha 
1936 

 
 

 

sou – linha 
1926 

 
 

 

Filho – linha 
1900 

 
 

 
 P – p Padre – linha 

1900 

 
 

 

piaz – linha 1935 

 
 

 

esperamos – 
linha 1912 

 
 

 

Ø 

Q – q Ø quando – linha 
1915 

 
 

 

aqui – linha 
1935 

 
 

 

Ø 
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R – r Rogo – linha 
1919 

 
 

 

Ø ordeno – linha 
1936 

 
 

 

interceder – 
linha 1914 

 
 

 

S – s Setembro – 
linha 1943250 

 
 

 

sou – linha 1926 

 
 

 
 

esperamos – 
linha 1912 

 
 

 

Jesus – linha 
1902 

 
 

 
 
pessas – linha 
1930 

 
 

 
T – t deTaubate – 

linha 1926 

 
 

 

tenho – linha 
1914 

 
 

 

Setembro – 
linha 1943 

 
 

 
 
este – linha 
1902 

 
 

 

Ø 

                                                           
250
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U – u 
V – v 
(letras 
ramistas) 

Ø  
 
SeuVnigenito – 
linha 1908 

 
 

 
 
Virem – linha 
1902 

 
 

 

ultima – linha 
1941 

 
 

  
 
Ø 

crux – linha 
1922 

 
 

 
 
diuinas – linha 
1910 

 
 

  
 
Ø 

sou – linha 
1926 

 
 

  
 
Ø 

X – x Xṗõ – Christo – 
linha 1914 

 
 

 

Ø 
 

deixo – linha 
1933 

 
 

 

crux – linha 
1922 

 
 

 

Ẏ - ẏ Ø ẏaque – linha 
1910 

 
 

 
  

Ø Sẏ - linha 1906 

 
 

 

Z – z  quinZe – linha 
1826 

 
 

 

Ø fazer – linha 
1905 

 
 

 

dez – linha 1930 
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Quadro 22 – Letras maiúsculas e minúsculas do testamento 22 de José de Castilho – 27 de julho 
de 1684.Amanuense: Francisco Alvares Correa 

 

Letra Maiúscula Minúscula 
inicial 

Minúscula 
medial 

Minúscula final 

A – a ALma – linha 1958 

 
 

 

aruore – linha 
1961 

 
 

 

Irmaõ – linha 
1982 

 
 

 

Gloria – linha 
1966 

 
 

 
B – b BerthoLa|meu – 

linha 1997-1998 

 
 

 

beinš – linha 
1992 

 
 

 

anbos – linha 
2002 

 
 

 

Ø 

C – c Coronel – linha 
2007 

 
 

 

chagas – linha 
1962 

 
 

 

sanctos – linha 
1967 

 
 

 

Ø 

D – d Deos – linha 1955 

 
 

 

deClaro – 
linha 1993 

 
 

 

seruido – linha 
1956 

 
 

 

Ø 

E – e Eterno – linha 
1959 

 
 

 

esperamos – 
linha 1965 

 
 

 

Unigenito – 
linha 1960 

 
 

 

nome – linha 
1969 

 
 

 

F – f Filho – linha 1947 

 
 

 

fazer – linha 
1956 

 
 

 

perfeito – linha 
1952 

 
 

 

Ø 
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G – g Gloria – linha 
1966 

 
 

 

guarda – linha 
1968 

 
 

 

Rogo – linha 
1966 

 
 

 

Ø 

H – h Ø hũ – linha 2011 

 
 

 

Filho – linha 
1947 

 
 

 

Iozeph – linha 
1969 

 
 

 
I – i 
J – j 
(letras 
ramistas) 

Irmaõ – linha 
1982 

 
 

  
 
IoZeph – linha 
1969 

 
 

  
 
JoZeph – linha 
1952 

 
 

 
 

Ø  
 
Ø 

Maria – linha 
1947 

 
 

  
 
Ø 

aqui – linha 2004 

 
 

  
 
mj – linha 1971 

 
 

 

L – l Luis – linha 
1993 

 
 

 

lhe – linha 1997 

 
 

 

DeClaro – linha 
1993 

 
 

 

Coronel – linha 
2007 
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M – m Maria – linha 
1947 

 
 

 

misas – linha 
1985 

 
 

 

ALma – linha 
1958 

 
 

 

Virgem – linha 
1966 

 
 

 

N – n Ø nome – linha 
1969 

 
 

 

Trindade – linha 
1959 

 
 

 

Ø 

O – o Ø ordeno – linha 
2006 

 
 

 

nosa – linha 
1966 

 
 

 

quando – linha 
1972 

 
 

 
P – p Paixaõ – linha 

1977 

 
 

 

perfeito – linha 
1952 

 
 

 

esperamos – 
linha 1965 

 
 

 

Ø 

Q – q Ø quando – linha 
1972 

 
 

 

aqui – linha 
2004 

 
 

 

Ø 

R – r Rogo – linha 
1966 

 
 

 

Ø Eterno – linha 
1959 

 
 

 

leuar – linha 
1957 
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S – s Ø seruido – linha 
1956 

 
 

 

misas – linha 
1985 

 
 

 

Deos – linha 
1955 

 
 

 

T – t Trindade – linha 
1959 

 
 

 

testamento – 
linha 2010 

 
 

 

uinte – linha 
1951 

 
 

 

Ø 

U – u 
V – v 
(letras 
ramistas) 

Unigenito – 
linha 1960 

 
 

  
 
Virgem – linha 
1966 

 
 

 

Ø  
 
uinte – linha 1951 

 
 

 

ẏuizo – linha 
1952 

 
 

  
 
aruore – linha 
1961 

 
 

 
 
 

meu – linha 1952 

 
 

  
 
Ø 

X – x Ø Ø Paixaõ – linha 
1977 

 
 

 

Ø  
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Ẏ - ẏ Ø ẏgreIa – linha 
1976 

 
 

 
 
ẏuizo – linha 
1953 

 
 

 

Ø Ø 

Z – z Ø Ø glorioza – linha 
1966 

 
 

 

Ø 
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Quadro 23 – Letras maiúsculas e minúsculas do testamento 23 de Francisco Gil de Siqueira – 22 
de setembro de 1684. Amanuense: Antonio Bicudo Leme 

 

Letra Maiúscula Minúscula 
inicial 

Minúscula medial Minúscula final 

A – a Antonio – linha 
2057 

 
 

 

alma – linha 
2035 

 
 

 

naturais – linha 
2095 

 
 

 

outra – linha 
2097 

 
 

 

B – b Bicudo – linha 
2057 

 
 

 

baeta – linha 
2083 

 
 

 

Reseber – linha 
2037 

 
 

 

Ø 

C – c Crus – linha 
2038 

 
 

 

christo – linha 
2026 

 
 

 

sinco – linha 2070 

 
 

 

Ø 

D – d Ø divinas – linha 
2039 

 
 

 

guarda – linha 
2046 

 
 

 

Ø 

E – e Era- linha 2028 

 
 

 

esperamos – 
linha 2042 

 
 

 

Lemme – linha 
2057 

 
 

 

nome – linha 
2046 

 
 

 

F – f Ø filho – linha 
2054 

 
 

 

perfeito – linha 
2029 

 
 

 

Ø 
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G – g Ø guarda – linha 
2046 

 
 

 

igreia – linha 2051 

 
 

 

Ø 

H –h Ø huã – linha 2096 

 
 

 

filho – linha 2054 

 
 

 

Iozeph – linha 
2090 

 
 

 
I – i 
J – j 
(letras 
ramistas) 

Iuana – linha 
2094 

 
 

 
 
 
Iozeph – linha 
2090 

 
 

 
 
Ø 

interseder – linha 
2047 

 
 

 
 
ia – linha 2040 

 
 

  
 
justissas – linha 
2104 

 
 

 

justissas – linha 
2104 

 
 

 
 
igreia – linha 2051 

 
 

 
 

aqui – linha 
2093 

 
 

  
 
Ø 

L – l Lemme – linha 
2057 

 
 

 

leme – linha 2111 

 
 

 

nelchior – linha 
2073 

 
 

 

Gil – linha 
2028 
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M – m Ø meu – linha 2055 

 
 

 

testamento – linha 
2033 

 
 

 

Virgem – linha 
2043 

 
 

 
N – n Ø naturais – linha 

2095 

 
 

 

divinas – linha 
2039 

 
 

 

min – linha 
2047 

 
 

 

O – o Ø outra – linha 
2097 

 
 

 

nome – linha 2046 

 
 

 

deixo – linha 
2083 

 
 

 
P – p Ø perfeito – linha 

2029 

 
 

 

esperamos – linha 
2042 

 
 

 

Ø 

Q – q Ø quizesse – linha 
2111 

 
 

 

aqui – linha 2093 

 
 

 

Ø 

R – r Reseber – linha 
2037 

 
 

 

Ø servisso – linha 
2057 

 
 

 

senhor – linha 
2032 
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S – s Ø 
 
 

sinco – linha 
2070 

 
 

 

christo – linha 
2024 

 
 

 
 
interseder – linha 
2047 

 
 

 

Crus – linha 
2038 

 
 

 

T – t Ø testamento – 
linha 2033 

 
 

 

ultima – linha 2103 

 
 

 

Ø 

U – u 
V – v 
(letras 
ramistas) 

Uni|genito – 
linhas 2036-2037 

 
 

  
 
Virgem – linha 
2043 

 
 

 

ultima – linha 
2103 

 
 

 
 
uirem – linha 
2025 

 
 

 

Bicudo – linha 
2057 

 
 

 
 
Iuana – linha 2094 

 
 

 

meu – linha 
2055 

 
 

  
 
Ø 

X- x Ø Ø deixo – linha 2083 

 
 

 

Ø 
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Z – z Ø Ø presiozisimo – 
linha 2940 

 
 

 
 
quizesse – linha 
2111 

 
 

 

Ø 

 
 

Quadro 24 – Letras maiúsculas e minúsculas do testamento 24 de José Cubas Raposo– 16 
de maio de 1685. Amanuense: Francisco Correa de Lemos 
 

Letra Maiúscula Minúscula inicial Minúscula medial Minúscula final 

A – a A – linha 2164 

 

anio – linha 2124 

 
 

 

trindade – linha 
2121 

 
 

 

sigura – linha 
2142 

 
 

 
B – b Bent[o] – linha 

2148 

 
 

 

bastardos – linha 
2160 

 
 

 

Cubas – linha 
2117 

 
 

 

Ø 

C – c Cubas – linha 
2117 

 
 

 

Ø sinco – linha 
2145 

 
 

 

Ø 
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D – d Deuo – linha 
2138 

 
 

 

defunto – linha 
2140 

 
 

 

erderos – linha 
2149 

 
 

 

Ø 

E – e Esteuaõ – linha 
2134 

 
 

 

erderos – linha 
2149 

 
 

 

querendo – linha 
2144 

 
 

 

Vontade – linha 
2168 

 
 

 

F – f Fran.co – 
Francisco – linha 
2160 

 
 

 

filhos – linha 
2126 

 
 

 

defunto – linha 
2140 

 
 

 

Ø 

G – g Ø gente – linha 
2132 

 
 

 

espingarda – 
linha 2142 

 
 

 

Ø 

H – h Ø huã – linha 2126 

 
 

 

senhor – linha 
2115 

 
 

 

Jozeph – linha 
2152 
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I – i 
J – j 
(letras 
ramistas) 

Ø 
 
Jrmaõ – linha 
2127 

 
 

  
 
Jozeph – linha 
2152 

 
 

 

iuizo – linha2117 

 
 

  
 
Ø  
 

deixo – linha 
2163 

 
 

  
 
anio – linha 
2124 

 
 

 

Ordenei – linha 
2118 

 
 

  
 
Ø 

L – l deLemos – 
linha 2161 

 
 

 

Ø deClaro – linha 
2148 

 
 

 

Mel – Manoel – 
linha 2132 

 
 

 
M – m Maior – linha 

2134 

 
 

 

meu – linha 2117 

 
 

 

Jrmaõ – linha 
2127 

 
 

 

entersedam – 
linha 2125 

 
 

 

 N – n Ø nataria – linha 
2153 

 
 

 

Bent[o] – linha 
2148 

 
 

 

min – linha 2125 

 
 

 

O – o Ordenei – linha 
2118 

 
 

 

ordeno – linha 
2134 

 
 

 

nome – linha 
2124 

 
 

 

deClaro – linha 
2148 
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P – p Ø pataquas – linha 
2139 

 
 

 

espingarda – 
linha 2142 

 
 

 

Ø 

Q – q  Que – linha 
2157 

 
 

 

querendo – linha 
2144 

 
 

 

pataquas – 
linha 2139 

 
 

 

Ø 

R – r   Rapozo – linha 
2117 

 
 

 

Ø nataria – linha 
2152 

 
 

 

Maior – linha 
2134 

 
 

 

S – s Sendo – linha 
2158 

 
 

 

senhor – linha 
2115 

 
 

 
 
sinco – linha 
2145 

 
 

 

bastardos – linha 
2160 

 
 

 

filhos – linha 
2126 

 
 

 

T – t Ø trindade – linha 
2121 

 
 

 

Esteuaõ – linha 
3134 

 
 

 

Ø 
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U – u 
V – v 
(letras 
ramistas) 

Ø  
 
Vontade – linha 
2168 

 
 

 

ulti[m]a – linha 
2167 

 
 

  
 
uelho – linha 
2139 

 
 

 
 
Ø 

sigura – linha 
2142 

 
 

  
 
Deuo – linha 
2138 

 
 

 

meu – linha 
2117 

 
 

  
 
Ø 

X – x Ø Ø deixo – linha 
2163 

 
 

 

Ø 

Z – z  Ø Ø Rapozo – linha 
2117 

 
 

 

frez – fernandez 
– linha 2165 
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Quadro 25 – Letras maiúsculas e minúsculas do testamento 25 de Catarina Portes Del Rei– 17 de 
setembro de 1686. Amanuense: Coronel Sebastião de Freitas 

 

Letra Maiúscula Minúscula inicial Minúsucla medial Minúscula final 

A – a Alma – linha 
2184 

 
 

 

anio – linha 2191 

 
 

 

saber – linha 
2182 

 
 

 

igreia – linha 
2220 

 
 

 
B – b Bons – linha 

2237 

 
 

 

Ø saber – linha 
2182 

 
 

 

Ø 

C – c Caterina – linha 
2192 

 
 

 

catoliqua – linha 
2195 

 
 

 

sinco – linha 
2229 

 
 

 

Ø 

D – d DeClaro – linha 
2235 

 
 

 

dezoito – linha 
2208 

 
 

 

Mando – linha 
2233 

 
 

 

Ø 

E – e Ø esperamos – 
linha 2189 

 
 

 

ordeno – linha 
2241 

 
 

 

uontade – linha 
2148 

 
 

 
F – f Ø filha  - linha 2228 

 
 

 

defunto – linha 
2228 

 
 

 

Ø 
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G – g Ø g[u]arda – linha 
2212 

 
 

 

mogẏ - linha 
2218 

 
 

 

Ø 

H – h Ø huã – linha 2234 

 
 

 

filha  - linha 2228 

 
 

 

Ø 

I – i 
J – j 
(letras 
ramistas) 

Ø  
 
Ø 

igreia – linha 
2220 

 
 

  
 
iuliana – linha 
2221 

 
 

 

queiraõ – linha 
2193 

 
 

  
 
igreia – linha 
2220 

 
 

 
 
ojeaõ – linha 
2201 

 
 

 

aqui – linha 2247 

 
 

  
 
delrej – linha 
2242 

 
 

 

L – l Ler – linha 2249 

 
 

 

leuar – linha 
2183 

 
 

 

DeClaro – linha 
2235 

 
 

 

natural – linha 
2218 
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M – m Mando – linha 
2233251 

 
 

 

meu – linha 2180 

 
 

 

Alma – linha 
2184 

 
 

 

uirgem – linha 
2208 

 
 

 

N – n Ø natural – linha 
2218 

 
 

 

anio – linha 2191 

 
 

 

tanBen – linha 
2189 

 
 

 
O – o Ø ordeno – linha 

2241 

 
 

 

ẏoaõ – linha 2222 

 
 

 

Roguo – inha 
2203 

 
 

 
P – p Per – linha 2207 

 
 

 

paixão – linha 
2197 

 
 

 

esperamos – 
linha 2189 

 
 

 

Ø 

Q – q Ø queiraõ – linha 
2193 

 
 

 

catoliqua – linha 
2195 

 
 

 

Ø 

R –r  Roguo – inha 
2203 

 
 

 

reseber – linha 
12186 

 
 

 

g[u]arda – linha 
2212 

 
 

 

Per – linha 2207 
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 O módulo da letra foi determinante para a distinção entre maiúscula e minúscula. 
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S – s Santa – linha 
2199 

 

seruido – linha 
2183 

 
 

 

reseber – linha 
2186 

 
 

 

esperamos – 
linha 2189 

 
 

 

T – t Ø tanBen – linha 
2189 

 
 

 

Caterina – linha 
2192 

 
 

 

Ø 

U – u 
V – v 
(letras 
ramistas) 

Ø  
 
Ø 

ultima – linha 
2248 

 
 

  
 
uontade – linha 
2248 

 
 

 

defunto – linha 
2228 

 
 

  
 
seruido – linha 
2183 

 
 

 

meu – linha 2180 

 
 

  
 
Ø 

X – x Ø Ø paixão – linha 
2197 

 
 

 

Ø 
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Y - y 
Ẏ - ẏ 

Ø yeZuCristo – 
linha 2193 

 
 

 
 
ẏoaõ – linha 2222 

 
 

 

Ø mogẏ - linha 
2218 

 
 

 

Z –z  Ø Ø nozo – linha 2204 

 
 

 
eizenta – linha 
2236 

 
 

 

Ø 
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Quadro 26 – Letras maiúsculas e minúsculas do testamento 26 de Francisco Pedroso – 01 de 
janeiro de 1687. Amanuense: Sargento-mor Francisco Felix Correa 

 

Letra Maiúscula Minúscula inicial Minúscula medial Minúscula final 

A – a Anna – linha 
2291 

 
 

 

alma – linha 2265 

 
 

 

Trindade – linha 
2255 

 
 

 

daVera – linha 
2274 

 
 

 

B – b Brizida – linha 
2336 

 
 

 

bulas – linha 
2377 

 
 

 

saber – linha 
2266 

 
 

 

Ø 

C – c Clara – linha 
2294252 

 
 

 

conten – linha 
2371 

 
 

 

aplicadas – linha 
2306 

 
 

 

Ø 

D – d Dioguo – linha 
2327 

 
 

 

diuinas – linha 
2275 

 
 

 

guarda – linha 
2310 

 
 

 
 
Brizida – linha 
2336 

 
 

 

Ø 
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E – e Ø erderos – linha 
2305 

 
 

 

siquera – linha 
2314 

 
 

 

Vinte – linha 2336 

 
 

 

F – f Francisco – 
linha 2262 

 
 

 
 
 

filho – linha 2272 

 
  

  
 
 

defunto – linha 
2338 

 
 

 

Ø 

G – g Ø guarda – linha 
2310 

 
 

 

ligitimos – linha 
2305 

 
 

 

 

H – h Ø hultima – linha  
2367 

 
 

 

filho – linha 
2272 

 
  

 

aJozeph – linha 
2326 
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I – i 
J – j 
(letras 
ramistas) 

Jgreẏa – linha 
2294 

 
 

  
 
Jezus – linha 
2259 

 
 

 

interceder – linha 
2283 

 
 

  
 
Ø 

Maria – linha 
2302 

 
 

  
 
aoanjo – linha 
2309 

 
 

 

mogi – linha 2348 

 
 

  
 
Ø 

L – l Ø ligitimos – linha 
2305 

 
 

 

Pantaliaõ – 
linha 2302 

 
 

 

miguel – linha 
2309 

 
 

 

M – m Maria – linha 
2302 

 
 

 

miguel – linha 
2309 

 
 

 

alma – linha 
2265 

 
 

 

tambem – linha 
2277 

 
 

 

N – n Ø nome – linha 
2255 

 
 

 

Anna – linha 
2291 

 
 

 

conten – linha 
2371 

 
 

 
 O – o Ø outra – linha 

2307 

 
 

 

aJozeph – linha 
2336 

 
 

 

Dioguo – linha 
2327 
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P – p Pantaliaõ – 
linha 2302 

 
 

 

paixão – linha 
2290 

 
 

 

aplicadas – 
linha 2306 

 
 

 

Ø 

Q – q Ø quira – linha 
2272 

 
 

 

siquera – linha 
2314 

 
 

 

Ø 

R – r Resebeu – linha 
2273 

 
 

 

Ø Clara – linha 
2294 

 
 

 

saber – linha 2266 

 
 

 

S – s Ø seruido – linha 
2267 

 
 

 

interseder – 
linha 2283 

 
 

 

erderos – linha 
2305 

 
 

 
T – t Trindade – linha 

2255 

 
 

 

tambem – linha 
2277 

 
 

 

hultima – linha  
2367 

 
 

 

Ø 
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U – u 
V – v 
(letras 
ramistas) 

Ø  
 
daVera – linha 
2274 

 
 

 
 
Vinte – linha 
2336 

 
 

 

Ø  
 
Ø 

defunto – linha 
2338 

 
 

  
 
seruido – linha 
2267 

 
 

 
 
Ø 

Resebeu – linha 
2273 

 
 

  
 
Ø 

X – x Ø Ø paixão – linha 
2290 

 
 

 

felix – linha 2375 

 
 

 

Y – y  
Ẏ - ẏ  

Ø ya – linha 2275 

 
 

 

peyada – linha 
2303 

 
 

 
 
Jgreẏa – linha 
2294 

 
 

 

Maẏ - linha 2280 

 
 

 

Z – z  Ø Ø Jezus – linha 
2259 

 
 

 

Rodriguez – linha 
2291 
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Quadro 27 – Letras maiúsculas e minúsculas do testamento 27 de Sebastião Martins Pereira  – 19 

de agosto de 1687. Amanuense: Sebastião Martins Pereira 
 

Letra Maiúscula Minúscula inicial Minúscula medial Minúscula final 

A – a Alguš – linha 
2443 

 
 

 

anio – linha 2435 

 
 

 

goarda – linha 
2436 

 
 

 

Correa – linha 
2416 

 
 

 

B – b Branda[õ] – 
linha 2413 

 
 

 

bastardo – linha 
2475 

 
 

 

saber – linha 
2395 

 
 

 

Ø 

C – c Correa – linha 
2416 

 
 

 

chagas – linha 
2435 

 
 

 

Receber – linha 
2399 

 
 

 

Ø 

D – d Deixo – linha 
2430 

 
 

 

diuinas – linha 
2401 

 
 

 

erdeira – linha 
2431 

 
 

 

Ø 

E – e Ø erdeira – linha 
2432 

 
 

 

espero – linha 
2410 

 
 

 

nome – linha 2436 
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F – f Ø filho – linha 2461 

 
 

 

orfo – linha 2430 

 
 

 

Ø 

G – g Ø goarda – linha 
2436 

 
 

 

chagas – linha 
2434 

 
 

 

Ø 

H – h Ø huã – linha 2435 

 
 

 

filho – linha 2461 

 
 

 

Ø 

I – i 
J – j  
(letras 
ramistas) 

Ø  
 
Ø 

isto – linha 2490 

 
 

  
 
Ø 

trindade – linha 
2387 

 
 

  
 
anio – linha 2435 

 
 

 

Ø  
 
Ø 

L – l Ø legitimo – linha 
2413 

 
 

 

Alguš – linha 
2443 

 
 

 

natural – linha 
2412 
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M – m Maria – linha 
2441 

 
 

 

morte – linha 
2399 

 
 

 

nome – linha 
2436 

 
 

 

uirgem – linha 
2404 

 
 

 

N – n Ø natural – linha 
2412 

 
 

 

Branda[õ] – 
linha 2413 

 
 

 

min – linha 2406 

 
 

 

 O – o Ø outras – linha 
2446 

 
 

 

morte – linha 
2399 

 
 

 

seruido – linha 
2396 

 
 

 

P – p Ø prezente – linha 
2438 

 
 

 

espero – linha 
2410 

 
 

 

Ø 

Q – q Ø quintal – linha 
2428 

 
 

 

fiqueẏ - linha 
2459 

 
 

 

Ø 

R – r Receber – linha 
2399 

 
 

 

Ø Maria – linha 
2441 

 
 

 

saber – linha 2395 
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S – s SeBastiaõ – 
linha 2492253 

 
 

 

seruido – linha 
2396 

 
 

 

bastardo – linha 
2475 

 
 

 

ẏustissas – linha 
2487 

 
 

 
 
mis – martins – 
linha 2475 

 
 

 
T – t Ø trindade – linha 

2387 

 
 

 

quintal – linha 
2427 

 
 

 

Ø 

U – u 
V – v 
(letras 
ramistas) 

Ø  
 
Ves – linha 
2453 

 
 

 

unugenito – linha 
2399 

 
 

  
 
uirgem – linha 
2404 

 
 

 
 
Ø 

outras – linha 
2446 

 
 

  
 
diuinas – linha 
2401 

 
 

 

meu – linha 2255 

 
 

  
 
Ø 
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X – x Ø Ø Deixo – linha 
2430 

 
 

 

Ø 

Ẏ - ẏ Ø ẏustissas – linha 
2487 

 
 

 

Ø fiqueẏ - linha 2459 

 
 

 

Z – z  Ø Ø prezente – linha  
2438 

 
 

 

Ø 
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Quadro 28 – Letras maiúsculas e minúsculas do testamento 28 do Capitão Miguel de Almeida e 
Cunha  – 08 de novembro de 1687. Amanuense: Capitão-mor Antonio Correa da Veiga 

 

Letra Maiúscula Minúscula inicial Minúscula meidal Minúscula final 

A – a Anto – Antonio – 
linha 2578 

 
 

 

arbore – linha  
2508 

 
 

 

bras – linha 2533 

 
 

 

alma – linha 2516 

 
 

 

B – b Ø bras – linha 2533 

 
 

 

saber – linha 
2503 

 
 

 

Ø 

C – c Corpo – linha 
2525254 

 
 

 

chagas – linha 
2509 

 
 

 

Catolica – linha 
2518 

 
 

 

Ø 

D – d Ø deu – linha 2501 

 
 

 

diuidas – linha 
2576 

 
 

 

Ø 

E – e Etermo – linha 
2506 

 
 

 

Ø testamento – 
linha 2561 

 
 

 

arbore – linha 
2508 

 
 

 

F – f Ø filho – linha 2507 

 
 

 

perfeito – linha 
2499 

 
 

 

Ø 
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G – g Ø guarda – linha 
2514 

 
 

 

igreia – linha 
2518 

 
 

 

Ø 

H – h Ø huã – linha 2548 

 
 

 

filho – linha 2507 

 
 

 

Ø 

I – i 
J – j 
(letras 
ramistas) 

Ø  
 
Ø 

igreia – linha 2518 

 
 

 
 
 ia – linha 2509 

 
 

 
 
Ø 

ligitimu[s] – linha 
2540 

 
 

  
 
igreia – linha 
2518 

 
 

 
 
Ø 

aqui – linha 2564 

 
 

 
 
 Ø 
 
 

L – l Ø ligitimu[s] – linha 
2540 

 
 

 

alma – linha 2516 

 
 

 

mil – linha 2496 

 
 

 

M – m Ø misas – linha 
2533 

 
 

 

nom[e] – linha 
2493 

 
 

 

uirgem – linha 
2512 
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N – n Ø nom[e] – linha 
2493 

 
 

 

quando – linha 
2503 

 
 

 

Ø 

 O – o Ø outra – linha 
2553 

 
 

 

ẏorge – linha 
2547 

 
 

 

Etermo – linha 
2506 

 
 

 

P – p [Pr]imeiramente – 
linha 2505 

 
 

 

paixaõ – linha 
2506 

 
 

 

Corpo – linha 
2525 

 
 

 

Ø 

Q – q Ø quando – linha 
2503 

 
 

 

aqui – linha 2564 

 
 

 

Ø 

R – r Ø rogo – linha 
2581 

 
 

 

guarda – linha 
2514 

 
 

 

saber – linha 
2503 

 
 

 

S – s Ø seruiso – linha 
2523 

 
 

 

misas – linha 
2533 

 
 

 

diuidas – linha 
2576 
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T – t Ø testamento – 
linha 2561 

 
 

 

uontande – linha 
2577 

 
 

 

Ø 

U – u 
V – v 
(letras 
ramistas) 

Ø  
 
Ø 

unigen nito – 
linha 2507 

 
 

  
 
uontande – linha 
2577 

 
 

 
 
Ø 

outra – linha 2553 

 
 

  
 
seruiso – linha 
2523 

 
 

 
 
Ø 

deu – linha 2501 

 
 

  
 
Ø 

X – x Ø Ø paixaõ – linha 
2506 

 
 

 

Ø 

Ẏ - ẏ Ø ẏorge – linha 
2547 

 
 

 

a[n]ẏ[o] – linha 
2513 

 
 

 

Ø 
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Quadro 29 – Letras maiúsculas e minúsculas do testamento 29 de Antonio da Costa Gil  – sem 
data (seu inventário é de 29 de janeiro e 1892). Amanuense: Salvador Fernandes Lobo 

 

Letra Maiúscula Minúscula inicial Minúscula medial Minúscula final 

A – a Antonio – linha 
2610255 

 
 

 

amor – linha 2593 

 
 

 

Joaõ – linha 2591 

 
 

 

Baptista – linha 
2603 

 
 

 
B – b Bap[t]ista – 

linha 2593 

 
 

 

Ø 
 

IZabel – linha 
2598 

 
 

 

Ø 
 

C – c Cardozo – linha 
2593 

 
 

 

con – linha 2608 

 
 

 

pattacras – linha 
2598 

 
 

 

Ø 
 

D – d Ø 
 
 

deixo – linha 2599 

 
 

 

uontade – linha 
2602 

 
 

 

Ø 
 

E – e Em – linha 2585 

 
 

 

espero – linha 
2606 

 
 

 

queiraõ – linha 
2594 

 
 

 

uontade – linha 
2602 
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F – f Ø 
 

f[i]lho – linha 2591 

 
 

 

perfeito – linha 
2609 

 
 

 

Ø 
 

G – g Ø 
 

gil – linha 2603 

 
 

 

Rogo – linha 
2610 

 
 

 

Ø 
 

H – h Ø 
 

haia – linha 2589 

 
 

 

minha – linha 
2601 

 
 

 

Ø 
 

I – i 
J – j 
(letras 
ramistas) 

Izabel – linha 
2598 

 
 

  
 
Joaõ – linha 
2591 

 
 

 

Ø 
 
 
ja – linha 2586 

 
 

 

ultima – linha 
2602 

 
 

 
 
haia – linha 2594 

 
 

  
 
dejgreja – linha 
2590 

 
 

 

pai – linha 2603 

 
 

  
 
Ø 
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L – l Ø 
 

lus – linha2590 

 
 

 
 
lobo – linha 2611 

 
 

 

ultima – linha 2602 

 
 

 

Izabel – linha 
2698 

 
 

 

M – m Ø 
 

minha – linha 
2601 

 
 

 

nome – linha 2585 

 
 

 

Em – linha 2585 

 
 

 
N – n Ø 

 
nome – linha 
2585 

 
 

 

Antonio – linha 
2610 

 
 

 

con – linha 2608 

 
 

 

 O – o Ø 
 

oudes – linha 
2598 

 
 

 

nome – linha 2585 

 
 

 

Cardozo – linha 
2593 

 
 

 
P – p Ø 

 
perfeito – linha 
2609 

 
 

 

Baptista – linha 
2603 

 
 

 

Ø 
 

Q – q Ø 
 

queiraõ – linha 
2594 

 
 

 

Ø 
 

Ø 
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R – r Rogo – linha 
2610 

 
 

 

Ø 
 

queiraõ – linha 
2594 

 
 

 

amor – linha 
2593 

 
 

 

S – s Ø 
 

saluador – linha 
2611 

 
 

 

testamenteros – 
linha 2594 

 
 

 

Vas – linha 2593 

 
 

 

T – t Ø 
 

testamenteros – 
linha 2594 

 
 

 

Antonio – linha 
2611 

 
 

 

Ø 
 

U – u 
V – v 
(letras 
ramistas) 

Ø  
 
Vas – linha 
2593 

 
 

 
 

ultima – linha 
2602 

 
 

  
 
uontade – linha 
2602 

 
 

 

Lus – linha 6 

 
 

  
 
saluador – linha 
2611 

 
 

 

meu – linha 2609 

 
 

  
 
Ø 
 

X – x Ø 
 

Ø 
 

deixo – linha 2599 

 
 

 

Ø 
 

Z – z  Ø 
 

Ø 
 

Cardozo – linha 
2593 

 
 

 

frz – fernandez – 
linha 2611 
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Quadro 30 – Letras maiúsculas e minúsculas do testamento 30 de Maria Ribeira  – 02 de abril de 

1693. Amanuense: Jorge de Sousa Pereira. 

 

Letra Maiúscula Minúscula inicial Minúscula medial Minúscula final 

A – a Antonio – linha 
2668 

 
 

 

aia – linha 2629 

 
 

 

goarda – linha 
2636 

 
 

 

maria – linha 
2620 

 
 

 

B – b Ø bem – linha 2627 

 
 

 

Tambem – linha 
2671 

 
 

 

Ø 

C – c Crus – linha 
2634256 

 
 

 

cha[g]as – linha 
2619 

 
 

 

MiZiricordia – 
linha 2630 

 
 

 

Ø 

D – d Declaro – linha 
2659 

 
 

 

deixo – linha 2652 

 
 

 

Edra – linha 2638 

 
 

 

Ø 

E – e Edra – linha 
2638 

 
 

 

Ø queiraõ – linha 
2636 

 
 

 

trindade – linha 
2626 
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F – f Ø fazer – linha 2623 

 
 

 

prefeito – linha 
2621 

 
 

 

Ø 

G – g Ø goarda – linha 
2636 

 
 

 

Roguei – linha 
2666 

 
 

 

Ø 

H – h Ø heẏ - linha 2662 

 
 

 

cha[g]as – linha 
2619 

 
 

 

Ø 
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I – i 
J – j 
(letras 
ramistas) 

Ø  
 
Joaõ – linha 
2640 

 
 

 

[i]nstro mento – 
linha 2616 

 
 

  
 
Ø 

Villa – linha 2618 

 
 

 
 
aia – linha 2629 

 
 

  
 
demajo – linha 
2618 

 
 

 
 
oanjo – linha 
2635 

 
 

 

Roguei – linha 
2666 

 
 

  
 
pedj – linha 2666 

 
 

 

L – l Ø libras – linha 2645 

 
 

 

Declaro – linha 
2659 

 
 

 

mortal – linha 
2622 

 
 

 

M – m  Ø maria – linha 2620 

 
 

 

nome – linha 
2636 

 
 

 

bem – linha 2627 

 
 

 



303 

 

 

N – n Ø nome – linha 2636 

 
 

 

ordenada – linha 
2665 

 
 

 

Ø 

O – o Ø ordenada – linha 
2665 

 
 

 

Robequa – linha 
2653 

 
 

 

Antonio – linha 
2668 

 
 

 

P-  p Ø prefeito – linha 
2621 

 
 

 

dispois – linha 
2658 

 
 

 

Ø 

Q – q Ø queiraõ – linha 
2636 

 
 

 

Robequa – linha 
2653 

 
 

 

Ø 

R – r Rodrigues – 
linha 2640 

 
 

 

Ø Crus – linha 2634 

 
 

 

uiuer – linha 
2630 
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S – s Sendo – linha 
2632 

 
 

 

seruido – linha 
2621 

 
 

 

dispois – linha 
2658 

 
 

  
 
prisioso – linha 
2634 

 
 

 

libras – linha 
2644 

 
 

 

T – t Ø trindade – linha 
2626 

 
 

  
 
tambem – linha 
2671 

 
 

 

mortal – linha 
2622 

 
 

 

Ø 

U – u 
V – v 
(letras 
ramistas) 

Ø  
 
Villa – linha 
2618 

 
 

 

 
uiuer – linha 2630 

 
 

  
 
Ø  
 

Crux – linha 2674 

 
 

  
 
seruido – linha 
2621 

 
 

 
 
Ø 

meu – linha 2623 

 
 

  
 
Ø 
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X – x Ø xpõ – christo – 
linha 2617 

 
 

 

deixo – linha 
2652 

 
 

 

Crux – linha 2675 

 
 

 

Y – y 
Ẏ - ẏ  

Ø Ø Ø may – linha 2637 

 
 

 
 
heẏ - linha 2662 

 
 

 
Z – z Ø Ø fazer – linha 2623 

 
 

 

Roiz – Rodriguez 
– linha 2674 
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Quadro 31 – Letras maiúsculas e minúsculas do testamento 31 de Francisco Farel  – 23 de junho 
de 1695. Amanuense: Antonio da Costa Agostim 

 

Letra Maiúscula Minúscula inicial Minúscula medial Minúscula final 

A – a Anna – linha 
2727 

 
 

 

alma – linha 2684 

 
 

 

saluação – linha 
2684 

 
 

 

Vera- linha 2690 

 
 

 

B – b Bueno – linha 
2752 

 
 

 

bom – linha 2708 

 
 

 

Izabel – linha 
2727 

 
 

 

Ø 

C – c Christo – linha 
2680 

 
 

 

ceis – linha 2775 

 
 

 

sinco – linha 
2726 

 
 

 

Ø 

D – d Declaro – linha 
2734 

 
 

 

deixo – linha 
2730 

 
 

 

Padre – linha 
2688 

 
 

 

Ø 

E – e Eterno – linha 
2688 

 
 

 

esmola – linha 
2747 

 
 

 

queira- linha 
2689 

 
 

 

leme – linha 2743 

 
 

 

F – f Ø filho – linha 2703 

 
 

 

perfeito – linha 
2682 

 
 

 

Ø 
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G – g Ø glorioza – linha 
2694 

 
 

 

legitimos – linha 
2728 

 
 

 

Ø 

H – h Ø herdeiros – linha 
2628 

 
 

 

Christo – linha 
2680 

 
 

 

Ø 

I – i 
J – j 
(letras 
ramistas) 

Izabel – linha 
2727 

 
 

  
 
Jezuz – linha 
2698 

 
 

 

interceder – linha 
2697 

 
 

  
 
jgreja – linha 
2701 

 
 

 
 
junho – linha 
2681 

 
 

 

herdeiros – linha 
2728 

 
 

  
 
quejraõ – linha 
2706 

 
 

 
 
hoje – linha 2778 

 
 

 

aqui – linha 2731 

 
 

  
 
dej – linha 2746 

 
 

 

L – l Ø legitimos – linha 
2728 

 
 

 

Declaro – linha 
2734 

 
 

 

Natural – linha 
2719 
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M – m Maria – linha 
2694 

 
 

 

morte –linha 
2683 

 
 

 

alma – linha 2684 

 
 

 

bom – linha 2708 

 
 

 

N – n Natural – linha 
2719 

 
 

 

nome – linha 
2696 

 
 

 

Anna – linha 
2727 

 
 

 

min – linha 2697 

 
 

 

 O – o Ø outro – linha 
2725 

 
 

 

nome – linha 
2696 

 
 

 

Bueno – linha 
2752 

 
 

 
P – p Padre – linha 

2688 

 
 

 

perfeito – linha 
2682 

 
 

 

esperamos – 
linha 2693 

 
 

 

Ø 

Q – q Ø queira- linha 
2989 

 
 

 

aqui – linha 2731 

 
 

 

Ø 

R – r Receber – linha 
2689 

 
 

 

Ø Eterno – linha 
2688 

 
 

 

Receber – linha 
2689 
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S – s San[cTissima] – 
linha 2687 

 

 

sinco – linha 
2726 

 
 

 

testemunha – 
linha 2781 

 
 

 

esperamos – 
linha 2693 

 
 

 

T – t Trindade – linha 
2688 

 
 

 

testemunha – 
linha 2781 

 
 

 

morte –linha  
2683 

 
 

 

Ø 

U – u 
V – v 
(letras 
ramistas) 

Vltima – linha 
2777 

 
 

  
 
Vera- linha 2690 

 
 

 

 
uiuer – linha 
2699 

 
 

 
 
 Ø  
 

testemunha – 
linha 2781 

 
 

  
 
saluação – linha 
2684 

 
 

 
 
Ø 

eu – linha 2681 

 
 

  
 
Ø 
 

X – x Ø xp.to – christo – 
linha 2698 

 
 

 

deixo – linha 
2730 

 
 

 

Ø 

Z – z  Ø Ø glorioza – linha 
2694 

 
 

 

Roiz – Rodriguez 
– linha 2725 
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Quadro 32 – Letras maiúsculas e minúsculas do testamento 32 de Manoel Gil de Siqueira  – 15 de 
setembro de 1695. Amanuense: João Sobrinho de Moraes 

 

Letra Maiúscula Minúscula inicial Minúscula medial Minúscula final 

A – a Antonio – linha 
2813 

 
 

 

aLma – linha 
2793 

 
 

 

goarda – linha 
2811 

 
 

 

Zuzana – linha 
2823 

 
 

 

B – b Bento – linha 
2848 

 
 

 

bracas – linha 
2840 

 
 

 

abito – linha 2803 

 
 

 

Ø 

C – c Cruzez – linha 
2806 

 
 

 

chagas – linha 
2897 

 
 

 

sinco – linha 
2899 

 
 

 

Ø 

D – d Domingos – 
linha 2821 

 
 

 

defuntos – linha 
2820 

 
 

 

erdeiros – linha 
2824 

 
 

 

Ø 

E – e aEsmola – linha 
2803 

 
 

 

erdeiros – linha 
2822 

 
 

 

Bento – linha 
2848 

 
 

 

Trindade – linha 
2809 

 
 

 

F – f Ø felix – linha 2798 

 
 

 

defuntos – linha 
2820 

 
 

 

Ø 
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G – g Ø goarda – linha 
2811 

 
 

 

chagas – linha 
2897 

 
 

 

Ø 

H – h Ø huã – linha 2810 

 
 

 

senhor – linha 
2792 

 
 

 

[I]oz|zeph – 
linhas 2812-2813 

 
 

 
I – i 
J – j  
(letras 
ramistas) 

Ignes – linha 
2798 

 
 

  
 
Iezu – linha 
2810 

 
 

 
 
Junto – linha 
2844 

 
 

 

Ø  
 
Ø 

sinco – linha 
2899 

 
 

  
 
anjo – linha 2810 

 
 

 

aqui – linha 2885 

 
 

  
 
Vendj – linha 
2846 
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L – l aLma – linha 
2793 

 
 

 

legitima – linha 
2819 

 
 

 

alma – linha 2787 

 
 

 

Manoel – linha 
2785 

 
 

 

M – m Manoel – linha 
2785 

 
 

 

misas – linha 
2815 

 
 

 

nome – linha 
2784 

 
 

 

epaixam – linha 
2791 

 
 

 
N – n Na – linha 2801 

 
 

 

natural – linha 
2816 

 
 

 

Domingos – linha 
2821 

 
 

 

Ø 

 O – o Ø ordeno – linha 
2886 

 
 

 

nome – linha 
2784 

 
 

 

Roguo  - linha 
2798 

 
 

 
P – p Pesoaz – linha 

2809 

 
 

 

peço – linha 2792 

 
 

 

Respeito – linha 
2858 

 
 

 

Ø 

Q – q [Q]uero – linha 
2865 

 
 

 

quatorze – linha 
2840 

 
 

 

aqui – linha 2885 

 
 

 

Ø 
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R – r Roguo  - linha 
2798 

 
 

 
 
 

reis – linha 2858 

 
 

  
 
respeito – linha 
2858 

 
 

 

natural – linha 
2816 

 
 

 

senhor – linha 
2792 

 
 

 

S – s Ø senhor – linha 
2792 

 
 

 

aEsmoLa – linha 
2804 

 
 

 
 
misas – linha 
2815 

 
 

 

Ignes – linha 
2798 

 
 

 
 
Pesoas – linha 
2809 

 
 

 

T – t Trindade – linha 
2809 

 
 

 

testamenteiros – 
linha 2887 

 
 

 

Antonio – linha 
2813 

 
 

 

Ø 
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U – u 
V – v 
(letras 
ramistas) 

Ultima – linha 
2890 

 
 

  
 
Vendj – linha 
2876 

 
 

 

 uezes – linha 
2879 

 
 

 
 
Ø 

ouue – linha 
2847 

 
 

  
 
ouue – linha 
2847 

 
 

 
 
Ø 

Iezu – linha 2810 

 
 

  
 
Ø 

X – x Ø Ø epaixam – linha 
2791 

 
 

 

felix – linha 2798 

 
 

 

Ẏ - ẏ Ø ẏa – linha 2817 

 
 

 

aẏa – linha 2793 

 
 

 

sẏ - linha 2864 

 
 

 
Z – z  Zuzana – linha 

2823 

 
 

 

Ø Cruzez – linha 
2806 

 
 

 

Ø 

 



315 

 

Quadro 33 – Letras maiúsculas e minúsculas do testamento 33 de Francisco Coelho de Abreu – 
29 de agosto de 1697. Amanuense: Alberto Dias de Carvalho 

 

Letra Maiúscula Minúscula inicial Minúscula medial Minúscula final 

A – a Asino – linha 
2984 

 
 

 

anjo – linha 2921 

 
 

 

Vieras – linha 
2947 

 
 

 

Maria – linha 
2920 

 
 

 

B – b Bernarda – 
linha 2942 

 
 

 

braças – linha 
2946 

 
 

 

Resebeu – linha 
2915 

 
 

 

Ø 

C – c Coelho – linha 
2942 

 
 

 

chagas – linha 
2917 

 
 

 

merce – linha 
2917 

 
 

 

Ø 

D – d Deus – linha 
2906 

 
 

 

dizer – linha 2935 

 
 

 

ordeno – linha 
2975 

 
 

 

ad – linha 2974 
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E – e Ø espingarda – 
linha 2955 

 
 

 
 
estando257 – linha 
2909 

 
 

 

Coelho – linha 
2942 

 
 

 

Padre – linha 
2914 

 
 

 

F – f Filho – linha 
2927 

 
 

 

fazer – linha 
2965 

 
 

 

perfeit[o]- -linha 
2909 

 
 

 

Ø 

G – g Ø guarda – linha 
2935 

 
 

 

chagas – linha 
2917 

 
 

 

Ø 

H – h Ø huã – linha 2958 

 
 

 

Filho – linha 2927 

 
 

 

Ø 
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I – i 
J – j 
(letras 
ramistas) 

Igreia – linha 
2925 

 
 

 
 
Ioão – linha 
2970 

 
 

  
 
Ø 

isto – linha 2960 

 
 

  
 
iunto – linha 2931 

 
 

 
 
Ø 

Asino – linha 
2984 

 
 

  
 
Igreia – 
linha2954 

 
 

 
 
anjo – linha 2921 

 
 

 

uendi – linha 
2969 

 
 

  
 
Ø 
 

L – l Ø legitimo – linha 
2942 

 
 

 

ultima – linha 
2981 

 
 

 

natural – linha 
2941 

 
 

 

M – m Maria – linha 
2920 

 
 

 

meẏa – linha 
2939 

 
 

 

legitimo – linha 
2942 

 
 

 

tam bem – linha 
2952 

 
 

 

N – n Ø natural – linha 
2941 

 
 

 

Estando – linha 
2909 

 
 

 

Ø 
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 O – o Ø ordeno – linha 
2975 

 
 

 

Ioão – linha 2970 

 
 

 

seruido – linha 
2912 

 
 

 

P – p Padre – linha 
2914 

 
 

 

paixaõ – linha 
2927 

 
 

 

espingarda – 
linha 2955 

 
 

 

Ø 

Q – q Ø quantos – linha 
2907 

 
 

 
 

desiquera – linha 
2944 

 
 

 

Ø 

R – r Rogei – linha 
2987 

 
 

 

resebeu – linha 
2915 

 
 

 

Bernarda – linha 
2942 

 
 

 

fazer – linha 
2965 

 
 

 

S – s Ø seruido – linha 
2912 

 
 

 

isto – linha 2960 

 
 

 

Deus – linha 
2906 

 
 

 
T – t Taubathe – 

linha 2941 

 
 

 

tambem – linha 
2953 

 
 

 

quantos – linha 
2907 

 
 

 

Ø 
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U – u 
V – v 
(letras 
ramistas) 

Ø  
 
Vieras – linha 
2947 

 
 

 

ultima – linha 
2981 

 
 

  
 
uiolante – linha 
2944 

 
 

 
 
Ø 

Taubathe – linha 
2941 

 
 

  
 
seruido – linha 
2912 

 
 

 
 
Ø 

Iezu – linha 
2908 

 
 

  
 
Ø 

X – x Ø xp.to – christo – 

linha 2923 

 

 

paixaõ – linha 
2927 

 
 

 

Ø 

Ẏ - ẏ - ÿ Ø Ø meẏa – linha 2939 

 
 

 

Emparatÿ – 
linha 2970 

 
 

 
Z – z  Ø Ø dizer – linha 2935 

 
 

 

edez – linha 
2960 
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Quadro 34 – Letras maiúsculas e minúsculas do testamento 34 de Diogo Teixeira da Cunha – 13 
de novembro de 1698. Amanuense: Mestre de Campo Carlos Pedroso da Silveira  

 

Letra Maiúscula Minúscula inicial Minúscula medial Minúscula final 

A – a Amaral – linha 
3010 

 
 

 

amor – linha 
3017 

 
 

 

habito – linha 
3024 

 
 

 

Veiga – linha 
3001 

 
 

 
B – b Bicuda – linha 

3020 

 
 

 

bem – linha 2997 

 
 

 

publico – linha 
2993 

 
 

 

Ø 

C – c Cazado – linha 
3001 

 
 

 

chagas  - linha 
2995 

 
 

 

face – linha 3001 

 
 

 

Ø 

D – d Deos – linha 
2992 

 
 

 

deixo – linha 
3021 

 
 

 

vontade – linha 
3034 

 
 

 

Ø 
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E – e Em – linha 2991 

 
 

 

erdeiros – linha 
3002 

 
 

 
 
emComendo258 – 
linha  - linha 2998 

 
 

 

testamenteiros – 
linha 3031 

 
 

 

Padre – linha 
2991 

 
 

 

F – f Ø face – linha 3001 

 
 

 

perfeito – linha 
2996 

 
 

 

Ø 

G – g Gaspar – linha 
3009 

 
 

 

gentio – linha 
3007 

 
 

 

Jgreja – linha 
3001 

 
 

 

Ø 

H – h Ø habito – linha 
3024 

 
 

 

Machado – linha 
3030 

 
 

 

Jozeph – linha 
3010 
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I – i 
J – j 
(letras 
ramistas) 

Irmaõ – linha 
3022 

 
 

  
 
Jgreja – linha 
3001 

 
 

  
 
Jacarehii – linha 
3017 

 
 

 

inportantes- linha 
2997 

 
 

  
 
iustissas – linha 
3017 

 
 

 

erdeiros – linha  
3002 

 
 

  
 
Aiuda – linha 
3026 

 
 

 
 
Seja – linha 3022 

 
 

 
 

Jacarehii – linha 
3017 

 
 

  
 
Ø 

L – l Leite – linha 
3009 

 
 

 

livras – linha 
3006 

 
 

 
 
lhe – linha 3018 

 
 

 

Religiozo – linha 
3010 

 
 

 

Amaral – linha 
3010 
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M – m Machado – linha 
3030 

 
 

 

meu – linha 3022 

 
 

 

Irmaõ – linha 
3022 

 
 

 

bem – linha 
2997 

 
 

 

N – n Nossa – linha 
3026 

 
 

 

naturais – linha 
3000 

 
 

 

santos – linha 
3011 

 
 

 

Ø 

 O – o Ø ouro – linha 3015 

 
 

 

emComendo – 
linha  - linha 2998 

 
 

 

Cazado – linha 
3001 

 
 

 
P – p Padre – linha 

2991 

 
 

 

publico – linha 
2993 

 
 

 

Jozeph – linha 
3010 

 
 

 

Ø 

Q – q Ø quinze – linha 
3011 

 
 

 

Requeiraõ – linha 
3033 

 
 

 

Ø 

R – r Rodrigues – 
linha – 3012  

 
 

 

religiozo – linha 
3010 

 
 

 

naturais – linha 
3000 

 
 

 

amor – linha 
3017 
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S – s Saibaõ – linha 

 
  

 

sam – linha 2995 

 
 

 
 
 

iustissas – 
linha3017 

 
 

 

Deos – linha 
2992 

 
 

 
 
Antunes – linha 
3001 

 
 

 
T – t Tahibate – linha 

2995 

 
 

 

testamenteiros – 
linha 3031 

 
 

 

Leite – linha 3009 

 
 

 

Ø 

U – u Ø ultima – linha 
3034 

 
 

 

Bicuda – linha 
3020 

 
 

 

meu – linha 
3022 

 
 

 

V – v Veiga – linha 
3001259 

 
 

 

vontade – linha 
3034 

 
 

 

livras – linha 
3006 

 
 

 

Ø 

X – x Ø Ø deixo – linha 
3021 

 
 

 

Ø 
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Y – y 
Ẏ - ẏ 

Ø Ø saya – linha 3012 

 
 

 

assiney – linha 
3036 

 
 

 
 
pedẏ - linhs 
3035 

 
 

 
Z – z  Ø Ø quinze – linha 

3011 

 
 

 

Matriz – linha 
3025 
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Quadro 35 – Letras maiúsculas e minúsculas do testamento 35 do Capitão Bento Gil de Siqueira e 
Maria Luz – 10 de dezembro de 1698. Amanuense: João Vaz Cardoso 

Letra Maiúscula Minúscula inicial Minúscula medial Minúscula final 

A – a Anjos – linha 
3061 

 
 

 

almas – linha 
3065 

 
 

 

goarda – linha 
3061 

 
 

 

luzia – linha 
3102 

 
 

 

B – b Bento – linha 
3063 

 
 

 

bulas – linha 
3131 

 
 

 

tambem – linha 
3058 

 
 

 

Ø 

C – c Christo – linha 
3042 

 
 

 

conpoziçaõ – 
linha 3131 

 
 

 

Vicente – linha 
3136 

 
 

 

Ø 

D – d Deos – linha 
3040 

 
 

 

diuinas – linha 
3056 

 
 

 

uontade – linha 
3138 

 
 

 

ad – linha 3147 

 
 

 

E – e Eterno – linha 
3053 

 
 

 

esmola – linha 
3128 

 
 

 

legitimo – linha 
3095 

 
 

 

Madre – linha 
3060 
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F – f Filho – linha 
3039 

 
 

 

filho – linha 3070 

 
 

 

conformidade – 
linha 3049 

 
 

 

Ø 

G – g Ø goarda – linha 
3061 

 
 

 

Unigenito – linha 
3070 

 
 

 

Ø 

H – h Ø hunidas – linha 
3050 

 
 

 

filho – linha 3070 

 
 

 

Ø 

I – i 
J – j 
(letras 
ramistas) 

Jgreia – linha 
3068 

 
 

  
 
Jesu – linha 
3042 

 
 

 

interceder – linha 
3064 

 
 

  
 
ia – linha 3056 

 
 

 
 
justiças – linha 
3150 

 
 

 

legitimo – linha 
3095 

 
 

  
 
Jgreia – linha 
3068 

 
 

 
 
Anjos – linha 
3061 

 
 

 

Roguei – 
linha 3140 

 
 

  
 
Ø 
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L – l Ø legitimo – linha 
3095 

 
 

 

almas – linha 
3065 

 
 

 

natural – linha 
3097 

 
 

 

M - m Madre – linha 
3060 

 
 

 

morrer – linha 
3133 

 
 

 

ultima – linha 
3138 

 
 

 

tambem – linha 
3058 

 
 

 

N – n Ø natural – linha 
3097 

 
 

 

hunidas – linha 
3050 

 
 

 

in – linha 3145 

 
 

 

 O – o Ø outra – linha 
3120 

 
 

 

morrer – linha 
3133 

 
 

 

Christo – linha 
3042 

 
 

 
P – p Paulo – linha 

3097 

 
 

 

paixão – linha 
3055 

 
 

 

conpoziçaõ – 
linha 3131 

 
 

 

Ø 

Q – q Ø queira – linha 
3054 

 
 

 

aq.m – aquem – 
linha 3161 

 
 

 

Ø 
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R – r Rogamos – 
linha 3071 

 
 

 

roguei – linha 
3140 

 
 

 

queira – linha 
3054 

 
 

 

interced[e]r – 
linha 3064 

 
 

 

S – s Seis – linha 
3090 

 
 

 

sancto – linha 
3040 

 
 

 

esmola – linha 
3128 

 
 

 

Deos – linha 
3040 

 
 

 
T – t Trinda[d]e – 

linha 3039 

 
 

 

tambem – linha 
3058 

 
 

 

Bento – linha 
3062 

 
 

 

Ø 

U – u 
V – v 
(letras 
ramistas) 

Unigenito – 
linha 3070 

 
 

  
 
Vicente – linha 
3136 

 
 

 

ultima – linha 
3138 

 
 

  
 
uontade – linha 
3138 

 
 

  
 
Ø 

Paulo – linha 
3097 

 
 

  
 
diuinas – linha 
3056 

 
 

 
 
Ø 

Jesu – linha 
3042 

 
 

 
 
Ø 
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Quadro 36 – Ltras maiúsculas e minúsculas do testamento 36 de Cornélio da Rocha  – 27 de julho 
de 1699. Amanuense: Capitão Manoel da Costa Cabral 

 

Letra Maiúscula Minúscula inicial Minúscula medial Minúscula final 

A – a Almas – linha 
3221 

 
 

 

alguma – linha 
3196 

 
 

 

guarda – linha 
3216 

 
 

 

Villa – linha 
3197 

 
 

 

B – b SeBastia[õ] – 
linha 3207 

 
 

 

bontade – linha 
3238 

 
 

 

Rebogados – linha 
3239 

 
 

 

Ø 

C – c Clara – linha 
3197260 

 
 

 

Ø ECleziasticas – 
linha 3236 

 
 

 

Ø 
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X – x Ø Ø paixão – linha 
3054 

 
 

 

Ø 

Y – y  
Ẏ - ẏ 

Ø Ø desyqueira – 
linha 3044 

 
 

 

sẏ - linha 
3048 

 
 

 

Z – z Ø Ø conpoziçaõ – 
linha 3131 

 
 

 

Cruz – linha 
3071 

 
 

 



331 

 

 

D – d Deus – linha 
3175 

 
 

 

defuntt[a] – linha 
3227 

 
 

 

erderos – linha 
3219 

 
 

 

Ø 

E – e Eu – linha 
3176 

 
 

 

erderos – linha 
3219 

 
 

 

uerdade – linha 
3226 

 
 

 

bontade – linha 
3238 

 
 

 

F – f Ø filho – linha 
3231 

 
 

 

defuntt[a] – linha 
3227 

 
 

 

Ø 

G – g Ø guarda – linha 
3216 

 
 

 

Rogo – linha 3246 

 
 

 

Ø 

H – h Ø huã[s] – linha 
3223 

 
 

 

filho – linha 3231 

 
 

 

Ø 
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I – i 
J – j 
(letras 
ramistas) 

Ø  
 
Ø 

igreia – linha 
3205 

 
 

  
 
jzabel – linha 
3218 

 
 

 
 
ja – linha 3227 

 
 

 

Maria – linha 3204 

 
 

  
 
igreia – linha 3205 

 
 

 
 
aoAnjo – linha 
3216 

 
 

 

Comprei – linha 
3224 

 
 

  
 
Ø 

L – l ManoeL – 
linha 3241 

 
 

 

lligitimos – linha 
3219 

 
 

 

ultima – linha 
3238 

 
 

 

mil – linha 3245 

 
 

 

M – m Maria – linha 
3204 

 
 

 

mil – linha 3245 

 
 

 

nome – linha 3229 

 
 

 

queiram – linha 
3208 

 
 

 
N – n Ø nome – linha 

3229 

 
 

 

trindade – linha 
3182 

 
 

 

Ø 
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 O – o Ø outros – linha 
3239 

 
 

 

Rebogados – linha 
3239 

 
 

 

aquilo – linha 
3209 

 
 

 

P – p Ø por – linha 3193 

 
 

 

Comprei – linha 
3179 

 
 

 

Ø 

Q – q Ø queiram – linha 
3208 

 
 

 

aquilo – linha 
3209 

 
 

 

Ø 

R – r Rogo – linha 
3246 

 
 

 

Ø Clara – linha 3197 

 
 

 

por – linha3193 

 
 

 

S – s SeBastia[õ] – 
linha 3207 

 
 

 

seruido – linha 
3179 

 
 

 

ECleZiasticas – 
linha 3236 

 
 

 

Deus – linha 
3175 

 
 

 
 
Almas – linha 
3220 
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T – t Tenho – linha 
3217 

 
 

 

trindade – linha 
3182 

 
 

 

ECleZiasticas – 
linha 3236 

 
 

 
 
outros – linha 
3239 

 
 

 

Ø 

U – u 
V – v 
(letras 
ramistas) 

Ø  
 
Villa – linha 
3197 

 
 

 

ultima – linha 
3238 

 
 

  
 
uerdade – linha 
3226 

 
 

 
 
Ø  

alguma – linha 
3196 

 
 

  
 
seruido – linha 
3179 

 
 

 

seu – linha 
3212 

 
 

  
 
Ø 

X – x Ø Ø paixam – linha 
3191 

 
 

 

Ø 
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Z – z  jZabel – linha 
3218 

 
 

 
 
 

Ø Fazer – linha 3180 

 
 

 
 

 Cazas – linha 
3223 

 
 

 

Ø 

 

 
Quadro 37 – Letras maiúsculas e minúsculas do testamento 37 de Maria de Unhate Madurga – 29 

de outubro de 1700. Amanuense: Padre João de Faria Fialho 
 

Letra Maiúscula Minúscula inicial Minúscula medial Minúscula final 

A – a Anjo – linha 
3274 

 
 

 

asigneẏ - linha 
3330 

 
 

 

Beatris – linha 
3305 

 
 

 

Maria – linha 327 

 
 

 

B – b Beatris – linha 
3305 

 
 

 

beins – linha 
3319 

 
 

 

trabalhos – linha 
3270 

 
 

 

Ø 

C – c Christão – linha 
3324 

 
 

 

cazad[a] – linha 
3306 

 
 

 

interceder – linha 
3276 

 
 

 

Ø 
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D – d Deos – linha 
3272 

 
 

 

deixo – linha 
3291 

 
 

 

Getr[u]des- linha 
3297 

 
 

 

Ø 

E – e Etern[o] – linha 
3265 

 
 

 

erdeiro – linha 
3308 

 
 

 

Igreja – linha 
3279 

 
 

 

Trindade – linha 
3265 

 
 

 

F – f Filho – linha 
3266 

 
 

 

forma – linha 
3328 

 
 

 

perfe[i]to – linha 
3259 

 
 

 

Ø 

G – g Getr[u]des- 
linha 3297 

 
 

 

guarda – linha 
3274 

 
 

 

Unigenito – linha 
3266 

 
 

 

Ø 

H – h Ø habito – linha 
3288 

 
 

 

Filho – linha 3266 

 
 

 

Iozeph – linha 
3296 
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I – i 
J – j 
(letras 
ramistas) 

Igreja – linha 
3279 

 
 

 
 
Iozeph – linha 
3296 

 
 

 
 
Joaõ – linha 
3333 

 
 

 
 

interceder – 
linha 3276 

 
 

  
 
iunto – linha 
3287 

 
 

 
 
Ø  
 

erdeiro – linha 
3308 

 
 

  
 
hoie – linha 
3321 

 
 

 
 
Anjo – linha 
3274 

 
 

 

Roguei – linha 
3322 

 
 

  
 
Ø 

L – l Leẏte – linha 
3330 

 
 

 

ler – linha 3323 

 
 

 

ultima – linha 
3321 

 
 

 

natural – linha 
3304 

 
 

 

M – m Maria – linha 
3272 

 
 

 

meu – linha 
3314 

 
 

 

forma – linha 
3328 

 
 

 

mim – linha 
3300 
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N – n Nossa – linha 3301 

 
 

  

natural – linha 
3304 

 
 

 

ordeno – linha 
3313 

 
 

 

in – linha 3317 

 
 

 

 O – o Outra – linha 3302 

 
 

 

ordeno – linha 
3313 

 
 

 

rogo – linha 3326 

 
 

 

habito – linha 
3288 

 
 

 

P – p Pedro – linha 3294 

 
 

 

perfe[i]to – 
linha3259 

 
 

 

corpo – linha 
3277 

 
 

 

Ø 

Q – q Ø quanto – linha 
3211 

 
 

 

liquidamente – 
linha 3309 

 
 

 

Ø 

R – r Roguei – linha 3322 

 
 

 

rogo – linha 
3326 

 
 

 

Etern[o] – linha 
3265 

 
 

 

ler – linha 3323 

 
 

 

S – s Successo – linha 
3287 

 
 

 
 

seruiço – linha 
3284 

 
 

 

Christão – linha 
3324 

 
 

 

Deos – linha 
3272 
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T – t Trindade – linha 
3265 

 
 

 

trabalhos – linha 
3270 

 
 

 

Outra – linha 
3302 

 
 

 

Ø 

U – u 
V – v 
(letras 
ramistas)  

Vnigenito – linha 
3266 

 
 

  
 
Uirgẽ – linha 3272 

 
 

 

ultima – linha 
3221 

 
 

 
 
 uontade – linha 
3221 

 
 

 
 
virem – linha 
3256 

 

 

iunto – linha 
3287 

 
 

  
 
seruiço – linha 
3285 

 
 

 

meu – linha 
3314 

 
 

  
 
Ø 

X – x Ø Ø deixo – linha 
3291 

 
 

 

Ø 

Ẏ - ẏ Ø Ø Leẏte – linha 
3329 

 
 

 

asigneẏ - 
linha 3330 

 
 

 
Z – z  Ø Ø cazad[a] – linha 

3306 

 
 

 

Ø 
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4.2.1.O alfabeto da Escrita dos testamentos taubateanos 

Com o intuito de examinar os resultados, unir as diferentes ocorrências das 

mesmas letras e chamar a atenção para a diferença dos traçados, para assim 

compreender as particularidades da escrita dos amanuenses dos testamentos 

estudados, apresenta-se o alfabeto maiúsculo e minúsculo do corpus. 

Para tentar caracterizar as letras maiúsculas e minúsculas, levou-se em 

consideração a pautação imaginária de um tetragrama, ou seja, linhas semelhantes 

à de um caderno de caligrafia (figura 66).  As letras maiúsculas, além da linha média 

“b”, ocupam a linha superior e, quando apresentam cauda, a linha inferior. Já as 

minúsculas ocupam a linha base, e em alguns casos, sua haste atinge a linha 

superior e sua cauda, a linha inferior. 

Para os quadros gerais, foi selecionado um exemplo para cada variante da 

letra, com base no seu ductus. Há para cada letra maiúscula de uma a quatro 

variantes. No caso das minúsculas, esse número aumenta, chegando a identificar-se 

até dez diferentes traçados para uma mesma letra. 

 

 

Figura 66 – Regramento de um caderno de caligrafia. (FACHIN, 2008, p.81) 

 

Para as letras que apresentam maior dificuldade de identificação, utilizou-se o 

alfabeto levantado por Barata (1590), já mostrado neste capítulo e a apostila 

disponibilizada pelo curso de Paleografia e Diplomática, da Universidade Aberta 

(2013). Os termos empregados para a ‘descrição das letras baseiam-se nos 

elementos apontados por Mallon (p. 166) deste trabalho e em alguns casos, 

baseados em Fachin (2008, p. 83-111).  A interpretação do ductus é esclarecido por 

meio de setas, que indicam o possível caminho do traçado da letra261.  

Por vezes, somente o traçado foi suficiente para a distinção entre as letras 

maiúsculas e minúsculas, ou seja, o critério utilizado foi a forma, mesmo que o 

                                                           
261

 Utilizou-se o trabalho de Fachin (2008)  como modelo para descrever a letras e o mesmo auxiliou 
na indicação do programa para fazer o modelo das letras e a colocação da setas. Sinceros 
agradecimentos por isto. 



341 

 

módulo fosse igual. Em outras ocorrências, considerou-se a dimensão da letra como 

um traço importante de distinção entre maiúscula e minúscula. Com isso, a distinção 

baseou-se no ductus e no módulo, devido a ocorrências semelhantes entre as letras 

<a>, <c>, <l>, <m>, <n>, <s>, <v>,<z>. Quando se considerou o traçado das letras 

idêntico, optou-se por diferenciá-las pela dimensão, para decidir se a letra era 

maiúscula ou minúscula. 

As letras <a>, <m>, <n> e <x>, em algumas ocorrências, se apresentam com 

o mesmo ductus de minúsculos, mas em maior dimensão. Com o <l> ocorreu o 

contrário: apresenta-se com o traçado identificado com maiúsculo, no entanto em 

dimensão menor. O <c> só pode ser definido entre maiúsculo e minúsculo pelo seu 

módulo. Em algumas ocorrências, considerou-se a letra maiúscula quando o traçado 

ultrapassou a linha média b, como por exemplo com as letras <s> e o <z>.  Como há 

muitas vezes dúvida quanto a essas letras serem maiúsculas ou minúsculas, optou-

se por descrevê-las somente na categoria das letras minúsculas. A letra <s> da 

palavra “Saibam” dos testamentos 4, 13, 16 e 20 foi transcrita como maiúscula na 

edição semidiplomática, mas não consta nos quadros das letras, pois foi julgada 

como letra capitular262 e aparece somente no início dos testamentos em questão. A 

letra capitular também aparece na letra <p> da palavra “Primeiramente” do 

testamento 13. 

Diante dessas dificuldades de decifração e as diversas tentativas de realizar 

um trabalho com cientificismo, para que seja refletida fielmente o texto,  percebe-se 

que  por mais rigorosas que sejam a leitura e a utilização de critérios, a edição  é 

subjetiva e passíveis de erros. 

Percebe-se, assim, o esforço da Filologia para evitar a subjetividade na 
transcrição dos textos e para solidificar, efetivamente, o seu aparato teórico-
metodológico. No entanto, é forçoso reconhecer que editar um texto é, 
fundamentalmente, uma tarefa subjetiva, pois resulta da interpretação do 
editor ou, em outros termos, da decifração que o editor faz dos documentos 
originais (XAVIER, 2011, p.717). 

 

As normas de transcrição e os critérios de leitura elaborados com rigor, fruto 

de exaustiva leitura, podem garantir  uma maior fidedignidade da edição e assegurar 

a cientificidade da pesquisa filológica. Entretanto, não atestam uma edição sem 

possíveis oscilações de leitura e distinções errôneas dos caracteres gráficos dos 

textos. 

                                                           
262

 Capitular: Letra inicial maiúsculas de textos ou documentos, às vezes bastante ornadas e 
coloridas. Cf.: Leal; Siqueira, 2011, p.38. 
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4.2.1.1 Descrição do ductus das formas mais frequentes de maiúsculas e 

minúsculas  

 

Quadro 38 – Letras/ Caracteres maiúsculas do corpus 

A 

           

          

          

  

B 

           

             

   

C 

            

             

           

D 
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E 

             

            

       

F 

         

  

G 

        

H 

  

I 

            

        

J 

           

          

    

L 
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M 

           

          

         

N 

           

 

O 

      

P 

          

           

  

Q 

    

R 
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S 

          

            

T 

         

      

U 

      

V 

            

           

     

X 

    

Y 

 

Z 

           

 

 

As letras maiúsculas, em geral, são de fácil identificação, mesmo 

apresentando certa variação. As letras <C>, <D>, <L>, <S>, <V> e <Z> são as que 

apresentaram maior dificuldade de identificação, pela semelhança com suas 

correspondentes minúsculas.  
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As letras ramistas <J> e <V> 263, tanto maiúsculas quanto minúsculas, são 

constantes nos testamentos, exceto no testamento 34, em que não há a ocorrência 

da variação da letra <j>. Elas aparecem como variantes gráficas de <i> e <u>,  ou 

seja, são letras alógrafas264, que eram utilizadas sem regra evidente. Nota-se que 

em algumas ocasiões os caracteres apresentam-se representando fonemas 

vocálicos e semivocálicos, e em outras representam fonemas consonantais, 

permitindo constatar que a preferência por determinada letra estava relacionada a 

vontade do autor, devido também ao período em que havia divergências entre optar 

pela ortografia etimológica ou a ortografia fonética. 

Em diversos testamentos, as letras <B>, <C>, <D>, <E>, <G>, <L>, <R> e 

<Z>  são maiúsculas na posição medial. O módulo das letras varia muito. Alguns 

punhos as escrevem com dimensões maiores, ultrapassando a pautação imaginária, 

outros as escrevem  num tamanho reduzido, dificultando a diferenciação com as 

minúsculas. Após essas observações gerais, segue-se um estudo atento das 

principais formas encontradas para cada letra, maiúsculas e minúsculas. Além das 

formas, descreve-se também o ductus para cada um dos casos examinados.  Vale 

ressaltar que a proposta quanto ao traçado das letras, é uma hipótese levantada a 

partir do exame direto das fontes. 

  

Letra <A>: 

 

 

  

 

A letra <A> não apresenta grandes variações em seu módulo, nem em seu 

traçado, com exceção das letras dos testamentos 3 e 29, que são semelhantes a 

minúsculas ,mas de tamanho maior, e a do testamento 4, que apresenta a letra <A> 

duplicada. Há três formas básicas. A primeira forma começa com traço oblíquo à 

esquerda na linha base, variando em uma curva maior e menor, sobe até próximo à 

linha superior e desce paralela. Na linha de base, curva-se à direita e termina com 

traço na linha média “b”; ou continua no mesmo traço, que sobe em curva para a 

                                                           
263

 São denominadas as letras <j> e <v> ramistas porque foi o humanista Pierre de La Ramée quem 
as distinguiu das letras <i> e <u>, no século XVI.  A dissertação de Araújo (2007) traz uma pesquisa 
exaustiva sobre o tema. 
264

 Alógrafo – Variantes gráficas que se desenvolveram na história da escrita, por exemplo, o 
emprego intercambiável entre i e j ou de u e v. Cf. em: Araújo, 2007, p. 13. 
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esquerda, unindo os traços verticais. A segunda forma começa da mesma maneira 

que a primeira, mas, ao chegar próximo à linha superior, encerra a haste. Paralelo à 

haste, começa outro traço do alto e desce até a linha base, de onde sube uma linha 

curva, que une os dois traços verticais. A terceira forma começa com traço em 

círculo voltado para a esquerda e termina com traço inclinado à direita.  

 

Letra <B>: 

 

 

  

 

A letra <B> apresenta várias formas, que podem ser reduzidas a três  

básicas. A primeira forma começa com traço oblíquo à direita na linha média “b”, 

sobe até a linha superior e desce até a linha base. Curva-se para a esquerda e sobe 

novamente até a linha superior, dirigindo-se para a direita; desce fazendo duas 

curvas até a linha base e termina com uma curva. A segunda forma começa com 

traço descendente até a linha base, curva-se para a direita e sobe até próximo à 

linha superior, terminado ao descer com duas curvas até a linha base. No fim do 

traçado, algumas letras se apresentam abertas na parte inferior. A terceira forma 

começa com traço descendente da linha superior, até a linha base (em algumas 

ocorrências, esse traço começa na linha média “b”, sobe até a linha superior e desce 

até a linha base). Na linha média “b”,  sobe traço oblíquo à esquerda, que, ao atingir 

a linha superior, desce, fazendo duas curvas até a linha base.  

 

Letra <C>: 

 

 

 

 

A letra <C> é facilmente confundida com a sua correspondente minúscula e 

há somente duas formas básicas. A primeira forma começa com traço em curva à 

direita na linha média “b, que sobe até a linha superior e desce, com uma curva 

voltada para a esquerda, até a linha base. A segunda forma começa com traço 

oblíquo à esquerda, que começa na linha superior e desce até a linha base.  
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Letra <D>: 

 

 

  

  

A letra <D> pode ser confundida com sua correspondente minúscula em 

alguns casos. O traçado é muito variado, podendo-se reduzir a três formas básicas. 

A primeira forma começa com traço descendente da linha média “b” até a linha base,  

de onde sobe uma curva voltada para a direita, até atingir a linha superior; desce em 

curva voltada para a esquerda. A segunda forma começa com traço descendente 

oblíquo à direita da linha média “b” até a linha base, curva-se para a esquerda, sobe 

até a linha superior e finaliza com uma curva voltada para a direita, até a linha base. 

O traço curva-se na linha base, unindo as extremidades. A terceira forma começa 

com traço oblíquo ascendente à direita da linha média “b” até a linha superior e 

descendente até a linha base. Na linha inferior, o traço inclina-se para a esquerda e 

sobe novamente até a linha superior, dirigindo-se para a direita; desce oblíquo até a 

linha base e termina com outra curva à esquerda.  

 

Letra <E>: 

 

 

 

 

A letra <E> apresenta duas formas básicas. A primeira forma começa com 

traço em curva descendente à esquerda da linha superior até a linha média “b”, 

repete-se a curva à esquerda, até atingir a linha base. A segunda forma começa 

com traço em curva descendente à esquerda na linha superior, formando na linha 

média “b” uma curva à direita; termina com outra curva à esquerda até a linha base.  

 

Letra <F>: 

 

 

   

 

A letra <F> apresenta várias formas, que podem ser reduzidas a quatro 

básicas. A primeira forma começa com traço em curva à direita na linha superior, 

desce até a linha base, com curva à esquerda. O traço vertical cruza-se com o traço 
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horizontal na extremidade superior. O traço horizontal termina em curva ascendente 

À direita. A segunda forma começa traço ascendente da linha média “b” até próximo 

à linha superior; desce em curva à esquerda, até a linha base. O fim desse traço 

pode variar com curva à esquerda ou à direita. Na linha superior há um traço 

horizontal maior e, ao centro do traço vertical, há um traço horizontal. A terceira 

forma começa com traço ascendente da linha média “b” até próximo à linha superior 

e desce até a linha base; curva-se à direita, de onde sobe em curva à esquerda, por 

cima do traço anterior. A quarta forma começa com traço ascendente da linha média 

“b” até a linha superior, desce oblíquo à esquerda, até a linha base, e termina com 

traço na linha média “b”, o qual se sobrepõe ao traço anterior.   

 

Letra <G>:  

 

 

  

  

A letra <G> apresenta três formas básicas. A primeira forma começa com 

traço em curva descendente à esquerda da linha superior até a linha base; curva-se 

à direita, sobe até a linha média “b” e desce até a linha inferior; termina em curva à 

esquerda. A segunda forma começa em curva descendente à esquerda da linha 

superior até a linha base; curva-se à direita, até a linha média “b”. Termina com traço 

horizontal na linha média “b”. A terceira forma começa com traço em curva 

descendente à esquerda da linha superior até a linha base, curva-se à direita e 

desce até a linha inferior. Outro traço começa na linha inferior e sobe, cortando o 

traço anterior na altura da linha base.  

 

Letra <H>: 

 

 

 

A letra <H> tem somente uma forma. Começa com traço ascendente da linha 

média “b” até a linha superior e desce até a linha base; encerra sua haste com uma 

curva à esquerda. Da linha superior, em paralelo ao primeiro traço, parte um traço 

que desce até a linha base e termina sua haste com um pequeno traço para a 
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esquerda ou para a direita. Um traço horizontal na altura da linha média “b” une as 

duas hastes.  

 

Letra <I>:  

 

 

   

 

A letra <I> confunde-se em algumas ocorrências com a letra <J>. O <I> 

identifica-se pela ausência de cauda.  No corpus, <I> e <J> são alógrafos. O <I> 

apresenta quatro formas básicas. A primeira começa com traço horizontal 

descendente à esquerda até a linha base; termina em curva à esquerda e 

ascendente, cortando o traço vertical. A segunda  forma começa com traço oblíquo 

ascendente à direita da linha média “b”, até a linha superior e com curva 

descendente à direita na linha média “b”; o traço termina em curva à esquerda. A 

terceira forma começa com traço ascendente da linha média “b” até a linha superior 

e descendente até a linha base; termina em curva, ora à para a esquerda, ora à 

direita. A quarta forma começa com traço ascendente da linha média “b” até a linha 

superior e descendente até a linha base, com curva ascendente à  direita. Há pingo 

na extremidade superior de todas as formas do <I>.  

 

Letra <J>: 

 

 

   

 

A letra <J> confunde-se em algumas ocorrências com a letra <I>. Difere do 

<I> porque tem cauda, a qual se estende até a linha inferior. No corpus, <I> e <J> 

são alógrafos.  Possui quatro formas básicas. A primeira forma começa com traço 

ascendente à direita até a linha superior e descendente até a linha inferior e termina 

em curva à esquerda, que cruza o traço vertical. A segunda forma começa com traço 

ascendente da linha média “b” até a linha superior e descendente até a linha inferior, 

termina com uma curva à esquerda, que cruza o traço vertical. A terceira forma 

começa com traço oblíquo ascedente à direita da linha média “b” até a linha superior 

e descendente até a linha inferior, terminando em curva ascendente à esquerda. A 

quarta forma começa traço ascendente da linha média “b” até a linha superior e 
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descendente até a linha base, com curva à direita na linha média “b” e curva 

ascendente à esquerda a partir da base. Há pingo na extremidade superior na maior 

parte das ocorrências de <J>.   

 

Letra <L>: 

 

 

   

 

A letra <L> apresenta quatro formas básicas. A primeira forma começa traço 

horizontal na linha média “b”, curva ascendente à direita e descendente  até a linha 

base; termina com um traço para a direita. A segunda forma começa acima da linha 

média “b”, com curva descendente à direita, até a linha média “b” e ascedente até a 

linha superior, com outra curva à direita; curva ascendente á direita e descendente 

até a linha base; termina com um traço horizontal à direita. A terceira forma começa 

com um traço descendente até a linha base, curva-se da linha média “b”; termina 

com curva ascendente à direita na linha inferior. A quarta forma começa com curva 

ascendente à direita e descendente até a linha base; termina com curva à esquerda 

e traço oblíquo descendente à direita.  

 

Letra <M>: 

  

 

  

 

A letra <M> apresenta três formas básicas. A primeira forma começa com um 

traço na linha média “b”, desce até a linha base onde é encerrado em curva aberta à 

esquerda. Ao lado, o traço começa na linha superior com uma curva aberta à direita, 

desce até a linha base com pequena curva para baixo e volta a subir. Na linha 

superior, volta a descer até a linha base.  A segunda forma começa na linha 

superior, com traço em curva à direita, desce até a linha base, sobe pela mesma 

linha do traço anterior e, inclinada para a direita, vai até a linha superior e curva-se à 

direita. Desce até a linha base e termina repetindo o traçado anterior. A terceira 

forma começa com traço oblíquo à direita na linha média “b”, curva-se para cima e 

desce até a linha base. Curva à esquerda, sobe até linha superior, curva-se à direita 
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e volta a descer até a linha base. Sobe novamente até a linha superior, repetindo a 

curva à direita e descendo até a linha base.  

  

Letra <N>: 

 

 

 

 

A letra <N> apresenta duas formas básicas. A primeira forma começa com 

traço na linha média “b”, inclinado para a direita, ascendente até a linha superior e 

descendente até a linha base; termina em curva à esquerda. Ao lado na linha 

superior, faz um traço descendente até a linha base e volta a subir. A segunda forma 

começa na linha superior, com traço em curva à direita, desce até a linha base e 

sobe pela mesma linha do traço anterior, na linha superior, onde faz uma curva 

decendente à direita e até a linha base.  

 

Letra <O>: 

 

 

 

 

A letra <O> apresenta duas formas básicas. A primeira forma começa com 

traço à esquerda, depois traço à direita. Há uma ocorrência de um traço na linha 

média “b” que corta os dois traços anteriores. A segunda forma começa com traço 

na linha média “b”, sobe até a linha superior, curva à esquerda e desce até a linha 

base, subindo pela direita até os traços se encontrarem.  

 

Letra <P>: 

 

 

  

 

A letra <P> apresenta três formas básicas. A primeira forma começa com 

traço na linha média “b”, inclinado para a direita, ascendente até a linha superior e 

desce até a linha base, com curva à esquerda. Acima do traço anterior, curva-se à 

direita. Com o traçado parecido com o descrito acima, há uma variação mais 

elaborada, assemelhando-se com uma letra capitular no testamento 13. A segunda 
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forma começa com traço na linha média “b”, sobe inclinado para a direita até a linha 

superior e desce até a linha base, com uma curva ascendente à direita, passa por 

cima do traço anterior na linha média “b” e em curva à esquerda, sobe até a linha 

superior; termina em curva voltada para direita. A terceira forma começa com traço 

na linha média “b”, sobe inclinado para a direita até a linha superior e desce até a 

linha base, curva-se à esquerda, depois outra curva para a direita até a linha inferior. 

Sobe em curva à esquerda até a linha superior; termina em curva voltada para 

direita. 

 

Letra <Q>: 

 

 

 

O traçado da letra <Q> é muito semelhante ao da letra <G> e apresenta uma 

forma básica. Começa na linha superior com traço em curva à esquerda e desce até 

a linha base. Sobe, com curva à direita e volta a descer até a linha inferior; termina 

em curva à esquerda.  

 

Letra <R>: 

 

 

  

 

A letra <R> apresenta vários traçados que podem reduzir-se a três formas 

básicas. A primeira forma assemelha-se muito à letra <R> utilizada nos séculos XV e 

XVI, conforme o apostila disponibilizada pelo Curso de Paleografia e Diplomática, da 

Universidade Aberta (2013, p.11, 16) e o primeiro alfabeto proposto por Barata 

(figura 63). É um exemplo de vestígio da escrita processual, que permanece ainda 

no século XVII. Começa com traço na linha base, que sobe até ultrapassar a linha 

média “b”, desce até a linha base e sobe até alcançar a linha superior; termina com 

traço horizontal na linha média “b”. A segunda forma começa com traço na linha 

média “b”, ascendente, que depois desce até a linha base. Na linha superior, curva-

se à direita e desce de forma tortuosa até a linha base, onde é encerra-se à direita. 

A terceira forma começa com traço na linha média “b”, inclinado para a direita, 

ascendente, que depois desce até a linha base; curva-se à esquerda e sobe até a 
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linha superior, onde curva-se para a direita e desce oblíquo até a linha base, 

encerrando-se à direita.  

 

Letra <S>: 

 

 

 

 

A letra <S> é facilmente confundida com sua correspondente minúscula, 

diferenciando-a somente pelo módulo. Apresenta-se de duas formas básicas. A 

primeira forma começa com traço na linha superior em curva à esquerda e que 

desce até a linha média “b”, curva-se para a direita até a linha base, onde encerra-se 

em curva à esquerda. Com o traçado parecido com o descrito acima, há uma 

variação mais elaborada, assemelhando-se a uma capitular ou ao símbolo de 

parágrafo (§). A segunda forma começa com traço na linha base, que sobe inclinado 

para a direita até a linha superior; curva-se à esquerda, desce curvado para a direita 

até a linha base, onde encerra-se em curva à esquerda , concluindo o traçado.  

 

Letra <T>: 

 

 

  

 

A letra <T> apresenta três formas básicas. A primeira forma começa com 

traço na linha média “b” em curva à esquerda, ascendente até a linha superior. 

Desce o traço até a linha base, faz curva à direita, cruzando o traço anterior e curva-

se  para a esquerda, cruzando novamente o traço anterior. A segunda forma começa 

com traço na linha média “b”, inclinado para a direita, ascendente até a linha 

superior e descendente até a linha base, curva-se para a esquerda; termina com 

traço para a direita. Na linha superior, faz um traço horizontal curvado nas 

extremidades. A terceira forma começa com traço a linha média “b”, inclinado para a 

direita, ascendente até a linha média “b”e descendente até a linha base. Na linha 

média “b”, faz um traço horizontal, curvado nas extremidades.  
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Letra <U>: 

 

 

 

 

A letra <U> é muito semelhante à letra <V>. No corpus, <U> e <V> são 

alógrafos. O <U> apresenta duas formas básicas. A primeira forma começa com 

traço na linha superior e desce verticalmente até a linha base, com curva à direita, 

de onde sobe verticalmente, até a linha superior. A segunda forma começa com 

traço na linha média “b”, em curva à direita, até a linha superior, desce verticalmente 

até a linha base, em curva à direita, e sobe, até a linha superior.  

 

Letra <V>: 

 

 

   

 

A letra <V > é muito semelhante à letra <U>. No corpus, <U> e <V> são 

alógrafos. O <V> apresenta quatro formas básicas. A primeira forma começa com 

traço na linha superior, curva-se à direita e desce em curva à esquerda e à direita 

novamente, até chegar na linha média “b”, onde desce até a linha base; Traço 

ascendente à direita até a linha média “b”. A segunda forma começa com traço em 

curva à direita na linha superior, que desce até a linha base. Traço ascendente à 

direita até a linha superior; termina com uma curva à esquerda. A terceira forma 

começa na linha superior, com traço em curva à direita, de onde desce até a linha 

base e sobe inclinado para a direita. A quarta forma começa na linha base, com 

traço que sobe até a linha superior, desce em curva à esquerda até a linha base, de 

onde sobe, em curva à direita, até a linha média “b”.  

 

Letra <X>: 

 

 

 

A letra <X> apresenta um único traçado, que varia somente na curvatura. 

Começa na linha superior e desce inclinado para a direita até a linha base. Na linha 

superior, mais à direita, faz um traço oblíquo à esquerda, descendente até a linha 
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base, cruzando o traço anterior. A variação ocorre na curvatura das extremidades 

dos traços.  

 

Letra <Ẏ>: 

 

 

 

Há somente uma ocorrência da letra <Ẏ>. Começa com traço na linha 

superior em curva à esquerda e desce a linha base. Do lado direito do traço anterior, 

há um traço oblíquo à esquerda, que desce até a linha inferior; termina em curva à 

esquerda. Há um pingo na letra. A letra é pingada na parte superior. 

 

Letra <Z>: 

 

 

 

 

A letra <Z> pode ser confundida com sua correspondente minúscula, 

principalmente porque pode ocorrer em posição medial na palavra. Basicamente, 

existem duas formas de <Z>. A primeira forma começa na linha superior, com traço 

horizontal à direita; desce inclinado para a esquerda até a linha base e termina com 

traço para a direita, subindo até a linha média “b”. A segunda forma começa na linha 

base, com traço que sobe até a linha superior, curva-se para a direita e desce 

inclinado para a esquerda até a linha base, curva-se à esquerda e novamente à 

direita, até ultrapassar a linha base com uma curva aberta à direita.  
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Quadro 39– Letras/ Caracteres minúsculas do corpus 

a 

              

               

              

              

              

     
b 

            

           

           

           

          

  
c 

               

                 

                

         



358 

 

 

d 
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h 
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J 
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s 
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V 

             

       
X 

            

           

             

            
Y 

            

            

           

       
Z 
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Letra <a>: 

 

 

 

 

A letra <a> apresenta duas formas básicas. A primeira forma começa com 

traço em círculo voltado para a esquerda e termina com traço oblíquo à direita. A 

segunda forma começa com traço oblíquo para a direita na linha base e sobe até a 

linha média “b”, curva-se para a esquerda até a linha voltando pelo mesmo traço; 

desce fazendo um círculo voltado para a esquerda, sobe e termina com traço 

inclinado para a direita. Algumas ocorrências apresentam uma curva na 

extremidade.  

 

Letra <b>: 

 

 

  

 

A letra <b> apresenta três formas básicas. A primeira forma começa na linha 

média “b”, com traço em curva à esquerda, ascendente até a linha superior, e desce 

até a linha base; termina em curva à direita. A segunda forma começa na linha 

superior, com traço descendente até atingir a linha base, de onde sobe até a linha 

média “b”, curva-se à direita e conclui o corpo da letra unindo-se à base. A terceira 

forma  começa na linha base, com um traço que ascendente até a linha superior, 

curva-se para a esquerda, desce até a linha base e encerra-se por meio de curva 

ascendente à direita, que termina na linha média “b”.  

 

Letra <c>: 

 

 

 

 

A letra <c>, facilmente confundida com a maiúscula em alguns casos, tem 

duas formas básicas. A primeira forma começa na linha média “b” com traço em 

curva à esquerda até a linha base; termina em curva ascendente à direita. A 

segunda forma começa com traço que desce em curva à esquerda até a linha base.  
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Letra <d>: 

 

 

   

 

A letra <d> apresenta quatro formas básicas.  A primeira forma começa com 

traço em curva descendente à esquerda, da linha média “b” até a linha base; sobe 

oblíquo até a linha superior e termina em curva à esquerda. A segunda forma 

começa com traço em curva descendente à esquerda, da linha média “b” até a linha 

base; sobe até a linha superior, curva-se à esquerda até chegar novamente na linha 

base. A terceira forma começa com traço em curva descendente à esquerda, da 

linha média “b” até a linha base. Um outro traço começa na linha média “b”, oblíquo 

à direita, sobe à linha superior e desce, curvado à esquerda, até a linha base; 

termina com um traço à direita. A quarta forma começa com traço na linha média “b”, 

curva-se à esquerda até a linha base, sobe até a linha superior e desce até a linha 

base; termina com um traço inclinado para a direita.  

 

Letra <e>: 

 

 

 

A letra <e> apresenta somente uma forma básica. Na, linha base faz um 

pequeno arco voltado para a direita, que sobe até a linha média “b” e desce em 

curva à esquerda até a linha base; termina com um traço para a direita. Há variação 

da letra <e> minúscula na posição inicial no testamento 33, em que aparece como 

sinal tironiano.  

 

Letra <f>: 

 

 

    

 

A letra <f> apresenta vários traçados que podem ser reduzidos a cinco formas 

básicas. A primeira forma começa com traço na linha média “b”, que sobe fazendo 

um arco voltado para a direita, até a linha superior e desce em curva à esquerda até 
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a linha inferior, curva-se para a esquerda, sobe e curva-se para a direita, e 

novamente para a esquerda; termina com traço horizontal para a direita, até a linha 

média “b”. A segunda forma começa na linha média “b”, sobe obliquamente até a 

linha superior, desce até a linha inferior; há um traço horizontal da esquerda para a 

direita na linha média “”b”. A terceira forma começa com traço na linha média “b”, em 

curva à esquerda. Desce até atingir a linha inferior, curva-se à esquerda, cruzando o 

traço anterior, há um traço horizontal na linha média “b”. A quarta forma começa com 

traço na linha média “b”, ascendente à direita, até a linha superior, e descendente 

oblíquo à esquerda, até a linha inferior, onde curva-se para a esquerda. Termina 

com um traço horizontal para a direita na linha média “b”, cruzando o traço anterior. 

A quinta forma começa com traço na linha média “b”, ascendente e até a linha 

superior, desce até a linha inferior, curva-se para a direita, cruza o traço anterior à 

esquerda e termina com um traço para a direita na linha base.  

 

Letra <g>: 

 

 

   

 

A letra <g> apresenta diversos traçados que podem se resumir a quatro 

formas básicas. A primeira forma apresenta um círculo, de onde sai um traço 

descendente até a linha inferior; termina em curva ascendente à esquerda. A 

segunda forma começa com traço em curva à direita da linha base até a linha média 

“b”; desce em curva à  esquerda, cortando a anterior, continua descendo em curva à 

direita até a linha inferior e sobe em curva à esquerda. A terceira forma começa com 

traço na linha média “b” e curva descendente à esquerda. Na linha base, curva-se à 

direita e desce até a linha inferior; termina com um traço ascendente oblíquo, que 

cruza com o traçado anterior na linha média “b”. A quarta forma começa com traço 

em curva à direita até a linha média “b”, desce oblíqua à esquerda até a linha base, 

e sobe oblíqua à direita e até  a linha média “b”. Desce oblíqua à esquerda até a 

linha inferior e sobe oblíqua à direita, cruzando o traço anterior na linha base.  
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Letra <h>: 

 

 

     

 

A letra <h> apresenta seis formas básicas. A primeira forma começa com 

traço ascendente na linha média “b”, em curva à direita, até a linha superior; desce 

em curva à esquerda até a linha base; termina com um traço ascendente até a linha 

média “b”, curva-se à direita e volta a descer até a linha base. A segunda forma 

começa com traço ascendente na linha base, fazendo um arco ascendente à  

esquerda até a linha  superior, curva-se à direita e até a linha base. A terceira forma 

começa com traço ascendente na linha base; fazendo um arco ascendente à  

esquerda até a linha  superior, curva-se à direita e até a linha base; curva-se para a 

direita até a linha inferior e termina em curva à esquerda e sobe até a linha base. A 

quarta forma começa com traço descendente em curva à esquerda até a linha média 

“b”, e depois oblíquo à direita até a linha base. A quinta forma começa com traço 

oblíquo ascendente, até da linha base até a linha superior e desce até a linha base; 

termina em curva à direita e até a linha base.  A sexta forma começa com traço na 

linha superior, que curva-se à esquerda e desce até a linha média “b”; termina 

repetindo a curva à esquerda até atingir a linha base. A forma desse alógrafo de <h> 

assemelha-se a <E>.  

 

Letra <i>: 

 

 

  

 

A letra <i> confunde-se em algumas ocorrências com a letra <j>. O 

<i>identifica-se pela ausência de cauda. No corpus, <i> e <j> são alógrafos.O <i> 

apresenta três formas básicas. A primeira forma começa com traço na linha base e 

sobe até a linha média “b”, em seguida desce até a linha base em curva à direita. A 

segunda forma começa na linha média “b”, curva-se à direita e desce  curvado à 

esquerda, até a linha base; termina com um traço para a direita. A terceira forma 

começa com traço descendente na linha média “b” até a linha base; termina em 

curva à direita. Há pingo na extremidade superior de todas as formas do <i>. 
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Letra <j>: 

 

 

  

 

A letra <j> confunde-se em algumas ocorrências com a letra <i>. Difere do <j> 

porque tem cauda,a qual se estende até a linha inferior. No corpus, <i> e <j> são 

alógrafos. O <j> possui três formas básicas. A primeira forma começa com traço em 

curva à direita na linha média “b”, desce inclinado para a esquerda até a linha 

inferior e sobe inclinado para a direita até a linha base. A segunda forma começa 

com traço na linha base ascendente até a linha média “b”, desce um traço até a linha 

inferior e curva-se à esquerda, cruzando o traço descendente na linha base. A 

terceira forma começa com traço na linha base ascendente até a linha média “b”, 

que desce até a linha inferior e termina em curva à esquerda. Há pingo na 

extremidade superior na maior parte das ocorrências de<j>. 

 

Letra <l>: 

 

 

    

 

A letra <l> se confunde com sua correspondente maiúscula em algumas 

ocorrências. Os testamentos 1, 14 e 36 apresentam  o <l> na posição inicial 

duplicado. Apresenta cinco formas básicas. A primeira forma começa com traço na 

linha base e sobe até a linha superior, curva-se à esquerda e desce cortando o 

traçado anterior na linha base. A segunda forma começa com traço ascendente à 

direita na linha média “b”, até a linha superior, de onde desce oblíquo à esquerda até 

a linha base. A terceira forma começa com traço em curva descendente à esquerda, 

da linha superior até a linha base; termina em curva ascendente à direita. A quarta 

forma começa com traço oblíquo ascendente à direita, até a linha superior; desce 

inclinado para a esquerda até a linha base; termina com um traço ascendente à 

direita na linha base. A quinta forma começa com traço ascendente oblíquo na linha 

média “b”, até a linha superior e desce oblíquo à esquerda até a linha base,  de onde 

sobe em curva à esquerda. 
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Letra <m>: 

 

 

 

A letra <m> apresenta uma forma básica. Começa com traço na linha média 

“b” ou  na linha superior  em curva descendente à direita; da linha base, sobe pela 

mesma linha do traço anterior e repete o mesmo traçado mais duas vezes. 

 

Letra <n>: 

 

 

 

A letra <n> apresenta uma forma básica. Começa com traço ascendente na 

linha média “b” ou na linha base; desce até a linha base e repete a sequência de 

movimentos mais uma vez.  

 

Letra <o>: 

 

 

 

 

A letra <o> apresenta duas formas básicas. A primeira forma começa com 

traço oblíquo descendente da linha média “b”, até a linha base, que sobe oblíquo 

quase toca o seu ponto inicial. A segunda forma começa na linha base e dá uma 

volta em círculo até unir-se com o seu ponto inicial.  

 

Letra <p>: 

 

 

      

 

A letra <p> apresenta sete formas básicas. A primeira forma começa na linha 

inferior, sobe oblíquo, curva-se para a direita e desce até a linha base. A segunda 

forma começa com traço ascendente da linha base, inclinado para a direita, até a 

linha média “b” e descendente até a linha inferior; sobe pela mesma linha do traço 



371 

 

anterior até a linha média “b”, e termina em curva à direita. A terceira forma começa 

na linha base, sobe até a linha média “b”, curva-se para a direita, desce até a linha 

base, sobe novamente, curva-se para a direita até a linha média “b”, e desce 

inclinado para a esquerda até a linha inferior; termina com um traço ascendente à 

direita. A quarta forma começa com traço descendente oblíquo da linha média “b”, 

até a linha inferior; sobe em curva à direita, até a linha base, faz curva ascendente à 

esquerda e descendente à direita, que termina em traço oblíquo à direita. A quinta 

forma começa com traço em curva descendente à esquerda na linha inferior, 

ascendente até a linha média “b”; termina em curva à direita. A sexta forma começa 

com traço inclinado, da linha base até a linha média “b”; desce um traço oblíquo  até 

linha inferior e sobe oblíquo à direita. Na linha média “b”, outro traço descendente 

curva-se para a direita, até a linha base. A sétima forma começa com traço 

descendente da linha média “b” até a linha inferior, curva-se para a esquerda, sobe 

cruzando o traço anterior, curva-se para a direita e sobe até linha base, onde curva-

se novamente para a esquerda, ascendente até a linha média “b”, que termina em 

curva à direita.  

  

Letra <q>: 

 

 

  

 

A letra <q> apresenta três formas básicas. A primeira forma começa com 

traço na linha média “b”, curva-se à esquerda até a linha base, curva-se à direita e 

desce até a linha inferior; termina em curva à esquerda e um traço ascendente até a 

linha média “b”. A segunda forma começa com traço na linha média “b”, curva-se 

para a esquerda até a linha base, sobe até encontrar-se com o início do traço e 

desce até a linha inferior; termina em curva à direita, com traço ascendente até a 

linha média “b”. A terceira forma começa com traço na linha média “b”, curva-se para 

a esquerda até a linha base e desce em curva à direita até a linha inferior.  
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Letra <r>: 

 

 

   

 

A letra <r> apresenta-se de quatro formas básicas. A primeira forma começa 

com traço na linha base ascendente até a linha média “b”, curva-se para a direita e 

desce até a linha base; termina em curva à direita. A segunda forma começa na 

linha média “b” e curva-se para a direita, desce até a linha base”, sobe inclinado 

para a direita até a linha média “b”.  A terceira forma começa com traço na linha 

base ou na linha média “b”, sobe em curva à direita, até a linha média “b”, curva-se e 

volta a descer, de onde sobe, inclinado para a direita até a linha média “b”. Desce 

pelo mesmo traço até a linha base e curva-se para a direita. A quarta forma começa 

com traço na linha superior em curva à direita, desce até a linha base, encerrando 

com traço para a direita. No testamento 20, a letra <r> na posição inicial está duplo.  

 

Letra <s>: 

 

 

         

 

A letra <s> é facilmente confundida com sua correspondente maiúscula, 

diferenciando-a somente pelo módulo. Apresenta-se de dez formas básicas. A 

primeira forma começa com traço ascendente da linha base até a linha média “b”, e 

descendente até a linha base; termina em curva à direita. A segunda forma começa 

com traço horizontal na linha média “b”, desce até a linha base inclinado para a 

esquerda. A terceira forma começa com traço descendente da linha superior até a 

linha inferior, em curva à esquerda. A quarta forma começa com traço na linha base, 

sobe até a linha média “b”, desce em curva à direita e termina em curva à esquerda 

na linha base. A quinta forma começa com traço horizontal na linha média “b”, desce 

até a linha base, curva-se para a esquerda e sobe até a linha superior. A sexta 

forma começa com traço em curva à direita na linha base, desce outra curva à 

direita até a linha inferior. Esse traçado assemelha-se à letra <z> cursiva, utilizada 

nos dias atuais. A sétima forma começa com traço ascendente abaixo da linha 

média “b”, com um pequeno arco voltado para a direita até a linha inferior; termina 

em curva à esquerda. A oitava forma começa com traço ascendente oblíquo à direita 
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da linha base até a linha superior. Curva-se para a esquerda, desce inclinada para a 

direita até a linha base, e termina com um traço voltado para a esquerda. A nona 

forma começa com traço em curva descendente à esquerda da linha média “b” até a 

linha base, que sobe com curva à esquerda em sua extremidde. A décima forma 

começa com traço ascendente oblíquo à direita da linha base até a linha média “b”, 

desce  até a linha inferior e termina em curva à esquerda. No testamento 36, o <s> 

inicial é duplo. Em alguns documentos, como o testamento 36, no emprego de <ss>, 

o primeiro é longo, seguido pelo pequeno. O <s> longo assemelha-se a letra <f>.  

 

Letra <t>: 

 

 

   

 

A letra <t> apresenta quatro formas básicas. A primeira forma começa com 

traço na linha superior, curva-se para a direita, desce até a linha base, onde curva-

se para a esquerda; termina com um traço horizontal que passa por cima da 

anterior. Esse traçado assemelha-se com o número <2>. A segunda forma começa 

com traço inclinado para a direita ascendente até a linha superior desce até a linha 

base e termina com um traço na horizontal na linha média “b”. A terceira forma 

começa com traço inclinado para a direita, ascendente até a linha superior, desce 

até a linha base; termina com um traço para a direita.  A quarta forma começa com 

traço na linha superior, desce até a linha base, curva-se para a direita até a linha 

média “b”, onde une-se ao traço anterior e termina com um traço na horizontal. Esse 

traçado assemelha-se à letra <b>.  

 

Letra <u>: 

 

 

 

 

No corpus, <u> e <v> são alógrafos. O <u> apresenta primeira apresenta 

duas formas básicas. A primeira forma começa com traço na linha base, ascendente 

até a linha média “b” e desce verticalmente até a linha base, curva-se para a direita, 

de onde sobe verticalmente, até a linha média “b”; termina em curva à direita. A 

segunda forma começa com traço inclinado para a direita ascendente até na linha 
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média “b” e desce verticalmente até a linha base, curva-se para a direita, e sobe 

novamente até a linha média “b”; termina em curva à direita.   

 

Letra <v>: 

 

 

   

 

No corpus, <u> e <v> são alógrafos. O <v> apresenta quatro formas básicas. 

A primeira forma começa com traço na linha inferior, curva-se para a esquerda, sobe 

até a linha média “b”, curva-se para a direita, desce até a linha base, curva-se para a 

direita e sobe até a linha média ‘b”; termina em curva à esquerda. A segunda forma 

começa com traço na linha média ‘b”, curva-se para a direita e desce até a linha 

base, de onde sobe, inclina-se para a direita, até a linha média ‘b”; termina com um 

traço voltado para a esquerda. A terceira forma começa com traço em curva 

descendente à direita da linha média “b” até a linha base, curva-se para a direita e 

sobe até a linha média ‘b”; termina em curva à esquerda.  A quarta forma começa 

com traço na linha base, com curva ascendente para a direita até a linha média “b” e 

desce até a linha base, de onde sobe, até a linha média “b”; termina em curva à 

esquerda.  

 

Letra <x>: 

 

 

 

A letra <x>, assim como sua correspondente maiúscula, apresenta um único 

traçado, que varia somente na curvatura. Começa na linha média ”b” e desce 

inclinada para a direita até a linha base. Na linha média “b”, um pouco mais para a 

direita, faz um traço inclinado para a esquerda descendente até a linha base, 

cruzando o traço anterior. A variação ocorre na curvatura das extremidades dos 

traços.  
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Letra <ẏ>: 

 

 

 

 

A letra <y> com pingo: <ẏ> aparece em vinte e cinco testamentos. Não há 

ocorrência nos testamentos 3, 4, 5, 6, 9, 17, 23, 24, 29, 31, e 36. No testamento 33 

aparece o <y> com pingo duplo: <ÿ>. São, juntamente com o <y> sem pingo, uma 

variação do <i> e <j>. Apresenta-se de duas formas básicas. A primeira forma 

começa com traço inclinado para a direita, ascendente até a linha média “b” e desce 

até a linha base, curva-se para a direita, de onde sobe até a linha média “b”, desce 

até a linha inferior, curva-se para a esquerda e sobe, cruzando o traço anterior até a 

linha base. A segunda forma começa com traço na linha média “b”, em curva à 

direita e desce inclinada para a direita até a linha base. Do lado direito do traço 

anterior, parte um traço oblíquo descendente à esquerda até a linha inferior; termina 

em curva à esquerda. Em duas ocorrências não há pingo sobre a letra.  

 

Letra <z>: 

 

 

  

 

A letra <z> pode ser confundida com sua correspondente maiúscula. Existem 

três formas básicas. A primeira forma começa com traço horizontal à direita na linha 

média “b”, curva-se à esquerda e desce oblíquo até a linha base; termina com um 

traço horizontal para a direita. A segunda forma começa com traço na linha base 

sobe até um pouco acima da linha média “b”, curva-se para a direita, desce e curva-

se para a esquerda até a linha base. Curva-se para a direita e desce até a linha 

inferior em curva à esquerda, encerrando com traço para a direita. A terceira forma 

começa com traço ascendente da linha média “b” até a linha superior, faz uma curva 

descendente à direita e à esquerda até a linha base, encerrando com traço para a 

direita.  
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4.3. ABREVIATURAS 

As abreviaturas são utilizadas para reduzir o tamanho de uma palavra, 

poupando tempo, suporte e tinta ao escrever. São encontradas em diversos 

documentos antigos, que se estenderam também pela  Idade Média com o intuito de 

se poupar material para o registro:  

Os calígrafos de todos os tempos, mas de modo especial os da Idade 
Média, quer para poupar espaço, devido a escassez de materiais de base e 
de registro, quer por economia de tempo, fizeram uso de um completo 
sistema de abreviaturas, siglas e das chamadas notas tironianas, prática 
que permaneceu após aquele tempo. (FLEXOR, 2008, p.12) 

 

No período da escrita romana, ocorreu a origem das notas tironianas, criadas 

por Marco Túlio Tiro, escravo liberto de Marco Túlio Cícero, grande orador romano. 

Embora sua criação seja considerada o primeiro sistema taquigráfico, Costa (2007, 

p. 76) afirma que “alguns estudiosos atribuem a invenção da taquigrafia aos 

hebreus, e outros, aos gregos”. Contudo, pode-se considerar que Marco Túlio Tiro 

sistematizou a utilização do sistema taquigráfico (HIGOUNET, 2003, p.146). 

No século XVI, com o surgimento da tipografia, a forma de escrever se tornou 

mais rápida, particular e o hábito tão antigo de abreviar palavras continuou, mas de 

uma forma mais pessoal, o que ocasionava muitas vezes de uma palavra ter mais 

de uma abreviatura:  

Não se abrevia mais para economizar o papel, menos caro e agora menos 
raro que o pergaminho, continua-se a abreviar para obter rapidez, cada um 
segundo sua imaginação. A escrita manuscrita contemporânea dos inícios 
da impressão tornou-se, pois, irregular, muito rápida e pessoal (HIGOUNET, 
2003, p. 166). 
 

Nos documentos luso-brasileiros, Flexor (2008, p.12) afirma que “não existiam 

regras de abreviação”, mas podem ser classificadas265 como: 

 

1. Sigla: representação da palavra pela letra inicial. Flexor (2008, p. 13-14) 

afirma que as siglas podem ser simples (representadas por apenas uma letra), 

reduplicadas (letras repetidas para significar plural ou por ser encontrada mais 

de uma vez na palavra) e compostas (formadas pelas três primeiras letras ou 

pelas letras dominantes da palavra). Nos documentos estudados foram 

encontradas somente as siglas simples.  

 

                                                           
265

  Classificação baseada nas informações de Spina (1994), Megale e Toledo Neto (2005) Berwanger 
e Leal (2008) e Flexor (2008). 
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Quadro 40 – Abreviaturas por sigla presentes no corpus 

 

 

Por 

linha 387  

Nossa/ Nosso 

linha 594 

 

Epor 

linha 1706  

São 

linha 1981 

 

Reis 

linha 2758 

  

 

2. Abreviaturas por suspensão ou apócope: caracterizada pela supressão de 
elementos finais de palavra, dando-lhe o aspecto de inacabada 
(BERWANGER; LEAL, 2008, p. 92) 

 

Quadro 41 – Abreviaturas por suspensão e apócope presentes no corpus 

 

 

Jesus 

linha 591  

Frei 

linha 1943 

 

Frei 

linha 3010 

  

 

3. Abreviaturas por contração ou síncope: abreviatura caracterizada por 

supressão de letras no meio da palavra. Spina (1994, p. 51) observa que 

quando são conservadas apenas a primeira e a última letra da palavra, torna-

se difícil a sua identificação, permanecendo, para diminuir a dificuldade, as 

letras intermediárias, chamadas características. 

 

Quadro 42 – Ocorrências de abreviaturas por contração ou síncope presentes no corpus 

 

 
tabeliam 

linha 44  

senhora 

linha 62 

 

senhora 

linha 155 
 

peLa 

linha 158 

 

Rodriguez 

Linha 187  

Rodriguez 

Linha 323 
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fernandez 

linha 487  

senhora 

linha 534 

 

deus 

linha 586  

Rodriguez 

linha 776 

 

martinz 

linha 808 

 

Rodriguez 

Linha 922 

 

aoCapitam 

linha 973  

aluares 

linha 1123 

 

martins 

linha 1313  

gonçalues 

linha 1647 

 

Aluarez 

Linha 1799  

ssenhor 

linha 1954 

 

Reis 

Linha 1998  

ManoeL 

Linha 2127 

 

deos 

linha 2182  

senhor 

linha 2266 

 

gonçaluez 

linha 2447 
 

deus 

linha 2503 

 

ẏesu 

linha 2508 
 

senhor 

linha 2680 

 

[d]afonsseca 

Linha 3224 

  

 

4. Abreviaturas por letras sobrescritas: caracterizada por sobrepor a última ou 

últimas letras da palavra. Spina (1994, p. 51) afirma que seu uso não era 

comum entre os romanos e na Península Ibérica, a partir do século XII, se 

generalizou com a escrita visigótica. Vale ressaltar que nas abreviaturas de 

letras sobrescritas também ocorre síncope. 
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Quadro 43 – Abreviaturas por letras sobrescritas presentes no corpus 

 

 

siguinte 

linha 9  

vigario 

linha 20 

 

Antonio 

linha 30 
 

Enteira mente 

linha 38 

 

gonçalo 

linha 48  

nassimento 

linha 54 

 

tabelião 

linha 114 

 

testemunhas 

linha 115 

 
nouembro 

linha 125  

Primeira mente 

linha 131 

 

erdeiros 

linha 144 
 

Instro mento 

linha 185 

 

emteRamento 

linha 225 
 

quanto 

linha 226 

 

aCom|panhamento 

linhas 266-267 
 

santo 

linha 304 

 

Domingos 

linha338 
 

fazendas 

linha 344 

 

Companhia 

linha 353 
 

grande 

linha 355 

 

testamento 

linha 383  

mim 

linha 386 

 

francisco 

linha 413  

merce 

linha 449 

 

ferreira 

linha 452  

tabeliam 

linha 452 
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maneira 

linha 452 
 

padre 

linha 547 

 

joão 

linha 575 
 

filha 

linha 585 

 

esperito 

linha 599 
 

senhora 

linha 600 

 

junta mente 

linha 622  

Rozajro 

linha 647 

 

Cazamento 

linha 663 
 

auiamento 

linha 667 

 

Perto 

linha 687  

[so]mentes 

Linha 708 

 

e[m]|teiro 

Linhas 715-716 
 

meresimentos 

linha 745 

 

Prado 

linha 936 
 

muito 

linha 971 

 

magestade 

linha 975 

 

corpo 

linha 980 

 

Quando 

linha 1014  

tratamento 

linha 1038 

 

Manoel 

Linha 1053 
 

francisco 

linha 1090 

 

senhora 

linha 1267  

conhesimento 

linha 1416 

 

Reuerendo 

Linha 1549  

[se]bastiam 

Linha 1591 
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Senhor 

linha 1593  

lar[g]amente 

linha 1666 

 

compriment[o] 

linha 1668 
 

maria 

linha 1677 

 

EsqueCimento 

Linha 1713  

seruico 

linha 1739 

 

dejaneiro 

linha 1768 
 

Vasconcelos 

Linha 1772 

 

Uieira 

Linha 1778 
 

primeira mente 

linha 1832 

 

cappitam 

linha 1937  

senhora 

linha 1970 

 

pedro 

linha 2088  

Compadre 

Linha 2099 

 

para 

linha 2119  

uerdadeira 

linha 2194 

 

saCramento 

linha 2201 

 

pelas 

linha 2274 

 

que 

linha 2299 
 

ameuprimo 

linha 2320 

 

pereira 

linha 2327 
 

dinheiro 

linha 2344 

 

pereira 

linha 2393  

sobrinho 

linha 2549 

 

aquem 

linha 2599 
 

dacappitania 

linha 2619 
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Vicente 

Linha 2619 

 

primeira mente 

linha 2626 

 

segunda 

linha 2640 
 

mendes 

linha 2675 

 
entendimento 

linha 2682 
 

Vila 

Linha 2719 

 

Defunto 

linha 2721 
 

siqueira 

linha 2785 

 

Igreja 

Linha 2805  

comVento 

linha 2808 

 

legitima mente 

Linha 2818  

[n]atural 

Linha 2818 

 

Dita 

linha 2819  

Varas 

Linha 2833 

 

eCompanhia 

linha 2874  

testemunha 

linha 2899 

 

particularmente 

linha 2921 
 

pagamentos 

linha 2965 

 

trindade 

linha 2991  

Gaspar 

linha 3009 

 

Teixeira 

linha 3011  

Nossa 

Linha 3026 

 

Sylveira 

Linha 3035  

Irmãmente 

linha 3117 

 

oliVeira 

linha 3097  

aumento 

linha 3128 
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juramento 

linha 3157 
 

primeiramente 

linha 3181 

 
Euerdaderamente 

Linha 3183  

Baptista 

Linha 3288 

 
Edesuamulher 

Linha 3305  

liquidamente 

linha 3309 

 

Nogueira 

Linha 3328 

  

 

 

5. Por sinal especial: caracterizada por apresentar algum tipo de sinal ou 
símbolo colocado no início, meio ou fim da palavra, que indica os elementos 
omitidos. 

 
Quadro 44 – Abreviaturas por sinal especial presente no corpus  

 

 

christo 

linha 65 
 

Item 

linha 84 

 

Christo 

linha 444 
 

mercê 

linha 531 

 

Christo 

linha 541 
 

são 

linha 547 

 

Item 

linha 644 

 

ẏhezus 

linha 1825 

 

christo 

linha 1825 
 

Jhesus 

Linha 2115 

 

et - e 

Linha 2624 
 

annos 

linha 2681 

 
 

6. Notas tironianas ou taquigráficas: de acordo com Flexor (2008, 13),  é “a 

mais antiga forma de ‘taquigrafia’ européia”. Eram baseadas no alfabeto 

maiúsculo romano. Como mencionado anteriormente, foi inventado por Marco 
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Túlio Tiro. Há ocorrência da nota tironiana <q.> em quase todos os 

testamentos. 

 

Quadro 45 – Notas tironianas ou taquigráficas presentes no corpus 
 

 

que 

linha 1911  

e 

Linha 2907 

 

Nos testamentos estudados há cerca de 160 formas de se abreviar (todas 

representadas nos quadros acima), sendo que 69% (111) correspondem às 

abreviaturas por letras sobrescritas.  Há ainda 27 ocorrências de abreviaturas por 

contração ou síncope, 12 por sinal especial, 5 tipos de siglas, 3 tipos de abreviaturas 

por suspensão ou apócope e 2 tipos de notas tironianas. Percebe-se com isso que 

as abreviaturas por letras sobrescritas eram mais utilizadas do que as demais no 

período estudado (1651-1700)266.  

 

 

                                                           
266

 Observando os quadros, nota-se também que há uma grande variação de abreviaturas para 
apenas uma palavra, o que causa, muitas vezes, confusão ao leitor. Para a compreensão e 
interpretação das abreviaturas, além da prática e familiarização com o manuscrito, é  necessário 
conhecer a época em que o manuscrito foi feito, além de um profundo estudo de sua caligrafia, grafia, 
vocabulário e do sistema de abreviaturas comuns do período, a fim de evitar equívocos e obter uma 
leitura paleográfica satisfatória. 
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CAPÍTULO 5: EDIÇÃO SEMIDIPLOMÁTICA 

 

Neste trabalho, os textos estudados são apresentados neste capítulo em 

reprodução fac-similar e edição semidiplomática. A edição fac-similar ou mecânica 

consiste, “em principio, no grau zero de mediação, porque, neste tipo, apenas se 

reproduz a imagem de um testemunho através de meios mecânicos, como 

fotografia, xerografia, escanerização, etc” (CAMBRAIA, 2008, p.91). Desta forma, o 

acesso ao texto se dá de forma direta e sem possíveis erros causados pela análise 

interpretativa de alguma edição. A edição semidiplomática ou diplomático-

interpretativa, segundo Azevedo Filho (1987, p.30) “introduz um sistema de 

convenções para a transcrição e leitura do texto, em geral um codex unicus”. Spina 

(1994,p. 85) corrobora, afirmando que “representa uma tentativa de melhoramento 

do texto, com divisão das palavras, o desdobramento das abreviaturas [...] e as 

vezes até com pontuação”. É também conhecida como edição paleográfica, e nesta 

edição, há um grau médio de mediação, pois, “no processo de reprodução do 

modelo, realizam-se modificações para tornar mais apreensível por um público que 

não seria capaz de decodificar certas características originais, tais como os sinais 

abreviativos” (CAMBRAIA, 2005, p. 95).  

A edição semidiplomática tem, portanto, o objetivo de conservar o estado da 

língua da época em que os documentos foram produzidos e o hábito de escrita de 

seus escribas, ao mesmo tempo em que facilita a sua leitura, ao passar os 

caracteres manuscritos para os tipográficos, ao desenvolver as abreviaturas e ao 

indicar as palavras não legíveis por deterioração.  Com esses procedimentos, 

proporciona ao público não especializado o acesso às informações contidas no 

manuscrito, mantendo a maior parte de seus traços linguísticos preservados. 
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5.1 NORMAS DE TRANSCRIÇÃO ADOTADAS 

Para a transcrição dos 37 testamentos, optou-se por seguir as “Normas para 

Transcrição de Documentos Manuscritos para a história do português do Brasil”, 

apresentadas durante o “II Seminário para a História do Português Brasileiro”, 

realizado em Campos do Jordão, em 1998 (MEGALE; TOLEDO NETO, 2006, p. 

147-148). A seguir apresentam-se as normas, adaptadas para os manuscritos deste 

trabalho. Essa adaptação se fez necessária, porque cada documento apresenta 

problemas específicos de leitura e de edição, o que exige estabelecer novas normas 

e/ou complementá-las.  

As normas originais são 16 e as deste trabalho totalizaram 17. No entanto, a 

norma 13 do seminário que indica que um trecho de maior extensão não legível 

necessita de indicação [corroídas + ou – 5 linhas], não foi aplicada, porque este caso 

não foi encontrado entre os manuscritos. Houve um acréscimo nas normas 3 e 12. A 

norma 3 trata da fronteira de palavras e a 12 de sua legibilidade. Os exemplos 

apresentados após a explicação de algumas normas (2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 e 15), 

foram selecionados do corpus deste trabalho. Parte da norma 13 deste trabalho (14 

do seminário), sobre o uso da barra vertical indicativa de mudança de linha, 

procedimento utilizado numa edição justificada, foi mudada, pois optou-se pela lição 

justanilear dos testamentos, para facilitar o cotejo com os fac-símiles. Por fim, foram 

acrescentadas duas normas específicas para este trabalho. A norma 16 estabelece 

um sinal para acréscimos por conjectura, com base em estudo diplomático, ou seja, 

partes corroídas no documento, mas que pela forma padrão se sabe o que está 

escrito, serão marcadas. A norma 17 esclarece que a edição consiste somente nos 

testamentos, sem as outras partes que o compõem, como a “Aprovação” ou o 

“Cumpra-se”.   

1. A transcrição será conservadora. 

2. As abreviaturas, alfabéticas ou não, serão desenvolvidas, marcando-

se, em itálico as letras omitidas na abreviatura, obedecendo aos 

seguintes critérios: 

a) Respeitar, sempre que possível, a grafia do manuscrito, ainda que 

manifeste idiossincrasias ortográficas do escriba, como no caso da 

ocorrência “Rozajro”, que leva a abreviatura Roz.ro a ser transcrita 

“Rozajro”. 
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b) no caso de variação no próprio manuscrito ou em coetâneos, a opção 

será para a forma atual ou mais próxima da atual, como no caso de 

ocorrências “Deos” e “Deus”, que levam a abreviatura D.s a ser 

transcrita “Deus”. 

3. Não será estabelecida fronteira de palavras que venham escritas 

juntas, nem se introduzirá hífen ou apóstrofo onde não houver. 

Exemplos: medeuem; damorte; minhaalma; merremio. Uma mesma 

palavra escrita separadamente será unida quando não houver 

significado morfológico e será mantida a separação quando o tiver, ou 

seja, quando o escriba separar prefixo ou sufixo do restante da palavra, 

deverá se manter a separação. 

4. A pontuação original será rigorosamente mantida. No caso de espaço 

maior intervalar deixado pelo escriba, será marcado: [espaço]. 

Exemplo: filho de deos. [espaço] Rogo A minha mulher; francisco 

dalmeidagago [espaço] Manoel pais cordeiro. 

5. A acentuação original será rigorosamente mantida, não se permitindo 

qualquer alteração. Exemplos: neçeçaria; thomê; duuida algua; 

aoesperito santo. 

6. Será respeitado o emprego de maiúsculas e minúsculas como se 

apresentam no original. No caso de alguma variação física dos sinais 

gráficos resultar de fatores cursivos, não será considerada relevante. 

Assim, a comparação do traçado da mesma letra deve propiciar a 

melhor solução. 

7. Eventuais erros do escriba ou do copista serão remetidos para nota de 

rodapé, onde se deixará registrada a lição por sua respectiva correção. 

Exemplo: nota 1. ligtẏmos por ligitẏmos; nota 2. duidas por duuidas; 

nota 3. Camo por Carmo. 

8. Inserções do escriba ou do copista na entrelinha ou nas margens 

superior, laterais ou inferior entram na edição entre sinais < >, na 

localização indicada. Exemplo: <eoescriuão estar ausente>. 

9. Supressões feitas pelo escriba ou pelo copista no original serão 

tachadas.  Exemplos: Miguel R; aseitar ser minha.  No caso de 

repetição que o escriba ou o copista não suprimiu, passa a ser 
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suprimido pelo editor que a coloca entre colchetes duplos. Exemplo: 

fiquej [de] dar [[fiquej de]] [lhe] [[dar]]; fis por esCuzar duui[[ui]]das. 

10. Intervenções de terceiros no documento original devem aparecer na 

nota de rodapé, informando-se a localização. 

11. Intervenções do editor hão de ser raríssimas, permitindo-se apenas em 

caso de extrema necessidade, desde que elucidativas a ponto de não 

deixarem margem a dúvida. Quando ocorrerem devem vir entre 

colchetes. Exemplo: aruore d[a] [u]era Chrus; huã [a] sancto [An]to[n]io. 

A intervenção se deu quando parte da palavra estava corroída, mas 

permitia saber qual era. 

12. Letra ou palavra não legível por deterioração justificam intervenção do 

editor na forma do item anterior, com a indicação entre colchetes 

[corroído]. Palavras não compreendidas serão indicadas [ilegível]. 

13. A divisão das linhas do documento original será preservada, ao longo 

do texto, na edição, de forma justalinear. A mudança de fólio receberá 

a marcação com respectivo número na sequência de duas barras 

verticais: ||1v.|| ||2r.|| ||2v.|| 

14. Na edição, as linhas serão numeradas de cinco em cinco a partir da 

quinta. Essa numeração será encontrada à margem direita da mancha, 

à esquerda do leitor. Será feita de maneira contínua. 

15. As assinaturas simples ou as rubricas serão sublinhadas. Exemplos: 

Domingos Rodriguez doprado; Ioaõ deFaria Fialho. As  cruzes que 

eram as marcas equivalentes das assinaturas daqueles que não 

sabiam assinar, entrará na edição com a palavra cruz entre colchetes: 

[cruz]. 

16. As leituras por conjecturas serão marcadas por colchetes e parênteses. 

Exemplo: [senhora] [(madre)] | d[e] deus; fique por meu testa 

[(menteiro)]. 

17. Somente o testamento será editado, por isso, os textos apresentados 

após o término do testamento, como “Aprovação” e “Cumpra-se” não 

constarão na edição.  
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5.2 REPRODUÇÃO FAC-SIMILAR E TRANSCRIÇÃO SEMIDIPLOMÁTICA 

JUSTALINEAR DOS TESTAMENTOS       

 Os fac-símiles e as transcrições de cada testamento são precedidos de 

fichas codicológicas, adaptadas do “Guia Básico de Descrição Codicológica” 

(CAMBRAIA, 2005, p. 28), e de verbetes explicativos.  

Os verbetes elaborados para o presente trabalho foram adaptados do 

Catalogo I de Documentos Manuscritos Avulsos da Capitania de São Paulo, 

produzido por Belloto (2000, p. 289-292), para o projeto Resgate Barão do Rio 

Branco. Cada verbete é precedido pelo número de ordem do documento (de 1 a 37), 

apresentado na tabela 5 (p.109) e organizado por ordem cronológica. Os nomes 

foram transcritos na grafia original. Ao lado da numeração estão as datas 

cronológica e tópica. Os testamentos sem data foram organizados a partir das datas 

obtidas nos inventários a que estão juntados. Os que não apresentam dia e/ou mês 

vêm antes dos que apresentam data completa. Na segunda linha de cada verbete, 

foi colocada a espécie documental em letras maiúsculas, seguida dos nomes do 

testador, do escriba e do resumo do testamento. Na terceira linha, há também a 

numeração da caixa e do documento, referente ao acondicionamento realizado no 

AHMT.  
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Ficha codicológica – Jorge Lopes – Testamento 1 

 

1. Cota: Taubaté; Arquivo Histórico Municipal Felix Guisard Filho; 

Inventários e Testamentos – Cartório do 2.º Ofício; n.03, CX 1. 

2. Datação: 30-jan-1651 - “[Anno] [do] [na]si[men]to de nososenhor Jesus 

christo [d]emill eseis [corroído]| [corroído] enta ehũ a[n]os aos trinta dias 

do meZ de ẏan[eiro]” (f. 7r; l. 4-5). 

3. Lugar de origem: Vila de São Francisco das Chagas de Taubaté - 

“nesta [vila] deSao [f]rancisco das chagas” (f. 7r., l. 6). 

4. Suporte material: cartáceo, sem pauta. Distância entre pontusais: 34 

mm, distância entre vergaturas: 1 mm. Marca d’água: ao centro está o 

emblema do fabricante – uma figura de 46 mm de altura e 24 mm de 

largura no ponto maior dela. Encimado por uma coroa sobre uma figura 

oval com cruz no centro, e abaixo as letras GW.  

5. Composição: 1 fólio, mas seu caderno é bifólio, com anotações  

referentes ao testamento no outro fólio. Dimensão do fólio: 300 mm x 

206 mm, aproximadamente. A dimensão é imprecisa, em função da 

deterioração das margens. 

6. Organização da página: Não há numeração aparente, possivelmente 

devido à corrosão do documento, principalmente nas margens superior 

e direita. Conforme a contagem dos fólios que compõem o documento, 

o testamento está no fólio 7. As margens267 do fólio medem 

aproximadamente: 7 recto: dorso – 25 mm; cabeça – 20 mm; pé – 24 

mm. Não há goteira. 7 verso: dorso – 6 mm; cabeça – 18 mm; goteira 

10 mm e pé – 17 mm. O recto do fólio apresenta 30 linhas e o verso, 28 

linhas. Dimensão da mancha: 7 recto –266 mm x 181 mm. 7 verso: 265 

mm x 190 mm. 1 coluna. Não é possível saber se continha reclames 

devido ao estado do papel.  

7. Particularidades: O testamento recebeu três dobras horizontais. Cruz 

do testador, assinaturas e cruzes das testemunhas e do tabelião: “lluis 

a[ll]eu[res] Co[r]rea| [...] Manoel [d]e [oli]veira| Salvador [Te]ixeira| 

                                                           
267

 As denominações das margens como dorso, cabeça, pé e goteira foram baseadas em: FARIA E 
PERICÃO, 2008, p. 484. 
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Bentojoão dias| Hire[o]ni[mo] Oliveira Falcam [espaço] | egonçalo [cruz] 

pedrozo| Esteuão daCunhamunẏs| João [cruz] Lopez” (f. 7v., l. 43-50) 

 

 

1. 1651, Janeiro, 30, Vila de São Francisco das Chagas 

TESTAMENTO de Jorge Lopes escrito pelo tabelião Luis Alveres Correa. 

Pede a intercessão dos santos, solicita ser enterrado na igreja Matriz da 

vila, declara que é solteiro, de família pobre, tem um filho para quem deixa 

uma parte de seus bens, pede missas por sua alma, nomeia o 

testamenteiro. Assinaturas do tabelião, de cinco testemunhas e cruzes dos 

testador e de duas testemunhas. 

CX 1, doc. 03. 
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Testamento 1 

||7r.||  [corroído] da s[a]nt [corroído] trin [corroído]268  

[corroído] [so]deus uerdad [corroído] saibao [corroído] 

[se]dulla [de] [t]est[a]mento de vltima uontade vire[m] [corroído] 

[Anno] [do] [na]si[men]to de nososenhor Jesus christo demill eseis [corroído] 

5 [corroído] enta ehũ a[nn]os aos trinta dias do meZ de ẏan[eiro] 

nes[ta] [uila] desa[o] [f]rancisco das chagas es[t]ando eu Jorge llope[s] 

[corroído] 

[te] dehuã do[e]nsa que deus me deu e per nao [sa]ber o que de [corroído] 

[corroído] deus ser[ui]d[o] [de] min fa[z]er ordenei llo[g]o em meu pre 

fei[to] [ẏ]uizo m[eu] testa mento nama[nei]ra siguinte pêra [des]Cargo 

10 [de] [minh]a [Co]m [si]ensia- 

[p]rimei[r]a mente emComendo minha [a]llma [a] [d]eus noso[senhor] [que] a 

[Cri]ou eRedemio com oseu pr[e]sioZo f[i]lho digo Com o [seu] 

preZiosisimo sangue ea[v]irgem [su]a saCratisima[m]aẏ 

que [q]ueira ser minha enterese[(sor)]a pera comseu 

15 [p]r[esio]zo filho eatodos os santos e[san]tas que [e]stão naCor[t]e 

[do]ceo seẏão meus auogados di[a]nt[e] osenhor- 

deCllaro que sendo deus seruido lleuar me per [corroído] [d]o m[eu] 

corpo seia enterrado naigreia ma[tris] do [corroído]  

rca são francisco das chagas dest[a]vila eme aCo[m]pa[corroído]  

20 vigario desta dita vila Ese lhe dara a esmolla a[Costuma]da d[e] 

Cllaro que sou sollteiro filho famillia Ee [corroído] 

que testar que sou hũ mansebo pobre [f]ilh[o] [corroído] 

men pobre e dehuã molher pobre deCllaro que tenho [corroído] 

filho [p]er nome domingo ao quall deix[o] des brasa[s]de chao 

25 p  que tenho nesta vila euinte brasas deixo que seda 

venda pera fazer bem per minha allma 

deCllaro que deixo huã misa asão francisco eoutra [m]isa [A] 

saõ jorge ma[is] huã misa ao Anẏo de minha [gua]rda eou 

tra mi[s]a an[o]sa senhora doRosairo ou[t]ra mis[a] a sa[nt]o 

30 Antonio mand[o] [que] se me ReZem [h]o Responso 

                                                           
268

 O documento está em estado precário de conservação. Muito danificado. 
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||7v.||  [corroído] [C]apita[õ] [corroído] d[o]pra[d]o [corroído] 

[corroído] [N]uni[z] [corroído] [te]stamen[te]iro e [corroído] 

[corroído] [m]inha allma ho que eufizera pella [sua][corroído] 

[corroído] fora este[s] lle[g]ado se[f]a[s]aõ asim[a] dito de 

35 [cllar]ado que he o[s] c[h]aõs 

Epor a qui ei este testamento por feito e aCa[b]ado eRequ[e] 

ro as jus[tiç]as desuas magestad[e] [e]ste Cumpraõ [e]fasaõ Com 

prir enteira mente co[m]o [n]ella [se] [Co]ntem epor[ser] 

m[i]nha a ultima [vo]ntade digo de[ra]deira vonta 

40 de eRoguei ao tabeliam all[uis] [A]llueres Correa [q]ue esta fiZese 

pormin [corroído] mo testemunha[s] comos mais 

[ab]aixo a[corroído] as no mesmo dia me[Z] heanno atras 

esCrito e [de]cllara[d]o de [cruz] Jorgellopes [espaço] lluis allue[res] Co[r]rea 

eu tabeliam [q]ue [e]sCreu[i] 

45 Manoel [d]e [oli]veira 

Saluador [Te]ixeira 

Bentojoão dias 

Hire[o]ni[mo] [de] Oliueira Falcam [espaço] degonçalo [cruz] pedroZo 

Esteuão daCunhamunẏs 

50 João [cruz] Lopez 
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Ficha codicológica – Francisca Cardoso– Testamento 2 

 

1. Cota: Taubaté; Arquivo Histórico Municipal Felix Guisard Filho; 

Inventários e Testamentos – Cartório do 2.º Ofício; n.05, CX 1. 

2. Datação: 21-out-1654 - “noanno [do]| nassimento denossos[enhor] 

christo demil Eseis sentos Esinco enta equatro| annos aos uinte Ehũ 

dias domes outubro dadita era” (f. 10r; l. 52-54) 

3. Lugar de origem: Vila de São Francisco das Chagas de Taubaté, 

Tremembé era freguesia da vila de Taubaté - “nesta uilla| desão 

francisco das chagas detremembe” (f. 10r., l. 54-55). 

4. Suporte material: cartáceo, sem pauta. Distância entre pontusais: 34 

mm, distância entre vergaturas: 1 mm. Marca d’água: Ao centro do fólio 

10 está o emblema do fabricante: uma figura de 82 mm de altura e 22 

mm de largura no ponto maior dela. Três circunferências tangentes 

perpendicularmente dispostas sob uma cruz. Semelhança com a figura 

145 (MELO, 1926, p. 232).  

5. Composição: 2 fólios, sendo seu caderno bifólio. Dimensão do fólio: 

310 mm x 215 mm, aproximadamente. A dimensão é imprecisa, em 

função da deterioração das margens. 

6. Organização da página: Há uma numeração em todo o documento, 

feita com tinta preta, posterior ao escrito do manuscrito, na margem 

superior à direita e ao centro. A numeração inicia-se no fólio 10. As 

margens do fólio medem aproximadamente: 10 recto: dorso – 45 mm; 

cabeça – 18 mm; pé – 12 mm. Não há goteira. 10 verso: cabeça – 5 

mm; goteira – 15 mm, onde se encontram símbolos de início de 

parágrafo; pé – 7 mm. Não há dorso. 11 recto: dorso – 10 mm; cabeça 

– 6 mm e o pé – 32 mm. Fólio 10 recto: 27 linhas, 10 verso: 29 linhas, 

fólio 11 recto: 22 linhas. Dimensão da mancha: 10 recto: 280 mm x 170 

mm; 10 verso: 298 mm x 200 mm; 11 recto: 272 mm x 205 mm. Não há 

reclames. 

7. Particularidades: O testamento recebeu duas dobras: uma horizontal e 

uma vertical. Na dobra horizontal do fólio 11, existe uma emenda feita 
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com papel recente. Entre as tiras coladas, há uma com o nome “Felix 

Guisard Filho”. Assinaturas das testemunhas e do escriba que escreveu 

a rogo da testadora: “Pedro Depontes| Domingos Agostim Domingos 

Dias leme| Aluaro maChado| Domingos pereira Raphael De Souza 

CasteloBran[co]| Bras Esteues lemme| Lluis Lemedo prado” (f. 11r., l. 

116-121). 

 

 

2. 1654, Outubro, 21, Vila de são Francisco das Chagas de Tremembé269  

TESTAMENTO de Francisca Cardoso, escrito por Pedro de Pontes, por 

não haver tabelião. Pede a intercessão dos santos, declara o nome do 

marido, filhos, a nomeação de seu filho mais velho como testamenteiro, 

devido ao estado de saúde de seu marido. Deixa sua terça a uma de suas 

filhas, doa seu manto, pede que se rezem missas, pede que terminem 

umas cortinas para entregarem à ermida de Nossa Senhora do Ó e deixa 

uma toalha a São Francisco. Declara algumas dívidas e dá algumas 

esmolas, pede que seu filho cumpra uma promessa a Nossa Senhora da 

Conceição, deixa uma escrava forra, pede para ser enterrada na igreja de 

Santo Antonio de Guaratinguetá. Assinaturas de Pedro de Pontes e de 

sete testemunhas. 

CX 1, doc. 05. 

                                                           
269

 No período estudado, Tremembé era um bairro de Taubaté. Houve um equívoco na escrita do 
local. 
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Testamento 2 

||10r.|| Em [n]ome dedeus amẽ,270 

Saibam quantos Esta sedolla detestamen[to] uirem que noanno [do] 

nassimento denossos[enhor] christo demil Eseis sentos Esinco enta equatro 

annos aos uinte Ehũ dias domes outubro dadita era nesta uilla 

55 desão francisco das chagas detremembe271 Estando eu francisca cardoZa 

Emhuã 

Cama272 doente dedoença que deus medeu Eemmeu prefeito ẏuiZo Epor 

quenão sei aora Emque nosso senhor sera seruido leuarme desta uida 

preZente para afutura ordenei equis faZer Esta sedolla detesta 

men[t]o [pa]ra discargo de minha Comsiencia.- 

60 primeira mente Em comendo minha alma adeus nososenhor 

pois por ella padeseo nasantisima aruore dauera Crux [E]tam 

bem me <em>comendo auirgem nossa senhora, Eaos santos ap[os]tollos são 

pedro Esão paullo Eatodos os santos Esantas dacorte doceo, paraq[ue] 

todos elles queirão Emtreseder pella minha alma diante de 

65 nosso senhor christo Epesso tambem aoanẏode minha guar[d]a 

Easantado meu nome todos seẏaõ meus auogados diante da 

santissima magestade de nosso senhor christo.- 

Declaro que fui caZada Com manoel dacosta cabral Em 

face deigreẏa com forme manda o sagrado ComSillio tredin- 

70 tino Et[iue]mos antre ambos os filhos segintes: - domingos 

maria, lourenço, manoel gaspar antonio ẏoaõ francisca - 

os quais são meus erdeiros forçados dos beñs que Seacharem serã 

meus, asim moueis Comode Rais: - Euisto Ser meu marido 

hũ omẽ uelho emuito doente demuitas im fermidades heiogosto 

75 hei por bem que m[e]u filho domingos uelho Seẏa meu testamen= 

teiro para que faça pela minha alma oque eu comosua 

mai pudera fazer pella Sua 
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 Na margem superior à direita, há a seguinte numeração, posterior à redação do documento: 10. 
271

 Sublinhado com tinta vermelha de “nesta uilla” até “detremembe”. As palavras“detremembe” 
também estão sublinhadas com lápis e ao lado da palavra “tremembe”contém uma anotação tardia 
com lápis “?”. 
272

 Do lado esquerdo do fólio há uma anotação tardia com lápis “?”. 



400 

 



401 

 

            ||10v.|| [Item][corroído] terça deixo [a]minha filha francisca, deixomais quesede 

[de] [es]molla omeu manto desar[ẏ]a amolher [de]domingos perei[ra], Com 

co[ndẏ] 

80 saõ que selhe entregara todas as ueZes que amin[ha] filha maria 

[ti]rar [o]luto que por min tro[u]xer:- 

Item deixo mais que Seme digaõ sinco missas aosantissimosacra mento- 

Item mais seme digaõ outras sinco missas auirgem nossa senhora, - 

Item deixotambem semedigão outras sinco pella[s] mais des [E]mparadas almas 

do- 

85 fogo dopurgatorio:- 

Item deixomais que seemtregue oprincipio de huãs curtinas que aqui estão. - 

que uem a ser hũ sobre Seo, Epara as curtinas selhedara desta nouidade 

duas aRobas dealgodão ameu filho Etestamenteiro domingos uelho paraque 

elle as mande acabar, Edepois deacabadas as mandara asão paulo aer- 

90 mida de nossa senhora do Ó. - 

Item deixo mais que seme faça huã toalha para oaltar dosarafico [são] 

fr[ancisco] - 

[Item] deuo mais duas uaras de pano dealgodão aursola dacu[n]ha
273

 

Item [d]eixo mais sepagem duas aRobas dealgodão aaluaro machado,- 

95 Item deixo mais que sepagem aoconuento denossasenhora docarmo duas aRo- 

bas dealgodão as quais deixode esmolla - 

Item declaro que prometi huã nouena anossa senhora da Comseissaõ, ofer 

tada Com noue Candeẏas todos osdias enocabo dos nouedias huã mi[ssa] 

adita senhora, aqual nouena não pude Cumprir, aqual meu filho 

100 lourenço cumprira per min: - 

Item deuo tambem duas uaras de pano dealgodão ahuã negra decaZapor 

nome fillipa Item mais deuo duas ahũ negro deCaZa por nome ẏoseph 

Item declaro mais que hũ mossa que nesta CaZa Esta he forra, Eseruira 

ameu marido Em quanto deus for [s]eruido Eporsua morte estara 

105 Em CaZa dehũ de meus filhos onde ella quiZer: - 

declaro [que] ei[p]or bem que [m]eu Corpo seẏa enterrado Em ai[greẏa] 

                                                           
273

 Contém anotação tardia a lápis “Ursula da Cunha” na entrelinha superior. 
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            ||11r|| [de][s]anto [A]ntonio de guiratingeta aonde [e]staõ os o[s]sos deminha 

[corroído]274 

[corroído]ta: - Epor querer asim Eser Esta minha ultima [corroído] 

mandei chamar apedro de[po]ntes que este fes por não auer tabalião nest[a] 

110 [ui]lla Easim [p]esso, eRogo as ẏustiças desuamagestade guardem 

Ecomprã[o] 

Emãodem guardar Ecomprir E[st]e meu testamento asim edama[ner]a 

que nelle secontem, tam e[n]teira, eperfeita mente Como Sefora 

por hũ escriuaõ publico, Eafalta seasinou odito pedro de pontes por 

min Como tabelião uisto ser molher enão Saber asinar, Easim mais 

115 seasinarão as testemunhas abaixo oẏe dia mes, E era asima dita 

     Pedro Depontes 

Domingos Agostim [espaço] Domingos Dias leme 

Aluaro maChado 

Domingos pereira [espaço] Raphael De Souza CastelBran[co] 

120  Bras Esteues lemme 

Lluis Lemedo prado 
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 Na margem superior ao centro, há a seguinte numeração, posterior à redação do documento: 11. 



404 

 

 

Ficha codicológica – Maria Delgado – Testamento 3 

 

1. Cota: Taubaté; Arquivo Histórico Municipal Felix Guisard Filho; 

Inventários e Testamentos – Cartório do 2.º Ofício; n.07, CX 1. 

2. Datação: 04-nov-1655 - “no Anno doNaçimento denososenhor [J]esu| 

christ[o] de mil eseis sentos Esinco enta esinco a[nno]s| aos vinte Esete 

dias do mez de nouembro do dito anno” (f. 2r; l. 123-125). 

3. Lugar de origem: Vila de São Francisco das Chagas de Taubaté - 

“nes| ta villa desam francisco daschagas” (f. 2r., l. 125-126). 

4. Suporte material: cartáceo, sem pauta. Distância entre pontusais: 34 

mm, distância entre vergaturas: 1 mm. Marca d’água: Ao centro do fólio 

3 de cabeça para baixo está o emblema do fabricante: uma figura de 75 

mm de altura e 24 mm de largura no ponto maior dela. Três 

circunferências tangentes dispostas verticalmente sob uma coroa, tendo 

a primeira uma cruz, a segunda as siglas IHS com uma cruz e uma 

âncora e a terceira as siglas EI. Semelhança com a figura 129 (MELO, 

1926, p. 216).  

5. Composição: 2 fólios, sendo seu caderno bifólio. Dimensão do fólio: 

302 mm x 207 mm, aproximadamente. A dimensão é imprecisa, em 

função da deterioração das margens. 

6. Organização da página: Há uma numeração em todo o documento, 

feita com tinta preta, posterior ao escrito do manuscrito, na margem 

superior à direita. A numeração inicia-se no fólio 2 recto. As margens do 

fólio medem aproximadamente: 2 recto: dorso – 24 mm; cabeça – 34 

mm; goteira – 14 mm e pé – 17 mm. 2 verso: dorso – 10 mm; cabeça – 

11 mm, goteira – 17 mm, onde se encontram  símbolos de início de 

parágrafo e pé – 18 mm. 3 recto: dorso – 15 mm; cabeça – 10 mm; 

goteira – 3 mm e pé – 13 mm.  Não há goteira O fólio 2 recto apresenta 

28 linhas, verso 25 linhas e o fólio 3 recto 24 linhas. Dimensão da 

mancha: 2 recto: 251 mm x 169 mm; 2 verso: 273 mm x 180 mm; 3 

recto: 279 mm x 189 mm. Não há reclames. 

7. Particularidades: O testamento recebeu duas dobras: uma horizontal e 



405 

 

uma vertical. No fólio 2 r., as linhas 140-141 onde está escrito 

“comforme manda osagrado consillio tri=/dentino” estão sublinhadas 

com tinta azul . Assinaturas das testemunhas e do tabelião: “francisco 

Ribeiro [ilegível]| Bautista gago [espaço] Manoel Joze [ilegível] Malho| 

Antonio ferreira [espaço] João martis| Antonio ribeiro da laserda” (f. 3r., 

l. 179-182). 

 

 

3. 1655, Novembro, 27, Vila de São Francisco das Chagas 

TESTAMENTO de Maria Delgado, escrito pelo tabelião Francisco Ribeiro 

Banhos. Pede a intercessão dos santos, declara o nome do marido, dos 

filhos, deixa sua terça a uma de suas filhas, pede para ser enterrada na 

igreja Matriz da vila, pede que se rezem missas, nomeia o testamenteiro. 

Deixa uma escrava (filha de seu neto) livre, declara que seu genro deve a 

ela, tem escravos que deixa aos seus filhos. Assinaturas do tabelião e de 

cinco testemunhas. 

CX 1, doc. 07. 
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Testamento 3 

||2r.|| En nome de Deos amen Saibaõ coantos esta sedulla de275 

testamento Virem que no Anno doNaçimento denososenhor [J]esu 

christ[o] de miL eseis Sentos Esincoenta esinco a[nno]s 

125 aos Vinte Esete dias do mez de nouembro do dito anno nes 

ta Villa desam francisco daschagas, eu Maria deLgada Esta= 

ndo cõ todo o meu per feito Juizo E por Cauza de aLguas 

emfermidades E achaq[u]es corporais temendo amorte q[ue] 

he Couza naturaL, ordenej defazer este testamento pera des 

130 Cargo deminha conciensia- 

 Item Primeira mente emcomendo adeos noso senhor E aseu Ben 

to filho Jesu christo minha aLma pois oRemio na 

aruore dasanta VeraCruz cõ seu presiozisimo s[an] 

gue E aVirgem Santa Maria nossa senhora E o anio da 

135 minha guarda Eaosanta do meu nome Eatodos os 

 Santos ESantas da corte doCeo peso atodos sejaõ meus 

auogados diente demeu senhor Jesu christo E prote[s] 

to Viuer E morrer EViuer nasua santa fee catolica 

Item declaro que fui Cazada cõ bras gonçalvez Ja defunto em 

140 façe deJgreia comforme manda osagrado consillio tri= 

 dentino276 que foi meu marido Legitimo Etiuemos de en 

tre ambos deLegitimo matrimonio osfilhos seguintes a 

Saber, Pero gonçalvez deLgado marcos fernandez deLgado asensa 

gonçalvez 

Antonia gonçalvez JzabeL fernandez os coais saõ meus erdeiros forsados 

145 detodos os meus Bens moueis Ede Raiz auidos Epor 

 a[u]er E deixo dos [b]ens moueis Ede [R]aiz epessas que se achar 

oRamanesente datersa aminha [f]ilha JzabeL fernandez molher 

de Juze deparis- 

[Item] Mando que sendo deos seruido Leuarme desta Vida pre 

 

                                                           
275

 Contém um carimbo na margem superior à direita do fólio. Na margem superior à direita, há a 
seguinte numeração, posterior à redação do documento: 2. 
276

 “comforme manda osagrado consillio tri=/dentino” sublinhado com tinta azul. 
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150 ||2v.||  Zente Vida para si sera me[u] corpo emterrado na] Jg[re]ia 

matriz dest[a] Villa desam francisco orago della E opadre v[i]gario 

[dad]ita Jgreia acompanhara meu corpo [cõ] aCru[z] Eselhe 

dara a esmoLa custumada -  

[Item] mando que do pouquo de minha fa[z]enda mediraõ Sinco mi[ss]as 

155 an[os]sa senhora daConseiçaõ E ao anjo da minha guarda huã  

 missa 

Item Deixo Por meu testamenteiro ameu genrro Juze deparis 

o coaL fara peLa minha aLma oque eu fizera peLa sua 

Item declaro que tenho huã menina dehuã negra minha por 

160 nome Jnes E amenina por nome Domingas filha de sima[õ] 

 Bautista Meu neto acoaL deixo por liure E forra E dezo 

brigada por minha morte 

Item deue me meu genrro Domingos bautista seis varas de 

pano de aLgodaõ que lhe emprestej 

165 Item declaro que tenho tres pessas Carigos que são minhas E de 

 Zembargadas sem embaraso nehũ ascoais Saõ de meus 

erdeiros por minha morte -  

E dou por feito E aCabado este meu testamento E pesso a 

todas asjustissas desua magestade asim Secular como Eclezi 

170 astico dee enteiro EVerdadeiro Comprimento a es[t]e meu testamento 

 por ser asim min[ha] derradeira EVltima Vontade Eso 

quero que este Valha E naõ tera forsa ne Vigor outro testa 

mento ne condicillio nẽ escretura oque tudo Compriraõ E 

[por] est[e] ei por Reuogado todos outros testamentos nẽ Co[n]diçi 
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175 ||3r.||  lio [q]ue ajo feito E por asim V[erd]ade pedi ERogei a [fra]ncisco [Ri]277 

beiro banhos que este fizesse por min E asinasse Edesse fee [corroído] 

mo [tabeliam] e astestemunha[s] [a]baixo asinadas Maria [de]Lgada [asino] 

[p]eLa dita testa[do]ra francisco Ribeirobanhos a seu Rogo -  

francisco Ribeiro [Banhos] 

180   Bautista gago [espaço] Manoel Joze [ilegível] Malho 

Antonio ferreira [espaço] João martins 

Antonio ribeiro da laserda 
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 Na margem superior à direita, há a seguinte numeração, posterior à redação do documento: 3. 
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Ficha codicológica – Ana Rodrigues – Testamento 4 

 

1. Cota: Taubaté; Arquivo Histórico Municipal Felix Guisard Filho; 

Inventários e Testamentos – Cartório do 2.º Ofício; n.08, CX 1. 

2. Datação: 13-fev-1658 - “anno do nasimento denoso| Senhor IheZu 

christo demil eseis sentos Esincoenta Eoito aos treze|defeverero” (f. 2r; 

l. 185-187). 

3. Lugar de origem: Vila de São Francisco das Chagas de Taubaté, 

bairro do Piracangaguá - “ne[ste]| baiRo depira aCangagua” (f. 2v., l. 

227-228). 

4. Suporte material: cartáceo, sem pauta. Distância entre pontusais: 28 

mm, distância entre vergaturas: 1 mm. Marca d’água: Ao centro do fólio 

3 (vazio) está o emblema do fabricante: três figuras de 26 mm de altura 

e 23 de largura, cada uma aproximadamente no ponto maior dela.Três 

escudos, dispostas em triângulo invertido. 

5. Composição: 1 fólio, mas seu caderno é bifólio, o outro fólio está em 

branco. Dimensão do fólio: 310 mm x 210 mm, aproximadamente. A 

dimensão é imprecisa, em função da deterioração das margens. 

6. Organização da página: Há uma numeração em todo o documento, 

feita com tinta preta, posterior ao escrito do manuscrito, na margem 

direita. A numeração inicia-se no fólio 2 recto. As margens do fólio 

medem aproximadamente: 2 recto: dorso – 36 mm; cabeça – 1 mm e pé 

– 8 mm. Não há goteira. 2 verso: cabeça – 26 mm, goteira – 26 mm e 

pé – 20 mm, não há dorso. O fólio 2 recto apresenta 32 linhas, verso 27 

linhas. Dimensão da mancha: 2 recto:292 mm x 174 mm; 2 verso: 264 

mm x 184 mm. Não há reclames.  

7. Particularidades: O testamento recebeu três dobras horizontais e uma 

vertical. Assinaturas das testemunhas e do escriba: “Antonio defaria 

albernas| pedro defõtes que oescrevi –| Jeronimo [ilegível]| Antonio Luis 

Carnero [espaço] [cruz] | dedomingos da silva| Bras guanSal Bras 

Martins| [cruz]| defrancisco gonçalvez dasilva” (f. 2v., l. 230-237). 
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4. 1658, Fevereiro, 13, Bairro do Piracangaguá278 

TESTAMENTO de Ana Rodrigues, escrito por Pedro de Fontes. Pede a 

intercessão dos santos, nomeia seu marido como testamenteiro, pede 

para ser enterrada na igreja Matriz da vila, pede que se rezem missas, 

informa as missas que prometeu aos santos e que ainda não foram 

rezadas. Declara o nome do marido, o número de filhos. Assinaturas de 

Pedro de Fontes, de quatro testemunhas e cruzes de duas testemunhas. 

CX 1, doc. 08. 

                                                           
278

 Piracangaguá é o nome de um bairro de Taubaté existente até hoje. 
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Testamento 4 

||2r.|| Em nome dasantisima Trindade Padre filho [espi]
279

 

rito santo Tres pesoas E hũ sodeus Verdadero 

185 SaIbam quantos Este instromento Virem como no anno do nasimento denoso 

Senhor IheZu christo demil Eseis sentos Esinco enta Eoito aos treze 

 defeVerero [E]u ana Rodriguez Estando Em meu per feito Iuizo he Em- 

Tendimento que noso senhor medeu doente Em cama Etemendo me da 

[[da]]morte EdezeIando por minha alma no Caminho dasalVasão Por- 

190 não saVer oque deus noso Senhor demin quer fazer Equando sera serVido de 

se eleVar perasi faso este Testamento na forma seginte - 

 Primera mente em comendo minha alma asantisima Trindade que aCriou 

ERogo aoPadre Eterno pela morte Epaixão deseu huni Ienito fil[ho] 

aqueira Reseber Como Resebeo asua Estando pera moRer na arVore [d]a 

195 Vera Crus Eameu senhor Iezu christo peso persuas diVinas chagas que Ia 

que nesta Vida me fes merse dedar seu presiozo sangue Emeresimentos deseus 

TraValhos me fasatambem merSe na uida que es peramos dar opremio del[e]s 

que he a gloria he peso eRogo a glorioza VirIem maria nosa senhora 

Madre dedeus Eatodos [[eatodos]] os santos daCorte selestial partiCular mente - 

200 ao meu anIo da guarda Ea santa do meu nome Ea VirIem doRozairo -  

Ea VirJem da Comseisão eas santas almas a quem tenho deVosão queira[õ] 

 por min interseder ERogar ameu senhor Iezu christo agora equando - 

minha alma deste corposair por que como Verdadeira christã protesto 

deViVer Emo Rer em asanta fe catholica eCrer oque tem ECreo a sant[a] ma 

205 dre igreIa deRoma he em esta fe espero desalVar minha alma [n]ão 

por meus meresimentos mas pelos dasanti sima paixão do uniIenito filho 

 dedeus - - Rogo a meu marido por serViso dedeus per mefazer- 

merse queira ser meu testamenteiro - MeuCorPo sera sepultado na igre 

Ia matris desta Vila Com oaCompanha mento Custumado de que sedara 

210 Esmola que seCustuma adar - 

deCalaro que quero quinze misas a VirIem dorrozairo - Eoutras quin 

 Ze as a[lma]s - per minha alma 

deClaro mais que devo a q gloriozo sãto antonio duas misas [espaço] Eas almas 

out[r]as du 

[[du]]as misas 
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 Na margem direita, há a seguinte numeração, posterior à redação do documento:2. 
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215 || 2v|| DeClaro que  deVo a nosa senhora do Carmo quatro misas - Eanosa 

[senhora] 

da lus duas misas - E asão francisco duas misas - E asanta Clara [corroído] 

 mais quatro misas asam Ioze Todas estas são misas [q]ue prometi -  

deClaro que quero huã misa aoanIo de minha guarda Easanta de meu nome 

deClaro que sou cazada a fase daigreIa cõ bautista gago do qualtenho hũ 

220 filho Etres filhas -  

pesoE Rogo ameu marido que PorserViso de deus ePor mefazer mer[s]e 

decõ Pri 

 mento atudo oque ordeno neste meu testamento Elhepeço queira a[sei]tar 

[ser] 

meu testamentero Como no principio deste testamento peso a[oq]ual dou 

[to]do  

poder que em direito poso efor nesesario para de meus beiñs tomar eVender 

[o] [que] 

225 nesesario for para meu emteRa mento - -  

Epor quanto esta he a minha Vltima Vontade do modo que tenho dito Pedi [a] 

Pedro 

 defõtes asinase por min por eu não saVer oIe treze efeuerero 658 ne[ste] 

baiRo depira aCangagua - 

Asino aPetisão do testador Ana Rodriguez -  

230 Antonio defaria albernas 

pedro defõtes que oescreVi – 

 Jeronimo [ilegível] 

Antonio Luis Carnero [espaço] [cruz]  

       dedomingos da silVa 

235 Bras guanSal Bras martins 

[cruz] 

   defrancisco gonçalvez dasilVa 
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Ficha codicológica –Capitão Domingos Pires Valadão – Testamento 5 

 

1. Cota: Taubaté; Arquivo Histórico Municipal Felix Guisard Filho; 

Inventários e Testamentos – Cartório do 2.º Ofício; n.13, CX 1. 

2. Datação: 17-ago-1660 - “[an]no [de] [n]aci| mento denoso Senhor Jesu 

Christo da[e]ra [de mil]| eseis Sentos esesenta annos aos dezaSe| te 

dias dome[s] de agosto do dito anno” (f. 2r; l. 240-243). 

3. Lugar de origem: Vila de São Francisco das Chagas de Taubaté - 

“nes| ta v[ill]a de sao [fr]ancisco Das chagas” (f. 2 r., l. 243-244). 

4. Suporte material: cartáceo, sem pauta. Distância entre pontusais: 36 

mm, distância entre vergaturas: 1 mm. Marca d’água: Ao centro do fólio 

2 está o emblema do fabricante: uma figura de 78 mm de altura e 23 

mm de largura aproximadamente no ponto maior dela. Três 

circunferências tangentes perpendicularmente dispostas sob cruz alta, 

tendo na segunda as letras BR e na terceira um círculo pequeno. 

Semelhança com a figura 145 (MELO, 1926, p. 232).   

5. Composição: 2 fólios, caderno bifólio. Dimensão do fólio: 311 mm x 

220 mm, aproximadamente. A dimensão é imprecisa, em função da 

deterioração das margens. 

6. Organização da página: Há uma numeração em todo o documento, 

feita com tinta preta, posterior ao escrito do manuscrito, na margem 

direita. A numeração inicia-se no fólio 2 recto. As margens do fólio 

medem aproximadamente: 2 recto: dorso – 33 mm; cabeça – 11 mm; 

goteira – 25 mm e pé – 19 mm. 2 verso: dorso – 18 mm; cabeça – 20 

mm, goteira – 31 mm e pé – 20 mm. 3 recto: dorso – 27 mm; cabeça – 

21 mm; goteira – 23 mm e pé – 17 mm. 3 verso: dorso – 5 mm, cabeça 

– 13 mm; goteira – 25 mm e pé – 8 mm. O fólio 2 recto apresenta 37 

linhas, verso 33 linhas; 3 recto 37 linhas e verso 42 linhas. Dimensão da 

mancha: 2 recto: 281 mm x 162 mm. 2 verso: 270 mm x 171 mm; 3 

recto: 273 mm, x 173 mm e 3 verso: 290 mm x 190 mm. Não há 

reclames. 

7. Particularidades: O testamento recebeu três dobras horizontais. Na 
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linha 312, as palavras “Sincoenta aLm[a]s” estão sublinhadas com lápis 

preto. Assinaturas do escrivão da câmara, do testador e das 

testemunhas: “João veloso| Manoel nunes Souto| Thomas Domero| 

Domingos pires baladam [espaço] migel pirez Cruz de francisco 

dos|anjos[cruz]| Sebastião cuotinho [espaço] Anrigue [V]ieira” (f. 3v., l. 

376-381). 

 

 

5. 1660, Agosto, 17, Vila de São Francisco das Chagas 

TESTAMENTO de Domingos Pires Valadão, escrito pelo escrivão da 

Câmara João Velloso. Pede a intercessão dos santos e solicita que seja 

enterrado na Matriz da vila. Declara o nome da esposa; não teve filhos 

com ela e é sua testamenteira. Deixa terras às pessoas que, segundo ele, 

lhe prestaram bons serviços. Declara ter dois filhos bastardos, para quem 

deixa terras também. Pede que o vigário da vila reze missas e, se não for 

possível rezar todas, que algumas sejam em Mogi Mirim. Declara que 

possui escravos do gentio da terra e deixa alguns a um de seus filhos, a 

sua esposa e a outras pessoas; doa uma novilha. Declara suas dívidas e 

seus devedores, deixa seu sobrinho como procurador da esposa, pede a 

sua esposa que não se esqueça da esmola do hábito e da capela de um 

ermitão; deixa a ele o seu chapéu. Assinaturas do escrivão, do testador e 

de seis testemunhas. 

CX1, doc. 13 
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Testamento 5 

||2r|| Em nome de Deus [A]me[m]
280

 

Saibaõ quantos esta Sedula [de] [testamen]to E 

240 Vltima bontade virem que [n]o [an]no [de] [n]aci 

mento denoso senhor Jesu Christo da[e]ra [de] [mil] 

 eseis sentos esesenta annos aos dezase 

te dias dome[s] de agosto do dito anno nes 

ta v[ill]a de sao [fr]ancisco Das chagas estando 

245 eu Domingos Pires Baladão doente E 

temendo me damorte estando em meu per 

 feito Juizo eentemdimento que Deus foi ser 

uido dar me; mandei chamar ao escriuão 

DaCamera Destadita Villa em abzencia do 

250 Tabalião, Como pesoa defee para Com elle e 

Por elle escreuer meu testamento nama 

 neira Seguinte - 

Primeira mente Em [co]mendo minha alma 

ADeus noso Senhor que aCriou EaRemio Comseo 

255 Presiozo Samgue eadeus espirito Santo 

que asantifiCou que aia mezeriCor[d]ia 

 Com ella quando deste mundo partir, [e] [a] ben 

auenturada virgem maria Sua Benta 

mai queira Ser minha aboguada e [an] 

260 Io deminha Guarda anaõ dezempare 

eatodos os sanctos daCorte Selestial peso 

 tambem serão meus abogados - 

Item Declaro que leuando me deus desta pre 

Zente Vida meu Corpo Seia em teRa 

265 do na Igreiia Matrix deSão francisco das cha 

guas Orago desta dita villa Com o aCom 

 panhamento Custumado para que sepaguará 

aesmola Custumada de minha fazenda - 

Declaro que Sou cazado em fasse de Igrei 

270 Ja Com Antonia daCunha daquoal não ti 

ue fi[lh]o nem filha que noso erdeiro pude 

 se Ser pello que deixo aella dita minha 

molher Antonia DaCunha por minha ligitima 

erdeira etesta menteira tirando oseguin 

                                                           
280

 Na margem direita, há a seguinte numeração, posterior à redação do documento: 2. 
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275 ||2v|| Te  De[cl]a[ro] [q]ue demil eduzentas e Sincoen[ta] 

brass[a]s [de] [te]rras que pesuo alem Do Rio [da] 

 b[anda] [das] [t]erra as quoais Comprei De manoel 

[Pai]s [d]e linhares edeManoel DaCosta Cabral 

que Deus aia, das quais terras tenho Dado [a] 

280 meu Cunhado francisco Do[s] anios Sem brasas 

naem direitura doposo partindo Com ell[e] 

 ameu filho Antonio Pires [o]utras Sem brasas 

lhe tenho dado, elogo partindo Com odito 

Antonio pires tenho Dado aJoão lopes que [D]eus 

285 aia outra Sem brasas, elogo partindo 

Com odito Antonio digo João lopes Deixo ameu 

 filho Antonio omais moso Duzentas brasas 

Deterras pello amor de deus oquoal antonio he meu 

filho bastardo[ilegível] Item d[e]Caro que aos mais asima 

290 DeClarados tão bem deixo pello amor de 

[Deu]s pellos bons seruisos que tenho Re 

 ce[b]ido delles - 

Declaro que minha molher memande di 

zer trinta missas as almas dofogo dopur 

295 gatorio - 

Declaro que Semedigua mais anosasenhora 

 DaComseição Dezoito misas - 

E ao gloriozo São francisco quinze missas - 

Ea nosa senhora doRozairo  Dezoito misas 

300 mais pellas almas de algũs Defuntos que 

eu esteia em caRegado na alguã Couza 

 noue missas - 

mais dez missas ao anio deminha goarda 

mais Seis misas ao santo demeu nome - 

305 mais Coatro misas ao gloriozo saõ bras 

as coais missas declaradas seia per minha 

 entencão emas digua opadre Viguairo Des 
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||3r|| Ta dita villa Sendo Cazo que [corroído] naõ posa[d]i 

zer todas me diguão algũs [corroído] [d]e mog[i]
281

 

310 miri as quoais missas visto [naõ] [a]u[e]r dinhei 

ro Sepaguaraõ nas fazendas da [terra]- 

 DeClaro mais que deixo Sincoenta alm[a]s
282

 do 

gintio daterra [p]ouco mais ou menos das quo 

ais ha muito tempo dei Seis ameu filho Antonio 

315 omais moso pello amor dedeus das quoais Se 

is São mortas duas e dou que deminha 

 [p]arte selhe prefassão Sempre Seis pes[corroído] 

Sendo Cazo que minha molher Se caze 

ou morra deixo m[a]is duas ahũ menino 

320 que criei em caza por nome Saluador E 

Se aCauzo lhe pareser algũ pai lhe naõ deixo nada 

 Declaro que deixo aj[z]abel molina molher [qu]e 

foi de manoel Rodriguez huã negra Eahuã enteada 

de Antonio Gonçalves funchal amais mosa per no 

325 me maria deixo outra pesa aquoal [s]e [lh]e 

dara quando ella se cazar mostrar lhe [á] [corroído] [p]ara que 

 aConhessa eisto pello amor dedeus não ia que 

lhe deua nada - 

Declaro que deixo huã nouilha a filha de francisco 

330 Dos anios - 

Declaro que as diuidas que eu deuo ai clareza as 

 [qu]oais Sepaguem// tãbem as que não ai clare 

za Come he aThomas dormes, a Belchior fe 

lix eantonio Vieira, ealuis de gusmão morador 

335 na ilha desão Sebastião digo seu Jrmão Jna 

zio degusmão deuo Coatro mil reis de hũ ves 

 tido velho que me uendeo aos quois se pagem 

tão bem// Declaro que medeuem o Cappitan Domingos 

Gonçalvez dabreo ou elle ou Seo neto Jnasio tei 

340 Xer[a] des mil res que lhe emprestei em dinheiro 

declaro que me deve Antonio vas daRoza Vinte esin 

 co mil eCoatro sentos eCorenta reis, asaber noue 

mil eCoatro Sentos eCorenta reis que lhe dei 

Xei napedra para me Comprar em fazendas e para me 

                                                           
281

 Na margem direita, há a seguinte numeração, posterior à redação do documento: 3. 
282

 “sincoenta alm[a]s” sublinhado com lápis preto. 
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345 ||3v|| [ma]ndar [E] n[corroído] mandou Easim mais hũ Cauallo 

que lhe man [corroído] dezaseis mil res que lhe emtregou 

 Andre [Ro]driguez [corroído] mandar tão bem emfazendas as [quo]ais 

[m]e [naõ] [m]an[dou]// declaro que me deo Catorze patacas e 

[mea] [q]uando vim paraCa que guastei mesmo napedra para as quoas 

350 lhe [m]andei trinta ehua vara de pano de algodão detre[s] [va] 

ras que valia auara nese tempo a doze vinteis eadous 

 tostois auara oquoal pano man[dei] aConta das catorze pa 

tacas emea em Companhia domesmo Andre Rodrigues - 

Declaro que medeuebelchior Homem quoatro mil reis e 

355 mais medeue João Gonçalvez morador nailha grande na clareza 

que se achar nomeu Rol// Declaro que asim como dei 

 Xo aminha molher per minha erdeira etestame[n]teira 

Deixo ameu sobrinho Gaspar vas DaCunha por seo 

precurador e de meos filhos// peso a minha molher 

360 não Seesquesa Com Sua esmolla pello amor de Deus 

do padre irimitão de hũ avito Com sua Capelha 

 [D]eixo ao dito padre irimi[tã]o pello amor de Deus omeu cha 

peo pardo alquoal peso meemcomende aDeus pe 

[lo] amor de Deus.- 

365 [E] [corroído] maneira oue otestamento per feiro E aCaba 

do Rebogando por este outros testamentos ou Comd[i] 

 [Si]lios que antes deste ouuese feito pedindo a[s] Jus 

tisas desua magestade lhe dem emteiro Cumprimento 

per Ser asim Sua vltima edeRadeira bontade tes 

370 temunhas que atudo foraõ prezentes francisco Dos an 

Jos AnRique Vieira Thomas Dormeiro irimitão 

 Sebastião Coutinho, Miguel pires, Manoel Nunes sou 

to Todos moradores desta dita villa que Com o dito 

testador asinaraõ EuJoaõ velloso escriuao D[a] 

375 Camera era em abzencia do tabalião o escreui eas[i] 

nei – João velloso 

   Manoel nunes Souto 

Thomas Domero   

Domingos pires baladam [espaço] migel pirez [espaço] Crux de francisco dos 

380         anjos [cruz] 

Sebastião cuotinho [espaço] Anrigue [V]ieira 
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Ficha codicológica – João Lopes Gil – Testamento 6283 

 

1. Cota: Taubaté; Arquivo Histórico Municipal Felix Guisard Filho; 

Inventários e Testamentos – Cartório do 2.º Ofício; n.15, CX 1. 

2. Lugar de origem: Vila de São Francisco das Chagas de Taubaté - 

“desta uilla desão Francisco| das chagas” (f. 1 r., l. 390-391). 

3. Suporte material: cartáceo, sem pauta. Distância entre pontusais: 34 e 

37 mm, distância entre vergaturas: 1 mm. Marca d’água: Ao centro do 

fólio 2 (vazio)  de cabeça para baixo está o emblema do fabricante de 

cabeça para baixo: uma figura de 75 mm de altura e 20 mm de largura 

aproximadamente no ponto maior dela. Três circunferências tangentes 

perpendicularmente dispostas sob uma coroa, tendo a primeira uma 

cruz e a segunda as letras CB. Semelhança com a marca d’água n. 129 

(MELO, 1926, p. 216).   

4. Composição: 1 fólio, mas seu caderno é bifólio. Dimensão do fólio: 311 

mm x 216 mm, aproximadamente. A dimensão é imprecisa, em função 

da deterioração das margens. 

5. Organização da página: Há uma numeração em todo o documento, 

feita com tinta preta, posterior ao escrito do manuscrito, na margem 

superior à direita. A numeração inicia-se no fólio 1 recto. As margens do 

fólio medem aproximadamente: 1 recto: dorso – 30 mm; cabeça – 11 

mm e pé – 115 mm. Não há goteira. O fólio 1 recto apresenta 16 linhas. 

Dimensão da mancha: 1 recto: 185 mm x 186 mm.  

6. Particularidades: O testamento recebeu uma dobra vertical e uma 

horizontal. O fólio contém várias anotações posteriores a escrita do 

documento, mas pela característica da escrita parece ser do mesmo 

período. Na margem superior contém o nome do testador: “Jo[ã] 

[Lopes] Gil” escrito com tinta preta. Na Margem esquerda 

“[t]esta|mento|e em|vem|tario|deJoão|Lopes Gil|[ilegível]”, escrito com 

tinta preta amarronzada.”28” escrito com tinta preta. Entre as linhas 382 

                                                           
283

 Como explicado no capítulo 2, os testamentos 6, 10, 14 e 29, embora nãocontenham todos as 

partes de um documento diplomático, foram classificados como testamentos Por palavra ou 
Nuncupativos. 
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e 383: “Catherina Cabreẏra”, “N8”, 1660 e N 61 escrito com tinta com 

cor modificada pela ação do tempo. Na linha 384 a palavra “Lopes” está 

sublinhada com tinta vermelha. Entre as linhas 387 e 388  há “João 

Lopes 1660” escrito com tinta preta. Ao final do documento há “1660” 

escrito com lápis.  Assinaturas das testemunhas e do padre que 

escreveu o testamento: “padre Miguel uellozo| [ilegível]| João Vieira 

Damaia Crux de [cruz] francisco dos anios| filipe teixera” (f. 1r., l. 394-

397). 

 

 

 

6. [ant. 1660, Outubro, 10, Vila de São Francisco das Chagas284] 

TESTAMENTO de João Lopes Gil, escrito pelo padre Miguel Vellozo. 

Encomenda a alma a Deus, declara suas dívidas. Assinaturas do padre 

Manoel Vellozo e de quatro testemunhas. 

CX 1 , doc. 15 

                                                           
284

 No documento não foi referido o local, mas o testador declara que devia a camara “desta vila de 
São Francisco das Chagas”, portanto entende-se que ele estava na vila ao relatar a dívida. 
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Testamento 6 

|| 1r|| [E]m285 nom[e] dasanct[i]sima [t]rindade [p]adre filho Eespiritu[s]anto286 

[S]aibão quantos Esta sedula de testamento uirem que Eu [J]o[ão] 

Lopes287 estando doente em huã Cama temendome damorte 

385 Eem meo per feito Juizo pedi ao Reuerendo padre Miguel uellozo 

 fizesse Eescreuese por mim primeira mente em comendo minha 

alma adeus que acriou288 

decl[ar]o que deuo asaluador defaria qua[t]ro [patacas] 

ou oque elle por clareza mostrar 

390 [de]claro que deuo acamera desta uilla desão francisco 

 das chagas quatro patacas menos quatro uinteins 

declaro que deuo aantonio uieira duas patacas E[qu]a 

tro uinteis E eu Como testemunha me asinei Ees 

Creui o padre Miguel uellozo 

395        [ilegível] 

 João Vieira Damaia [espaço] Crux de [cruz] francisco dos anios 

filipe teixera289 

 

                                                           
285

 Anotações tardias na margem superior: “Jo[ão] [Lopes] Gil” escrito com tinta preta. Margem 
esquerda. “[t]esta|mento|e em|vem|tario|deJoão|Lopes Gil|[ilegível]”, escrito com tinta preta 
amarronzada.”28’ escrito com tinta preta. À direita, há a seguinte numeração: 1. 
286

 Anotações tardias na linha inferior. “Catherina Cabreẏra”, “N8”, 1660 e N 61 escrito com tinta com 
cor modificada pela ação do tempo. 
287

 “Lopes” sublinhado com tinta vermelha. 
288

 Anotação tardia na linha posterior. “João Lopes 1660” escrito com tinta preta. 
289

 Abaixo anotação tardia. “1660” escrito com lápis. 
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Ficha codicológica – Antonio Rodrigues – Testamento 7 

 

1. Cota: Taubaté; Arquivo Histórico Municipal Felix Guisard Filho; 

Inventários e Testamentos – Cartório do 2.º Ofício; n.24, CX 1. 

2. Datação: 26-jan-1661 - “noanno| Do[na]s[i]me[n]to de noso Senhor Iesu 

Christo de mil eseis sento[s] es| esenta ehũ annos aos vinta seis domes 

de Ianero dodito [anno]” (f. 10r; l. 399-401). 

3. Lugar de origem: Vila de São Francisco das Chagas de Taubaté - 

“ne[s]| ta [v]illa de São francisco das Chagas” (f. 10 r., l. 401-402). 

4. Suporte material: cartáceo, sem pauta. Distância entre pontusais: 35  

mm, distância entre vergaturas: 1 mm. Marca d’água: Não contém a 

marca do fabricante do papel, pois certamente o fólio no qual foi escrito 

o testamento é o segundo do bifólio que foi destacado par compor o 

inventário.  

5. Composição: 1 fólio, mas possivelmente seu caderno era bifólio. 

Dimensão do fólio: 310 mm x 210 mm, aproximadamente. A dimensão é 

imprecisa, em função da deterioração das margens. 

6. Organização da página: Há duas numerações em todo o documento 

feitas com tinta preta, posterior ao escrito do manuscrito, na margem 

superior à direita e na margem direita. A numeração inicia-se no fólio 10 

recto. As margens do fólio medem aproximadamente: 10 recto: dorso – 

25 mm; cabeça – 15 mm; e pé – 34 mm. Não há goteira. 10 verso: 

cabeça – 13 mm, goteira – 20 mm e pé – 15 mm. Não há dorso. O fólio 

10 recto apresenta 25 linhas, verso 30 linhas. Dimensão da mancha: 10 

recto: 270 mm x 185 mm; 10 verso: 282 mm x 190 mm. Não há 

reclames.  

7. Particularidades: O testamento recebeu uma dobra vertical e três 

dobras horizontais. Assinaturas do escriba e das testemunhas: 

“AntonioCardozo Antonio [ilegível] dalmeida [A]ntonio gonçalvez| Joaõ 

preto| Antonio delgado desCoba[r]|  Sebastião gil delgado de[sco]bar” (f. 

10v., l. 438-441). 
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7. 1661, Janeiro, 26, Vila de São Francisco das Chagas 

TESTAMENTO de Antonio Rodrigues, escrito por Antonio Cardoso. Pede 

a intercessão dos santos, solicita ser enterrado na Matriz da vila, declara 

os nomes da esposa, dos filhos e dos pais e sua naturalidade. Nomeia 

como testamenteiro seu tio, pede que se rezem missas, declara seus 

devedores e o restante da terça deixa a sua filha. Assinaturas de Antonio 

Cardoso e de cinco testemunhas. 

CX 1, doc. 24 
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Testamento 7 

||10r|| Em nome de Deus Amem290 

[Sa]ibão quantos es[t]a sedulla de testamento Virem que noanno 

400 Do[na]s[i]me[n]to de noso senhor Iesu Christo de mil eseis sento[s] es 

esenta ehũ annos aos Vinta seis domes de Ianero dodito [anno] ne[s] 

 ta [V]illa de São francisco das Chagas estando eu Antonio Rodriguez 

doente Com meu emtemdimento que noso [s]enhor me fes [merce] [darme] 

Rogeẏ [A]antonioCardozo que me fizese este meu testamento temendome 

405 damorte n[ã]o sauendo oque deos farâ demin eque ren[do] por minhaalma 

 noCaminho dasaluasão oqual he oseginte, 

Primera mente em comendo minha alma aopadre ete[r]n[o] que acriou 

ea deos filho que aRemio Com seu pr[e]siozo sangue eade[os] espirito 

sancto que asanctificou eaVirgem nosa senhora etodos os sanctos esantas 

410 da [Corte] [s]elebstial eaosanto de meu nome peso Rogemadeos por 

 min eseião meus auogados ea oanjo de minha guarda 

Declaro que leuandome de[o]s desta prezente Vida meu Corpo seja 

sepultado na igreia mat[ri]s desta Villa desão francisco das chagas Com 

oaCompanhamento Cust[u]mado esepagará aesmola deminha [faz]e[n] 

415 da, Declaro que fuẏ Cazado em fase deJgreia Com Caterina dacos 

 ta daqual tenho tres filhos os quais são meus ligitimos erde[r]os 

asaber Antonia dias ea Antonio Rodriguez e manoel Rodriguez 

Declaro que sou natural dasidade de Cuibra filho de Manoel Rodriguez 

E e maria dias Ia defunta E deixeẏ os asima ditos quando vim pera 

420 obrazil em castello Viegas asistentes e moradores sendo que 

 me caiba alguã Couza desua fazenda Em algũ tempo olargo [(as)] mi 

nhas Irmas 

 

                                                           
290

 Na margem superior à direita, há a seguinte numeração, posterior à redação do documento: 9. Na 
margem direita, há a seguinte numeração, posterior à redação do documento: 10. 
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||10v|| [E] p[e]so [A]meu tio seBas[t]ião gil fique por meu testa [(menteiro)] 

[corroído] 

deminha alma Como eu fizer[a] pella sua, E para sa [corroído] 

425 digão Des misas sinco pollas almas [Es]inco anosa senh[ora] [corroído] 

 breza que nesta Caza ouuer n o[n]defora m[i]n[ha] [mo]lher [corroído] 

Manoel doliueira me deue sinco pataca[s] de hũs Courros que [lhe] [corroído] 

Cazado Com huã sobrinha demaria Velha enaõ eeu não deuo nada 

a[n]iguem 

430 Os legados [Cu]mpridos oRestante da tersa deixo aminha filha 

 Antonia dias eeẏ por feito EaCabado Este testamento sem Cou[sa] 

que du[u]ida fasa e sendo me nesesario fazer algũ Condisilho de [ilegível] 

se lhe dara Comprimento E peso as Iustiças siculares Ecleziasti 

cos dem em todo declarado neste testamento emtero [Cun]primen[to] 

435 Rogeẏ A antonioCardozo que este fizese easinase Como tes[te] 

 um[n]ha Oie Vin[ta]seis deIanero era demil eseis sentos Ese 

senta ehũ Annos Com as testemunhas abaixo asinadas 

AntonioCardozo Antonio [ilegível] dalmeida [A]ntonio gonçalvez 

Joaõ preto  

440      Antonio delgado desCoba[r] 

 Sebastião gil delgado de[sco]bar 
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Ficha codicológica – Antonio Ribeiro – Testamento 8 

 

1. Cota: Taubaté; Arquivo Histórico Municipal Felix Guisard Filho; 

Inventários e Testamentos – Cartório do 2.º Ofício; n.26, CX 1. 

2. Datação: 13-///-1663 - “[corroído] [s]imento denossosenhor Iesu Christo 

demil seis| [corroído] [n]ta etres annos, aos trese dias domes| [corroído] 

o [d]odito anno” (f. 5r; l. 444-446). 

3. Lugar de origem: Vila de São Francisco das Chagas de Taubaté - 

“desta Villa desão francisco dascha=| gas” (f. 5 r., l. 469-470). 

4. Suporte material: cartáceo, sem pauta. Distância entre pontusais: 23 

mm, distância entre vergaturas: 1 mm. Marca d’água: Ao centro do fólio 

5 está o emblema do fabricante: uma figura de 61 mm de altura e 45 

mm de largura no ponto maior dela. Escudo dividido em 5 partes, na 

primeira contém 3 círculos lateralmente e na terceira um meio circulo 

com um pequeno círculo sobre um traço vertical e ao lado um traço 

vertical com um pequeno circulo na ponta. Na parte superior contém 

duas pontas laterais, dois arabescos e seis círculos formando uma 

espécie de cacho de uva.  

5. Composição: 2 fólios, caderno bifólio. Dimensão do fólio: 294  mm x 

200 mm, aproximadamente. A dimensão é imprecisa, em função da 

deterioração das margens. 

6. Organização da página: Há uma numeração em todo o documento, 

feita com tinta preta, posterior ao escrito do manuscrito, na margem 

superior à direita. A numeração inicia-se no fólio 5 recto. As margens do 

fólio medem aproximadamente: 5 recto: dorso – 22 mm; cabeça – 17 

mm; goteira – 16 e pé – 37 mm. 5 verso: dorso – 18 mm; cabeça – 29 

mm; goteira – 15 mm e pé – 22 mm. 6 recto: dorso – 20 mm; cabeça – 

18 mm; goteira – 16 mm e pé – 10 mm. O fólio 5 recto apresenta 37 

linhas, verso 37 linhas. O fólio 6 recto apresenta 36 linhas. Dimensão 

da mancha: 5 recto: 240 mm x 165 mm; 5 verso: 241 mm x 166 mm. 

Fólio 6 recto: 266 mm x 164 mm. Não há reclames.  

7. Particularidades: O testamento recebeu três dobras horizontais. 
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Assinatura do testador e do tabelião: “Antonio Ribeiro Domingos 

Aluarezferreir[a]” (f. 6r., l. 517). 

 

8. 1663, 13, Vila de São Francisco das Chagas291 

TESTAMENTO de Antonio Ribeiro, escrito pelo tabelião Domingos Alvares 

Ferreira. Pede a intercessão dos santos, solicita ser enterrado na igreja 

Matriz da vila, pede que se rezem missas, declara sua naturalidade, os 

nomes dos pais, da esposa e dos filhos. Pede ao seu compadre que seja 

seu testamenteiro. Deixa o remanescente de sua terça a sua filha, se sua 

esposa falecer primeiro que ele. Declara suas dívidas e o número de 

almas do gentio da terra que lhe pertencem. Assinaturas do testador e do 

tabelião. 

CX 1, doc. 26. 

                                                           
291

 Não foi identificado o local em que foi escrito o testamento, mas quando o testador pede para ser 
enterrado, está escrito “em a Igreja Matriz desta vila de São Francisco das Chagas”. 
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Testamento 8 

||5r|| [(Em)] nome deDeus amen.=
292

 

[corroído] esta sedula detestamento uirem que no= 

[corroído] [(na)][s]imento denossosenhor Iesu Christo demil seis 

445 [corroído] [n]ta etres annos, aos trese dias domes 

 [corroído] o dodito anno, euAntonio Ribeiro [esta]ndo 

[corroído] na minhaCama dadoenssa que [Deus] medeu 

[corroído] [m]eu perfeito ẏuiso, eemtendimento q[ue] nosso 

[senhor] me fes merce dar, Receando[me] damorte co[m]o 

450 [u]erdadeiro Christão ordeneẏ por este com po[corroído] 

 minhas cousas para oque Roguei aDomingos Alu[are]s 

ferreira como tabeliam publico este fiseçe na maneira seguinte 

Primeira mente emcomendo minha alma a D[e]os 

Padre que mecriou, eaDeos filho que merr[em]io 

455 Com oseupreçioso Sangue, eaDeos spiritu sancto 

 que Sanctifica as aLmas, eassẏ mais me emcomendo 

agloriosa Virgem Maria nossa Senhora para que seẏe 

minha auogada, einterçessora para Com seu bendito 

filho alcan[ç]andome perdaõ demeus peccados, me= 

460 emcomendo a[o] bem auenturado Sam Miguel ar= 

 canẏo, eao bem auenturado São Ioão Baptista aos 

Sanctos apostoLos, São Pedro, esão Paulo, eatodos 

os Sanctos, esanctas da corteCelestial que meseẏão 

auogados para com nossosenhor Iesu Christo que merremio 

465 com oseupreçioso Sangue para gosar dabem auen= 

 turança para oque fuiCriado. - 

Declaro que Leuandome Deos nossosenhor desta uida 

[pr]esente, mando [q]ue meu Corpo seia emterrado 

em a ẏgreja Matrix desta Villa desão francisco dascha= 

470 gas dandose aesmola costumada. mando sem[e]= 

 digão por minha aLma, uinte missas asaber, tres 

missas aVirgem nossa senhora doRosario, outra[s] 

tres asaõ Miguel outras tres asão francisco aos[an]= 

tissimosacramento quatro, ao anẏo deminhagoar= 

475 da tres, eaosancto do meu nome, quatro. mando 

 semedigam mais quatro missas pelas almas 

do fogo do prugatorio, asquais missas emais le 

gados sepagaram daminha terssa. - 

                                                           
292
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||5v|| Declaro que sou natural dauilla des [corroído] 

480 filho de IanuarioRib[ei]ro queDeos aẏ[a][corroído] 

 deLara. - 

Declaro que fui casado emfaçe dayg [(reja)] [corroído] 

Anna [Ca]rdoza edellatiue hũ filho por [(nome)] 

João,e[h]uã filha por nomeCather[i]na, os q [corroído] 

485 sam meus Legitimos erdeiros, que erdão em [corroído] 

 [(min)]ha dafasenda, pesso eRogo ameu compadre 

[Ma]noel Lopes fernandez queira ser meu testamen= 

[teir]o, como tambem eu fisera peLa sua aLma 

[Le]uandoo nossosenhor primeiro desta uida eami= 

490 nh[a] molher lhepesso quepela minha aLma fassa 

 oque eupeLa sua fisera Leuando anossosenhor pri= 

meiro queamim, deixo orremanesente deminha 

terssa aminhafilhaCatherina. - 

Declaro que deuo per hũ conheçimento trinta mil 

495 Reis proçedidos de hum Sitio que compreẏ 

 aodefunto meu Paẏ Antonio defaria que Deos aẏa 

os quais por Sua morte couberaõ ameuConhado 

Saluador defaria quinse mil Reis,eoutros quin 

se aminha Maẏ Marina de lara. deuo mais acon= 

500 fraria desão Miguel quatro Liuras desera; deuo 

 mais a Antonio uieira huãpataca deuo agaspar do 

liueira meapataca. declaro que não tenho pago 

osdisimos do anno passado, osquais mando que 

sepaguem deuo ameu Compadre Manoel lop[es] 

505 [corroído] duaspatacas. deuo mais aseBastião gil 

 [m]eapataca. deuo mais dordenado do anno pa= 

ssado doze uinteiñs aopadre Miguel uelozo. - 

[Dec]laro que pessuo noue almas entregrandes epique- 

nas. - 

510 edesta maneira ouue otestamento por feito, eacabado 

 Reuogando por este outros testamentos, oucon 

diçilios que antes deste ouuese feito, pedindo as 

Iustiças desua magestade lhedem emteiro comprimento 

por ser assẏ sua ultima ederradeira uontade ese 

515 asignou Com migo tabalião eu Doming[os] [ilegível] 
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 ||6r|| [corroído] lião dopublico Iudissial enotas nesta293 

[corroído]Creuẏ. Antonio Ribeiro [espaço] Domingos Aluarezferreir[a] 
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 Na margem superior à direita, há a seguinte numeração, posterior à redação do documento: 6. 
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Ficha codicológica – Francisca Luis – Testamento 9 

 

1. Cota: Taubaté; Arquivo Histórico Municipal Felix Guisard Filho; 

Inventários e Testamentos – Cartório do 2.º Ofício; n.25, CX 1. 

2. Datação: 11-mai-1663 – “noanno do nasi| men[to] denoso senhor Jezu 

Christo demil eseis sentos esesenta etres an[no]s|  aos [onz]e de maio” 

(f. 7r; l. 520-522). 

3. Lugar de origem: Freguesia de Pindamonhangaba - “neste 

p[i]nda[mo]nhagaua” (f. 7v., l. 563). 

4. Suporte material: cartáceo, sem pauta. Distância entre pontusais: 38 

mm, distância entre vergaturas: 1 mm. Marca d’água: a marca d’água 

está de cabeça para baixo ao centro do fólio 8 (vazio): uma figura de 90 

mm de altura e 46 mm de largura no ponto maior dela. Encimado por 

uma coroa sobre círculo com cruz no centro; abaixo um escudo com 

faixa e dois castelos, de cada lado externo do escudo contém 

arabescos; e por último um círculo com as letras EP e embaixo do 

círculo o número 2. Semelhança com a figura 135 (MELO, 1926, p. 

222). Marca d’água idêntica ao do testamento 11. 

5. Composição: 1 fólio, mas é um caderno bifólio. Dimensão do fólio: 314 

mm x 215 mm, aproximadamente. A dimensão é imprecisa, em função 

da deterioração das margens. 

6. Organização da página: Há uma numeração em todo o documento, 

feita com tinta preta, posterior ao escrito do manuscrito, na margem 

superior à direita. A numeração inicia-se no fólio 7 recto. As margens do 

fólio medem aproximadamente: 7 recto: dorso – 15 mm onde se 

encontram símbolos de início de parágrafo; cabeça – 7 mm e pé – 5 

mm. Não há goteira. 7 verso: cabeça – 8 mm; goteira – 20 mm onde se 

encontram símbolos de início de parágrafo e pé – 98 mm. Não há 

dorso. O fólio 7 recto apresenta 40 linhas, verso 21 linhas. Dimensão da 

mancha: 7 recto: 302 mm x 200 mm; 7 verso: 208 mm x 195 mm. Não 

há reclames.  

7. Particularidades: O testamento recebeu uma dobra vertical e três 
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dobras horizontais. Felix Guisard Filho sublinhou algumas partes do 

testamento com tinta vermelha: “Meu Corpo sera sepultado naigreia do 

sarafico padre são francisco das chagas| matris desta uila detauVate” 

linhas 547-548; “filha natural” linha 552. Assinatura das testemunhas e 

do escriba: “Antonio Lourenço [...]| [M]iguel| Rodriguez doprado 

Domingos dopradomartins| Antonio doprado Martins [espaço]| Bautista| 

João Borges Ribeiro [espaço]gago|  [ilegível] Camacho [espaço]  

Bastiam Luis” (f. 7v.., l. 564; 567-570). 

 

 

9. 1663, Maio, 11, Pindamonhangaba 

TESTAMENTO de Francisca Luis, escrito por Antonio Lourenço. Pede a 

intercessão dos santos, declara o nome do marido e o nomeia como 

testamenteiro. Não tiveram filhos. Pede para ser enterrada na igreja Matriz 

da vila, solicita que se rezem missas, declara sua naturalidade, o nome de 

seu pai e que é filha natural; tem um filho do primeiro marido. Deixa sua 

terça ao marido e pede que seu irmão seja tutor e curador de seu filho. 

Assinaturas de Antonio Lourenço e de sete testemunhas. 

CX 1, doc. 25 
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Testamento 9 

||7r|| Em no[me] das[a]n t[is]ima trindade Padr[e] fil[ho] [E]spirito san[to]
294

 

t[r]e[s] pesoas [e]hũ sodeus Verdadei[ro]- 

520 [S]ai[bão] quant[os] Este publico ins tro mento Virem Como noanno do nasi 

men[to] denoso senhor Jezu Christo demil eseis sentos esesenta etres an[no]s 

 aos [onz]e de maio Eu francisca l[u]is estando em meu per f[eito] Juizo eem 

tendimento q[u]e noso senhor [m]edeu doente em Cama temendo [(me)] damorte 

edeze[i]ando por minha alma nocaminho dasaluasão [p]or n[ão] sa[u]er oque 

525 de[us] de mim quer [fa]zer equando sera seruido leuar me par[a] sẏ faso [Es]te 

testamento zinho ou apontamento naforma seginte - 

 Primera [m]ente em comendo minha alma ao padre eterno a[sa]ntisima 

trinDa[de] que aCriou eRogo aoPadre eterno pela morte ep[aix]ão, dese[u] 

u[nig]enito filho aqueiRa Reseuer Como Re seueu asua estan[do] p[ar]a 

530 moRer na[a]ruore daVera Crus ea meu senhor Jezu christo p[e]so por s[u]as 

[di] uinas chagas que ia que nesta uida me fes merce dar oseu p[re]siozo [san] 

 [g]e eme resimentos deseus traualhos me fasa tam bem merce na[uid]a 

[que] esperamos, edar ho premio delles que he agloria Epeso eRogo 

a[p]em abenturada Virgem Maria nosa senhora mãẏ de deus e a [(todos)] 

535 os santos dacorte se[l]estial partiCular mente aoanJo de min[ha] 

guarda Eaos santos aquem tenho deuosaõ queiraõ por mim em ter[se] 

 der ERogar ameu senhor Jezu Cristo equando minha alma deste cor 

po sair por que como Verdadera Cristam pro testo uiuer emoRer 

em asanta feei catoLica equer eCrer oque bem ECre asanta ma 

540 dre igreia deRoma Eem esta fee espero saluar minha alma 

não por meus meresimentos mas pela santisima morte e paẏxão 

 de noso senhor Jezu christo - 

deC[laro] que sou Cazada afase deigreia Com João texera do a 

[q]ual naõ tenho filho nem filha epeso eRogo per seruiso de nosa senhor[a] 

545 ao dito meu marido João texera por me fazer merce queira ser [m]eu 

testamentero - 

 Item Meu Corpo sera sepultado naigreia do sarafico padre são francisco das chagas 

matris desta uila detauVate
295

 epeso ao padre uigairo dela pelo amor dedeus 

acompanhe meu corpor - 

550 Item por minha alma dexo deẏx me mande meu marido dizer des misas 

asim como eu por sua alma fizera - 

 Item deClaro que sou natural dauila de São Paulo filha natural
296

 de m[i]gel 

[luis] ia [d]efunto - 

[Item] de claro [qu]e tenho hũ filho legitim[o] [que] me ficou do defunto m[e]u [m]arido 

555 pri[me]ro que deus otenha noseu santo Reẏno que he meu lig[iti]m[o] er[d]erro -   

Epo[r] [quanto] est[a] he ami ultim[a] Von[tade] [de] modo que tenho di[to] [pedi] aAntonio  

 [corroído] mim per Eu não s[a]uer asi[nar] asi[n]o aRogo da tes[t]adora per 
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 Na margem superior à direita, há a seguinte numeração, posterior à redação do documento: 7. 
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 Sublinhado com tinta vermelha de “Meu” a “de tauVate”. 
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 Sublinhado com tinta vermelha “Filha natural” . 
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||7v|| saue[r] [fra]n[c]isc[a] luis - 

não foẏ posiue[l] Este testamento ser logo feẏto [pel]o es[criu]aõ [c]auza 

560 de que quando adoenta pedio queria fazer estetestamen[to] estaua  

ia nadeRadera; <eoescriuão estar ausente> estão assinadas sete 

testemũnh[as] [corroído] [o]nze de  

[corroído] seis sentos esesenta etres annos neste p[i]ndam[o]nhagaua 

[Era] [Vt] supra Antonio lourenço que oescreuẏ  

Miguel R 

565 Item [d]eclaro que aminha tersa deixo ameu marido Joaõ texer[a] per[a] que 

f[i]ze 

[corroído] por minha alma asim como Eu pela sua fizera - 

[M]iguel Rodriguez doprado [espaço] Domingos dopradomartins 

 Antonio doprado Martins [espaço] Bautista 

João Borges Ribeiro    [espaço]        gago 

570  [ilegível] Camacho [espaço]  Bastiam Luis 

Item Peso eRogo ameu irmão ẏoão luis per seruiso dauirgem nosa senhora 

edeseu 

Vendito filho queira aseitar ser tutor ecurador domeu filho migel 

 como deantes era para que lhe de acriasão eo em sino nesesario como seu 

filho – 
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Ficha codicológica – Jorge da Costa – Testamento 10 

 

1. Cota: Taubaté; Arquivo Histórico Municipal Felix Guisard Filho; 

Inventários e Testamentos – Cartório do 2.º Ofício; n.27, CX 1. 

2. Datação: 24-out-1663 - “uinte E coatro deoutubro 1663 annos” (f. 2r.r; l. 

588). 

3. Suporte material: cartáceo, sem pauta. Distância entre pontusais: 35 

mm, distância entre vergaturas: 1 mm. Marca d’água: Só é possível 

verificar metade da marca do fabricante, pois o fólio está cortado ao 

meio, por isso ele se encontra do lado esquerdo do fólio 2: uma figura 

de 30 mm de altura e 24 de largura no ponto maior dela. Encimado por 

uma coroa, uma circunferência com uma cruz em seu interior. 

4. Composição: 1 fólio, cortado ao meio. Dimensão do fólio: 215 mm x 

150 mm, aproximadamente. A dimensão é imprecisa, em função da 

deterioração das margens. 

5. Organização da página Não há numeração no documento, que é 

composto por somente 3 fólios. O testamento está no fólio 2r. As 

margens do fólio medem aproximadamente: 2 recto: dorso – 10 mm; 

cabeça – 5 mm; e pé – 115 mm. Não há goteira. O fólio 2 recto 

apresenta 15 linhas. Dimensão da mancha: 2 recto: 95 mm x 140 mm. 

6. Particularidades: O testamento recebeu uma dobra vertical e três 

horizontais. Assinatura do testador: “Jorge dacosta” (f. 2r., l. 589). 
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10. 1663, Outubro, 24 

TESTAMENTO de Jorge da Costa, escrito de próprio punho. Declara suas 

dívidas, pede que se rezem missas, afirma que leva a escopeta de seu 

sobrinho e que fica com a dele; seu primo fica com uns fardos, em poder 

da tia fica uma negra e sua filha. Assinatura do testador. 

CX 1, doc. 27. 
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Testamento 10 

575 ||2r|| [Clar]eza do que se medeue edo que eu deuo joão Ribeiro coatro mil 

rei[s] e[m] dinheiro de contado maiss meu irmãojoão d[a] [corroído] des 

pataca[s] - 

meu subrinho luis desouza h[u] [corroído] lo - 

Clareza do que deuo sinco mil reis a[mi]n[h]a irma mari[a] dacosta -  

 mais seis patacas [am]eu tio domingos leme mais 3 patacas aos 

580 erdejros de francisco martinš pereira mais hũ Cruzado para se dizerem 

misas polo donododitoCruzado fica em poder de [m]eu sub[r]inho 

luis de [s]ouza ferreira e eu levo asua escopeta E lhe fica aminha ficam 

empoder de meu primo miguel fernandez edra hũs fardeis zinhos - 

 em cõpanhia de minha ti[a] maria defreitas fica aminha negra e hũa 

585 minina minha filha sendo que deos fasa de mim oque for ser seruido 

podera anegra fazer companhia a filha ate deus dar lhe modo deuida  

por auer morer euiuer faso estas regras per descargode minhacõ 

siensia em uinte E coatro deoutubro 1663 annos 

       Jorge dacosta 
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Ficha codicológica – Capitão Miguel Fernandes Edra – Testamento 11 

 

1. Cota: Taubaté; Arquivo Histórico Municipal Felix Guisard Filho; 

Inventários e Testamentos – Cartório do 2.º Ofício; n.31, CX 1. 

2. Datação: início: 06-jul-1665 - “ãno de nasimen[to] de Nosso [s]enhor 

Jesus christo| [d]e mil eseis sentos esesenta Esinco Em os seis dias do 

mes de Julho d[o] [dito] [A]no|” (f. 2r; l. 591-591); final: 08-jul-1665 - “em 

os ojto do mes de Julho Anno demil eseis/ sentos esesenta esinco 

annos”. (f. 3v.; l. 723-724). 

3. Suporte material: cartáceo, sem pauta. Distância entre pontusais: 35 

mm, distância entre vergaturas: 1 mm. Marca d’água: Ao centro do fólio 

3 está o emblema do fabricante: uma figura de 90 mm de altura e 40 

mm de largura aproximadamente no ponto maior dela.  Encimado por 

uma coroa sobre círculo com cruz no centro; abaixo um escudo com 

faixa e dois castelos, de cada lado externo do escudo contém 

arabescos; e por último um círculo com as letras EP e embaixo do 

círculo o número 2. Semelhança com a figura 135 (MELO, 1926, p. 222) 

e idêntica à marca d’água do testamento de Francisca Luis (doc. 9).  

4. Composição: 2 fólios soltos, e possivelmente eram de bifólios 

diferentes. O segundo fólio do testamento estava inicialmente de 

cabeça para baixo, isso se confirma devido o rasgo no canto superior 

esquerdo que todo o documento apresenta. Foi necessário virá-lo para 

a posição que fosse possível a sua leitura.  Dimensão do fólio: 312 mm 

x 215 mm, aproximadamente. A dimensão é imprecisa, em função da 

deterioração das margens. 

5. Organização da página: A numeração foi feita posterior à escrita do 

documento com lápis entre a margem superior e a primeira linha do 

fólio 2 e ao centro da margem superior no fólio 3. O testamento inicia-se 

no fólio 2 recto. As margens do fólio medem aproximadamente: 2 recto 

dorso: 28 mm; cabeça – 5 mm; goteira – 6 mm e pé – 10 mm. 2 verso: 

cabeça – 12 mm; goteira – 35 mm onde há o símbolo que marcam 

alguns parágrafos e pé – 10 mm. Não há dorso. 3 recto: dorso – 35 mm 
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com um símbolo que marca um parágrafo; cabeça – 10 mm; goteira – 6 

mm e pé – 15 mm. 3 verso: cabeça – 10 mm; goteira – 23 mm e pé – 34 

mm. Não há dorso. O fólio 2 recto apresenta 41 linhas e o verso, 40 

linhas. O fólio 3 recto apresenta 31 linhas e o verso, 32 linhas. 

Dimensão da mancha: 2 recto: 297 mm x 181 mm; 2 verso: 290 mm x 

180 mm.; 3 recto: 287 mm x 174 mm; 3 verso: 268 mm x 177 mm. Não 

há reclames.  

6. Particularidades: O testamento recebeu cinco dobras horizontais.  

Algumas intervenções de Felix Guisard Filho: Na margem esquerda na 

parte superior, onde contém o rasgo, há uma mancha de tinta vermelha. 

Na linha 608 as palavras “cõ thomazia de Souza” estão com duplo 

sublinhado feito com tinta preta. Na linha 619 há outro sublinhado duplo 

nas palavras “co maria martẏns”. No fólio 3 recto há o número 6 escrito 

com tinta azul na margem esquerda. Assinatura do testador: “MiGuel 

fernandes Edra” (f. 3v., l. 725) 

 

 

11. 1665, Julho, 06 

Testamento do Capitão Miguel Fernandes Edra, escrito de próprio punho. 

Não está doente, pede a intercessão dos santos, declara o nome de sua 

falecida esposa e de seus filhos e reconhece mais dois filhos. Declara o 

nome de sua segunda esposa e a ausência de filhos com ela, o nome do 

primeiro marido da mesma e o número de filhos que teve com ele. Declara 

que o filho de sua segunda esposa morreu no sertão com seu filho; diz 

que a sua segunda esposa é sua testamenteira. Declara que dois negros 

que foram com o filho de sua segunda esposa para o sertão não 

retornaram e com eles estavam alguns bens. Solicita ser enterrado na 

igreja do padroeiro da vila, na sepultura de sua primeira esposa. Pede que 

se rezem missas, declara suas dívidas, bens, entre eles, ouro, sítios e 

negros do gentio da terra e os reparte. Deixa seu irmão como curador de 

seus filhos. Assinatura do testador. 

CX 1, doc. 31. 
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Testamento 11 

590 ||2r|| Em nome [d]asantisimatri[n]dad[e] [padre] [f]ilho esperito santo 3 pesoa[s] E hu sodeus uerdadero
297

 

[S]ajbam coantos esta sedola detesta mento virẽ que no ãno de nasimen[to] de Nosso [s]enhor Jesus christo 

[d]e mil eseis sentos esesenta Esinco Em os seis dias do mes de Julho d[o] [di]to [A]no 

[e]umiguel fernandes Edra estando Em meu per feito Juizo cõ os meus sinco sentj 

 [d]os de que Nosso senhor mefas merce ordenej defazer meu testamento de minha lletra Esi 

595 nal Enele em Camjnhar Covzas reseando mecomo mortal me colho amorte 

[corroído]
298

eza per seuido no Coal oque como tenho dito asima ser feito de mjnha propia 

[l]etra Ene[ll]e não aueran duvidas que naõ seiam Claras// cujo teor he oseginte - 

Primeira mente Emcomendo mjnhaalma a deus padre que aCriou E adeus filho que me remio [corroído] [s]eu 

presio[z]o san[ge] 

 Eadeus esperito santo que alumea E[sa]ntifica as almas cõ diuina lús Easim mais Emcomedo 

600 mjnha alma Em as maos da santisima uirgẽ maria Nossa senhora aquẽ rogo seia mjnha auo 

gada Emjnha Emtersesora para cõ seu bendito filho meu senhor jezu christo que me remio por 

preso deseu p[r]esiozo sange E asim mais [ilegível]e Emcomendo aobem auenturado são 

miguel arCanjo Eatodas as .3. Iherarquias de anjos// Eao bem auẽturado são João 

 bautista Eaos santos apostolos deCristo senhor nozo são pedro e são paulo// Eatodos os santos [esã] 

605 tas que cotẽplam adiuinamagestade os coais me seiam auogados EEm te[r]se[s]o 

res por Cujos rogos Emeresi mentos de meu senhor JeZu christo me seiam perduados meus pe [(cados)] 

E goze da cõ panhia dos bem auẽturados para oque fuj  Criado amẽ -  

DeClaro que fuj Cazado primera ues cõ thomazia de souza
299

 Emfasedejgreja a 

 coal faleseo noãno de 56. Ede [ilegível] la tiue oito fi[lh]os Emtre uarois Efe 

610 mjas dos coa[is] [fa]lesseram tres sendo mininos de tenra i[da]de Esam uiuos -  

a saber pelos nomes maria de souza de bajros maria bitoria de souza Benta de -  

frejtas tomazia// João// todos ligitimos de ligitimo matrimonio 

erdejros sados na mjnha fazenda// alem destes sinco filhos ligtẏmos
300

 

 tenho hu minimo por nome domingos E hua minina por nome sebas- 

615 tiana aos coais deClaro E conheso por filho E filha inda que não seião deClarados n[o]s 

bauhete[r]os os coais ouue despois defallesida mjnha primeira molher//  

Neste ordeno pesso Erogo pello amor dedeus amjnha molher ssegunda
301

 da qual- 

adiante mensam aquẽ Emcomẽ[(do)] seia minha testamen[t]era -  

 Declaro ser cazado cõ maria martjns
302

 em fase dajgreia Eate aopre[ze]nte naõ [te]mos 

620 tido filho nẽ filha Eadita mjnha molher foj Cazada cõ manoel tenorio que deus aja Etjnha tres- 

filhos deseu marido Ehuã filha hũ filho que Era o mais uelho deles moreo no sertão - 

juntamente cõ meu filho que deus aja miguel acoal maria martins E Erdera na mjnha fazẽ- 

da Easim seus filhos na parte que lhe couuer da sua metade se saluando E liquidado- 

 o que for [d]e meus filhos oque se achar ser seu por morte de mjnha primera molher maj 

625 de mi[n]has filhas E filho Como tam bem meus filhos tem a [[a]]metade doque me Cou [corroído] 

da su[a] [f]azenda della oque seachar naõ sendo de seus dous filhos E filha faso ne[s] 

te C[l]areza que não setẽ feito [p]artjlhas  Emtre ella eseus filhos da fazenda que per- 

m[o]r[te] do dito [se]u m[a]rid[o] [s]e achou oque Em meupoder estadous negros que par[a] 

 osertao forão c[õ] o [d]ito [s]eu filho a[n]tonio E [n]ão tornaram hũ tacho Ehũ macha- 

630 [corroído] [leu]aram [a]mai[s] [f]az[e]n[d]a [corroído] ta Em ser [m]ais hũs seis ousete Culheres – 
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 Entre as linhas 590 e 591, há a seguinte numeração, posterior à redação do documento: 2. 
298

 Mancha de tinta vermelha. 
299

 “cõ thoma zia de Souza” está sublinhado com tinta preta. 
300

 “ligtẏmos” por “ligitẏmos”. 
301

 Dificuldade de leitura devido a reescrita sobre o que já estava escrito. 
302

 “cõ maria martins” está sublinhado com tinta preta. 
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||2v|| E [h]uã[s] duas tambola[dei]rinhas isto he oque neste par[ti]Cular declaro d[i]go [corroído] 

[corroído] segundamolher Como tenho referido// A coal pesso pellacõ f[corroído] 

la [f]aso seia min<ha> testa mentera Ea Cudira as nesesidades d [corroído] 

 [o]brigasam  com Eu fizera pella suas Couzas Esatisfara os [corroído] 

635 primeiro lugar E as diuidas que Consta deuer se os legados sam [corroído] 

tes sendo Nosso [s]enhor seruido E levar me despois deste feito desta uida [corroído] 

mando seia meu corpo Emterrado najgreia dob bem auẽtur[ado] 

padro Erro desta Vila na sepultura de mjnha molher thomazia [corroído] 

 que d[eus] aja Eme acõ panhara aCrus do gloriozo são francisco Edas al [corroído] 

640 nosa senhora do Rozajro danselhe aesmola ordinaria - 

E sera meu Corpo amortalhado no ab[i]to de Nossa [senhora] do monte d[corroído] 

que para iso otenho cõ prado amuitos annos// [Di]r se me a a mjsa do Corpo pr[corroído] 

sendo posivel eseia aplicada pela Emtersesão dosanto dome[u] [n]o[me] 1 

 Item  mandosemediga hu tr[in]tario de misas Rogo muito não ajadelasão - 30 

645 Item mando se me digam tres misas asantisima trind[a]de EmpartiCular - 3 

Item huã ao devino esperito santo E huã anozosenhor JeZuchristo – 2 

Item mando se me digam a Nossa senhora do Rozairo três misas – 3 

Item mando se me digam tres misas osaserdoteque as diser as diga [as]  

 tres Jerarquias deanjos – 3 

650 Item mando se me digam anozadodoCar[m]o na igreia dopatriarCa são francisco [tres] misas – 3 

Item mando seme digam aos santos apostolos simco misas – 5 

Item manddo [s]e digão a santa ursula e as uirgẽs suas cõ panh[e]ras duas misas [2] 

Item mais [s]eme diram pellas almas dofogo d[o] [p]urgatorio duas misas 2 

 Item mando se me diga ao anjoda mjnha goarda [h]ua misa – 1 

655 esas quero que se medigão que faz e soma de sinco Emta eseis - 

dar sea para acõfraria das almas pano para huã toalha de Comunh[ão] 

Comvẽ declarar as mais Couzas Em desCargo [de] minha co siẽsia diuidas q[ue] 

sedeuiam que sedeclarou coando se fes Em uentario por morte de mjnha m[o] 

 lher pagei sinco Emta patacas aoCapitam bras esteues devia a <domingos> Coitinho E[m] 

660 são paullo uinte E tres mil etantos reis deresto de contas Eu lhe tjnha dad[o] 

hũ rapas Ehuã rapaRiga ia moza como Eramos amigos não f[iz]er[corroído] 

preso sera oque for justo alguas duidas
303

 que cozte  ser uerdade uer se [corroído] 

rão cõ Clareza deClaro hũ Rol de Cazamento que dej ameu genro [l]uis [de] 

 souza antes de se cazar cõ mjnha filha ocoalme tornou a dar 

665 fiando se deminha uerdade o coal Rol seachar a nos [me] 

us papeis Em que se acharaõ riscados cõ Crus doque esta [E]mtrege// [E] na 

cõtia de hũ auiamento que lhe fiquej [de] dar [[fiquej de]] [lhe] [[dar]] para orio [corroído] 

esta huã pesa de pano de algo[d]am q[u]e deu agrauie[l]corea [corroído]  

 ras mais 10 uaras que lhe Em tre[gou] [j]oão do zour[o]s mais [corroído] 

670 Emta eseis [u]aras que lhe [ilegível] an[n]o de [6]65 @[ilegível] lhe [corroído] 
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 “duidas” por “duuidas”. 



462 

 



463 

 

||3r|| sem uaras que a fazer soma [corroído] 
304

 

seram 300/ achar se a deC[l]a[r]ado [corroído] tres [corroído] pés [corroído] [h]uã co[n] 

que lhe deuo huas Cazas na  uilla [ma]deira de duas cadei[corroído] 

 lhe dei de [ilegível]/ cõ couros laurados para 6. cadejras eelle apregad[corroído] 

675 
305

ou tres aCauados lhe auia de dar// deClaro que minha filha molhe[r] 

do dito luis desouza tẽ Em seu puder huã gargantjlha de our[o] de 

dezaseis oitauas que cõ prej amil reis aojtava douro E seis mil reis [corroído] 

tio ocoal lha não dej mais Emprestej coando lhe Em tregei o mais pa[ra] 

 Della se seruir ate eu aue la mister por coanto o mais our[o] 

680 re[p]a[r]ti por [e]llas por morte de [ilegível] sua maj dellas asim atẽ em [se]u p[o] 

der queren[d]oa satisfara meus legados oque montar ne[lles] 

dositio cõ trezentas brasas de terras Cazas naroza cõ omais[corroído] 

ta Em trege tirando astoras que estão partindo cõ meu irmão manoel [fernandes] 

 Edahi auẽdo alguã duuida ajustisa desua magestade ordenar[a] 

685 oque for justo se Em teraram meus filhos amolher por igoal de 

Claro auer feito pauto cõ joão do zouros daCrus por esCuzarẽ [corroído] 

uidas que podẽ auer entre meus erderos eseus ares perto das terra[s] 

[[das te [rr]as]] de Curupahitiba largar Eu ao ditos [corroído] po [corroído] 

 rio asima ate apraCapuera que esta consta datapera de [meu] 

690 irmão manoel fernandes oque estara mais C[laro] [E]m hũ papel que fis de 

mjnha letra que fis por esCuzar duui[[ui]]das/ digo que sefara 

Item tersa desepoCo que fiCar E se pagarão os meus legados  

coal senumerara cõ mais Clareza oremane[sente] 

 dadita tersa dejcho de esmolla ao[s] mininos [domi] 

695 ngos E bastiana pello amor de deus de esmolla -  

deClaro que hũ rapas por nome bautista esua maj justi 

na por serẽ dezobrigados dei a aminha filha maria os [coais] 

são de meu filho [J]oão por elles pode [to]mar outros E asim 

 lugar mais hũ negro por nome sedrigo dej que nao sei de 

700 coal de minhas filhas he podẽ tomar masoutro por 

e[ll]e Cujo for // deClaro ma[is] que amaj dedoming[os] [E] [bas] 

tiana E de meu seruiso acoal fara cõ panhia a 

sua filha ate des Emparalla Edespois estara dond[e] 

 lhe pareser milhor// Rogo ameu irmao manoel f[(ernandes)] 

705 ser Curador deseus sobrinhos pois não tenho [corroído] 

parte Em outra parte Coando não paresa [corroído] 

[corroído] lho Em que tenho deClarado e outras CouZas [corroído] 

[so] mentes este Ecoamdo paresa algũ testa [mento] 

mais tem p[corroído] que este
306

 não tera vigor mais que [corroído] 
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 Ao centro da margem superior, há a seguinte numeração, posterior à redação do documento: 3. 
305

 Na margem esquerda há a seguinte numeração, posterior à redação do documento, escrita com caneta 
esferográfica azul: 6. 
306

 “que este” se encontra entre parênteses feito posterior à escrita do testamento. 
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710 ||3v|| Valh[a] [corroído]alua[n]te [hũ] rol [que] [a]sima tenho declarado que 

s[e]r[ui] 

ra de Clareza [de] [a]lguas duuidas ecõtas que muita[s] [(ue)] 

zes afalta diso se Em leam as partes Easim Ej e[ste] 

meu testamento por feito EaCauado por que asim he m[i] 

 nha ultima uontade Easim peco asjustisas de suam[a] 

715 gestade asim cleziastẏcas como siCular lhe dem e[m] 

teiro Compri mento Como senele cõtẽ por que naõ vaj ne 

leCouza que duuida fasa sendo que naõ Emtre uenha 

autoridade esCriuaõ nẽ por iso não dejchara ter ui 

 gor deClaro antes de serar este testamento deuen 

720 amjnha maj sem uaras de pano que me Empres 

tou adar lhe outro tanto ou mandar lhe dizer ẽ 

misas fica sertado cõ obrea sẽ rasgaduranẽ pon 

to Em os ojto do mes de Julho Anno demil eseis 

 sentos esesenta esinco annos-  

725      MiGuel fernandes Edra 
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Ficha codicológica – Cristovão Rodrigues della Penha – Testamento 12 

 

1. Cota: Taubaté; Arquivo Histórico Municipal Felix Guisard Filho; 

Inventários e Testamentos – Cartório do 2.º Ofício; n.29, CX 1. 

2. Datação: 25-ago-1666 - “anno do nasimento de[n]osso Senhor ihesus 

Chris[to]| De mil E seis sentos E sesenta Eseis annos aos uinta| sinCo 

domes de agosto” (f. 2r; l. 730-732). 

3. Suporte material: cartáceo, sem pauta. Distância entre pontusais: 34 

mm, distância entre vergaturas: 1 mm. Marca d’água: Ao centro do fólio 

2 está o emblema do fabricante: uma figura de 74 mm de altura e 24  

mm de largura no ponto maior dela. Três circunferências tangentes 

perpendicularmente dispostas sob uma coroa, tendo a primeira uma 

cruz e a segunda as letras GRA. Semelhança com a figura 129 (MELO, 

1926, p. 216).  

4. Composição: 2 fólios, caderno bifólio. Dimensão do fólio: 300 mm x 

207 mm, aproximadamente. A dimensão é imprecisa, em função da 

deterioração das margens. 

5. Organização da página: A numeração foi feita posterior à escrita do 

documento com tinta preta na margem superior de cada fólio. O 

testamento inicia-se no fólio 2 recto. As margens do fólio medem 

aproximadamente: 2 recto: dorso – 35 mm; cabeça – 7 mm e pé – 8 

mm. Não há goteira. 2 verso: dorso – 10 mm; cabeça – 8 mm; goteira – 

12 mm e pé – 4 mm. 3 recto: dorso – 15 mm e cabeça – 11 mm. Não há 

goteira e pé. 3 verso: dorso – 13 mm; cabeça – 10 mm e goteira – 14 

mm. Não há pé. O fólio 2 recto apresenta 26 linhas e o verso, 28 linhas. 

O fólio 3 recto apresenta 27 linhas e o verso, 25 linhas. Dimensão da 

mancha:  2 recto: 285 mm x 172 mm; 2 verso: 288 mm x 185 mm. 3 

recto: 289 x 192 mm; 3 verso: 290 mm x 180 mm. Não há reclames. 

6. Particularidades: O testamento recebeu três dobras horizontais.  

Assinatura do testador e do escriba: Cristovão[ R]odriguez dellapenh[a]| 

Domingos doprado martinz” (f. 3v., l. 810-811). 
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12. 1666, Agosto, 25  

TESTAMENTO de Cristovão Rodrigues della Penha, escrito por Domingos 

do Prado Martins. Pede a intercessão dos santos, declara sua mulher 

como testamenteira, solicita ser enterrado na igreja de São Francisco, 

pede que se rezem missas. Declara sua naturalidade, os nomes de seus 

pais, de sua esposa e de seus filhos. Reconhece dois filhos bastardos, 

declara ter papéis de terras e deixa sua terça a sua esposa. Assinaturas 

do testador e de Domingos do Prado Martins. 

CX 1, doc. 29. 
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Testamento 12 

||2r|| Em nome dasantisima trindade307 

padre, fi[lh]o, Espirito santo tres 

[p]esoas, E hũ so Deus uerdadero. 

Saiuão quantos Este Entromento de testamento uir[em] 

730 Como no anno do nasimento de[n]osso senhor ihesus Chris[to] 

De mil E seis sentos E sesenta Eseis annos aos uinta 

sinCo domes de agosto Eu Christouaõ Rodriges de 

la penha Estando doEnte te[m]endo me damorte 

Edezeiando por minha alma no Caminho da salu[a] 

735 São por naõ sauer oque Deus noso senhor demi que[r] 

fazer Equando sera seruido deme leuar para si faso 

Este testamento naforma seginte. 

primeira mente En comendo minha alma a [santi] 

sima trindade, que a Criou Erogo apadre Eterno, 

740 pela morte E paixão deseu uni genito filho aq[uei] 

ra Reseber, Como Resebeu a sua Estando para mo 

rer na aruore d[a] [u]era Chrus, Eameu Senhor ihesus 

Christo peso por [su]as diuinas chagas, que ia que 

[ne]sta uida [m]e fes merse[D]edar seu presiozo sã 

745 geE meresi mentos de seus trabalhos, me fasa taõ 

bem merse [n]auida que Esperamos dar oprim 

io deles que E a gloria,  E peso Errogo aglo[ri] 

oza sempre uirgem maria nosa sen[h]ora ma 

Dre de deus, E a todos os santos da corte seles 

750 tial part[i]cular mente ao [m]eu anẏo aguarda 

E a osanto do meu nome Ea[o] glor[i]ozo s[ã]o fr[ancisco] 
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 Na margem superior à direita, há a seguinte numeração, posterior à redação do documento: 2. 
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||2v|| [corroídol] [qu]e tenho deuasaõ queiraõ por mi[m] [E]m[t]reseder 

ERogar ameu sen[h]or ihesus [Ch]risto agora [E] quando 

minha alma deste corpo sair: por [qu]e Co[m]o [u]erd[a] 

755 Dero christaõ protesto de uiuer Emorer [E]masanta 

fe catoli[c]a E quer oque tem E quea santa madre 

 ẏgreia de Roma Em Esta fe Espero de saluar [mi] 

nha alma naõ por meus meresimentos, mas pelos da 

santisima paixaõ do unigenito filh[o] de deus. 

760 Rogo aminha molher ines Rodrigues de morais per ser 

uisos denosa senhora Eper me fazer mersequeira 

ser meu<nha> testamenteira - meu Corpo sera Se 

pultado na igreia de são francisco para oque peso ao padre 

uigairo me de sepultura meu corpo sera acom 

765 panhado Com o ac[õ]panhamento Custumado que 

nesta terra sefasendo as Cruszes das comfra[r]ias 

que [n]a igreia a digo [n]esta terra de que sedara 

aEsmola Custumada por minnha alma deixo 

seme digam sinco misas duas ao anjo da minha 

770 guarda hũa aoSanto [d]e meu nome hũa anosa 

senhora hũa A [S]aõ francisco [d]ei[x]o mais se me dig[am] 

quatro misas por algũas Couzas que be[corroído]ei alheas 

que Eu naõ saiva - deClaro que sou natural da 

uilla de almeida das parte[s] [d]e purtugal filho de 

775 Antonio Rodriguez delCanho E de leanor dias legitimo - de 

Claro que sou Cazado Com ines Rodriguez de morais Eque 

[t]enho quatro f[i]lhos maxos E tres femias [E] todos 

[S]aõ meus Erdei[ro]s [a] saber [A]ntonio Baltezar [corroído] 

Christovaõ mi[Ca]Ela ines Saluador - 
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780 ||3r|| DeClaro [que] [t]enh[o] [h]ũ caderninh[o] feito deminha le[tra]308 

D[o] que seme d [corroído] [E] pore[le] sever[a] [o]que claramen[t]e [t]e 

n[h]o [E]scrito [corroído] deClaro que tenho dois bastardi 

nhos filhos de maria os quais bastardinhos peso 

aminha molher tenha cuidado com Eles para Em sua 

785 m[or]te os Emtregar as seus pais -. deClaro que 

tenho algũ p[a]peis de terras E xãus oque seuerape 

los ditos papeis - deClaro que de minha terca dei 

xo digo deixo minha tersa amin[h]a mulher - de 

Claro que aEransa de minha molher que ficou deseu 

790 pai E sua mãe tem asenso de morais de que Ate ao pre 

zente naõ ten dado Couza algũa - Reuogo qua[l] 

quer outro testamento, oucodisillo que ante deste te 

[n]ha feito per que so Este quero que ualha [por] [ser] 

asim minha ultima uontade - para cump[er] me 

795 os legados Ad Cauzas pias aqui declaradas d [ilegível] 

ra Expediensia ao mais que neste meu testamento 

ordeno, torno apedir aminha molher ines Ro 

Drigues de morais por seruisos dedeus noso senhor 

Epor me fazer mersequeira aseitar ser minha tes 

800 tamentera Co[m]o no prinsipio deste testamento 

peso E lhe dou todo opoder que Em di[re]ito po 

so Efor nesesario para demeus beñes tomar Euen 

Der oque nesesario for para meu Emtera mento E com 

[pri] mento de meu[s] [l]egados - E p[e]r quanto [E]sta 

805 [E] a minha ultima uontade de modo [q]ue t[e]nho dito 

[corroído] [pe]di ERogei a Domingos dopr[a]do martins Este testam[ento] 
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 Na margem superior à direita, há a seguinte numeração, posterior à redação do documento: 3. 
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||3v|| [Es]Crevese por Eu asim levar [g]osto [corroído] uerdade  

me asino Con o [di]to do[m]ingos [do] [pra]d[o] martinz oie 

uinta sei[s] do mes de [a]gosto de [(mil)] E[s]eis [se]nto[s] 

810 E sesenta E seis annos Cristovão[ R]odriguez dellapenh[a] 

Domingos doprado martinz 
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Ficha codicológica – Miguel de Góis – Testamento 13 

 

1. Cota: Taubaté; Arquivo Histórico Municipal Felix Guisard Filho; 

Inventários e Testamentos – Cartório do 2.º Ofício; n.32, CX 1. 

2. Datação: início: 18-fev-1668 - “anno| donasimento denosso senhor 

JeZu Cristo demil E seis sentos| E sesenta E oito annos a d[e]Zoito 

domes de feuereiro” (f. 1r; l. 815-817); Retorno da escrita do 

testamento: 20-fev1668;  “Aos Vinte defeuerero demil Eseis senctos 

Esse| senta E oito annos”. (f. 2v., l. 942-944). 

3. Lugar de origem: Vila de São Francisco das Chagas de Taubaté - 

“nesta uilla| de São francisco das chagas” (f. 2v., l. 938-939). 

4. Suporte material: cartáceo, sem pauta. Distância entre pontusais: 25 

mm, distância entre vergaturas: 1 mm. Marca d’água: Ao centro do fólio 

2 e 4 (vazio) está o emblema do fabricante: uma figura de 85 mm de 

altura e 70 mm de largura aproximadamente no ponto maior dela. Ao 

centro está o emblema do fabricante: Elipse tendo no campo uma cruz 

sob uma coroa. Dois animais suportam a elipse que tem na parte 

inferior duas circunferências tangente, vazias no campo.  

5. Composição: 3 fólios, cadernos bifólio. Dimensão do fólio: 314 mm x 

214 mm, aproximadamente. A dimensão é imprecisa, em função da 

deterioração das margens. 

6. Organização da página: A numeração foi feita posterior à escrita do 

documento com tinta preta na margem direita no fólio 1 e superior à 

direita no fólio 2. O testamento inicia-se no fólio 1 recto. As margens do 

fólio medem aproximadamente: 1 recto: dorso – 27 mm; cabeça – 5 

mm, goteira – 21 mm e pé – 6 mm. 1 verso: dorso – 23 mm; cabeça – 6 

mm; goteira – 24 mm e pé – 17 mm. 2 recto: dorso – 29 mm; cabeça – 

9 mm; goteira – 20 mm e pé – 11 mm. 2 verso: dorso – 13 mm; cabeça 

– 7 mm; goteira – 19 mm e pé – 9 mm. 3 recto: dorso – 27 mm; cabeça 

– 11 mm; goteira – 10 mm e pé – 18 mm. O fólio 1 recto apresenta 36 

linhas e o verso, 33 linhas. O fólio 2 recto apresenta 36 linhas e o verso, 

29 linhas. 3 recto 30 linhas. Dimensão da mancha: 1 recto: 303 mm x 
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165 mm; 1 verso: 291 mm x 167 mm; 2 recto: 294 mm x 166 mm; 2 

verso: 298 mm x 182 mm; 3 recto: 285 mm x 177 mm. Há reclames.  

7. Particularidades: O testamento recebeu três dobras horizontais e uma 

vertical. Intervenções de pessoas desconhecidas e de Felix Guisard 

Filho: Na margem superior à esquerda está escrito com tinta preta 

“[tes]t[amento] ee[n]uen| tairo de miguel de| gois [espaço] que deus| 

aẏa”. Na linha 814 há a data “1668” e a letra “R” escritos com tinta preta 

mais clara. Nas linhas 840-841 as palavras “Rogo A minha mulher 

Maria| Bor[ge]s E ameu Cunhado françisco Borges Rodriguez” estão 

sublinhadas com tinta vermelha. As linhas 843-844 nas palavras 

“sepultado naigreia matris| desta uilla de saõ françisco” estão 

sublinhadas com tinta vermelha. Nas linhas 853-854 as palavras 

“declaro que sou natural dauila desaõ uiçemte| filho de grauiel degois ja 

defunto E de Jnes gonsalures” estão sublinhadas com tinta vermelha. 

Assinatura do testador, do escriba e das testemunhas: “Miguel de gois| 

Domingos Rodriguez doprado| Domingos Arenco buthelho| 

BernardoSanches dellapimenta [espaço] de [Cruz] Manoel de salazar| 

francisco dalmeidagago [espaço] Manoel pais cordeiro| gaspar Vass 

Cardoso| Mẏguel Rodrigues doPrado” (f. 3r., l. 961-967). 

 

13. 1668, Fevereiro, 18, Vila de São Francisco das Chagas 

TESTAMENTO de Miguel de Góis, escrito por Domingos Rodrigues do Prado. 

Pede a intercessão dos santos, declara sua mulher e seu cunhado como 

testamenteiros. Quer ser enterrado na igreja Matriz da Vila, onde tem 

sepultura. Pede que se rezem missas, declara sua naturalidade, os nomes de 

seus pais, esposa e filhos. Orienta seus filhos a cuidarem dos negros da terra, 

dando o necessário tanto para o corpo quanto para a alma. Deixa forra uma 

negra da terra com a qual teve uma filha. Há mais negros da terra que lhe 

pertencem em outras localidades; sua mãe lhe deve três deles. Declara suas 

dívidas e seus devedores e declara suas terras. O testador assina, mas dois 

dias depois lembra-se de mais uma dívida e dois devedores e os declara em 

seu testamento. Dá um sítio e uma negra de esmola. Assinaturas do testador, 

de Domingos Rodrigues do Prado e de sete testemunhas. 

CX 1, doc. 32. 
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Testamento 13 

||1r|| Em nome dasact[i]cima tri[n]dade padre,
309

 

filho Espiritu sa[nc]to tres [pe]coas, E hum 

so Deos Verdadero
310

 

815 Saẏbaõ quantos Este instromento Virem Como no anno 

 donasimento denosso senhor JeZu Cristo demil E seis sentos 

E sesenta E oito annos a d[e]zoito domes de feuereiro Eu Miguel 

de gois Estando doente temendome damorte E dezejando per 

minha alma no caminho dasaluação per naõ saber o que Deos 

820 [nos]so senho[r] de mi quer fazer E quando sera seruido demele 

 uar perasi, faço Este testamento naforma seginte. 

Primeira mente Em Comendo minha alma a Sacti= 

sima trindade, que a Criou E Rogo ao Padre Eterno pella morte 

E paixão deseu unigenito filho a queira Reçeber, Como Re- 

825 sebeu asua Estando pera morrer na aruore dauera Crus 

 Ea meu senhor Jezu Cristo peço per suas diuinas Chagas, 

que ja que nesta uida me fes merçe de dar seu presiozo sange, 

E mereçimentos deseus trabalhos, me faça tambem merçe na- 

vida que esperamos, dar o premio deles que he agloria Epeço ERo 

830 go aglorioza Virgem Maria nossa Senhora madre de deos Ea 

 todos os sanctos da Corte selestial particularmente ao meu 

Anẏo da guarda E ao sancto do meu nome são Miguel Eao 

gloriozo sam Françisco Easancto Antonio asam Bento aquem 

tenho deuoção, queirão per mim interçeder E Rogar ameusenhor 

835 Jezu Cristo, agora, E quando minha alma deste corpo sair per 

 que como Verdadero Cristão protesto de viuer, E morrer Em asanc 

ta Fé Catolica E Crer o que tem E Cre asancta madre igre[j]a 

deRoma. Em esta Fé espero de saluar minha alma, naõ per 

meus mereçimentos, mas pelos dasanctisima paixaõ do uni 

840 geni[to] filho de deos. [espaço] Rogo A minha mulher Maria 

 Borg[e]s Eameu Cunhado françisco Borges Rodriguez
311

 per seruiço de 

noça senhora E per me fazerem merçe queiraõ ser meu testa 

menteiro - meu Corpo sera sepultado naigreia matris 

desta uilla de são françisco
312

 das Chagas onde tenho mi 

845 nh[a] sepultura, a companhandome tres Cruzes das com frari 

 as asaber de noça senhora do Rozario, desaõ françisco E são -  

Miguel - [po]r m[in]ha alma deix[h]o seme digaõ duas miças 

 

                                                           
309

 No canto superior esquerdo da página lê-se “t[e]sta[m]ento ee[nu]em| tairo deMiguel de|gois [espaço] que 
deus|haẏa”. Na margem esquerda, há a seguinte numeração, posterior à redação do documento: 1. 
310

 Data “1668”. 
311

 De “Rogo” a “Rodriguez” sublinhado com tinta vermelha. 
312

 De “sepultado” a “françisco” sublinhado com tinta vermelha. 
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||1v|| [m]iças anoça [s]enhora do [R]ozairo huã mi[ça] asão [Mi]g[uel] 

huã a são Bento huã ao [a]njo de minha guarda huã a são 

850 fra[n]çisco huã [a] sancto Anto[n]io huã misa de Corpo prezente 

 apaixão denosso [s]enhor JeZu Cristo, deixho mais duas misas 

anoça senhora doRozairo que uem a ser quatro com as duas [de] 

sima - declaro que sou na[t]ural dauila de são viçemte 

filho de grauiel degois ja defunto Ede Jnes gonsalures
313

 

855 ligitimo - declaro que sou CaZado Com Maria Borges 

 E que tenho duas filhas E sete filhos asa[b]er Jgnes 

Margarida luis Antonio João gabriel francisco Domingos, 

Miguel, os quais são meus ligitimos Erderos. 

declaro que a gente do gentio daterra - que tenho por m[eu]s 

860 seruiços meus Erderos os tratem seruindo se com elles 

 como Eu me serui dando lhes oneseçario asim docorpo 

Como da alma dando lhes adoutrina neçeçaria o n[u]me 

ro delas deixho a des poçição de minha molher para que 

as declare Com as miudezas que tenho, declaro que Vicençia 

865 huã negra daterra deque tiue huã filha deixho forra 

 mas aCompanhara sempre aminha mulher - declaro 

que tenho huã negra guarulha daldea de noça senho 

ra daConçeição Cazada Com hũ negro daterra per nome  

Antonio a qual negra naõ he obrigatória per nome gra 

870 çia mais outra guarulha per nome Juliana aqual tam 

bem não he obrigatoria - declaro que Em poder de minha 

maj tenho huã negra daterra per nome lucreçia que [p]er 

temçe ameus Erderos. a Maj seruirçea comela Emquan 

to sua uida - declaro que minha maẏ me deue tres 

875 peças do gentio daterra de que ella comfeça a[s]im as 

 quais pertemçem ameus Erderos, mas não selhe pidira 

Emquanto sua uida que não he minha temçaõ molesta 

la - declaro que dous Bastardinhos que em Caza se cri 

arão E se lhes naõ sabe paj os quais deixho Em comenda 

880 deẏ aminha mulher para que com elles uZe Cristamment[e] 

                                                           
313

 De “declaro” a “gonsalures” sublinhado com tinta vermelha. 
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||2r|| [D]eclaro que [de]uo a Bento [g]i[l] vin[t]a s[i]nco mil Reis aganhos
314

 

per hum Cre[d]it[o] me[u] que sera oque na[ue]rdade seachar 

os annos que lhe deuo - declaro que deuo [a] [A]ntonio delg[a]do sinco 

ou seis mil Reis per hũ conheçimento - declaro que deuo acom 

885 fraria denoça senhora dac[o]mçeição duas patacas - declaro que 

 pero gil me pedio pagaçe p[o]r elle a Comfraria de noça senhora 

Em teremebe oque não pagei ate oprezente odito pero gil. 

sastisfara de sua parte - declaro que me deue mea pataca 

[o]dito pero [g]il. Eu lhe deuo Braça emea de corrente de 

890 ferro com quatro colares - declaro que se de a pedro gil huã 

 corrente que tenho Em Caza de duas Bracas com quatro 

colares En pago dasua – declaro que pagei apero gil des 

cruzados que eu lhe era adeuer per hũ Cre[d]ito o qual credi 

to me não quis nuncadar nem quitação doRecibo 

895 de que declaro que ia lhe tenho pago - devo a Duarte 

 gomes hum Cruzado - declaro que Diogo de Castilho me 

esta deuendo huã jmagem de noça senhora per ter Re 

çebido a conta do feitio ualia de quatro ousinco patacas, 

declaro que em poder deminha mulher deixho uinte 

900 E sinco mil Reis digo tenho este dinheiro para ajuda dos 

 meus gastos desta doença morrendo eu desta doença 

sera o que minha mulher diser ter gasto ou oque decla 

rar ficar - declaro que meu cunhado o padre Gaspar Borges 

me deue sinco mil Rei[s] de hũ Conheçimento que lhe Em 

905 tregei por asim mo pedir, de João doZouro que me[Era] ade 

 uer - declaro que Domingos gomes me deue sincoenta 

uaras de pano de algodão - declaro que tenho nesta 

[u]ila algũs chaos de que tenho Clareza diso asim mais 

tenho mea legoa de terras doutra banda doRio de 

910 para[i]ba de que tenho Carta dellas - declaro que ositio Em 

 que estou digo as terras comprei dodefunto meu paj 

de que tenho Clareza per escritura - declaro que namorte 

demeu pai fui Em trege pela justiça de tres emchadas 

uelhas E tres machados E hũ tacho de seis liuras os  

915 qu[ai]s tenho Em caza - declaro que estas são as diudas 

 que deuo [E] [corroído] que me deuem de que se p[a]garão de minha 

                                                           
314

 Na margem superior à direita, há a seguinte numeração, posterior à redação do documento: 2. 
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||2v|| De [mi]nh[a] fazen[d]a [E] doque [fi]car da[mi]nha terça d[eixho] 

aminha mulher desp[oi]s de pagar min[h]as diuidas [E] com 

pri[d]os meus [l]egados que comfio nella fara o que Eu por 

920 ella ouuera de [f]azer, para oque lhe torno apedir âdita [mi] 

 nha molher Maria Borges Eameu Cunhado fran 

 çisco Borges Rodriguez per seruiç[o] de deos noço senhor Eper 

me fazerem merçe queirão aseitar serem meus testa 

memteros como noprinçipio deste testamento pe 

925 ço, aos quais Eaquada hũ insolido dou t[o]do 

 opoder que em direito poso E for neçeçario para de 

 meus beinš tomarem E uenderem o que neçeçario for 

para meu em teramento demeus legados Epaga de 

minhas diuidas - E per quanto Esta he aminha 

930 ultima Vontade demodo que tenho dito, Epor [e]ste 

 testamento Reuogo qualquer outro testamento ou 

 comdisilio que antes deste tenha feito e quero que so este 

tenha força E uigor para oque peço a justiças asim ecle 

ziasticas Eseculares lhe dem E mandem dar com 

935 primento por seruiço dedeos nosso senhor para o que pe 

 di E Rogei a Domingos Rodriguez doprado me fizeçe 

 este testamento oje deZoito de feuerero de mil 

E seis senctos E sesenta E oito annos nesta uilla 

de São françisco das chagas Eu Domingos Rodriguez doprado 

940 ofis aRogo por me ser pedido E se asinou, - 

      Miguel de gois 

 Aos Vinte defeuerero demil Eseis senctos Ese 

senta E oito annos nesta uila desão francisco das cha 

gas lembrando me mais de [a]lguãs couzas, que [n]otes 

945 tamento asi[m]a tenho feito ped[i] E [R]ogei ADomingos Rodriguez 
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||3r|| [[Rodriguez]] do prado me fizeçe merçe per seruiço de deos315 

 esCreuer a[s] [cou]zas seg[in]tes asaber declaro que de 

uo Duzentas uaras depano de algodão [a]meu Cunhado –  

Manoel Borges Couçeiro per meauer dado pera que Eu 

950 o desempenhaçe de uin[t]e mil Reis doque deue o dito 

 aos orfaos E mando selhe de Em pano ou Em dinhei 

 ro declaro que odito meu cunhado Manoel Borges me de 

ue des tostoinš - declaro que ho sitio onde esta Joaõ tei 

xera lhe largei sincoenta braças deterras detestada 

955 Ede comprido E Rumo E quinhentas braças que lhe dei de 

 esmola - Easim tambem lhe largei digo dei de esmo 

 la aodito João teixera huã negra per nome husbana 

dogentio daterra - declaro que Pero Dias uas me deue 

pataca E mea,. E asim Ei per acabado Este meu testa 

960 mento per ser minha ultima vontade E me asino ne 

 le com as testemunhas abaixo asinadas. Miguel de gois 

 Domingos Rodriguez doprado 

Domingos Arenco buthelho 

BernardoSanches dellapimenta [espaço] de [Cruz] Manoel de salazar 

965 francisco dalmeidagago [espaço] Manoel pais cordeiro 

      gaspar Vass Cardoso 

 Mẏguel Rodrigues doPrado 

 

 

                                                           
315

 Na margem superior à direita, há a seguinte numeração, posterior à redação do documento: 3. 
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Ficha codicológica – Paula Fernandes – Testamento 14 

 

1. Cota: Taubaté; Arquivo Histórico Municipal Felix Guisard Filho; 

Inventários e Testamentos – Cartório do 2.º Ofício; n.05, CX 2. 

2. Suporte material: cartáceo, sem pauta. Distância entre pontusais: 30 

mm e 50 mm, distância entre vergaturas: 1 mm. Marca d’água: Na parte 

superior do fólio está somente uma pequena parte do emblema do 

fabricante, devido ao papel ter sido cortado: uma figura de 35 mm de 

altura e 24 mm de largura aproximadamente no ponto maior dela. A 

região da figura está muito danificada, podendo-se ver apenas uma 

circunferência com uma cruz dentro, disposta sob uma coroa. 

3. Composição: 1 fólio,  cortado ao meio. Dimensão do fólio: 150 mm x 

210 mm, aproximadamente. A dimensão é imprecisa, em função da 

deterioração das margens. 

4. Organização da página: Não há numeração no documento, que é 

composto por somente 5 fólios. O testamento está no fólio 2 recto. As 

margens do fólio medem aproximadamente: 2 recto: dorso – 21 mm e 

cabeça – 5 mm. Não há goteira e pé. O fólio 2 recto apresenta 23 

linhas. Dimensão da mancha: 2 recto: 145 mm x 189 mm. 

5. Particularidades: O testamento recebeu três dobras verticais e uma 

horizontal. O escriba assinou por si e pela testadora e há assinaturas 

das testemunhas: “paullafernandez [espaço] Manoel fernandez Edra| 

Lourenco Alvariz Malheiro| Inasiojaques [espaço] Alber[to] [di]as Butelho 

[espaço] gonsalo dias [C]amargo| [...] Antonio Lopes” (f. 2r., l. 986-989). 
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14. [ant. 1670]  

 TESTAMENTO de Paula Fernandes, escrito por Manoel Fernandes Edra. 

Pede a intercessão dos santos, afirma que é mulher pobre e não tem 

quem a leve até a vila. Fez somente um apontamento pela falta de papel e 

por estar muito doente, com perigo de morte. Declara o nome do marido e 

dos filhos; quer ser enterrada na igreja Matriz de São Francisco das 

Chagas. Pede que se rezem missas; pede a seu irmão que seja curador 

de seus filhos até aparecer seu marido. Assinaturas de Manoel Fernandes 

Edra, por si e pela testadora, e de quatro testemunhas. 

CX 2, doc. 05. 
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Testamento 14 

||2r|| E[m] [corroído] e de [corroído] [Virg]e[m] [m]aria [n]osa senhora Ede [corroído] 

[corroído] [(apostol)]os são pe[d]ro E [s]ão paullo que qu[e]iraõ a [corroído] 

970 [corroído] mina [p]ela [corroído] Epeso adeus nos[o] s[enhor] pera[q]ue meper[do]e meus 

[(pe)]cados ame[n] 

per ser huã amo[lh]er muito p[obr]e Enão ter quem me lleve aui[lla] [corroído] 

so[m]ent[e]s este aponta 

mento Efalta de[p]a[p]e[l] [E]me [s]obre uir ado[e]nsa que deus medeu aparesendo me 

estaua 

Emperigo de morte pidi aoCapitam manoe[l] fernandez Edra Rogando lhe me fizese este 

aponta 

men[t]o peradesc[a]r[g]a de [m]inha com siensia ep[e]so ao [reu]endo padre E as Justisas 

975 [d]e [s]ua magestade [a]jão este [s]erto eualliozo como se ofize [t]abalião inda que feito 

na ora 

d[a] morte foi es[t]ando em meu per feito Juiso Ehe m[i]n[h]a ultima bontade 

//[d]eClar[o] que sou Cazada Em fase de Jgreia co[m] antonio lluis Carnejro de quem tiue 

quo 

atro filhos asauer duas femeas dous maChos maria E estasia minhas lligiti[m]as 

erd[e]iros// mando epeso ao reuendo
316

 padre me mande enterar on [corroído] 

980 na  ẏgreia [m]atris desaõfrancisco das xagu[a]s Eteja omeu corpo a comp[an]hado 

dasanta Crus das almas// mais dejxo me digam tres misas per m[inha] [corroído] 

//Epeso am[eu] Jrmão João Lopes sejacurador deseus sobrinh[o]s esobrin[has] ate[e] 

pare 

ser seupaj antonio lluis Carnejro E com isto ej este condisilho per feito E aCabado [E] per 

uali 

ozo Easim oajão as  ẏustisas de sua magestade per bem feito Easeito sem nisto na[õ] 

985 aja d[u]uida algũa per ser ultima uontade <mi>nha Efoj deus siruido sobre uir me 

ad[corroído] <testemuhas> 

Epidi ao dito manoel fernandez Edra asinase per mi [espaço] paullafernandez [espaço] 

Manoel fernandez Edra 

Lourenco Alvariz Malheiro 

Inasiojaques [espaço] Alber[to] [di]as Butelho [espaço] gonsalo dias [C]amargo 

D[corroído] meus filhos machos os nomes [espaço] Antonio Lopes 

990 João Jaques erdeiros meus 

                                                           
316

 ‘reuendo’ por ‘reuerendo’. 



492 

 

 

Ficha codicológica – João Correa – Testamento 15 

 

1. Cota: Taubaté; Arquivo Histórico Municipal Felix Guisard Filho; 

Inventários e Testamentos – Cartório do 2.º Ofício; n.04, CX 2. 

2. Datação: 14-mar-1670 - “noanno donacim[e]nto denosso senhor 

I[E]S[U] christo de| mil eseiz sentoz esetenta a[n]noz aos quatorze diaz 

dom[e]z| [de] Março” (f. 2r., l. 994-996).  

3. Lugar de origem: Vila de São Francisco das Chagas de Taubaté. 

Apesar de não constar o local do testamento, o testador pede para ser 

enterrado na igreja da vila de Taubaté; “nezta Igreia| de Saõ francisco 

daz chaguaz” (f. 2r., l. 1018-1019). 

4. Suporte material: cartáceo, sem pauta. Distância entre pontusais: 24 

mm, distância entre vergaturas: 1 mm. Marca d’água: Ao centro do fólio 

3 está o emblema do fabricante: uma figura de 90 mm de altura e 33 

mm de largura aproximadamente no ponto maior dela. Ao centro está o 

emblema do fabricante: Figura humana com chapéu de cinco pontas 

encimado por três circunferências e um gancho. 

5. Composição: 1 fólio,  mas é caderno bifólio. Dimensão do fólio: 320 

mm x 205 mm, aproximadamente. A dimensão é imprecisa, em função 

da deterioração das margens. 

6. Organização da página: Há duas numerações posteriores a escrita do 

documento, ambas com tinta preta na margem superior e entre as 

primeiras linhas do fólio 2. O testamento inicia-se no fólio 2 recto.  As 

margens do fólio medem aproximadamente: 2 recto: dorso – 32 mm e 

pé – 8 mm. Não há cabeça e goteira. 2 verso: dorso – 11 mm; cabeça – 

25 mm; goteira – 12 mm. e pé – 6 mm. O fólio 2 recto apresenta 44 

linhas e o verso, 40 linhas. Dimensão da mancha: 2 recto: 312 mm x 

173 mm; 2 verso: 289 mm x 182 mm. Não há reclames.  

7. Particularidades: O testamento recebeu três dobras horizontais e uma 

vertical. Intervenções de Felix Guisard Filho. Nas linhas 1018 e 1019 as 

palavras “que meu Corposeie sepultado nezta Igreia| de Saõ francisco 

daz chaguaz na sepultura de Meupaẏ” estão sublinhadas com tinta 
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vermelha. Nas linhas 1027 e 1028 as palavras “francisco Aluarez 

Correa| e de minha maẏ Guiomar de Aluarenga” sublinhadas com tinta 

vermelha. Nas linhas 1029, 1030 e 1031, as palavras “da Vila de sancta 

Anna dasCruzes deMogẏ Cazado| Com CatherinaCiznera emface 

daIgreia filha de sal| uador defariaz e francisca Ribeira” sublinhadas 

com tinta vermelha. Assinaturas do escriba, do testador e das 

testemunhas: ”O Padre JorgeMoreira [espaço] João Corea| Jozeph 

Martinz [ilegível]” (f. 2v., l. 1070-1071). 

 

 

15. 1670, Março, 14, Vila de São Francisco das Chagas317 

TESTAMENTO de João Correa, escrito pelo padre Jorge Moreira, por não 

haver outra pessoa na vila que o pudesse escrever. Pede a intercessão 

dos santos, quer ser sepultado na igreja de São Francisco das Chagas, na 

sepultura de seu pai, ao lado do altar das almas. Pede que se rezem 

missas, declara os nomes de seus pais, sua naturalidade, o nome de sua 

esposa e dos pais dela. Não tem filhos, mas sua esposa está grávida. 

Declara a quantidade de gentios da terra e pede a sua esposa que cuide 

deles e os oriente na doutrina cristã. Declara a prata lavrada, um cavalo 

selado e enfreado, uma escopeta, uma espada, um vestido318 de seu uso 

e meias. Nomeia seu irmão e sua esposa como testamenteiros e 

curadores de seu filho ou filha. Assinaturas do padre Jorge Moreira, do 

testador e de uma testemunha. 

CX 2, doc. 04. 

                                                           
317

 Não foi identificado o local em que foi escrito o testamento, mas quando o testador pede para ser 
enterrado, está escrito “nesta Igreja de São Francisco das Chagas”. 
318

 A palavra vestido é equivalente a veste. Segundo Bluteau (1728, p. 456), vestido é “com que nos 
cobrimos, para a honestidade, & para defender o corpo das injurias do ar.” 
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Testamento 15 
||2r|| Em [n]om[e] [d]asan[c]tissi[m]a [Trin]d[ade] Pa[(dre)] efilh[o]

319
 

edospiri[t]o [s]anc[t]o a[men] 

Saẏbam quantoz este publico de instromento detez[t]a[m]ento ui 

rem, que noanno donacim[e]nto denosso senhor I[E]S[U] christo de 

995 mil eseiz sentoz esetenta a[n]noz aoz quatorze diaz dom[e]z 

[de] Março, estando eu João [Co]rrea doente emCama em [m]eu 

per fei[t]o iuiz[o] que deoz foi seruido darm[e] temendome da 

morte por naõ saber oque deoz fará demim quiz orde 

nar de empor e emCaminhar minha alma pelloCaminho 

1000 dasaluação epor emClareza alguaz Couzaz, per que naõ 

a ia duuida algua algum tempo, epara poderfazer oprezen 

te pedi ao Padre Jorge Moreira me quizesse esCreuer por eu 

naõ poder fazer nem naoCazião auer ou[t]ra qualquer 

pessoa nesta Vila. 

1005 Primeira mente emComendo minha alm[a] 

a Santissima trindade deoz Padre deoz  filho deoz spirito 

Sancto, ea nosso senhor JESV christo poiz aRemio Com 

oseu preciozosangue e aVirgem sacratissima Senhora no 

ssa que queira ser minha emtersesora para Com seu uni 

1010 genito filho eatodoz oz santoz esantaz daCorte doz 

Ceoz eaos Santoz aPostoloz saõ Pedro saõ Paullo 

em special aosanto demeu nome eaoanjo de minha gua 

rda pera que todoz iuntoz queirão emterceder por mi 

nha alma quando deste mundo separtir peraCom nosso 

1015 Senhor IESV Chrizto poiz a Resgatou eRemiu naaruo 

re daueraCrux 

Mando que sedeoz for servido que deoz faça demin 

algua Couza que meu Corposeie sepultado nezta Igreia 

de saõ francisco daz chaguaz na sepultura de Meupaẏ
320

 

1020 que deoz aẏa peguado ao altar daz almaz eme aCom 

panhe oPadre Vigairo Com todaz azCruzez que ouuerem 

Com todo oaCompanhamentoCuztumado [q]ue seCuztuma 

n[e]sta Villa, deque sedará aezmolaCuztumada 

Mando semedigam por minha alma quinze misaz 

1025 sinco a nossa senhora, sinco a sam miguel, sinco asaõ 

Francisco 

D[e]Claro que sou filho dodefunto francisco Alurez Correa 

e de minha maẏ Guiomar de Aluarenga
321

 natural 

da Vila de sancta Anna dasCruzez deMogẏ Cazado 

1030 Com CatherinaCiznera emface daIgreia filha de sal 

uador defariaz e francisca Ribeira
322

 e entre noz naõ te 

moz filhoz nenhuź athe oprezente dafeitura dezte 

e anda min[ha] M[ulhe]r [corroído] da  d[e][corroído] Fo[r] [s]erui 

do nasCendo a[Cri]anc[a] [corroído] min[ha] [uer]dad[e]ira erdei 

                                                           
319

 Na margem superior à direita, e na margem direita, há a seguinte numeração, posterior à redação do documento: 2. 
320

 Sublinhado com tinta vermelha de “que” a “Meu paẏ”. 
321

 Sublinhado com tinta vermelha de “francisco” a “Aluarenga”. 
322

 Sublinhado com tinta vermelha de “da Vila” a “Ribeira”. 
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1035 ||2v|| DeCla[r]o que posuimoz entre oCazal nove a[l]maz [dog]entio da 

terra, azquaiz  pode minha [m]ulher darlhes otrato [q]ue eu lhe 

deẏ e eu peço deminha part[e] aminha mulher lhe de todo 

[o]necesario que [m]erecem para seu tratamento em ezpecial lhe em 

Comendo muito az adoutrine adoutrina Chriztan 

1040 DeClaro que pesuimoz deprata laurada huã tembladeira 

grande ehuã pequena Com seiz Culherez 

DeClaro que pesuo hũ Caualo selado e imfreado - 

deClaro que pesuo huã ezCopeta e huã ezpada domeu uestir 

DeClaro que empoder deminha maẏ tenho quatro almaz Com 

1045 uem asaber hũ negro per nome Pheliphe e huã negra p[e]r 

nome Izabel e huã Rapariga per nome Vagana eoutra 

per nome fauztina az quaiz tenho empreztadaz ami 

nha maẏ para se seruir dellaz emquanto sua uida, eper sua 

morte pertence aminha mulher, aqual peço naõ trate 

1050 de az tirar dopoder deminha maẏ [e]mquanto for uiua 

DeClaro que tenho hũ veztido demeu uzo Com hu[a]z meaz 

deClaro que deixo per meutestamenteiro a meu irmaõ 

Manoel Rodriguez ea Minha mulher Catherina Ciznera elhez 

peço de merce queiraõ serem meuz teztamenteiroz 

1055 aCadahũ departẏ efação bem por minha alma oque eu  

fizera pellaz suaz ea amboz iuntoz queiraõ serem Cu 

radorez demeu filho oufilha aquilo que deoz trouxer 

aezte Mundo epeço aminha mulher omande adou 

trinar na[d]ou[tr]ina Christa
323

 Com todooCuidado necesa 

1060 rio que he para o[te]mor dedeoz epor ser esta aderradea 

minha uontade pedi aopadre Jorge Moreira ofize 

se ese assinasse nelleComo testemunha dezta uonta 

de epeço az[i]uzticaz  desua Magestade lhe dem uer 

dadeiroCompremento eaoz miniztroz eClesiazticoz 

1065 sem lheporem duuida algua, não ualendo maiz [q]ue 

ezte Reuogando outro qualquer que tenha feito e[m] 

outro tempo eCondisilios alguz, e asim pena adita ser 

teza detudo me asineẏ Com oPadre jorge Moreir[a] 

demeu sinal que Cuztumo em minhaz asina 

1070 turaz O Padre JorgeMoreira [espaço] João Corea 

  Jozeph Martinz [ilegível] 

                                                           
323

 Ao lado da palavra “Chrizta contém uma anotação tardia com tinta preta: “!”. 
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Ficha codicológica – Bernarda Rodrigues do Prado – Testamento 16 

 

1. Cota: Taubaté; Arquivo Histórico Municipal Felix Guisard Filho; 

Inventários e Testamentos – Cartório do 2.º Ofício; n.12, CX 2. 

2. Datação: 06-ago-1672 - “anno do nasimento de nososenhor -| jes[u]s 

Cristo de mil Eseis sentos Esetenta Edous annos aos seis dias do mes 

deagosto -| [do] [dito] Anno” (f. 2r., l. 1074-1076).  

3. Lugar de origem: Vila de São Francisco das Chagas de Taubaté - 

“desta villa desão francisco dasChagas” (f. 2r., l. 1099). 

4. Suporte material: cartáceo, sem pauta. Distância entre pontusais: 35 

mm, distância entre vergaturas: 1 mm. Marca d’água: Ao centro do fólio 

2 está o emblema do fabricante: uma figura de 70 mm de altura e 24 

mm de largura aproximadamente no ponto maior dela. Três 

circunferências tangentes perpendicularmente dispostas sob uma 

coroa, tendo a primeira uma cruz, a segunda as letras RR uma pequena 

cruz abaixo delas e na terceira a letra A. Semelhança com a figura 129 

(MELO, 1926, p. 216). 

5.  Composição: 2 fólios, caderno bifólio. Dimensão do fólio: 312 mm x 

215 mm, aproximadamente. A dimensão é imprecisa, em função da 

deterioração das margens. 

6. Organização da página: Há uma numeração posterior à escrita do 

documento, escritas com lápis na margem superior à direita de cada 

fólio. O verso de casa fólio também foi numerado. O testamento inicia-

se no fólio 2 recto. As margens do fólio medem aproximadamente: 2 

recto: dorso – 32 mm; cabeça – 9 mm; goteira – 15 mm e pé – 19 mm. 

2 verso: dorso – 14 mm;  cabeça – 21 mm, goteira – 27 mm e pé – 48 

mm. Não há dorso. 3  recto: dorso – 32 mm; cabeça – 8 mm, goteira – 

19 mm e pé – 174 mm. O fólio 2 recto apresenta 43 linhas, 2 verso 38 

linhas e 3 recto 16 linhas. Dimensão da mancha: 2 recto: 284 mm x 168 

mm. 2 verso: 243 mm x 174 mm. 3 recto: 130 mm x 164 mm. 

7. Particularidades: O testamento recebeu três dobras horizontais. 

Intervenções de Felix Guisard Filho: entre as linhas 1073 e 1074  lê-se: 

“1672 6 de agosto”.A linha 1076 a palavra “Bernarda Rodrigues”. 
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sublinhada com tinta preta. Na linha 1099 as palavras “Meu corpo sera 

sepultado naygreia matris desta villa desão francisco dasChagas” estão 

sublinhadas com tinta preta. Linha 1109 as palavras “Cazada”, “filha” e 

“francisco Rodriguez” estão sublinhadas com tinta preta. Na linha 1110 

o nome “antonia furtada” sublinhado com tinta preta. Na linha 1112 as 

palavras “que souCaZada Emfase dejgreia cõ luis Coelho” sublinhadas 

com tinta preta. Linhas 1127, 1128 e 1129, a frase “DeClaro que 

asterras Emque esta meu ẏrmão domingos Rodriguez são suas que 

[lh]as| Deu minha maj Em sua Vida Edellas tem Escretura Eniso naõ 

Emtenda| meu marido” marcada com tinta vermelha. Linhas 1130, 1131 

e 1132 “deClaro que deuo obentinho de nosasenhora  doCarmo oque 

seachar aoCo[m]vento - | demoji Easim mais todas asdiuidas que 

apareserem ComClareZa paga[r]a| meu marido” marcada com tinta 

vermelha. Assinaturas do escriba e das testemunhas: “Francisco gilDe 

siqueira [espaço]| Cẏriaco daCosta| BernardoS[anc]hes della pimenta| 

francisco fa[r]ell” (f. 3r., l. 1159-1162). 

 

 

16. 1672, Agosto, 06, Vila de São Francisco das Chagas 

TESTAMENTO de Bernarda Rodrigues do Prado, escrito por Siriaco da 

Costa. Pede a intercessão dos santos e roga ao seu cunhado e ao seu 

irmão para serem seus testamenteiros. Quer ser enterrada na igreja Matriz 

da vila de São Francisco das Chagas, na sepultura de sua mãe. Pede para 

que rezem missas. Declara os nomes dos pais, marido e filhos e pede que 

as filhas fiquem na casa de sua irmã; entrega todo o ouro a ela, para que 

reparta entre suas filhas. Declara que tem um tacho e o entrega a sua 

irmã, para a limpeza de suas filhas. Tem um sítio, no qual vivem alguns 

pobres; deixa-os lavrar nas terras e lhes dá 50 braças em quadra. Declara 

suas dívidas e deixa a sua terça ao seu marido, para acudir as filhas. 

Assinaturas de Siriaco da Costa e de três testemunhas. 

CX 2, doc. 12. 
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Testamento 16 
||2r||Em nome dasam[t]is[i]ma trindade padre filho Esperito -

324
 

santo tres pesoas E [h]um soh deus Verdadeiro
325

 

Saibão quantos Este Estromento Virem como [n]o anno do nasimento de nososenhor - 

1075 jhes[u]s Cristo de mil Eseis sentos Esetenta Edous annos aos seis dias do mes deagosto - 

 [do] [dito] Anno Eu Bernarda Rodrigues
326

 Estan[do] doente EmCama Em meu pré feito [ẏ]uizo 

[E]emtendi[mento] q[ue] [d]eos nososenhor mede[u] temendo me da morte E deZeiando po[r] mi- 

nha, alma nocaminho [d]a saluaçaõ por naõ saber o[q]ue deos nososenhor demim quer 

fazer Equan[d]o sera [se]ruido de me leuar pera sẏ faco este testamento naforma 

1080 segui[n]te - 

 primeira mente Emcomendo minha alma asantisima trindade que aCriou 

ERogo a[o] padre Eterno pella morte paixaõ dese[u] Vnigenito filho aqueira Rese[ber] 

Como Resebeo asua Estando pera morrer na arvVore da veraCrus Ea meu senhor - 

ẏhesusCristo peso que ẏai que nesta Vida me fes m[er]çe de dar seu presio[zisi]mo sangue 

1085 Em meresimentos de seus trabalhos mefaca tambem merçe na Vida que esperamos 

 [dar] opremio delles que he agloria Epesso ERogo aglorioZa Virgem maria nossa se 

[n]hora madre dedeos Eatodos ossantos da[C]orte selistial dosseos particular- 

mente ao anẏo da minha goarda Eaosanto domeu nome Eao bem avemturado - 

saõ miguel arcanẏo Ea Virgem nosa senhora do monte doCarmo EaVirgem nosase 

1090 nhora do RoZairo Eao bem aVemturado saõ francisco Eao bem AVenturado samBras 

 Aquem tenho deuoçaõ queiraõ por min Emtreseder ERogar ameu senhor jhesusCristo 

Agora Equando minha alma deste Corpo sahir por que Como Verdadeira Cristañ - 

protesto de Viuer Emorrer [E]m asanta fee Catoliqua ECrer oque tem ECrer - 

asanta madre ẏgreia de Roma Em esta fee Espero saluar minha alma 

1095 [naõ] [p]er meus meresimentos mas pellos dasantisima paixão do Vneginito filho -  

 [D]edeos - 

Rogo Ameu Cunhado francisco B[or]ges Rodrigues Eameu ẏrmão miguel Rodrigues do prado por-  

serviso de nososenhor [E] [por] mefazerem merce queirão ser meus testamenteiros 

Meu corpo sera sepultado naygreia matris desta Villa desão francisco dasChagas
327

 e sen[do] 

1100 deus seruido que nella me leue peraSẏ com aCompanhamento. quanadita [ẏgre]ia 

 [o]uuer Epeso seia meu Corpo sepultado alongo dasepultura deminha maj Eatudo 

sidara aesmolla Costumada -  

por minha alma deixo semedigão trinta missas asaber quinze missas aVirge[m] [no] 

ssa, senhora do RoZairo, Eoutras quinze missas ao bom jessus. - Eoanẏo deminha g[o] 

1105 arda huã missa Easanto de meu nome outra missa Eao bem aventurado são mẏ- 

 guel arcanẏo huã missa, deixo hũm Vestido de Chamalote pera as missas quedigo 

asima Emeu Emterro Esufrajos Esegasto digo que deClaro que oque soubeiiar -  

despois domeu Emterro o dinheiro que derem pello Vestido sedira tudo Em misas -  

DeClaro que souCazada
328

 digo que sou filha
329

 do de[f]unto francisco Rodriguez
330

 que 

1110 deos aẏa Ede sua molher antonia furtada
331

. anbos ẏa defuntos legetima 

 delegetimo matremonio -  

DeClaro que souCazada Emfase dejgreia cõ luis Coelho
332

 de que temos Coa 

tro f[i]lhas E hum filho asaber omacho francis[quo] Eantonia ẏoan[a] 

maria jZabel. os Coais são meus legitimos Erdeiros, peso ameu m[a] 

                                                           
324

 Na margem superior à direita, há a seguinte numeração, posterior à redação do documento: 2. 
325

 Entre as linhas 1073 e 1074 lê-se: “1672 6 de agosto” 
326

 Sublinhado de tinta preta “Bernarda Rodrigues”. 
327

 Sublinhado de tinta preta de “Meu  corpo” até “dasChagas”. 
328

 Sublinhado com tinta preta “Cazada”. 
329

 Sublinhado com tinta preta “filha”. 
330

 Sublinhado com tinta preta “francisco Rodriguez” 
331

 Sublinhado com tinta preta” Antonia furtada”. 
332

 Sublinhado co tinta preta de “que sou CaZada” até Luis Coelho” 
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1115 ||2v|| Marido que Aẏa por bem que minhas filhas estejaõ EmCaza deminha [(ẏrm)]a
333

 

 LuZia [R]odrigues Etodo ouro que pesuimos sera Emtregue adita m[inha] ẏrmã -  

Equando [corroído] avera Estado En[t]aõ adita minha ẏrmã - Repartira por [minhas] [fi]lhas - 

Ehũm tacho grande decobre sera Emtregue adita minha ẏrma pera limpe 

Za, de minhas filhas - 

1120 DeClaro que Estou dotado Eest[o]u sastisfeita de minha le[g]itim[a] que [fi]quou de 

 meupaẏ - 

deClaro quetenho hum sitio Enestas terras do[si]tio Estaõ algũs pobres Co[m] [francisco] 

farel EmanoelRodriguez Eantonio aluares asCoais pesoas Em vida logo [os] aCom[odou] a 

defunta minha maj Eas ditas pesoas poderão laurar nasditas terras noseu [Co] 

1125 tiuado Ede mais [lhes] dou pello amor dedeus sincoenta brasas EmCoadra a [corroído] 

 Co[al] delles. - 

DeClaro que asterras Emque esta meu ẏrmão domingos Rodriguez são suas que[lh]as 

Deu minha maj Em sua Vida Edellas tem Escretura Eniso naõ Emtenda 

meu marido
334

 - 

1130 deClaro que deuo obentinho de nosasenhora  doCarmo oque seachar aoCo[m]vento -  

 demoji Easim mais todas asdiuidas que apareserem ComClareza paga[r]a 

meu marido
335

 - 

deClaro que hum manto nouo deseda deu opadre meu ẏrmaõ ahuã afilha[da] 

sua por nome antonia Enaõ Emt[ra]ra nas partilhas - 

1135 deClaro que aminha terça deixo ameu marido peraaCudir cõ onesesario ami- 

 nhas filhas - 

peraComprir meus Legados EdeCouzas pias aqui deClaradas [E] dar Espedien- 

sia ao mais que neste meu testamento ordeno torno a pedir am[eu] [cun]hado 

francisco borges Rodrigues Eameu ẏrmaõ miguel Rodrigues do prado por servi[so] de deos 

1140 nosoSenhor Epor mefazer merçe queirão aseitar serem meus testamenteiros como - 

 no prensepio deste meutestamento peso ao[s] [Co]ais aCada hum Em solidum tod[o] 

o poder que Emdereito Efor nesesario por quanto Esta he minha deRadeira [von] 

tade domodo que tenho dito Edescargo de minha com siensia Eseesta sedula 

detestamento não Valer como testamento Valha como comdeselho [ou] [co]mo - 

1145 odireito der lugar por ser minha vontade asim Epeso aodito meu marido 

 que fassa pella minha alma oque Eu fizera pella sua Epor ser a[s]im 

minha Vontade Roguej asiriaco daCosta que este fizese Epor mim asinase 

Emdito dia mes Eanno atras EsCristo - 

Asino aRogo datestadora 

1150     Bernarda Rodrigues por naõ 

 Como testemunha [espaço]  saber Escrever Easinar se 

Cẏriaco [da] Costa //    Cẏriaco da Costa 

                                                           
333

 Ao centro da margem superior, há a seguinte numeração, posterior à redação do documento: 2v. 
334

 marcado com tinta vermelho de “DeClaro” até “meu marido”. 
335

 marcado com tinta vermelho de “deClaro” até “meu marido”. 
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           ||3r||Testemunhas que [se]acharaõ [pre]zentes af[a]zer esta sedulla detesta 

mento francisco -336 

[g]ill - desequera. E bern[a]rdo Chançhes de lla pimenta Efrancisco farel que 

asinarão com 

1155 [a] dita testadora Bernarda Rodrigues Epor ella dita testadora naõ saber 

asinar Ro 

 g[ou] A mim siriaco daCosta que asinasepor ella Em dito dia me[s] Eanno 

atras 

[nes]te testamento EsCresto [espaço] A[s]ino aRogo datesta[dor]a 

Bernarda Rodrigues por- 

Francisco gilDe siqueira [espaço]    naõ saber asinar -  

1160          Cẏriaco daCosta 

 BernardoS[anc]hes della pimenta  

francisco fa[r]ell 

                                                           
336

 Na margem superior à direita, há a seguinte numeração, posterior à redação do documento: 3. 
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Ficha codicológica – Padre Antonio Rodrigues do Prado – Testamento 17 

 

1. Cota: Taubaté; Arquivo Histórico Municipal Felix Guisard Filho; Inventários e 

Testamentos – Cartório do 2.º Ofício; n.11, CX 2. 

2. Datação: início: 09-ago-1672 - “anno donasimento denoso senhor jesu| [C]hristo demil 

eseis sentos esetenta edous annos| aos noue deagost[o]” (f. 2r., l. 1167-1169). Final: 

10-ago-1672 - “Aos des dias domes deagosto demil eseis sentos esetenta| edous 

annos (f. 9r., l. 1559-1560). 

3. Lugar de origem: Vila de São Francisco das Chagas de Taubaté - “Nesta villa desão 

Francisco| Das chagas” (f.9r., l. 1548-1549). 

4. Suporte material: cartáceo, sem pauta. Distância entre pontusais: 2,5 mm, distância 

entre vergaturas: 0,1 mm. Marca d’água: Ao centro dos fólios 4, 5, 6 (cabeça para 

baixo) e 9 estão os emblemas do fabricante: uma figura de 56 mm de altura e 46 mm 

de largura aproximadamente no ponto maior dela. Escudo com arabescos e uma 

imagem não identificável no centro. 

5.  Composição: 8 fólios, cadernos bifólio. Dimensão do fólio: 310 a 315  mm x 196 mm, 

aproximadamente. A dimensão é imprecisa, em função da deterioração das margens. 

6. Organização da página: Há duas numerações: uma da época e a outra posterior à 

escrita do documento, ambas com tinta preta. A mais antiga localiza-se na margem 

superior à direita e a posterior, na margem direita. A numeração do testamento inicia-

se no fólio 2 recto.  As margens do fólio medem aproximadamente: 2 recto. Dorso: 28 

mm; cabeça – 7 mm, goteira – 20 mm e pé – 10 mm. 2 verso: dorso – 26 mm; cabeça 

– 20 mm, goteira – 20 mm e pé – 18 mm. 3 recto: dorso – 20 mm; cabeça – 20 mm, 

goteira – 22 mm e pé – 8 mm. 3 verso: dorso – 20 mm; cabeça – 20 mm, goteira – 24 

mm e pé – 15 mm. 4 recto: dorso – 20 mm; cabeça – 20 mm, goteira – 21 mm e pé – 

13 mm. 4 verso: dorso – 25 mm; cabeça – 20 mm, goteira – 20 mm e pé – 19 mm. 5 

recto: dorso – 25 mm; cabeça – 21 mm, goteira – 21 mm e pé – 20 mm. 5 verso: dorso 

– 24 mm; cabeça – 20 mm, goteira – 22 mm e pé – 18 mm. 6 recto: dorso – 23 mm; 

cabeça – 25 mm, goteira – 20 mm e pé – 20 mm. 6 verso: dorso – 24 mm; cabeça – 

27 mm, goteira – 22 mm e pé – 21 mm. 7 recto: dorso – 24 mm; cabeça – 19 mm, 

goteira – 22 mm e pé – 22 mm. 7 verso: dorso – 22 mm; cabeça – 25 mm, goteira – 23 

mm e pé – 17 mm. 8 recto: dorso – 18 mm; cabeça – 19 mm, goteira – 23 mm e pé – 

16 mm. 8 verso: dorso – 25 mm; cabeça – 18 mm, goteira – 20 mm e pé – 17 mm. 9 

recto: dorso – 23 mm; cabeça – 20 mm, goteira – 13 mm e pé – 17 mm. 9 verso: dorso 

– 26 mm; cabeça – 13 mm, goteira – 20 mm e pé – 15 mm. O fólio 2 recto apresenta 

26 linhas, 2 verso 27 linhas, 3 recto 28 linhas, 3 verso 28 linhas, 4 recto 28 linhas, 4 

verso 28 linhas, 5 recto 28 linhas, 5 verso 28 linhas, 6 recto 26 linhas, 6 verso 27 

linhas, 7 recto 27 linhas, 7 verso 27 linhas, 8 recto 27 linhas, 8 verso 28 linhas, 9 recto  

27 linhas e  9 verso 22 linhas. Dimensão da mancha: 2 recto: 293 mm x 148 mm. 2  
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verso: 272 mm x 150 mm. 3 recto: 282 mm x 154 mm. 3 verso: 275 mm x 152 mm. 4 

recto: 277 mm x 155 mm. 4 verso: 271 mm x 151 mm. 5 recto: 274 mm x 150 mm. 5 

verso: 277 mm x 150 mm. 6 recto: 270 mm x 153 mm. 6 verso: 267 mm x 150 mm. 7 

recto: 274 mm x 150 mm. 7 verso: 273 mm x 151 mm. 8 recto: 277 mm x 155 mm. 8 

verso: 277 mm x 151 mm. 9 recto: 275 mm x 160 mm. 9 verso: 284 mm x 150 mm. Há 

reclames. 

7. Particularidades: O testamento recebeu três dobras horizontais. Assinaturas do 

testador, do escrivão da Igreja e das testemunhas: “O Padre Antonio Rodriguez 

doprado Joaõ Machado| Bernardosanches della pimenta [espaço] francisco 

fa[rel]|Manoel pais cordejos Francisco gilDesiqueira| Cẏriaco da Costa” (f. 9v., l. 1582-

1585). 

 

17. 1672, Agosto, 09, Vila de São Francisco das Chagas 

TESTAMENTO do Padre Antonio Rodrigues do Prado, escrito pelo escrivão da Igreja 

João Machado, por estar ausente outro escrivão ou tabelião. Pede a intercessão dos 

santos, roga ao seu cunhado, irmãos e a seu compadre serem seus testamenteiros. Quer 

ser enterrado na Matriz de São Francisco das Chagas, junto à sepultura de sua mãe. Doa 

aos religiosos de Nossa Senhora do Carmo duas casas em Mogi e pede para que rezem 

missas. Tem um livro de Razão com a quantidade de missas pedidas e solicita para que 

seja dividida entre os religiosos de São Bento, de São Paulo, e os de Nossa Senhora do 

Carmo de Mogi. Declara os nomes dos pais, as várias casas que possui, chácara, terras, 

dívidas e devedores. Declara que recebeu de um capitão, um moleque e dinheiro de 

esmola, para se ordenar. Esse capitão pediu que trouxesse do reino alguns brinquinhos, 

para dar aos seus afilhados, e o desencontro entre eles resultou num processo. Diz que 

tem um filho e deixa de esmola uma família de negros da terra. Distribui seus livros, 

roupas e pertences, como imagens, espingarda, um anel, memória, ouro, baú, cabras, 

roupas, entre outros bens. Declara que papéis, letras e sinais do Capitão Simão Dias 

foram guardados com os testamenteiros. Afirma que uma demanda que moveram os 

homens de Taubaté contra ele foi rasgada e queimada. Pede que se entreguem ao padre 

vigário alguns papéis da igreja de Taubaté, que estavam em seu poder. Os demais 

papéis de negócio, pede que se rasguem. Assinatura do testador, do escrivão e cinco 

testemunhas. Dias depois o testamento prossegue, pois foram esquecidas algumas 

informações. Distribui mais bens, declara que tem somente uma alma tabajara no sítio de 

Luis Coelho e que devem a ele essa escrava. Pede que seus baús sejam trancados para 

serem abertos pelos testamenteiros. Assinaturas do testador, do escrivão e de cinco 

testemunhas. 

CX 2, doc. 11 
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Testamento 17 

||2r.|| [E]m nome Da[S]a[n]ctiSima Trinda337 

[d]e Padre Filho Spirito Sancto 

1165 tres pesoas e hũ so Deus uerdadero 

Saibam quantos este jnstromento Uirem 

 [C]omo no anno donasimento denoso senhor jesu 

[C]hristo demil eseis sentos esetenta edous annos 

aos noue deagost[o] Eu oReuerendo Padre Antonio Rodriguez doPra 

1170 do estando doente em cama etemendo me da 

morte edezejando por minha alma nocami 

 nho dasaluaçaõ por não saber oque noso senhor de mim 

quer fazer equando sera seruido demeleuar para 

si faso este testa mento naforma seginte prime 

1175 ra mente em comendo minha alma asantissi 

ma trindade que ha criou ERogo aopadre et[er]no 

 pela morte paixaõ deseu hunigenito filho 

aqueira Reseber Como Resebeu asua estando 

para morrer naaruore dauera Crus Ea meu se 

1180 nhor jesu Christo peso por suas diuinas chagas que 

ja que nesta uida me fas merse dedar seu presi 

 [oso] sangue emeresimentos de seus trabalhos me 

fasa tambem merse nauida que esperamos 

dar o[p]r[e]mio delles que he agloria e peso aglo 

1185 digo eRog[o] Aglorioza Uirgem [Ma]ria nossa senhora 

Madre deDeus [E]a todos os santos dacorte selesti 

 al particular mente aomeu anj[o] da[gu]a[r]da 

Ea[o] [sa]n[to] de [m]eu nome Eao[A]njo Sa[m] Mig[uel] 

 

                                                           
337

 Na margem superior à direita e na margem direita,há a seguinte numeração, posterior à redação 
do documento: 2. 
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||2v|| Ea ho gloriozo [s]am Francis[co] Eos mais san[t]os aquem [t]e[n]ho 

1190 deuoçaõ queirão por mim in terseder eRogar ameu 

senhor jesu Christo agora equando minha alma 

 deste corpo sahir por que como uerdadero Christão 

protesto deuiuer emorrer en asua santa fe [Ca] 

tolica ecrer oque tem ecree asancta Madre jg[reja] 

1195 deRoma Em esta fe espero desaluar aminha a[l] 

ma naõ por meus meresimentos mais pelos da[s]an- 

 tissima paixaõ dohunigenito filho deDeus -  

Rogo ameu Cunhado Francisco Borges Rodriguez Ea meu Irmaõ 

domingos Rodriguez Ea miguel Rodriguez Ea meu Conpadre Manoel 

Rodriguez 

1200 morera queiraõ por seruiso den[o]so senhor E nosa senhora porme 

fazeren merse queirão ser meus testamenteros -  

 Meu Corpo sera sepultado nesta Matris deSaõ Francisco das 

chagas junto asepultura de minha Maj Con todas as 

[cruzes] das confrarias Eopadre Uigario memandara da[r] 

1205 huã alua ja uzada Eadmito en Refen diso meus tes  

tamenteiros lhe entregaraõ aminha alua e[ilegível] 

 nouo de pano delinho aCazula estola emanip[la]338 

sera o de nosa senhora daConseicaõ ode algodaõ meus [t]esta 

menteros lhe daraõ otro mais auuntejado de [corroído] 

1210 uera destas de linho ou de catalufa ese eu mo- 

rrer demeo dia por diante emterrar meaõ odia segint[e] 

 Com misa decorpo prezente. - 

Tenho huãs Caza[s] em mogi peso aos Reuerendos Religiozos 

denosa Senho[r]a doC[a]mo339 queiraõ aseitar [p]or uinte mi[l] Reis 

1215 Ed[iz]er m[ais] em misas Equando Repa[r]aõ [m]eu[s] [tes]ta 

 

                                                           
338

 “Manipla” por “Manípulo”. 
339

 “Camo” por “Carmo”. 
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||3r|| [m]e[n]ter[os] [p]ro[u]aõ edesp[o]r[a]õ Con estas misas Ecom as mais340 

 mando que se me digaõ Du[z]entas esincoenta misas E 

meus testamenteros jraõ tirando em Clareza as misas 

que temho341 no meu liuro deRezaõ en tudo se gouerna 

1220 rão [m]eus testamenteros pelo meu liuro por que tudo 

[e]ste nauerdade de minha letra Eo que estiuer Riscado 

esteja satisfeito Eas mais misas que se naõ achar en 

clareza serão apli[c]adas por minha alma j estas mi 

sas tomara oPadre Uigairo aquelas que lhe paresa [a]s 

1225 mais se Repartiraõ no conuento de são Bento [E]m 

saõ Paulo epelos Religiozos de nosa senhora doCarmo 

 dadita Uilla. - 

Declaro que sou filho dodefunto Francisco Rodrigues ede Anto 

nia furtada delegitimo matrimonio. - 

1230 declaro que tenho huãs cazas detres lansos na Uilla desão Pa 

ulo detaipa depilão que me deu minha Maj e[m] p[atri] 

 monio. mais huãs cazas detaipa demão Na uila detau 

bate Esta morada decaza deTaubate que Comprei deLou 

renso dauega deixo aDomingos Rodriguez amiguel Rodriguez eLuis 

1235 [C]oelho para que nellas moren com o suas esendo cazo por 

alg[u]ãs desemsoin enquanto se conseruar en dois 

 Cazais [s]empre morarão nellas esendo Cazo que so fi 

que hũ Cazal emtaõ uenderão eRepartirão esepa 

gue q[ue] [d]eren por ellas entresi isto faso por naõ 

1240 andaren deCaza em caza. - 

Dec[laro] que tenho [h]u[ã] chacra alen doRiber[o] que [s]ao 

 [corroído] d[a] aguada a[q]ual chacra de[x]o aos uigai[r]os [que] a 

[corroído] [p]ara que nore[n]342 nellas [corroído]  

 

                                                           
340

 Na margem superior à direita e na margem direita, há a seguinte numeração, posterior à redação 
do documento: 3. 
341

 “temho” por “tenho” 
342

 “norem” por “morem”. 
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||3v|| saõ detodos os annos dizer por minha a[lma] doz[e] m[i] 

1245 sas deque  pasaraõ todos os annos quitasaõ ameus testa 

menteros esendo os uigarios Repugne[m] [n]isto meus 

 testamenteros porão edesta chacra Comforme lhes 

paresa ReZaõ mais esperaraõ hũ outro uigario padre d[is] 

p[or]en della. - 

1250 Declaro que tenho en teremenbe do uale de meu compadre 

Manoel dacosta ate ositio deDomingos [Al]uares estas terras [que] 

 Conprei deTomas Romero euenderseaõ aquen mais 

de[r] enas terras tenho huãs moradas deCazas depalha 

enellas estaõ duas portas digo huã porta que esta nades 

1255 pensa Con seu portal he de seBastiaõ Uas. - 

Declaro que no capaõ grande parti[n]do logo con joão gago 

 tenho Mea legua de terras que me deu meu tio Ber 

nardo sanches em patrimonio. - 

De[claro] que quando dise misa n[o]ua medeu minham 

1260 Maj oCazal doPaulo con toda sua famillia pelo 

gosto que teue deme uer ordenado de saserdote avista deque 

 minha Maj naõ me deu ajutorio ninhũ para me or[de]nar 

mas antes afazenda deminha Maj me deue d[u]as 

pesas que me ficaraõ por morte demeu pai odinheiro  q[ue] me 

1265 cobe ja estou satisfeito mas este Cazal [de]paulo 

con toda sua fanilia343 He publico que todas minhas j[r] 

 mañs saõ testenunhas344 diso ea senhora Paulla da cunha 

Easim fui Cazando esta familia com seruos meus 

InCarr[e]go aestr[ei]ta conta que ade dar quer fes otes 

1270 [t]amen[to] da [d]ita minha Maj [p]orque muito p[el]o [co]n 

tra[ri]o [por]que pos ate [o]meumula[t]o B[a]st[ia]õ [corroído]  

 

  

                                                           
343

 “fanilia” por “familia”. 
344

 “testenunhas” por “testemunhas”. 
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||4r|| Send[o] [que] min[ha] M[aj] [m]o larg [corroído] nasendo os ou345 

tros me[us] ser[uos] saõ conhe[s]i[d]os demeus testamen 

[te]ros - tenho h[u]ã negra por nome Catherina do 

1275 genti[o] Carijo oq[ua]l Cobe delutuoza ao senhor oDou 

tor Manoel desouza dealmada Ecomo auiaõ muitas diui 

 [das] [a]Cudio oPadre Lourenço Cardozo Reitor doColegio 

[desaõ] Paulo ecom sua lisensa pesui ate agora por es 

[cri]to que me pasou esta negra Caterina se meu Cu 

1280 [nh]ado Francisco Borges aquizer mandara aoReitor de 

[S]aõ Paulo uinte mil Reis porem esperar[a] primero 

 Reposta346 do Padre Lourenço Cardozo que pocos tenpos h[corroído] 

partio para parnambuco elhe escreuera per muitas 

uias Remetendo ao[co]legio do Rio dejanero para oque 

1285 tresladara esta minha uerba de testa mento - 

Declaro quedeuo na Uilla desão Paulo uinta sinco mil 

 Reis ameu subrinho Francisco pinheiro prosedi[da]s duñs 

Resgates que me encabesou quando vim para esta terra 

por Uigairo. - 

1290 Declaro que deuo aos orfaõns na Uilla desão Paulo oito 

mi[l] etantos Reis que tomei pela quaresma digo esta 

 [pasa]da os ganhos seraõ oque ojuis Saluador Cardozo 

dizer [d]eclaro que deuo ajoaõ Machado Cunhado do 

defunto oPadre Domingos daRocha quatro mil equinhen 

1295 tos. - 

Dec[l]ar[o] [que] deuo aoprouedor pedro Taques quatro mil 

 Reis - Declaro que nesta [U]illa de Taubate 

[corroído] ameu Co[n]padre Manoel R[o]driguez mo[r]er[a] des pata 

[corroído] e[n] dinheiro que me prestou ame[u] Com[padre] Ma[n]o[El]  

 

                                                           
345

 Na margem superior à direita e na margem direita, há a seguinte numeração, posterior à redação 
do documento: 4. 
346

 “Reposta” por “Resposta”. 
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1300 ||4v|| [[Manoel]] da[c]osta [três] [pa] digo [d]e[u]o tres [pa]ta[c]as [em]ea 

Declaro que na uill[a] de[s]ão Paulo [d]eu[o] a [s]ic[l]ano de 

 crasto oque este naloja de fernão [p]ai[s] doze mil [Reis] 

porem ten nasua loja ualia [de] mais ded[e]z[a]seis 

ou uinte mil Reis que lhe deixei para que uendese [p]or  

1305 minha conta edisto tem clareza demin[ha] [corroído] 

tra oluis saluador Cardozo Eos tras diuidas [corroído] 

 se me deue em são paulo ta[m]ben odito juis te[m] [c]la 

reza dellas. - Declaro que Tomas [Rome] 

ro de sento edes patacas que lhe prestei pagou me 

1310 noue mil Reis ade mais mefica adeuer. - 

Declaro que oCapitaõ Antonio Bicudo leme me deue oito 

 mil Reis dedinheiro que lhe preste[i] -  

Declaro que Domingos doprado martinz me deue noue mil 

Reis en dinheiro que lhe prestei - Iozeph Martinz me 

1315 [d]eue duas patacas. -  

Declaro que nesta terra de taubate me estaõ deuen[do]  

 muitos moradores ordenado demuitos annos do tem 

po que os serui emeus testamenteros Cobrarão 

por hũ Rol que tenho tirado alimpo enalguãs 

1320 Couzas de poucasustansia perdoarão meus [t]esta 

menteros Como tambem aos pobres que achar[em] 

 que não ten por onde pagar. - Tenho hũ 

negro do gentio tabajara que me entregou meu pr[i] 

mo Mathias Cardozo para me seruir ofi[corroído] disto 

1325 sera oque elle [di]ser - huã tamoladera grande 

de gomos ehuã sa[lu]a tudo de pra[ta] Saõ deM [ath]i 

 [as] cardo[z]o que me prestou. – 
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||5r|| [Mathia]s C[ar]doz[o] [d]igo me e[mp]restou adita salua347 

[e]tanbolader[a]. -  

1330 [D]eclaro que [qu]and[o] me quis jr ordenar por escrito 

doCa[p]itaõ Simã[o] [D]ias fui asua fazenda de para 

 h[it]inga honde me largou hũ moleque por nome 

[Ma]noel mais oito ou des Mil Reis com declaraçaõ 

que lhe pasei hũ credito que elle mesmo notou em que di 

1335 [zi]a me daua aquilo [d]esmola para me ordenar esendo 

[C]azo naõ me ordenase Recadaria otraues seu dinheiro mas 

 sendo Cazo que me ordenase deepistolas Eaodespois mo 

Resse naõ [t]eria oCaziaõ de me pedir nada pois esta[ua]  

C[o]m prinsipios de ordeñs sacras asenhora sua mo 

1340 lher me entregou [e]o dito Capitaõ alguãs Couzas ua 

lia de  Catorze ou quinze mil Reis que lhe trouxesse 

 delisboa algũs brinquinhos para dar aos afilha 

dos uindo eu doReino naõ no achei en pouoado 

que andaua no sertaõ tanto que chegou amand[ar] u[izi] 

1345 tar elhe mandei eses brinquinhos por seBastiaõ 

gonsalves Easeitou quando ahi apocos dias se pos 

 departisipantes contra mim efes queixas demin 

[a]o [p]relado Manoel Desouza odito prelado me es 

creueo que por me não ter por en grato en carre 

1350 gou este negosio ameu tio oCapitaõ Bras esteues 

etanto que odoutor Manoel de souza de en barcou lo 

 go [me] [m]andou Sitar diante dosenhor adninistra 

dor Em cujo juizo estaõ os papei[s] aparese[n]do oConhe 

si[m]ento qu[e] pasei se julgaua auerdad[e] quando me 

1355 [corroído] ord[en]ar no Rio dejanero s[aõ] meus [p]rocura[dores] 

 

                                                           
347

 Na margem superior à direita e na margem direita, há a seguinte numeração, posterior à redação 
do documento: 5. 
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||5v.|| procuradores odo[utor] Berto[lom]eu de[ol]iv[eira] que me 

 consertei con elle e[n] des [c]ruzados nes[te] Cazo ja lhe p[a] 

guei dois mil Reis quando se se[n]te[nC]iar oCazo 

se lhe darão otros dois mil Reis o[s] meus solisitadores 

1360 são Domingos gomes e Antonio Correa brandaõ ae[s]es [não] 

tenho dado nada ese acazo for por diante dar dar[se] [a] 

 aCada hũ delles des tostoins esendo Cazo que se dilate 

esta Cauza as misas que man[d]o dizer sedira emt[o] 

dos os cazos porque tenho fazenda que abrange a t[(udo)]. 

1365 Declaro que hũ menino por nome joaõ que esta apren 

d[e]ndo en Caza deBernardo Sanches que disse aMaj 

 ser meu nasido quando andei no estudo aeste 

minino dexo desmola Balthezar com sua Mo 

lher efilhos daeransa que minha Maj erdou da 

1370 [d]efunta sua irmam Luzia Rodrigues que Meu 

Cunhado Belchior da cunha meentregou odito 

 [m]eu cunhado duzentas pataquas os quais gas 

tei com minha Maj jso emuito Mais por que desde 

clerigo sustentei sempre aCaza deminha Maj 

1375 Meu jrmão Domingos Rodriguez entregou aminha Maj [u]in 

te mil Reis ao digo sendo meu procurador Ma[i]s d[uas] 

 ou tres pessas depano Con que minha Ma[j] man 

dou pagar huã espingarda por conta de luis Cuelho 

ao despois mandei aminha Maj estando aminha 

1380 Maj di[g]o estando em mogi hũ manto de [s]arja no 

uo hũ cor[t]e de uisto348 debaeta con todos os seus auiamen 

 tos chapeus por uezes etudo omais nesesari[o] [corroído] 

minha Maj [su]stentando alguãs trin[ta] etan[tas] 

 

                                                           
348

 “visto” por “vestido”. 
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||6r|| [[etan[tas]]] ba[corroído] [d]eclaro que [s]e [s]e [fi]zer contas ao que 

tenho349 

1385 gastad[o] nes[t]a Caza ade [p][a]sar de sen mil Reis 

sustentando [ome]u Irmaõ Miguel Rodriges descristi 

do meas desedas sapatos digo chapeus e Camizas que mj 

nh[a] [m]aj não tinha que lhi dar edo que eu lhe daua da 

c[om] adita minha Maj amiguel Rodriguez falo nest[a] 

1390 auista do testa mento deminha Maj esta com mui 

[(tas)] nulidades em[t]eresado em fauor de Miguel 

 Rodrigues peso ameus testa menteros pelo amor de 

Deus me de zen carreguen nesta Materia. -  

De[c]laro que hũ liuro pontifical Romano se mande 

1395 dar aFrancisco nunes desiquera Em saõ Paulo que he seu 

oqual liuro em prestei ameu compadre Francisco aluares 

 Correa que pedi prestado agente desua Caza para ler [ilegível] 

hũ liuro dacriaçaõ donundo350 mando que se entregue  

aLuis fernandez omulato em são Paulo omeu gavinar 

1400 do ou Ropaõ por otro nome mando que se entregue 

aoPadre Christovaõ dagiargiraõ dealguãs Couzas que lhe 

 deuo lhe peso me perdoe pelas sinco chagas de nos[o] senhor 

j[e]su Christo. - Deixo huã chaue deprata 

dosacrario aesta jgreja desão Francisco mais hũ misal 

1405 [d]eixo aopadre Uigario Domingos gonsalues padilha hũ es 

p[e]lho g[r]an[d]e pelas boas cortezias que huzou con minha 

 [m]aj na sua doensa econ os mais do[e]nt[e]s que o[u]ueraõ 

[e]m Caza acudin[do] Con todo onesesario - 

[d]e[clar]o que tudo que tenho nestas ca[z]a[s] cadera[s] b[o]fetes  

 

                                                           
349

 Na margem superior à direita e na margem direita, há a seguinte numeração, posterior à redação 
do documento: 6. 
350

 “nundo” por “mundo”. 
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1410 ||6v|| [[Bofetes]] Catres Eo m[a]is que me prete[n]ser e[ntr]a no 

co[n]bojo que tenho dito atras das Ditas C[a]zas. - 

 Declaro que tenho hũ liuro decazas [au]tor Beneto [R]e 

migio seo padre Uigario quizer di[z]er des patacas [d]emi 

sas pela alma de Miguel fernandez edra lhe emtr[e]ga[r]aõ 

1415 os meus testa menteros que por essa diuida me derão 

apocos dias E hũ conhesimento dopadre Miguel uelozo 

 doqual conhesimento estou todo [p]ago Con este liuro [E] 

pelo conhesimento seuera aclareza que tenho nomeu liu[r]o 

[a]Rezaõ os papeis pintados que tenho nesta Uilla quais 

1420 elles saõ se entregaraõ aotizourero de saõ Francisco para [sebe] 

medearem con elles os que tenho na u[i]lla Eos que tenho [n]a 

 Rosa deixo de esmollabon jez[u]s. ajmagem de nosa 

senhora doparto esaõ joZeph Eo minino jezus deixo ami 

nha jrmam Luzia Rodriguez a jmagen de nosa senhora do 

1425 Rozario que tenho naRosa deixo aminha jrmam 

[B]ernarda Rodrigues equando ella morra desta doensa 

 dejxo ahũa suafilha minha afilhada. - 

Declaro que hũa jmagem dosenhor asentado deixo ameu 

Conpadre Joaõ Machado E hũ bahul Cuberto de[C]ouro 

1430 preto Cuberto digo pregado Com pregos de lataõ oq[ual] 

não he forrado por dentro. - Declaro que 

 dexo ameu tio Bernardo sanches por lhe auer ja 

prometido hũ Ripanso grande nouo [corroído] 

pia eh[ũ] li[ur]o de de funtos. - 

1435 Declaro que tenho [e]m saõ paulo h[u]ã Caixa en [corroído] 

tos liuros dos que l[a] ouuerem siruindo para [e]sta[dar]tes 
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||7r|| [[estadartes]] man[de] se emtre[gue]n ameu sobrinho351 

Antoni[o] [F]ilho [de] Francisco Rodrigues o[s] [ma]is liuros que la ten[ho] nes 

ta dita Caix[a] edo[u]s uistidos uzados hũ de sarja otro 

1440 debaeta se en[treg]arão ameus testa menteros Com os 

mais uistidos que Ca tenho Com seis Camizas de linho 

 e[d]uas d[e] bertanha se entregaraõ ameus testa men 

teros. - Declaro que hũ tresado que tenho af[a] 

z[er] lhe bainha em poder de Domingos Martins em guiratingue 

1445 [ta] Deixo ameu jrmão Domingos Rodriguez huã espingarda 

minha que foi de Baltezar demorais que ten Mi- 

 guel Rodriguez deixo lhe sendo Cazo que não for taõ contumas 

Em [s]ustentar otesta mento de minha Maj sendo fique 

deminha parte Com[o] he direito entaõ lhe largo aes 

1450 pingarda quando não deixo ameu afilhado Ma 

theus filho de Francisco Borges ao dito Francisco Borges deixo 

 hũ anel e hũa memoria tudo de ouro para aprimera 

[f]ilha que Cazar ehuã Caixa que tenho em Caza de Lui[s] C[u] 

elho. - Deixo ameu compadre Manoel Rodriguez more 

1455 [r]a pelo grande trabalho que adita Com estes meu digo  

Con e[s]te meu testa mento queseja seruido hir escolher 

 [hũ] bahul doque lhe pareser melhor que lhe largo isto 

Elhe peCo que seja seruido aseitar. -  

Declaro que toda acriaçaõ decabras que tenho em caza de 

1460 [Ber]na[rdo] sanches largo aminha jrmam Luzia Rodriguez 

[E]hũ Caualo selado en freado tirado os estriuos que saõ 

 de Domingos doprado [que] [o]s estriuos dasela esta[õ] en caza de 

[L]ui[s] [Cu]elho - Declaro que tod[o] otem[po] que meu  

 

                                                           
351

 Na margem superior à direita e na margem direita, há a seguinte numeração, posterior à redação 
do documento: 7. 
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||7v|| [[meu]] Tio Bernardo sanches quizer t[er] [en] su[a] c[a]za o 

1465 menino Joaõ Rodriguez para oensinar que lhe peso pelo am[or] 

de Deus que niso fas seviso aDeus mando ameus 

 testa menteros den toda aRopa branca de algo 

daõ que se achar na minha morte ao menino [corroído] 

do digo hũ lansol ehũ cubertor ja hũzado com ca 

1470 mizas que se achar ter [ilegível] dealgodão. aminha jrman 

Bernarda Rodriguez que esta aRancando nesta ora a[corroído] 

 [o]u aseus filhos deixo omeu Cobertor Uerde. -  

Ehũ Cobertor nouo branco deixo ahũa filha de Francisco 

Borges aprimera que Cazar. - declaro que 

1475 devo aMatias Cardozo dehũ negro que gaspar coelho lhe 

conprou aconta disto tenho pago em hũ fecho de 

 asucar de que tenho asentado tudo nomeu livro daRe 

zaõ epor elles se governarão os meus testa menteros. - 

Declaro que aosapatero que asiste em caza de salvador 

1480 pires tenho mandado afazer tres pares desapatos 

decordavaõ docostume de Manoel aluares ate agora 

 me não entregou sapato ninhũ hũ par que me trouxe 

ofilho de Belchior home tornou aleuar para en[corroído] 

ofeitio deses sapatos não tenho pago. – [De]claro 

1485 que esta pele de cordauão deuo amanoel aluares ehũs 

chinelas para minha Maj odito Manoel aluares [m]e deve 

 os cour[o]s que [e]ll[a] diser em sua con siensia ese acomoda [ra] 

no que achar em sua con siensia com meus testa mente 

ros. - Declaro que tenho tres chapeus [corroído] 

1490 na chapelera [ilegível] mais pequeno emais h[uza]do [corroído] 
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||8r|| de Bertolameu [p]into [jrmaõ] [d]opadre Domingos pi[n]to man352 

 do se lhe entregue que lhe esqueseu en minha caza 

quando ahi mo[r]ou En são Paulo. - 

Declaro que huãs Contas que tenho con oCapitão Bras es 

1495 [te]ues [m]eu tio lhe tenho pago oque se uera no meu liuro 

daRezão que tudo tenho asentado Epor clareza dodito C[a] 

 pitaõ. - Declaro que todos os papeis letras si 

[n]ais DoCapitão Simaõ Dias guardarão os meus testa 

menteros. - Declaro que os mais papeis das 

1500 demandas que me moverão os homens de taubat[e] 

Rasgarão equeimarão ecomo não oue sentensa difi 

 nitiva sempre para minha guarda. - 

Declaro que hũs papeis que tenho em meu poder que 

pertense ajgreja de Taubate se entregarão ao padre 

1505 uigairo que são algus Banhos dealguns frasterios353 

que se Cazarão Eotros pertensentes amogi se man 

 dara ao vigairo daquela Uilla. - Eos mais pa 

peis que não Constarem de negosios todos mando que 

se Rasguem. - Declaro que hũa alcatifa hu 

1510 zada que posuo largo de esmola aesta matris de são Francisco 

Declaro que deixo delutuoza aosenhor administrador 

 hũa sobrepelis noua aRendada Com hũ saco de da 

masco de Cor asul Ehũ Breviario grande nouo com 

[corroído]  ocupar jgreja ninhuã. - 

1515 Declaro que em poder domeu seruo Balthezar tenho hũa 

esp[in]garda aqual tomarão meus testa menteros [corroído] 

 [corroído] n[o] [n]umero daminha fazenda. -  

 

                                                           
352

 Na margem superior à direita e na margem direita, há a seguinte numeração, posterior à redação 
do documento: 8. 
353

 “frasterios” por “forasteiros” 
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||8v|| Declaro que t[o]da m[i]nha fazenda Cobres estanhos 

prata culheres ta[m]buladeras quan[t]o se achar ma[is] 

1520 tomarão os meus testa menteros e[m]trega para uen 

der no con prinento dos meus legados Epara [pa]garem  

 minhas diuidas edespois de tudo comprido oque 

Restar de minha fazenda pois não tenho er[d]ero 

ninhũ Repatirão oque ficar de Resto jrmam 

1525 mente Domingos Rodriguez Emiguel Rodriguez Emeu cunhado Francisco 

Borges por boas obras que me ten feito Ea fam[i] 

 lia de Luis Cuelho Ea familia de Francisco Rodriguez meu 

irmão hi estas familias levaõ rão Como huã Ca 

besa. - Declaro que por este meu testa mento 

1530 Reuogo oque fis em mogi Eotros mais que tiuese fei 

to asim Condisilios quero que so esta Ualha por 

 que ofis digo por ser esta aminha ultima Uontade. 

 [Pa]ra Conprir meus legados das Cauzas pias aqui decla 

radas edar expediensia ao mais que neste meu tes 

1535 ta mento hordeno torno apedir aos senhores Domingos Rodriguez 

Miguel Rodriguez Manoel Rodriguez Francisco Rodriges Borges por 

 serviso de Deus noso senhor Epor me fazerem mer 

 se queirão aseitar seren meus testa menteros Como 

no prinsipio neste testa mento peso aos q[uais] ecada 

1540 hũ em solido dou todo opoder que en direito poso E 

for nesesario para demeus beñs tonaren he ve uen[de] 

 ren oque nesesario for para meu enterrament[o] 

 Con primentos de meus legados epaga deminhas diui 

das E por quanto esta he aminha ultima u[ontade] 

1545 domodo que tenho dito Roguei aIoaõ Ma[chado] 
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||9r|| este [tes]ta mento fisesse por me fazer merse pornão354 

 estar oescr[iu]ão na terra aos noue deagosto naera 

 demil eseis sentos esetenta edous nesta Uilla desão Francisco 

Das chagas nas p[o]uzadas do Reuerendo  padre Antonio Rodriguez dopra 

1550 do afalta do tabalião como asima digo me man 

dou odito testador chamar honde fis este testa mento 

 junto as teste munhas que ao diante uão asignadas 

 con omesmo testa dor j Eu Ioão Machado que ofis. 

o Padre Antonio Rodriguez do Prado 

1555       João Machado 

BernardoSanches della pimenta [espaço] francisco farel 

 Manoel paes cordejos 

 Cẏriaco daCosta [espaço] Francisco gilDesiqueira 

Aos des dias domes deagosto demil eseis sentos esetenta 

1560 edous annos fui chamado eu Ioaõ Machado escri[uaõ] da 

jgreja dotestador opadre Antonio Rodriguez doprado oqual me 

 disse setinha lembrado dalguãs couzas que neste testamento sees 

 queseu asaber que nauilla demogi tem hũ Caualo Caminhador 

des do tempo que otestador foi aoRio de janero oqual joão dias 

1565 mendes eManoel gonsalves deFreitas seu procurador tomara 

hũ poco dedinheiro dos orfaõns por conta do dito testador E 

 tenho enmeu poder hũa  clareza de Ioão Dias diso que meus tes 

 ta menteros precuraraõ hisso. - Declaro que huã frasquera 

[qu]e tenho nesta Uilla Com hũ frasco menos que prestei aAntonio 

1570 [u]iera damaja sera emtregue aos meus testa menteros que ponhão 

no monte mor. Declaro que huã poca degente tauajara que tenho 

 [nosi]tio deLuis Cuelho he de Antonio Bicudo que estaõ a ingordar saõ 

 [sinc]o almas so huã me he minha que me dev[e] Antonio B[icu]do 

 

                                                           
354

 Na margem superior à direita e na margem direita, há a seguinte numeração, posterior à redação 
do documento: 9. 
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||9v|| [[Bicudo]] com ela fas numero dese[is] - Declaro que as chaues 

1575 dos m[eu]s bahuis mando vir e fechar os dit[o]s vahuis 

por que meus testa menteros juntos abr[i]raõ os ditos ba 

 huis entresi num[e]rarão as couzas que achare[m] por he 

 uitar as duuidas que podeauer por hora se naõ lembra 

mais odito testa dor Eobe por feito EaCabado E siasig 

1580 narão as testemunhas abaixo Enão tem Couza que duui 

da fasa por ser esta sua ultima uontade -  

  O Padre Antonio Rodriguez doprado Joaõ Machado 

 Bernardosanches della pimenta [espaço] francisco fa[rel] 

Manoel pais cordejos Francisco gilDesiqueira 

1585 Cẏriaco da Costa 
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Ficha codicológica – Sebastião Vaz Cardoso – Testamento 18 

 

1. Cota: Taubaté; Arquivo Histórico Municipal Felix Guisard Filho; 

Inventários e Testamentos – Cartório do 2.º Ofício; n.26, CX 2. 

2. Datação: ///-dez-1674 - “[corroído]| no do nasi[m]ent[o] de [no]so 

[senho]r [j]eZ[u] cr[is]to [d]e [corroído]| semtos Esetenta [e] [coatro] 

an[no]s aos [corroído]| a[s] do m[e]s deze[mbro]” (f. 2r., l. 1588-1591).  

3. Suporte material: cartáceo, sem pauta. Distância entre pontusais: 35 

mm, distância entre vergaturas: 1 mm. Marca d’água: Ao centro do fólio 

2 está o emblema do fabricante: uma figura de 72 mm de altura e 24 

mm de largura aproximadamente no ponto maior dela. Três 

circunferências tangentes perpendicularmente dispostas sob uma 

coroa, tendo a primeira uma cruz, uma figura não identificável e na 

terceira a letra x. Semelhança com a marca d’água n. 129 (MELO, 

1926, p. 216). 

4.  Composição: 2 fólios, caderno bifólio. Dimensão do fólio: 310 mm x 

215 mm, aproximadamente. A dimensão é imprecisa, em função da 

deterioração das margens. 

5. Organização da página: Devido ao atual estado do papel, não foi 

possível encontrar a numeração dos fólios. O testamento inicia-se no 

fólio 2 recto.  As margens do fólio medem aproximadamente: 2 recto: 

dorso – 40 mm; cabeça – 3 mm;  goteira – 4 mm e pé – 13 mm. 2 verso: 

dorso – 7 mm; cabeça – 10 mm, goteira – 35 mm e pé – 10 mm. 3  

recto: dorso – 33 mm; cabeça – 5 mm; goteira – 7 mm e pé – 15 mm. 

Não há goteira. 3  verso: dorso – 6 mm; cabeça – 7 mm, goteira – 30 

mm e pé – 13 mm. O fólio 2 recto apresenta 33 linhas, 2 verso 38 

linhas, 3 recto 32 linhas e 3 verso 33 linhas. Dimensão da mancha: 2 

recto: 294 mm x 171 mm. 2 verso: 290 mm x 173 mm. 3 recto: 290 mm 

x 175 mm. 3 verso: 290 mm x 179 mm. Não há reclames. 

6. Particularidades: O testamento recebeu 3 dobras horizontais e uma 

vertical. Assinaturas do testador e das testemunhas: “SSeBastiaõVas 

CardoZo| [Domingo]s dopradomartins| [Aluaro] daCosta [espaço] Aluaro 
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daCosta om[o]so| Ẏoão do prado” (f. 3v., l. 1709-1712). 

 

18. 1674, Dezembro 

TESTAMENTO de Sebastião Vaz Cardoso, escrito de próprio punho. Faz 

o testamento porque vai para o sertão, pede a intercessão dos santos e 

nomeia seus testamenteiros. Se morrer no povoado, pede para ser 

enterrado na igreja do Convento de São Francisco. Tem um lanço de 

casas de taipa de pilão e outros bens dados como dote. Declara os nomes 

dos pais e da esposa; não tiveram filhos. Declara suas dívidas, 

negociação de negros tabajaras e terras. Pede que se rezem missas. 

Assinatura do testador e mais quatro testemunhas. Logo após as 

assinaturas, o testador volta a escrever pedindo aos seus testamenterios a 

aplicação de Bulas de Composição. Assinatura do testador. 

Cx 2, doc. 26. 
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Testamento 18 

||2r|| Em [(nom)]e dasa[(ntiss)]ima trim[dade] pa[dre] [corroído] 

Espirit[o] [s]anto 

Saiuaõ q[u]amtos e[s]t[e] is[(tru)]ment[o] [u]ire[(m)] [corroído] 

no do nasi[m]ent[o] de [(no)]so [senho]r [j]ez[u] cr[is]to [d]e [corroído] 

1590 semtos Esetenta [e] [coatro] an[no]s aos [corroído] 

a[s] do m[e]s deZe[mbro] [E]u [se]bastiam V[a]s cardoZo [corroído] 

d[e] Em [m]eu per feito iuizo he e[m]temdime[(nto)] [(que)] [(no)] 

so senhor me deu saõ sem doe[msa] d[e] cami[(nho)] [(pera)] 

osertaõ he per naõ sauer oque deus f [corroído] 

1595 E dezeiando per minha [a]lma no camin[ho] [(da)] [(sal)] 

uaçaõ faço Este testamento na for[m]a [(seguin)] 

te -  

primera mente Em comendo minh[a] [a]lma [(a)] 

santiçima trindade que a criou [(E)] Rogo [(ao)] 

1600 padre Etern[o] pela morte [(E)] paiXaõ dos [(uni)] 

genito filho queira Receuer minha alm[a] 

como Receueu asua Estando p[ara] m[or]rer [(na)] 

aruore dasanta crus he a m[e]u senh[o]r [corroído] [(Cris)] 

to peso per suas diuinas Chagas q[ue] [i]a que 

1605 nesta uida mefes merce dar me [(seu)] preçi 

ozo sangue me faça [tão] bem [m]erce dar 

a uida que Esperamos na glori[a] E R[(og)]o [a] gl[ori] 

oza sem[p]re uirgen maria nos[a]  [senhora] [(madre)] 

d[e] deus [Ea] [t]odos os santos da corte do [s]eus par 

1610 ticularmente ao meu anẏo da garda E ao santo 

de [me]u nome he aos que t[en]ho deuoçaõ quei 

raõ por mi [En]terce[der] E Ro[gar] am[eu] [senh]or [ie]zus 

[Cris]to agora E quando minha al[ma] [dest]e cor 

[po] saẏr [p]or q[ue] Como uerdader[o] cris[taõ] pro 

1615 test[o] u[i]u[e]r [E] morer [E]m a sa[nt]a [fee] cato 

lica E [cr]er o q[ue] tem E im [sin]a a san[t]a 

ma[dr]e igreia d[e] Roma - 

[pri]mera mente deCho per meu t[e]sta mentero am [corroído] 
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||2v.||[corroído] [A]ntonio [u]e[lh]o cabral [corroído] [(Ca)]ppita[m] se[bastia]m de Freitas 

meu 

1620 [corroído] peso por [s]er[ui]ço de deu[s] [Ep]er me f[a]zerem  

[corroído] 

[corroído] q[u]e m[eu] Cor[po] [corroído] morer Em pouoado seia Em 

[(terr)]ado na i[gr]eia [do] [Comuen]to desaõ francisco E peso as cu 

[corroído] [(reli)]giozos d[o] [d]ito [C]om[ue]n[to] [me] aCompanh[a]r 

1625 deClaro que t[en]ho [n]es[t]a u[i]lla hũ lan[so] de cazas d[e] [tai] 

pa [d]e pil[aõ] os coais me deu minha sogra En do[t]e de caza[mento] 

[D]eClaro q[u]e de t[odo] o dote que minha [s]ogra me prome 

teu me d[e]u as peças E as cazas digo olanço E duas colher[es] 

E huã tamb[o]ladera E aRopa digo dous lanso[i]s [corroído] 

1630 c[ou]ertor [co]n huã Cama E ho uistido que pormeteu [corroído] 

filha E ho mais m[e] Esta adeuer oque se [u]era pe 

lo R[o]l que me fes que fiCa Em poder de minha mai 

[Decla]ro que sou filho legitimo de joaõ uas car[do]Zo E mar 

ga[ri]da da costa deClaro que sou [C]a[z]ado afaçe de jgre 

1635 i[a] cõ juanna do prado nesta Vila [d]e saõ francisc[o] [d]e tau 

uathe E a[t]he ao prezente naõ tem[o]s filho [N]ehũ 

deCl[ar]o que deuo a lazaro fernande[Z] hũ bastardo que mo 

[ra] na [ilh]a de san cebastiam embaraia hi miri[m] deuo de 

[corroído] gos que tiue cõ Elle coremta mil Reis 

1640 [deCl]aro que de[u]o asaluador pires coloço coremta mil 

[(Reis)] a[o] de[fun]to joaõ Rodrigues omoso morador Emo[g]i 

deuo uim[te] Esinco mil Reis a manoEl uelozo morador na 

[ilha] [de] san cebastiam trimta Ese[is] selos d[e] pata[ca] 

[E]m[e]a que naquele [corroído] põ naõ Era aC[corroído]do odinheiro deuo 

1645 [a] marcos de santa maria hũ moso morador Em saõ 

uicente [co]atro ou sinco pataquas [deuo] a manoEl fernandeZ 

filho delop[o] fernandeZ de matos da i[l]ha [d]e san cebastiam 

simco [p]ataquas deuo [a] antonio gonçalues demendonca n[(o)] 

[(uenta)] mil [(Reis)] ganho [corroído] os ao pin[to]r joaõ alues 

1650 i[r]m[(ao)] do de fu[n]to gabriEl barboz[a] E[m]tre tres 

camara[das] uimte [mil] [Re]is a qu[em] deuo [m]i[nh]a 

part[e] sendo cõ isto deze[m]ca[r]e[gu]e mi [[mi]]nha 

cõ sie[m]çia saõ oito [m]il R[eis] [E] [q]uando naõ se lhe 

p[a]gue [de] mi[n]ha fazenda taõ bem deuemos a antonio 

1655 da Cu[nh]a E[m]tre do[u]s camaradas uimt[e] mil 

Reis tamb[e]m se lhe d[e] Como [di][corroído] 
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||3r|| gando [min]ha [com] siEm[cia] oque lhe de[u]o qu[e] 

pe[r]aiso [peso] a[m]eus [(testamen)]teros [corroído] se 

[lh]em cõ [q]ue ho Emter[corroído] si[m] 

1660 co mil Reis deu[o] a m [corroído] e clã[re] 

Za sinco mil Reis - 

deCl[a]ro que tenho [corroído] R[o]l Em [oc]oal [t]enho ser 

t[ad]o tudo o que deuo oCoal Rol he de huã [corroído] 

[E]m [co]m pido otem folhas uimte [E] foi feito [corroído] 

1665 de julho de mil Eseis sentos Ese[t]emta [E] do[us] 

annos noCoal deClaro mais lar[g]a mente o[q]ue [corroído] E 

fico [E]m poder de minha molher E peso as [i]usti 

cas de sua magestade lhe dem Emtero compri mento -  

DeClaro que leuo Em minha Compa[nh]ia [hũ] 

1670 negro to[u]aiara oCoal dis [corroído] da mulher [que] foi 

de f[ran]cisco daCosta morador da u[corroído]nda de [são] pau 

lo oque deu[o] aminha mai lhe peso pelo amor [deus] 

que se na[õ] alcancar minha faz[en]d[a] [corroído] lhe 

pagar me p[e]rdoe huã Rapariga [corroído] p[e]r 

1675 nome anna lhe uendi de[u]o Em [mogi] [onz]e mil 

E quinhemtos E setenta Reis [ag]anho[s] [corroído]minha so 

brinha maria filha do defunto [joaõ] de[corroído] [o]coal 

[t]o[me]i Em [ju]lho 1672 annos ou [corroído] 

po[r] hũ [Esc]rito meu deuo [a] meu tio [m]ano[El] h[umã] [corroído] 

1680 diuida E naõ seiaComtia deCho [E]m sua [Con siE]m 

cia [na]õ deClaro aqui oque pesuimos por se 

rem pesas E[ser]em mor[t]ais [deCh]o ades pu[sic]aõ 

de minha mo[(lher)] Emi[nha] mai [tudo] oque pesu 

i[mo]s Em mogi ten[ho] sinco [Em]ta braças dete 

1685 ras [Entre] m[aria] joaõ hom[ẽ] E ann[ast]acia 

Camach[a] os [Caz]os que [E]staõ n[a] [u]illa d[e] pa 

lha que  [E]u fis peso digo que fis [p]e[r]a min[ha] 

[ma]i Easim [p]eso a justicas de [s]ua ma[gestad]e 
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||3v.|| q[ue] Em [co]an[to] sua uida lh[e] [n]aõ [corroído] qu[e] são [corroído] 

1690 [fe]s [Est]e me[u] tes[ta]m[en]t[o] [corroído] no prim[si]p[io] E comte[u]do se 

com [corroído] [d]e dar co[m]ta adeus [noso] 

[s]enhor [Ea]si[m] [corroído] p[a]t[a]cas [d]esua magestad[e] [corroído] 

dem Em te[iro] Com [primento] E n[ao] facaõ duida355 Em alg[ua]s 

Em falencias que tiuer - 

1695 DeC[la]ro que [ne]nhũ outro testa mento que Eu t[en]h[a] [fe]ito 

nem comdi[s]ilio a[n]tes desta ualha senaõ so Es[ta] [que] 

[r]o que u[a]l[ha] [E] tenha todos os uigores [de] test[a]mento E as 

[j]usticas [d]e [su]amagestade ofacaõ com prir - 

de[Cla]ro que [s]e me di[g]a quinze micas aon[ra] Elouuor [corroído] 

1700 quinze misterios [si]n[c]o auirgem da comseiçaõ sinco auir 

ge[m] [d]o loreto E sinco ao anẏo de minha garda C[õ] o santo 

[de] [meu] nome deClaro que sou jrmaõ das almas Em[og]i qu[e] 

[sem]do deus m[e] [le]ue desta uida pera [o]utra meus [t]esta 

mentero[s] faraõ auizo pera me f[a]zerem o [C]ustu 

1705 mado faz[e]rem aos jrmaos, E [Ro]gei a meu Cunha[do] 

[D]omingos [do] prado asinase aqui Eper teste[m]unha E aluaro 

da [Co]sta o uelho E aluaro daCosta omoso E joaõ do p[r]a 

[do] [to]dos testemunhaš asinadas com migo 

SSeBastiaõVas CardoZo 

1710 [Domingo]s dopradomartins 

[Aluaro] daCosta [espaço] Aluaro daCosta om[o]so 

Ẏoão do prado 

[DeCla]ro que per EsqueCimento me ficou naõ de Char que 

me aplicac[ẽ] Coatro mil Reis debulas d[e] [comp]osicaõ oque 

1715 agora Em c[o]mend[o] a [m]eus testa menteros que seia huã 

d[a]s cauza[s] [q]ue cõ [cui]dado [corroído] pliam por [ser]uico d[e]deus 

SSeBastiaõVa[s] [Car]do[Z]o 

                                                           
355

 “duida” por “duuida” 
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Ficha codicológica – Bernardo Bonfilio – Testamento 19 

 

1. Cota: Taubaté; Arquivo Histórico Municipal Felix Guisard Filho; 

Inventários e Testamentos – Cartório do 2.º Ofício; n.35, CX 2. 

2. Datação: 01-nov-1681 - “anno donasimento denossosenhor Iezu 

chris[to]| demil eseis se[n]tos eoi[t]enta ehũ a oprimero do mes de 

nouembro” (f. 1r., l. 1718-1719).  

3. Lugar de origem: Vila de São Francisco das Chagas de Taubaté - 

“nesta Uilla de tabajbate” (f.2r., l. 1809). 

4. Suporte material: cartáceo, sem pauta. Distância entre pontusais 24 

mm, distância entre vergaturas: 1 mm. Marca d’água: Ao centro do fólio 

1 está o emblema do fabricante de cabeça para baixo: uma figura de 84 

mm de altura e 31 mm de largura aproximadamente no ponto maior 

dela. Três circunferências tangentes perpendicularmente dispostas sob 

uma flor de lis, tendo a primeira uma cruz com figuras não identificáveis 

nos lados direito e esquerdo, a segunda as letras LA e na terceira três 

círculos colocados no formato de uma pirâmide.  

5.  Composição: 2 fólios, caderno bifólio. Dimensão do fólio: 313 e 315  

mm x 210 mm, aproximadamente. A dimensão é imprecisa, em função 

da deterioração das margens. 

6. Organização da página: A numeração foi feita posterior à escrita do 

documento com tinta preta na margem superior à direita de cada fólio. 

O testamento inicia-se no fólio 1 recto.   As margens do fólio medem 

aproximadamente: 1 recto: dorso – 18 mm; cabeça – 35; goteira – 10 

mm e pé – 8 mm. 1 verso: dorso – 10 mm; cabeça – 10 mm, goteira – 

18 mm e pé – 10 mm. 2  recto: dorso – 15 mm; cabeça – 10 mm; 

goteira – 10 mm e pé – 10 mm. O fólio 1 recto apresenta 41 linhas, o 

fólio 1 verso 44 linhas e 2 recto 35 linhas. Dimensão da mancha: 1 

recto: 272 mm x 182 mm; 1 verso: 295mm x 182 mm; 2 recto: 293 mm x 

185 mm. Não há reclames. 

7. Particularidades: O testamento recebeu 3 dobras horizontais e uma 

vertical. Intervenções de Felix Guisard Filho: na margem superior da 
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página, escrito com lápis “Bernardo 1681”; escrito com tinta preta 

acinzentada “Bernardo deBom|Filho”; escrito com tinta preta mais 

escura e sublinhado com tinta preta esverdeada “1681”; com a mesma 

tinta preta esverdeada “-7-NOVEMBRO”. Na linha 1740, as palavras 

“[M]euCorpo sera emterrado noComuento desanta clara”, foram 

sublinhadas com tinta preta. Linhas 1745, 1746 e 1747 “Declaro que 

sou natural de genova filho| deIoaõ Andre Bõ filho, edesua maẏ Iasinta 

Bõ filho filho legitimo| matrimonio” sublinhadas com tinta preta. Linhas 

1747 e 1748 “CaZado na Bahẏa com Maria dasunçaõ [corroído]| tenho 

tres erdeiros duas filhas ehũ filho todos saõ meus erderos legítimos” 

sublinhadas com tinta preta. Assinaturas do escriba e das testemunhas: 

“Antonio de Barrozfrere| Asigno aroguodeBernardo deBomfilho-| epor 

seu mandado JoamsoBrinho deMoraiz [espaço] francisco Rodrigues 

Moreira| Domingos Rodriguez do prado [espaço] Domingos uas 

desiqueira| Antonio Raposobarreto” (f. 2r., l. 1816-1820). 

 

 

19. 1681, Novembro, 01, Vila de Tabaibaté 

TESTAMENTO de Bernardo Bonfilio, escrito por Antonio de Barros Freire. 

Pede a intercessão dos santos e declara seus testamenteiros. Quer ser 

enterrado no Convento de Santa Clara. Pede que se rezem missas. 

Declara sua naturalidade, nomes dos pais, da esposa e o número de 

filhos. Afirma que tem uma carregação e quanto se pagará por ela. Dívidas 

e devedores. Declara seus negros, espingardas, anéis de prata, dois 

cavalos, tecidos e outros bens. Assinaturas de Antonio de Barros Freire, 

por si e pelo testador, e das cinco testemunhas. 

Cx 2, doc. 35. 



552 

 



553 

 

Testamento 19 
||1r|| Saibaõ quantos esta sedula emComo no anno donasimento denossosenhor Iezu chris[to]356 

demil eseis se[n]tos eoi[t]enta ehũ a oprimero do mes de nouembro357 Eu Ber 

1720 nardo de bõf[ilho] Estando [e]m meu perfeito Iuizo que nossosenhor medeu p[or] 

[e]star doen[te] de[h]uã pelour[a]da mortal etemendome damorte que naõ [corroído] 

oque nossosenhor fa[ra] de[m]in, edezeiando por m[i]n[há] alma noCaminho dasal- 

uaçaõ, faço este testamento naforma seguinte 

Primeramente emcõmendo minha alma asamtissima trindade que acriou 

1725 Rogo aopadre eterno pella morte epaixaõ deseu Unigenito filho a queira 

Reçeber como Reçebeu asua estando para morrer na Aruore daueraCr[us] 

 eameu senhor Iezu christo pess[o] por suas deuinas chagas que ia que nesta vid[a] 

mefes merce de dar seu presiozo sangue emeresimentos deseus trabalhoz 

mefaça taõ bẽ merce nauida que esperamos opr[e]mio delles que he agloria, et[corroído] 

1730 pesso eRogo aglorioza Uirgẽ Maria nossa senhora maẏ de deus eatodos os s[antos] 

daCorte çelestial, particularmente ao meu Anjo da guarda e aosanto domeu 

 [no]me, eaob[ẽ] auenturado santo Antonio, aquẽ tenho deuoçaõ queiraõ por mi[n] 

emterçeder e Rogar ameu senhor Iezu christo agora equand[o] minha alma 

deste corpo sair por que como uerdadeiro christaõ protesto morrer, euiu[er] 

1735 em asanta fê catolica, eCrer oque tem eCre asanta madre Igreia de Roma, E- 

em esta fê espero desaluar minha alma naõ por meus meresimentos maz 

 pellas dasanctissima paixaõ do Vnigenito filho dedeus= Ro[g]o aoCapitaõ 

[An]tonio Rapozo Barreto, eaoIuis francisco alures Correa, e a Manoel Ro[driguez] mor[e]ra 

[p]or seruico denossosenhor epor mefazer merce queiraõ ser meus testamenteros 

1740 [M]euCorpo sera emterrado noComuento desanta clara358 [no]auito desaõ francis[co] 

deque sedara aesmola Custumada= ẽmeaCompanharaõ [to]das asCruzes 

 dasComfrarias= Por minha alma mando que seme digaõ s[em] missas 

Vinte ao Anjo deminha guarda Vinte anossa senhora doRozairo, Vinte  

missas amorte epaixaõ de nossosenhor Iezu christo Vinte aosanto do [meu] [n]ome 

1745 eVinte anossa senhora de Bellem= Declaro que sou natural de genova filho 

deIoaõ Andre Bõfilho, edesua maẏ Iasinta Bõfilho filho legitimo 

 matrimonio359= Declaro que sou Cazado na Bahẏa com Maria dasunçaõ360 [corroído] 

tenho tres erdeiros duas filhas ehũ filho todos saõ meus erderos legitimos361 

Declaro que pella Carregaçaõ que tenho sepagara a Pedro Ramalho Coatro sentos 

1750 e oitenta etres mil Reis= Declaro mais que pella Carregaçaõ deuo ao 

Capitaõ HenRique tourinho= Declaro que deuo aoCapitaõ fullano lis 

 [bo]a pella sua Carregaçaõ= Declaro que deuo  a Manoel tauares doliueira 

pella sua Carregaçaõ= Declaro que deuo por sua Carregaçaõ a Antonio 

gonçalvez daCunha= Declaro que deuo a Antonio uelho dezaseis mil Reis= de- 

1755 claro que deuo aoCoronel seBastiaõ defreitas uinte edous mil enoue 

sentos Reis= Declaro que deuo tres mil eC[oa]tro sentos Reis que o[p]adre 

 Vigari[o] sabe ono[m]e do dito homẽ= DeClaro que devo Dous mil Reis[a]o 

Cap[i]taõ Bertho[La]me[u] daCunha= [D]ec[l]a[r]o que deuo [d]ous mil e[s]e[t]e 

                                                           
356 Na margem superior da página lê-se anotações tardias. Escrito com lápis “Bernardo 1681”; Escrito com tinta preta acinzentada 
“Bernardo deBom|Filho”; escrito com tinta preta mais escura e sublinhado com tinta preta esverdeada “1681”; com a mesma tinta preta 
esverdeada “-7-NOVEMBRO”. Na mesma margem à direita, há a seguinte numeração: 1. 
357 De “eseis sentos” a “novembro” sublinhado com tinta preta. 
358 De “MeuCorpo” a “desanta clara” sublinhado com tinta preta. 
359 De “Declaro” a “matrimonio” sublinhado com tinta preta. 
360 De “CaZado” a “dasunçaõ” sublinhado com tinta preta. 
361 De três erderos” a “legítimos” sublinhado com tinta preta. 
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||1v|| [corroído] entos Reis a Manoel de Barro[z]= Decl[a]ro que deuo [corroído] 

1760 rrea mil eoitenta Reis= Declaro que d[e]uo afrancisco Rodriguez [corroído] 

noseu li[b]ro que tem asentado para darContas aseupaẏ= De [claro] [que] 

 [d]e[u]o afrancisco dasilua sete patacas= Declaro que deuo aIoaõ da- 

sil[u]a tres mil Reis eodito medeue Ca[to]rze patacas menos dous 

uinteins= Declaro que meu Reporto nos meus libros de ReZaõ, hũ [li] 

1765 [b]ro que tenho numerado= Declaro [que] te[n]ho empar[at]hẏ tres pessas 

depano eCatorze mil Reis empoder de [A]ndre depont[es] opuliero= 

 Declaroque medeue ẏoaõ mart[inz]najlha grande Core[n]ta a[R]obas deasucar 

branco aClareza tẽ Antonio Alures <Ribeiro> naCidade doRio dejaneiro= Declaro 

que tenho namaõ de Antonio Alures Ribeiro noRio dejaneiro sesenta edous mil 

1770 Reis ehũ Rapas porẏ Chamaçe Andre= Declaro que pellaCarregaçaõ [d]e 

NiColau soares oque faltar tenho uendido omais esta emser= Decla 

 ro que me deue Manoel deVasconcelos sincoenta esin[co] mil Reis enaõ tenho aser- 

tado nomeu libro por auer ajustado Contas com elles Eapouco tẽpo= 

Declaro que odito Manoel de[uas]concelos medeue por outra parte onze mil etantos Reis 

1775 que foraõ sobeios deContas que tiuemos com Ioaõ dozouro= Declaroque [[que]] 

me deve Ines gonçalvez huã pessa depano que naõ tenho asentado nomeu libro 

 Declaro que me deue Ioaõ Ribeiro da Roza huã pessa depa[n]o que naõ esta 

asentado [n]o meu libro= Declaro que me deue Ioaõ Uieira fora de seu 

credito que tenho huã pessa depano= Declaro que medeue oIuis Luis coelho 

1780 hu[ã] pessa depano que lhe empresteẏ que esta fora do meu libro= Declar[o] 

que tenho emCaza dodito Iuis Luis coelho oito pessas emais hũ Rapa 

 gaõ queCustou Catorze mil e quinhentos eduas almas mais= Declaro 

que t[e]nho em[C]aza demeu Compadre Matheus Uieira huã mossa Catagua [pe]r 

nome Euleria= Declaro que tenho que emCaza deIoaõ de Barro[s] 

1785 dous negros [qui]ricaios que me uendeu aConta doque medeue eme R[est]a 

adeuer oque[n]auerdade seachar= Declaro que tenho Epessuo hũ neg[r]o 

 souaiara por nome salomaõ= mais huã negra por nome An- 

gella danaçaõ quiricaẏo= declaroque tenho hũ Rapas pernome Igno- 

sençio porẏ dos antigos= Declaro que tenho duas espingardas huã 

1790 estrangera outra feita abroca cõ seus aneis deprata etoda la brada 

[Cor]onha chapeada= Declaroque tenho dous Caualos hũ he sellado 

 eemfreado eoutrosô com frea, hũ Caualo he Russo, outro Ruaõ= 

Declaro que sedeus me levar para sẏ tenho aqui emCaza sinco pessas 

depano Cõmũ, etres pessas deUellame Eoque seachar no meu Ba 

1795 hul meus testamenteros ẏuntaraõ huã Couza Com outra= 

Declarotenho tres Pauilhoinš aqui cõmigo= Declaro que tenho aq[uẏ] 

 Catorze ouquinze Redes ou oque nauerdade seacharẽ= Declaroque 

medeue oCapitaõ Manoel graçia uelho oitenta eseis mil eCoatrosentos euinte Reis 

Declaroque tenho empoder de Domingos Alurez ferreira duzentos etrinta [e]tres mil etan- 

1800 tos Reis emfazendas= Declaroque tenho huš Retalhinos que emp[o]rta onze 

mil etantos Reis que meus [t]estamenteros precuraraõ= Torno [a] [p]edir 

 ao[C]apitam Antonio Rapo[z]o Bar[rett]o e aoIuis francisco alurez c[o]rrea e AManoel Rodriguez morera 
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||2r.|| [corroído] meus testamenteros por seruiço dedeus nosso 

[corroído]362 

fa [corroído] [m]erce queiraõ asei[ta]r serem meus testamenteros [corroído] 

1805 çipio deste testamento pesso, aos quais eaCada hũ [[hũ]] sollido do [corroído] 

poder que emdirej to posso, efor nesesario para de meus benš tomarẽ euen- 

 derẽ oque nessesario for [p]era omeu emterramento eComprimento demeus 

le- 

gados epaga d[as] min[has] diuidas, epor quanto esta he aminha Vlti[m]a 

Vontade d[e] mod[o]que tenho[ d]ito nesta Uilla de tabajbate363 Pedi me[r] 

1810 [ç]e a Antonio de [Ba]rros frere [f]iZeçe este meu testamento eseasinaçe co 

migo Epeço as Iustiças desua Magestade asim ecle[zias]ticos comoseCularez 

 dem efaçaõ dar emteiro comprimento aestes meus apontamentos como 

se[f]ora hũ solenio testamento que afaço de minha Vltima Vontade eatodo 

otempo que melembrar de alguã Couza deCla[r]arej oie de Nouembro 

1815 e[ra] [de] mil [e]seis sentos e oite[n]ta e hũ annos 

Antonio de Barrozfrere 

 Asigno aroguodeBernardo deBomfilho- 

epor seu mandado JoamsoBrinho deMoraiz [espaço] francisco Rodrigues 

moreira 

Domingos Rodriguez do prado [espaço] Domingos uas desiqueira 

1820       Antonio Raposobarreto 

                                                           
362

 Na margem superior à direita, há a seguinte numeração, posterior à redação do documento: 2 
363

 “Uilla detabajbate” sublinhado com tinta preta. 
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Ficha codicológica – Paula da Cunha– Testamento 20 

 

1. Cota: Taubaté; Arquivo Histórico Municipal Felix Guisard Filho; 

Inventários e Testamentos – Cartório do 2.º Ofício; n.13, CX 3. 

2. Datação: 15-set-1683 - “noano| donasimento denosso senhor ẏezus 

christo Mil eseis sentos| E oitenta etres annos a[o]s quinZe desetembro” 

(f. 4r., l. 1824-1826).  

3. Lugar de origem: Vila de São Francisco das Chagas de Taubaté. Não 

há referência à vila de Taubaté, mas o testamento foi feito no sítio de 

seu filho; na região do Una, que é um rio do atual município de Taubaté; 

“nositio de ihunna” (f.5r., l. 1895). 

4. Suporte material: cartáceo, sem pauta. Distância entre pontusais 34 

mm, distância entre vergaturas: 1 mm. Marca d’água: Ao centro do fólio 

5 está o emblema do fabricante: uma figura de 85 mm de altura e 30 

mm de largura no ponto maior dela. Três circunferências tangentes 

perpendicularmente dispostas, sob uma cruz, tendo a 1ª circunferência 

as letras BD, a 2ª. com tamanho maior tem um pássaro e a 3ª. as letras 

IG. 

5.  Composição: 2 fólios, caderno bifólio, com anotações  referentes ao 

testamento verso do segundo fólio. Dimensão do fólio: 298 mm x 211 

mm, aproximadamente. A dimensão é imprecisa, em função da 

deterioração das margens. 

6. Organização da página: Há numeração da página posterior à escrita 

do documento, feita com tinta preta na margem superior à direita.  O 

testamento inicia-se no fólio 4. As margens do fólio medem 

aproximadamente: 4 recto: dorso 51 mm; cabeça – 15 mm; goteira – 20 

mm e pé – 8 mm. 4 verso: dorso – 21 mm; cabeça – 13 mm; goteira – 

37 mm e pé – 22 mm. 5 recto: dorso – 50 mm; cabeça – 13 mm; goteira 

– 16 mm e pé – 11 mm. O fólio 4 recto apresenta 32 linhas, 4 verso 32 

linhas e 5 recto 31 linhas. Dimensão da mancha: 4 recto: 275 mm x 140 

mm; 4 verso: 263 mm x 153 mm; 5 recto: 274 mm x 145 mm. Não há 

reclames.  
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7. Particularidades: O testamento recebeu três dobras horizontais. 

Intervenções de Felix Guisard Filho: na linha 1827 o nome “paulla 

daCunha” está sublinhado com lápis preto. A linha 1853 o nome 

“Bernardo Chanxhes” está sublinhado com lápis preto. Nas linhas 1856 

e 1857, as palavras “meu Corpo Sera Sepultado Em aigreia matris Em 

auito do| patriarCa E serafico padre são francisco E Leuado” estão 

sublinhadas com lápis preto. Da linha 1865 até a linha 1869 há uma 

marca na margem esquerda com lápis preto. Assinatura do escrivão 

“Manoel Rodriguez DoPrado” (f. 5r., l. 1895). 

 

 

20. 1683, Setembro, 15, Sítio do Una364 

TESTAMENTO de Paula da Cunha, escrito pelo escrivão Manoel 

Rodrigues do Prado. Pede a intercessão dos santos e roga a seu marido 

que seja seu testamenteiro. Deseja ser enterrada na igreja Matriz, pede 

que se rezem missas, declara sua naturalidade, os nomes de seus pais e 

de seu marido, com quem tem um filho. Possui sítios e gente da terra. 

Assinatura do escrivão a rogo da testadora. 

CX 3, doc. 13. 

                                                           
364

 Una é o nome de um rio de Taubaté. 
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Testamento 20 

||4r.|| Em nome Dasantisima trindade padre365 

filho espirito santo tres pesoas E hũ so de 

us uerdadeiro 

Saibaõ quantos Este estromento uirem Como noano 

1825 donasimento denosso senhor ẏezus christo Mil eseis sentos 

E oitenta etres annos a[o]s quinZe desetembro Estando eu 

paulla daCunha366 doente Em Cama temendo me damor 

te E deZeiando por minha alma noCaminho dasal 

uasão por não sauer oque Deus nosso senhor demin quer 

1830 faZer E quando sera seruido de me leuar para si faço es 

te testamento naforma seguinte 

primeira mente Em Comendo minha alma aSanti[si] 

ma trindade que aCriou E rrogo ao padre Eterno pella 

morte E paixham deseu unigenito filho aqueira Rece 

1835 uer Como Reseueu asua estando para morrer ma aruor[e] 

dauera Crus ameu senhor ẎeZu Cristo peço por suas 

diuinas xhagas que Ẏa que nesta [ui]da me fes merçe de 

dar seu presioZo sange E meresi[m]entos de seus traua 

lhos me faça tambem merçe nauida que esperamos 

1840 dar opremio delles que he a gloria E peço E rrogo aglo 

rioZa uirgem maria nossa sehora madre de deus E a 

todos os santos daCorte sellestial partiCular mente 

ao meu anẏo da gurda367 E a santa do meu nome eaos 

santos aquen tenho deuosam queirão por min En 

1845 terseber E Rogar ameu senhor ẎeZu Cristo agora E 

quando minha alma deste Corpo sair porque Como 

uerdadeiro Cristão protesto de uiber E morrer Em 

asanta fe Catolica ECrer oque tem E Cre asanta mad 

re ẏgreẏa deRoma Eem esta fe espero d[e]salu[a]r 

1850 minha alma não por meus meresi[men]tos 

mas pellos dasantisima paixham do [u]nigen[i]t[o] 

filho De deus 

                                                           
365

 Na margem superior à direita, há a seguinte numeração, posterior à redação do documento: 4. 
366

 “paulla daCunha” sublinhado com lápis preto. 
367

 “gurda” por “guarda” 
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||4v.|| Rogo A meu marido Ber[nar]do Chanxhes368 

por seruiço de noso senhor E por me faZer me 

1855 rçe queira ser meu testamentero -  

meu Corpo Sera Sepultado Em aigreia matris Em auito do 

patriarCa E serafico padre são francisco E Leuado369 Com oaCompa 

nha mento Custumado Com todas as Comfraria -  

por minha alm[a] deixho hũ ofisio de tres Lisoins E 

1860 que Se medigão sinco misas aobom yezus outra sinco a 

nossa senhora daconseisão E outra Sinco anosa senho 

ra do RoZairo E outra sinco asanta domeu nome duas a 

o anẏo daminha guarda Esinco pela alma dos meus 

defuntos -  

1865 DeClaro370 que sou natural dauilla desão paullo filha de 

Ẏoão gago E de Catherina do prado ẏa defuntos ligitima, 

E deClaro que souCaZada Com Bernardo Chanxhes de quem 

tiue hũ filho o qual E meu erdeiro 

deClaro que Em to371 monte ha esta faZenda asauer hũ sitio 

1870 dou trauanda Com Coatro sentos E sinquo enta urasas deteras 

mais trinta [E] quatro uraças de Xhaus nesta uilla mais 

de gente datheRa uinta sinco almas pouço mais ou me 

nos deClaro que foi meu CaZamento dotado ECom forme 

aisto se partira Entre mim emeu marido todo omonte 

1875 E por que noque me Coue372 as duas partes são do dito meu 

erdero nesesario Eso atersa E minha disponho della 

pellos modo seguinte -  

DeClaro no meio EinstituO por meus Erderos uniuer 

sal detudo oque depois depagas ECompridos os meus Leg 

1880 ados Restar de minha faZenda as duas netas minhas 

E hũ neto asauer LuZia E maria E BalthaZar filhos dem 

eu filho francisco de almeida para Comprir meus Legados 

A de CauZas pias aqui [d]eClaradas Edar Eis pediendi 

[as] aomais que neste testamento Ordeno torno apedi[r] 

                                                           
368

 “Ber[nar]do Chanxhes” sublinhado com lápis preto. 
369

 De “meu Corpo” a “E Leuado” sublinhado com lápis preto. 
370

 Da linha 45 até a linha 48, há uma marca na margem esquerda com lápis preto. 
371

 “to” por “todo” 
372

 “Coue” por “Coube” 
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1885 ||5r.|| A meu ma[ri]do [po]r seruiso de Deus nosso senhor [E]373 

por me fazer merçe queira aseitar ser meu tes 

ta mentero Como no prinsipio deste testamento pe 

ço ao qual dou todo opoder que Em direito poso E for 

nesesario para demeus beins tomar E uender o[q]ue 

1890 nesesario for para meu EmteRa mento ECom pri[m] 

ento de meus legados E pagas Ellas -  

Epor quan[t]o Esta he aminha ultima uontade do 

modo que thenho dito Rogo a ManoelRodriguez doPrado 

Como Escriuão asine por mim por Eu não sauer Es 

1895 creuer E nositio de ihunna de meu filho francisco 

de almeida aquinZe de setenbro Era de oitent[a] [E] tres 

annos 

Asino aRogo Da testadora por não 

sauer EsCreuer Manoel Rodriguez DoPrado 

                                                           
373

 Na margem superior à direita, há a seguinte numeração, posterior à redação do documento: 5. 
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Ficha codicológica – Mariana de Camargo – Testamento 21 

 

1. Cota: Taubaté; Arquivo Histórico Municipal Felix Guisard Filho; 

Inventários e Testamentos – Cartório do 2.º Ofício; n.03, CX 3. 

2. Datação: 02-nov-1683 - “anno donassimento deNossosenhor Jessus| 

[Chr]isto demil, eseisçentos eoitenta etres; aos dozaseis domes de 

Setembro” (f. 2r., l. 1902-1903).  

3. Lugar de origem: Pindamonhangaba - “neste çitio 

dePindamonhanglaba” (f.2v., l. 1943). 

4. Suporte material: cartáceo, sem pauta. Distância entre pontusais 25 

mm, distância entre vergaturas: 1 mm. Marca d’água: Ao centro do fólio 

2 está o emblema do fabricante: uma figura de 85 mm de altura e 50 

mm de largura no ponto maior dela. Elipse sob coroa, tendo no campo 

uma cruz solta. Dois leões suportam a elipse, a qual tem na parte 

interior duas circunferências tangentes dispostas verticalmente, tendo a 

1ª. Dois círculos e a segunda um 9. Parecido com a figura 170 (MELO, 

1926, p. 257).  

5.  Composição: 1 fólio, mas seu caderno é bifólio com anotações  

referentes ao testamento no outro fólio. Dimensão do fólio: 304 mm x 

209 mm, aproximadamente. A dimensão é imprecisa, em função da 

deterioração das margens. 

6. Organização da página: Não há numeração aparente, mas a partir da 

contagem dos fólios que compõem o inventário e testamento, o 

testamento inicia-se no fólio 2. As margens do fólio medem 

aproximadamente: 2 recto: dorso – 30 mm; cabeça – 21 mm; goteira 25 

mm e pé – 28. 2 verso: dorso – 33 mm; cabeça – 47 mm; goteira – 22 

mm e pé – 11 mm. O fólio 2 recto apresenta 40 linhas e 2 verso 34 

linhas. Dimensão da mancha: 2 recto: 255 mm x 154 mm; 2 verso: 246 

mm x 154 mm. Há reclames.  

7. Particularidades: O testamento recebeu três dobras horizontais e uma 

vertical. O frei que escreveu o testamento assinou o nome da testadora 

“MarianaLuiz[ilegível]” (f. 2v., l. 1945). 
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21. 1683, Setembro, 16, Sítio de Pindamonhangaba 

TESTAMENTO de Mariana de Camargo, escrito pelo Frei Arcângelo da 

Ascensão. Pede a intercessão dos santos e nomeia seus testamenteiros. 

Quer ser enterrada na igreja Matriz da vila. Pede que se rezem missas, 

declara sua naturalidade, os nomes de seus pais, de seu marido e filho. 

Possui um sítio, gentios da terra, animais e outras miudezas. Deixa uma 

negra a sua mãe e o restante para o filho. Assinatura do Frei a rogo da 

testadora. 

CX 3, doc. 03. 
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Testamento 21 

1900 ||2r|| Em nome daSanctissimaTrindade, Padre, Filho, Spiritosancto, [t]respessoaz, 

[e]hũ só DeosVerdadeiro. 

Saibam quantos este instromento Virem. como no anno donassimento deNossosenhor Jesus 

[Chr]isto demil, eseis çentos eoitenta etres; aos dezaseis domes de Setembro. EuMari- 

 [ana] de Camargo, estando doente em cama, temendomedamorte, edezejandopor mi- 

1905 nh[a] alma nocaminho dasaluaçaõ; por não saber oqueDeos Nossosenhor demimquer fazer 

e quandoseraseruido demeleuar [p]ara sẏ; faço este testamento [n]aformaseguinte. 

Primeiramente encomendo minha alma a sanctissimaTrindade que acriou e[R]ogo 

aoPadre Eterno pella morte epaixaõ do seuVnigenitofilho aqueiraReceb[e]r, como 

 Recebeo asua, estandopara morrer na aruore daVeracrux; e ameusenhor Iesu christo, pesso por 

1910 suas diuinas chagas, que ẏa[q]ue nestaVida mefez merce de darseupreciozosangue, 

emerecimentos 

de seus trabalhos, mefaça tambemmerce naVidaque esperamos dar opremio dellas que hê 

agloria; epe[ss]o, eRogo aGloriozaVirgemMariaNossasenhora MadredeDeos, e atodos ossanctos 

dacorte celestial, particularmente aoAnjo daminhaguarda, e asancta domeu nome 

 Mariana, aquem tenho deuoçaõ queirão por mim interceder, eRogar ameusenhor Jesu Christo 

1915 agora, e quando minha alma deste corposahir, por que comoVerdadeira christã protesto de- 

morrer, euiuer em asanctafee catholica, e crer oque tem, ecré asanctama[d]reIgr[eja] 

deRoma,e emestafee espero de saluar minha alma, não por meus mereçimentos, maz 

pellos dasanctissimapaixaõ doVnigenitofilho deDeos. 

 Rogo ameumaridoFrancisco Cardozo, e aocappitam Antonio BicudoLeme, porseruico de 

1920 NossoSenhor, epor mefazerem merce queiraõ ser meus testamenteiros. 

Meu corposerasepultado naIgrejaMatrix destaVilla como habito doseraphico 

Padre são Francisco Acompanharmehaõ, a crux deNossa senhora doRosario, e acrux das almaz. 

Por minha almadeixo seme digão sete missas; tres asanctissimaTrindade, huã a 

 Nossasenhora, outra aoAnjo daminhaguarda, outra atodos ossanctos, eoutrapellaz 

1925 Almas. 

Declaro que sou natural destaVilladeTaubate, filhalegitima deJgnacio de Camar 

go, e deMariaLuiz. Declaro quesou cazada com Francisco Cardozo. Declaro que tenhohum 

filho por nomeAntonio meulegitimo erdeiro. 

 Declaro que emtodo omontehá hũ citio com cazas depalha, e cem braças deterra 

1930 detestade, elegoa emeia decertaõ. Declaro que há mais dez pessas do gentio daterra 

Comseis crias, quefazempor todaz dezaseis almas. Declaro que hâ Seis cabessas deporcoz 

e doiz Cauallos, e alguãs meudezas, nas quais meReporto ameumarido. Declaro que 

deixo aminhaMaẏ MariaLuiz huã negrapor nomeFeliçiana com duas criaz, e 

 [t]udo o mais ameufilho Antonio. 

1935 Pera comprir meuslegados ad causas pias aqui declarados, e dar aexpediençia 

aomais que nestemeu testamento ordeno; torno apedir ameu maridoFrancisco Cardozo 

eao cappitam Antonio BicudoLeme porseruiço deDeos Nossosenhor, epor mefazerem merce 

queiraõ aceitar serem meus testamenteiros, como noprincipio deste  testamento pesso 

 aos quais, e acada hũ in solido, dou todo opoder, que em direitoposso, e for necessario 



570 

 

  



571 

 

1940 ||2v|| Necessario para meu enterramento; e comprimento demeus legados, 

epaga deminhas 

diuidas, eporquanto hê esta minha ultima Vontade de modo que tenho dito, 

Rogo aopadre frei Archangelo daAscençaõ, Religiozo doSeraphicopadre são 

Francisco que este ercre[ueo] 

asignepor mim neste çitio dePindamonhanglaba aos dezaseis de Setembro 

de[m]il 

 eseis centos, eoitenta etres annos [ilegível] 

1945      MarianaLuiz[ilegível] 
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Ficha codicológica – José de Castilho – Testamento 22 

 

1. Cota: Taubaté; Arquivo Histórico Municipal Felix Guisard Filho; 

Inventários e Testamentos – Cartório do 2.º Ofício; n.12, CX 3. 

2. Datação: 27-jul-1684 - “noanno| Donasimento de noso senhor 

IeZusChristo, de mil Eseis sem| tos, E oitenta Equatro, aos uinte Esete 

de Iulho” (f. 2r., l. 1949-1951).  

3. Lugar de origem: Vila de São Francisco das Chagas de Taubaté - 

“nesta Villa de São francisco das chagas” (f.2v., l. 2019). 

4. Suporte material: cartáceo, sem pauta. Distância entre pontusais 34 

mm, distância entre vergaturas: 1 mm. Marca d’água: Ao centro do fólio 

2 está o emblema do fabricante: uma figura de 90 mm de altura e 47 

mm de largura no ponto maior dela. Elipse sob coroa, tendo no campo 

uma cruz solta. Dois leões suportam a elipse, a qual tem na parte 

interior duas circunferências tangentes dispostas verticalmente, tendo a 

1.ª as letras BL, a segunda um coração e abaixo das circunferências o 

número 4. Parecido com a figura 170 (MELO, 1926, p. 257). Marca 

d’água idêntica aos dos testamentos 23 e 27. 

5. Composição: 1 fólio, mas seu caderno é bifólio com anotações  

referentes ao testamento no outro fólio. Dimensão do fólio: 315 mm x 

217 mm, aproximadamente. A dimensão é imprecisa, em função da 

deterioração das margens. 

6. Organização da página: Há numeração da página posterior à escrita 

do documento, feita com tinta preta na margem superior à direita.  O 

testamento inicia-se no fólio 2. As margens do fólio medem 

aproximadamente: 2 r. dorso: 35 mm; cabeça – 8 mm; goteira – 12 mm 

e pé – 11 mm. 2 verso: dorso – 37 mm; cabeça – 19 mm; goteira – 17 

mm e pé – 33 mm. O fólio 2 recto apresenta 40 linhas e 2 verso, 36 

linhas. Dimensão da mancha: 2 recto: 296 mm x 170 mm; 2 verso: 263 

mm x 163 mm. Não há reclames.  

7. Particularidades: O testamento recebeu três dobras horizontais. 

Assinatura do testador e de seu irmão que redigiu o testamento 
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“JozephdeCastilho| Francisco Aluares Correa” (f. 2v., l. 2020 -2021). 

 

 

22. 1684, Julho, 27, Vila de São Francisco das Chagas 

TESTAMENTO de José de Castilho, escrito por seu irmão Francisco 

Álvares Correa. Pede a intercessão dos santos e roga ao sogro e a seu 

irmão para que sejam seus testamenteiros. Quer ser enterrado no 

Convento de Santa Clara. Pede que se rezem missas. Declara os nomes 

dos pais, da esposa e o número de filhos. Diz que os bens que tem serão 

referidos por sua esposa. Relaciona sua dívida. Tem uma Companhia com 

seu sogro. Deixa a terça a sua esposa e nomeia-a tutora e curadora de 

seus filhos. Assinatura do testador e do seu irmão. 

CX 3, doc. 12. 
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Testamento 22 

||2r.|| Em nome dasanctisima T[ri]ndade
374

 

Padre, Filho, Espirito sancto tres pesoas 

E só Deos uerdadero; 

Saibam quantos Este Instromento uirem Como noanno 

1950 Donasimento de noso senhor IezuChristo, de mil Eseis sen 

tos, E oitenta Equatro, aos uinte Esete de Iulho, Eu 

Jozeph deCastilho Estando em meu perfeito ẏuizo, E [En] 

tendimento, que nosso [s]senhor medeu; Estando doente em 

Cama, Temendo me da [mo]rte, E dezeiando per minha Al 

1955 ma, noCaminho Dasaluaçaõ, per naõ saber oque Deos no- 

ssossenhor de mj quer fazer, E quando serà seruido de me 

leuar para si, faço Este testamento naforma seguinte; 

Primera mente emComendo minha Alma a sanctisima 

Trindade, que aCriou, Errogo aoPadre Eterno pella morte 

1960 Epaixam de seu Unigenito filho, aqueira Reseber, Como 

Resebeo asua, Estando para morrer na aruore dauera Cruz 

E ameu senhor IeZu Christo peso por suas [d]iuinas chagas, que Iaque 

nesta uida, me fes merçe de dar seupreSiozo sangue 

Emeresimentos deseustrabalhos, me faça tambe[m] m[er] 

1965 se nauida que esperamos, dar opremio delles, que [he] [a] 

Gloria; Epeso, E Rogo a glorioza Virgem Maria Nosa se 

nhora mai de Deos, E a todos os sanctos daCorte selesti- 

al, partiCularmente aomeu AnIo da guarda, E aosancto 

Domeu nome sam Iozeph, E aobem auenturado santo Antonio E 

1970 a Virgem nosasenhora doRoZario, Enosa senhora daComsepçaõ 

aqu[e]m tenho deuoçaõ, queiraõ por mj emterseder, E Rogar 

ameu senhor IeZuchristo, agora, E quando minha Alma deste 

Corposair,: por que Como uerdadero christaõ; protesto deuiuer, E 

morrer em asancta fee Catolica, E Crer o que tem E Cre asanc 

1975 ta madre ẏgreIa de Roma: E em esta fee espero desaluar mi- 

nha Alma, naõ per meus mereSimentos, mas pelos dasanctisima 

Paixaõ do Vnigenito filho de Deos: Roguo ameu sogro 

oCoronel sebastiaõ de freitas, E [am]eu Irmão francisco Alua 

res Correa, por seruiço de nossossenhor  E per me fazerem mer 

1980 çe, queiraõ ser meus testamenteros: Meu Corposerá sepultado 

em oComuento de santa Clara, Com oabito de são fra[n]cisco onde sou 

Irmaõ terçero, Com o aCompanhamento Custum[a]do, E Com 

as Cruzes das Comfrarias, Eoguiaõ dosanctisimo saCramento 

Esepagará desmola Custumada; per minha Alma de[x]o seme 

1985 d[ig]aõ as misas seguintes, tres asanctisma
375

 Trindade, outras= 

                                                           
374

 Na margem superior à direita, há a seguinte numeração, posterior à redação do documento: 2. 
375

 “sanctisma” por “sanctisima”. 
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||2v.|| tre[s] a sam Iozep[h] santo domeu nome, outras [t]res ao AnIo de 

m[inha] guarda, mais tres asam Migel arCaIo, Ea[u]irgem 

nosa senhora noue; asanto Antonio outras tres misas; deClaro 

que sou filho le[g]itimo de francisco Aluares Correa, E de guio- 

1990 mar de aluarenga; deClaro que sou Cazado Com Izabel fra 

goza, de que temos sete filhos Ehuã filha que saõ meus er 

[d]eros,: deClaro que [o]s beinš que tenho, minha mulher os ma 

nife[s]tara,;deClaroque deuo a Lui[s] dias de melo em aVila de 

santos, simco mil Reis ou oque nau[e]rdade se achar: mais 

1995 athomas Romero dous tostõis,: deClaro que me deue meu Compadre 

ManoEl daCosta Cabral, noue mil Eseis sentos E oitenta Dinheiro  

que lhe empretei
376

,: deClaro, que me deue oCappitam Berthola 

meu daCunha des mil Reis que lhe dei em Dinheiro, E mais o- 

que seachar nomeu livro deContas, deClaro que omeu livro 

2000 deContas he uerdadero, aoqual sedará emteroComprimento 

DeClaro que tenho huã Companhia de meas Com meu sogro 

[E]tudo oque se achar nomeu livVro, Corre por Conta de anbos 

DeClaro que pagosmeus Legados, aminha terça dexo ami- 

nha [a]mada molher, para Comprir meus legados aqui 

2005 [Dec]larados E dara Expediençia, ao mais que nes- 

te meu testamento ordeno, torno apedir ameu sogro o- 

Coronel sebastiaõ de freitas, E ameu Irmaõ francisco Aluarez Cor 

rea, per seruiço de Deos nossossenhor, Epor me fazerem 

merçe, queiraõ aseitar, serem meus testamenteros, Como 

2010 noprinsipio deste testamento peso, aos quais, EaCada 

hũ emsolido dou todo opoder que em direito poso, E for 

neseçario para de meus benš tomarem eu[e]nderem oque ne 

seçario for, para meu emterramento E Comprimento de meus le 

gados, E paga de minhas diuidas,: deClarro
377

 que dexo 

2015 aminha amada molher Izabel fragoza por tutora 

E Curadora de meus filhos, Epor quanto Esta he, aminha 

Ultima u[o]ntade, domodo que tenho dito, Roguei ameu 

[I]rmão francisco Aluares C[or]rea, Este por mj fizece E Com migo 

asinaçe; nesta Villa de são francisco das chagas, aUinte E sete 

2020 deIulho, de seis sentos E oitenta E quatro,: JozephdeCastilho 

Francisco Aluares Correa 

                                                           
376

 “empretei” por “emprestei”. 
377

 “DeClarro” por “DeClaro”. 
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Ficha codicológica – Francisco Gil de Siqueira – Testamento 23 

1. Cota: Taubaté; Arquivo Histórico Municipal Felix Guisard Filho; 

Inventários e Testamentos – Cartório do 2.º Ofício; n.08, CX 3. 

2. Datação: 22-set-1684 - “noanno donasimento den[o]sso senhor Ie| zu 

christo de mil eseis sentos, Eoitenta eCoatro a| nnos aos uinta dous 

dias domes desetembro dames| m[a] Era” (f. 3r., l. 2025-2028).  

3. Suporte material: cartáceo, sem pauta. Distância entre pontusais 34 

mm, distância entre vergaturas: 1 mm. Marca d’água: Ao centro do fólio 

2 está o emblema do fabricante: uma figura de 90 mm de altura e 47 

mm de largura no ponto maior dela. Elipse sob coroa, tendo no campo 

uma cruz solta. Dois leões suportam a elipse, a qual tem na parte 

interior duas circunferências tangentes dispostas verticalmente, tendo a 

1.ª as letras BL, a segunda um coração e abaixo das circunferências o 

número 4. Parecido com a figura 170 (MELO, 1926, p. 257).  Marca 

d’água idêntica ao dos testamentos 22 e 27. 

4. Composição: 1 fólio, mas seu caderno é bifólio com anotações  

referentes ao testamento no outro fólio. Dimensão do fólio: 315 mm x 

217 mm, aproximadamente. A dimensão é imprecisa, em função da 

deterioração das margens. 

5. Organização da página: A numeração do documento foi produzida 

posteriormente à sua redação, feita com tinta preta na margem superior 

à direita. O testamento inicia-se no fólio 2. As margens do fólio medem 

aproximadamente: 2 r. dorso:  65 mm; cabeça – 20 mm; goteira – 44 

mm e pé – 2 mm. 2 verso: dorso – 65 mm; cabeça- 3 mm; goteira – 43 

mm e pé – 8 mm. Não há cabeça e pé. O fólio 2 recto apresenta 44 

linhas e 2 verso 51 linhas. Dimensão da mancha: 2 recto: 293 mm x 108 

mm; 2 verso: 305 mm x 108 mm. Não contém reclames.  

6. Particularidades: O testamento recebeu três dobras horizontais e uma 

vertical. O escriba assinou pelo testador; “francisco gil de siqueira” (f. 

3v., l. 2112). 
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23. 1684, Setembro, 22 

TESTAMENTO de Francisco Gil de Siqueira, escrito por Antonio Bicudo 

Leme. Pede a intercessão dos santos e declara seus testamenteiros. Quer 

que seu corpo seja enterrado na igreja de Santa Clara. Declara o nome da 

esposa e do filho. Pede que se rezem missas. Declara que possui cinco 

peças do gentio da terra, terras, devedores, caixas, sítio, vestido, entre 

outras coisas e dívidas. O remanescente de sua terça deixa a sua esposa. 

Declara que tem três filhas bastardas e que são livres e ficarão em 

companhia da mãe do testador. Assinatura de Antonio Bicudo Leme em 

nome do testador por este não poder. 

CX 3, dox. 08. 
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Testamento 23 

||3r.|| Em nome dasanti[si]ma trind[ade] pad[r]e f[i]lho espi[r]ito 

santo tres pessoas [e]hu [s]õ deu[s] uerdadeiro 

Saibaõ quantos este estromento esedula detestamen 

2025 to uirem que noanno donasimento den[o]sso senhor Ie 

 zu christo de mil eseis sentos, Eoitenta eCoatro a 

nnos aos uinta dous dias domes desetembro dames 

m[a] Era estando Eu francisco gil desiqueira doente EmCa 

[m]a em meu perfeito Iuizo e[e]ntendimento temen 

2030 dome da morte edêzeiando pe[r] minha alma 

 noCaminho dasaluasaõ per na[õ] [s]aber oque nosso 

senhor demim quer fazer equando sera seruido 

de meleuar para si fasso este meu testamento naform[a] 

seguinte primeira mente emComen[do] minha 

2035 alma asantisima trindade que aCriou ERogo 

 aopadre eterno pella morte epaixaõ deseu Uni 

genito filho oqueira Reseber Como Resebeu asua 

estando para morrer na aruore da uera Crus Ea meu 

senhor Iezu christo pellas suas diuinas chagas que 

2040 ia que nesta uida mefes merce dar seu presiozisimo 

 sangue emeresimentos deseus traualhos mefasa 

taõ bem merce na uida que esperamos dar opremio 

deles que he agloria epesso eRogo aglorioza Virgem 

maria nossa senhora mai dedeus eatodos os santos 

2045 daCorte selestial eparticular mente aoanio de 

 minha guarda Eaosanto domeu nome queirão 

per min interseder eRogo ameu senhor Iezu 

christo agora equando minha alma deste Corpo 

sair por que Como uerdadeiro Christaõ protesto de 

2050 uiuer emorrer em asanta fee catolica ecrer oque 

 tem eCre asanta igreia Romana en aqual es 

pero saluar minha alma naõ per me[us] [m]eresi 

mentos mas pellos dasantissima [p]aixam [do] u 

nigento filho dedeus: Rogo epesso aminha molh[er] 

2055 Iuanna garsia doprado Ea meu irmaõ Iozeph m[a] 

 ria Ea meu primo sebastiaõ desiqueira Ea me[u] [corroído] 

Antonio Bicudo Lemme por servisso denosso senhor E 

por mefazerem merce queiraõ ser meus testamen[teros] 

Meu Corpo sera Emterrado em aigreia desanta clar[a] 

2060 p ope dapia d[a]porta prinsipal em oabito dopa 

 triarcasão fransisco aCompanhar meha opadre [ui]gario 

c[o]m tres Cruzes huã de nossa senhora do Ro[z]ario e[d]esaõ 

[fr]ansisco edas almas de que sedar[a] esm[o]laCus 

[t]u[m]ada declaro que sou Cazado com Iuana gras[ia] 

2065 do [p]rado de que temos de entre ambos hũ filho 
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|3v.||per nome [I]oa[õ] meu legiti[mo] [corroído] de[corroído] mand[o] [s]e 

med[ig]a[õ] doz[e] missas pella minha al[ma] [corroído] asantisim[a] 

trindade tres anossa senhora tres asão fra[ncis]co [corroído]aoa[nio] [d]e 

m[i]nha gua[r]da [corroído] pellas [al]mas dofogo dopur 

2070 [gator]i[o] [de]claro que pesui[m]os e[n]tre [o] Cazal sinco pesas 

 ehũ [corroído] ehuã uelha de[cl]aro que pes[u]o terras que seacha 

rem pellas clarezas que tenho declaro que te[n]ho hu escrito 

de Nelchior da Cunha em que declara [corroído] pagara hu Rapas 

pello presso que uendeo que saõ des mil Reis ou oque seachar 

2075 que lhe d[e]raõ pello Rapas isto he oque medeue tenho hũ [Conhe] 

 simento que medeue me[u] sogro denoue mil etantos tem me  

pago tres mi[l] Reis declaro que tenho h[u]ã Caixa grande 

com fechadura EoutradeCoatro palmos sem fechadura 

declaro que tenho omeu sitio em terras minhas as coais 

2080 tem desertaõ athe oCaminho de guratingueta Ea testa 

 da sera oque na uer[d]ade seachar declaro que tenh[o] [h]uã 

aRoba esete libr[as] de fio declaro que tenho hũ uestido 

uelho de baeta Ealghuãs miudezas os Coais deixo a 

des posiçaõ deminha molher declaro que medeue ga 

2085 briel da cunha dous cruzados manoel antunes 

 medeue oque nauerdade seachar declaro que deuo a 

meu primo pedro dafonseca sinco mil etrezentos 

eoitenta deuo mais apedro dias Vas oque nauerdade 

seachar dehuãs Contas que tiuemos deuo ameu ir 

2090 maõ Iozeph. maria oque elle achar emsua Consiencia 

 deuo mais alghuãs miudezas as Coais seacharaõ Em 

meu Rol declaro que despois decumpridos meus le 

gados aqui declarados oremanesente deminha tersa 

deixo aminha molher Iuana garsia doprado 

2095 declaro que tenho tres filhas naturais as Coais saõ libres 

 edes embargadas huã sechama mariana outra Anto 

nia outra dumingas deuo aCriasaõ dedumingas oque 

seachar ser Rezaõ as ditas minhas filhas ficaraõ em 

Companhia de minha mai para oque tudo dou meus poderes 

2100 a todos os meus testamenteros para poderem despor de 

 minha fazenda para meu enterro Como põ minha 

alma Como [t]udo omais que for nesesario declaro 

finalmen[t]e que põ ser esta minha ultima uonta 

[d]e pesso as justissas desua alteza asim eclezi[as]ticas 

2105 [c]omo seculares fasaõ Cumprir este meu testamento 

 asim eda ma[ne]ira que nelle seconten esepõ alghũ 

de[feito] naõ ualer Como testamento ualha Como 

Condisilio epõ elle de Rogo outro Coal quer testa 

[m]ento que tenha feito antes deste epõ estaser 

2110 [m]inha ultima Vontade pidi a Antonio bicu 

 do leme quizesse fazer este Easinar põ mimpõ 

Eu naõ poder oie dia era atras francisco gil de siqueira 
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Ficha codicológica – José Cubas Raposo – Testamento 24 

 

1. Cota: Taubaté; Arquivo Histórico Municipal Felix Guisard Filho; 

Inventários e Testamentos – Cartório do 2.º Ofício; n.17, CX 3. 

2. Datação: 16-mai-1685 - “anno do [n]asimento denosso senhor Jhesus 

Cri[s]to demil| Eseis [se]ntos eoitenta e[sin]co aos dezaseis demaio” (f. 

6r., l. 2115-2116).  

3. Lugar de origem: Não é identificado o local onde foi feito o testamento, 

mas o testador alega que tem e comprou negros no sertão em que 

estava - “neste sertaõ” (f.6v., l. 2130); “neste [s]ertaõ” (f. 6r., l. 2157). 

4. Suporte material: cartáceo, sem pauta. Distância entre pontusais 28 

mm; 6 mm e 20 mm, distância entre vergaturas: 1 mm. Marca d’água: 

Não há. 

5. Composição: 1 fólio. Dimensão do fólio: 315 mm x 220 mm, 

aproximadamente. A dimensão é imprecisa, em função da deterioração 

das margens. 

6. Organização da página: Há numeração da página posterior à escrita 

do documento, feita com tinta preta na margem superior à direita.  O 

testamento está no fólio 6. As margens do fólio medem 

aproximadamente: 6 recto: dorso – 37 mm; cabeça – 5 mm; pé – 5 mm . 

Não há goteira. 6 verso: dorso – 12 mm; cabeça – 16 mm; goteira – 25 

mm e pé – 109 mm. O fólio 6 recto apresenta 44 linhas e o verso, 21 

linhas. Dimensão da mancha: 6 recto: 305 mm x 183 mm; 6 verso: 190 

mm x 187 mm. Não é possível saber se há reclame, devido corrosão do 

papel. 

7. Particularidades: O testamento recebeu três dobras horizontais e três 

verticais. Intervenções de Felix Guisard Filho: Na linha 2128, a frase 

“deClaro que tenho trinta eseis pesas que” está sublinhada com tinta 

vermelha. Na linha 2129, a frase “empouoado eComas” está sublinhada 

com tinta vermelha. Na linha 2130, a frase “meu Jrmaõ ManoeL 

desiqueira” está sublinhada com tinta vermelha. Na linha 2130, a frase 

“tenho Commigo neste sertaõ” está sublinhada com tinta azul. Na linha 
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2131, a frase “no dito sertaõ quinze negros” está sublinhada com tinta 

azul. Na linha 2132, a frase “ainda ha gente bastante” está sublinhada 

com tinta vermelha. Na linha 2133, a frase “pessa por pessa” está 

sublinhada com tinta vermelha. Na linha 3124, o nome “Esteuaõ 

Rapozo Barboza” está sublinhado com tinta vermelha. Na linha 2135, a 

frase “ao padre Joaõ de farias” está sublinhada com tinta vermelha. Na 

linha 2140 contém uma cruz feita com tinta azul. Na linha 2143, as 

palavras “plantas dos Cataguás” estão sublinhadas com tinta vermelha. 

Assinaturas do escriba e das testemunhas; “Francisco Correa [de] 

[Lemo]s| Bernardo Corre[a] freire| Manoel fernandez [ilegível]| francisco 

Borges| Domingos daCunha Lobo” (f. 6v., l. 2170-2174). 

 

 

 

24. 1685, Maio, 16, Sertão378 

TESTAMENTO de José Cubas Raposo, escrito por Francisco Correa de 

Lemos. Pede a intercessão dos santos. Declara que é solteiro, tem dois 

filhos bastardos e deixa de esmola uma dúzia de peças (gentio da terra). 

Afirma que tem mais sessenta e seis almas de negros da terra e que 

perdeu quinze no sertão. Declara suas dívidas. Pede que se rezem missas 

e que se dê cinco peças do gentio da terra com suas famílias, de esmola 

aos mais necessitados. Distribui alguns negros da terra. Roga a seu irmão 

que seja seu testamenteiro e curador de seus filhos. Assinaturas de 

Francisco Correa de Lemos e de quatro testemunhas. 

Cx 3, doc. 17. 

                                                           
378

 No testamento não é indicado o local em que o mesmo foi feito, mas no inventário há a afirmação 
de que o testamento havia chegado do sertão “Aos uinte etresdiasdo mês de agostode seis| sentos 
eoitenta e sinco annos neste uilla| de são fransisco daschagas detauBathe| por auer chegado 
dosertaõ o testamento| dodefunto ẏuzph Cubas [...]” (Inventário de José Cubas Rapozo, C.º O. CX 3, 
f. 2r., AHMT) .  
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Testamento 24 
||6r.|| Em n[o]me de deus a[m]en

379
 

Saibam quantos este p[ub]lico estromento eseduLa detesta[m]ento 

2115 [V]irem q[ue] no anno do [n]asimento denosso senhor Jhesus Cri[s]to demil 

Eseis [se]ntos eoitenta e[sin]co aos dezaseis demaio; Estando [eu] Jozeph 

 Cubas Rapozo doente em Cama em meu per feito iuizo naõ sabendo 

o que [deus] fizesse demin Ordenei fazer meu testamento no melh[or] 

modo e[m]anera que deus medesse aentender para descarga deminha 

2120 Comsciencia; primeira mente em Comendo minha aLma asantisima 

trindade padre eFilho esperito santo aia misericordia com min 

 ha aLma pois  helle aRemio Com oseu presiozo sangue na aru[o]re 

Dauera Crus eauirgem do Rozairo queira ser minha entreseso[r]a 

Eo anio deminha go[ar]da e osanto do meu nome e[o]s mais [san]tos 

2125 Esantas dacorte dos [ceos] emtersedam por min; deClaro que sou soltero 

Etenho dous filhos [bas]tardos aos Coais deixo deesmolla huã duzia depe 

 sas para o que pesso aminha mai eameu Jrmaõ ManoeL de siqueira o aia asim 

por bem; deClaro que tenho trinta eseis pesas que
380

 demandam sesen 

ta eseis aLmas Com as que deixei empouoado
381

 eComas que mandei por 

2130 meu Jrmaõ ManoeL desiqueira
382

 eComas que tenho Commigo neste sertaõ
383

. 

deClaro que perdi no dito sertaõ quinze negros
384

 on[de] [en]tram tres de meu 

 Jrmaõ Manoel de siqueira e ainda ha gente bastante
385

 para sepoder pagar 

pessa por pessa
386

 epor naõ auermos Chegado perante nosso Cappitam 

Maior Esteuaõ Rapozo barboza
387

; naõ deClaro oque me poderâ 

2135 Caber de partiLhs
388

; deCl[a]ro que deuo tres pesas ameu Jrmaõ [ilegível] 

[J]oaõ Cubas ao CoaL ordeno que selhe de quatro; deuo mais hu Rapas 

 ao padre Joaõ de farias
389

, deuo mais hũ Rapas a domingos desouza 

Deuo mais quatro pataquas emeia afrancisco masieL, deuo mais 

AManoeL gil o uelho quatro pataquas. deuo mais ameu Jrmaõ diogo 

2140 Cubas huã pessa,
390

 deuo mais sete miL Reis ao defunto domi[ngos] 

Lleme de polura eChunbo que Comprei por sua morte; deClaro 

 que truxe huã espingarda deManoeL de gois sigura que tinha na[s] 

plantas dos Cataguás
391

 aCoaL troxe sem sua oRdem eordemo
392

 

que selhedẽ e querendo helle pagar selheha o alugeL; ordeno 

2145 que setirem sinco pesas para misas esufrag<i>os para minhlma
393

; outras 

sinco pesas Comsuas fami[l]ias darseha de esmolla pello amo[r] dedeus 

 aos mais nesesitados pobres que seaCharem; mando que sedem hũ Ra 

pas ou Rapariga a Bent[o] daCosta; deClaro que deixo a minha mai 

E a meuJr[maõ] ManoeL desiq[u]eira e[a]minha Jrmã. por meus erderos 

2150 detodos os beis que seaChare[m] [s]er meus; aos Coais pesso ahaiam [por] [bem] 

darem a meus [f]iLhos hu[ã] duzia de pessas Comsuas familias a[sab]er 

 Jozeph [fra]ncisco C[o]m duas m[o]lheres Ventura nataria [corroído] 

do casique a[m]olher de pe[r]tollameu marcos Comsua mo[lher] [corroído] 

istro ehuã n[egra] [corroído] Jo[z]ephtomar por molher; de[t]udo o que [corroído] 

2155 Repart[i]r[a] [corroído] m[a]i Com meu Jr[m]aõ [M]anoeL des[iq]ueira [corroído] 

[corroído] mente deClaro que hũ [negro] [p]or no[me] [corroído] 

                                                           
379

 Na margem superior à direita, há a seguinte numeração, posterior à redação do documento: 6. 
380

 De “deClaro” até “que” sublinhado com tinta vermelha. 
381

 “empouoado” sublinhado de tinta vermelha. 
382

 “De “meu” até “desiqueira” sublinhado com tinta vermelha. 
383

 De “tenho” até “sertaõ” sublinhado com tinta azul. 
384

 De “no dito” até “negros” sublinhado com tinta azul. 
385

 De “ainda” até “bastante” sublinhado com tinta vermelha. 
386

 “pessa por pessa” sublinhado com tinta vermelha. 
387

 “Esteuaõ Rapozo Barboza” sublinhado com tinta vermelha. 
388

 “partilhs” por “partilha” 
389

 “ao padre Joaõ de farias” sublinhado com tinta vermelha. 
390

 Desenho de uma cruz feito com tinta azul. 
391

 “plantas dos Cataguás” sublinhado com tinta vermelha. 
392

 “ordemo” por “ordeno”. 
393

 “minhlma” por “minha alma”. 
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||6v.|| Que Comprei neste [s]ertaõ oquaL foi do defunto Joaõ de mir[a]nda 

Sendo esteia pago se fiqu[ar]â meu [J]rma[õ]  ManoeL desiqueira 

Com helle; aoCoaL pesso [pe]llo amor de deu[s] q[u]eira ser 

2160 meu testamenterro394 eCurador de meus bastardos para que os cr[ie] 

pedi eRogei a Francisco Correa deLemos e a [Be]rnardo Corre[a] 

 frere fosem meus proCuradores daqui a[the] pouoado [corroído] 

mais que deixo aos ditos proCuradores aCada hũ sua [corroído] 

por asim mo mereserem; deClaro mais que deixo A ManoeL 

2165 fernandez huã espingarda uelha; pesso eRogo ajustisas desua 

[m]agestade asim eCleziasti[cos] Como sicuLares dem Comp[rimen] 

 to aestes meus apontamentos [p]or ser asim minha ultima 

Vontade pedi eRogei afrancisco Correa deLemos Este por  

mim fisesseeasinasse por naõ poder asinar 

2170      Francisco Correa [de] [Lemo]s 

Bernardo Corre[a] freire 

      Manoel fernandez [ilegível] 

francisco Borges 

Domingos daCunha Lobo 

                                                           
394

 “testamenterro” por “testamenteiro”. 
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Ficha codicológica – Catarina Portes Del Rei – Testamento 25 

 

1. Cota: Taubaté; Arquivo Histórico Municipal Felix Guisard Filho; 

Inventários e Testamentos – Cartório do 2.º Ofício; n.24, CX 3. 

2. Datação: 17-set-1686 - “noanno do nasimento de noso senhor| 

[y]eZuCristo de [m]il e seis sentos eoitenta eseis amos em os doZe 

d[i]as do mês|  d[e] [d]eZemBro dadita era” (f. 2r., l. 2177-2179).  

3. Lugar de origem: Vila de São Francisco das Chagas de Taubaté - 

“nesta uila desaõ francisco dasChaguas detaoBathe” (f. 2r., l. 2179). 

4. Suporte material: cartáceo, sem pauta. Distância entre pontusais 26 

mm, distância entre vergaturas: 1 mm. Marca d’água: Ao centro do fólio 

3 de cabeça para baixo, está o emblema do fabricante: uma figura de 

73 mm de altura e 45 mm de largura no ponto maior dela. Elipse sob 

coroa, tendo no campo uma cruz solta. Dois leões suportam a elipse, a 

qual tem na parte interior duas circunferências tangentes dispostas 

verticalmente, tendo a 1.ª as letras BG com uma traço embaixo e a 

segunda uma figura não identificada. Parecido com a figura 170 (MELO, 

1926, p. 257). 

5. Composição: 1 fólio, mas seu caderno é bifólio com anotações  

referentes ao testamento no segundo fólio. Dimensão do fólio: 296 mm 

x 203  mm, aproximadamente. A dimensão é imprecisa, em função da 

deterioração das margens. 

6. Organização da página: Há numeração da página posterior à escrita 

do documento, feita com tinta preta entre as linhas 2176 e 2177.  O 

testamento está no fólio 2.  As margens do fólio medem 

aproximadamente: 2 recto: dorso – 20 mm e pé – 13 mm. Não há 

cabeça e goteira. 2 verso: cabeça – 3 mm; goteira – 15 mm e pé – 7 

mm. Não há dorso. O fólio 2 recto apresenta 40 linhas e o verso 21 

linhas. Dimensão da mancha: 2 recto: 283 mm x 183 mm. 2 verso:  286 

mm x 188 mm. Não é possível saber se há reclame, devido corrosão do 

papel. 

7. Particularidades: O testamento recebeu três dobras horizontais. 
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Intervenções de Felix Guisard Filho: Na linha 2199 a frase “MeuCorpo 

sera sepu[lt]ado noComuento de Santa Clara” está sublinhada com 

lápis. Na linha 2203 a frase “Roguo ameu marido simão daCunhagago” 

está sublinhada com lápis. Nas linhas 2203 e 2204, os nomes 

“domingos Rodriguez| do prado” e “manoel rodrigues moreira” estão 

sublinhados com lápis. Na margem esquerda há um calculo feito na 

época do documento “misas|200|10|210”. Assinatura do escriba; 

“[Se]Bastia[õ] [d]efreit[as]” (f. 2v., l. 2254). 

 

 

25. 1686, Dezembro, 12, Vila de São Francisco das Chagas de Taobathe 

TESTAMENTO de Catarina Portes Del Rei, escrito por Sebastião de 

Freitas. Pede a intercessão dos santos e quer ser enterrada no Convento 

de Santa Clara. Nomeia seus testamenteiros. Pede que se rezem missas. 

Declara sua naturalidade, os nomes dos pais, do marido e dos filhos, as 

esmolas que quer dar e dívidas. Liberta uma negra e deixa o 

remanescente de sua terça a dois de seus filhos. Assinatura de Sebastião 

de Freitas por si como testemunha e pela testadora.  

Cx 3, doc. 24. 
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Testamento 25 

2175 ||2r.|| ene no[m]e dasa[n]tisima tri[n]dade pa[dre] filho espirito santo tres pecoas [corroído]395 

[d]eus uerdadeiro - 

Saibaõ quan[tos] este instr[o]men[to] uirem Com[o] noanno do nasimento de noso senhor 

[y]ezuCristo de [m]il e seis sentos eoitenta eseis amos em os doze d[i]as do mes 

 d[e] [d]ezemBro dadita era nesta uila desaõ francisco dasChaguas detaoBathe h[e]u 

2180 C[a]te[ri]na portes delrej estando doente mas em meu per feito ẏuizo he [enten] 

dimento que noso senhor medeu temendo me damorte hedezeiando per minha 

alma nocaminho dasaluacaõ per não saber o que deus noco senhor demin que[r] faze[r] 

[corroído] hequando sera seruido deme leuar para sẏ faco este testamento na forma seg[ui]nte 

 Primeira mente emComendo minha Alma asantisima trindade que [h]aCriou 

2185 heroguo aopadre eterno pela morte epaixaõ deseu unigenito filho oqueir 

ra reseber Como reseBeo asua estando para morer na aruore daueraCru[corroído] dea 

meu senhor [yezu]Cristo peco per suas deuinas Chaguas que ia que nesta uida m[e] 

fes merçe de dar seu presiozo sangue he meresimentos deseus trabalhos 

 me faca tanBen merçe nauida que esperamos dar opremio deles quehe 

2190 agloria hepeco eroguo aglorioza uirgen maria madre de deos nosa 

senhora eatodos os santos daCorte selestial partiCular mente ao meu anio 

daguarda easanta Caterina santa demeu nome eaos mais santos [de] minha 

deuosaõ queiraõ per min enterseder erogar ameu senhor yezucristo agora 

 eCoando minha alma deste Corposair por queComo uerdadeira Cristan pro 

2195 testo deuiuer emorer em asanta fee catoliqua he Crer o que ten heCreo 

asanta madre egreia deroma hien esta fee espero desaluar mí- 

n[h]a Alma naõ per meus meresimentos mas [p]elos dasantisima paixã[o] 

do unigenito filho dedeos -  

 MeuCorpo sera sepu[lt]ado noComuento de Santa Clara396 emortalhado [Comho] 

2200 aBito de nozo padre saõ [f]rancisco heselhepagara aesmola Costumada he [s]era ha 

Companhado Com ojeaõ dosantisimo saCramento he asCruzes dasConfrar 

ias desta matris he sepagarão as esMolas Costumadas -  

Roguo ameu marido simão daCunhagago397 ea meuprimo domingos Rodriguez 

 do prado398 ea manoel rodrigues moreira399 por seruico de deus nozo senhor 

2205 epor mefazerem merçe queirão ser meus testamenteiros - 

Per minha Alma mando seme diguaõ - 

Per400 minha Alma mando seme diguaõ duzentas micas has[a]b[er] 

dezoito auirgem daConseicaõ he dizoito ha uirgem dorozairo hede[zo]ito 

 auirgem depiedade maẏ de deos senhora noza heseis asantisima trindade 

2210 de, he des aosantisimo nome de ẏezus  Mais des apaixaõ denosos 

senhor ye[z]uCristo Mais uinte pelas Almas do foguo do purgatorio 

[he] d[es] ao amio daminha g[u]arda he des asanta Caterina heuin 

te [a]to[d]os os s[a]ntos he des as onZe mil uirgens he des ao padre 

 s[ão] [f]rancisco [mais] des asanto Antonio he des a[sa]nta Clara he [corroído] 

                                                           
395

 Entre as linhas 2175 e 2176 à direita, há a seguinte numeração, posterior à redação do documento: 2. 
396

 De “MeuCorpo” até “Santa Clara” sublinhado com lápis. 
397

 De “Roguo” até “gago” sublinhado com lápis. 
398

 “Domingos Rodriguez do prado” sublinhado com lápis. 
399

 “manoel rodrigues Moreira” sublnhado com lápis. 
400

 Na margem esquerda contém um cálculo do número de missas: “misas|200|10|210” 
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2215 ||2v.|| [corroído] o patriarCa saõ yozephe he des a[o]s s[a]grã[d]os apostolos [s]aõ 

pedro esa[õ] [p]aulo [m]ando seme diguaõ m[a]is des mi[c]as asão Migu[el] 

arCamgelo -  

deClaro que sou natural dauila de mogẏ filha legitima [de]ioaõ por[t]es [d]el [r]ej 

 edesuamolher i[u]liana antunes iadefuntos  hesou [Ca]zada Com simaõ daCunha 

2220 gago emface de igreia deCuio matrimonio tiuemos filhos efilhas asaber mar 

ta demiranda queCazou Com Antonio Corea he iuliana antunes queCa[zou] [Co]n man[o] 

el da fonsequa he ẏoaõ portes he Antonio daCunha que todos saõ nozos [e]rde[ros] 

[leg]itimos [espaço] Mando que dem seis mil reis diesmola airmanda[d]e [terse]ira 

 deque tamBem sou irmam para aiuda desuas oBras Mando sede de [esm]ola 

2225 aCo [n]fraria das almas desta uila namatris oito milreis para aiuda dal[gu]ãs 

oBras deixo diesmola ha hapelonia rodrigues hũ uestido preto dem[eu] u[zo] 

eo mais queseaChar demeus uestidos eCamizas sede [aos] poBres pelo am[or] 

de deos deixo sede de esmola ha huã filha do defunto Meu irmaõ [Lu] 

 is portes sinco milreis deClaro que deuo ahũ negro meu per nome garsi[a] [corroído] 

2230 tro uaras depano ea outro per nome iozephe duas uaras Mando [corroído] 

[d]eloguo deuo mais ha hũ mozo demeugenro Antonio Corea per nome a[l]e[xan] 

dre duas uaras de pano ha huã moza de casa de manoeldafon 

sequa per nome ueroniCa duas uaras depano Mando sede aCater[ina] 

 nunes uinte uaras depano dalgodaõ que lhe deuo ha huã india nata[ri]a 

2235 sede tres liuros defiu DeClaro que temos huã negra do gentio datera [per] 

nome Ana a[Coa]l deixo fora eliure eizenta heseua para donde [qui] 

ser que ningen poca entender Con ela pelos seruicos Bons que meten feito [de] 

Claro que horemanesente deminha terca pagos meu legados dei[xo] [corroído] 

 filhos ioaõ porteDelrej he Antonio daCunh[a] entre amBos irma[m] mente 

2240 PeraComprir Meus legados edar ae[x]pediensia mais que neste meu tes 

tanento ordeno torno apedir erogar ameu marido simaõ daCunha gago eameu 

primo domiguos rodriges doPrado eamanoel rodrigues moreira [per] serui[co] 

de deos nozo senhor queiraõ aseitar ser meus testamenteiros Como no pri 

 sipio deste meu testamento peco hefacaõ por minha Alma o que eu fa[corroído]  

2245 [corroídol]as suas seme emComendasem aos Coais ato[d]os emgeral eaCada hũ ensoli[do] 

[do]a todos os poderes que en direito poço aforem nesesarios para d[e] meus Ren 

tomaren euenderem para satisfacaõ de diuidas helegados aqui deCl[arados] he 

Por ser asin esta minha ultima uontade de modo que neste [t]esta men 

 to tenho ordenado hedeClarado por eu naõ saber ler [n]en esCreuer ro 

2250 guej hepedẏ aoCoronel seBastia[õ] defreitas que me [f]izece hei[s]Creue[ce] [e]ste 

Meu testamento heseasinace por min eComo testemunha o[que] fis aroguo [da] 

testadora Caterina portes delrej em dia mes heera atr[a]s [de]Clarado as[ino] 

aroguo da testadora Caterina porte[s] delrej [e]Como tes[t]emunh[a] 

       [Se]Bastia[õ] [d]efreit[as] 
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Ficha codicológica – Francisco Pedroso – Testamento 26 

 

1. Cota: Taubaté; Arquivo Histórico Municipal Felix Guisard Filho; 

Inventários e Testamentos – Cartório do 2.º Ofício; n.25, CX 3. 

2. Datação: 01-jan-1687 - “noanno do nasimento de mozo| senhor Jezus 

Cristo de mil eseis sentos e oitenta e sete| annos aoprimeiro dia domes 

de Janeiro” (f. 2r., l. 2258-2260).  

3. Lugar de origem: Vila de São Francisco das Chagas de Taubaté; 

“nesta Villa| de sam Fra[n]cis[co] das Chagas de taubate” (f. 2r., l. 2260-

2261). 

4. Suporte material: cartáceo, sem pauta. Distância entre pontusais 24 e 

26 mm, distância entre vergaturas: 1 mm. Marca d’água: Ao centro do 

fólio 2 está o emblema do fabricante: uma figura de 82 mm de altura e 

50 mm de largura no ponto maior dela. Elipse sob coroa, tendo no 

campo uma cruz solta. Dois leões suportam a elipse, a qual tem na 

parte interior duas circunferências tangentes dispostas verticalmente, 

tendo a 1.ª as letras EC e a segunda o número 2. Parecido com a figura 

170 (MELO, 1926, p. 257). Marca d’água idêntica ao do testamento 28. 

5. Composição: 2 fólios, caderno bifólio. Dimensão do fólio: 313 mm x 

217 mm, aproximadamente. A dimensão é imprecisa, em função da 

deterioração das margens. 

6. Organização da página: Há numeração da página posterior à escrita 

do documento, feita com tinta preta na margem direita.  O testamento 

inicia-se no fólio 2. As margens do fólio medem aproximadamente: 2 

recto: dorso – 42 mm; cabeça – 10 mm; goteira – 32 mm e pé – 8 mm. 

2 verso: dorso – 41 mm; cabeça – 5 mm; goteira – 30 mm e pé – 5 mm. 

Fólio 3 recto: dorso – 42 mm; cabeça – 7 mm e goteira – 28 mm. Não 

há pé. Fólio 3 verso: dorso – 42 mm; cabeça – 10 mm e goteira – 30 

mm. Não há pé. O fólio 2 recto apresenta 31 linhas, 2 verso 34 linhas, 3 

recto 31 linhas e 3 verso 36 linhas. Dimensão da mancha: 2 recto: 295 

mm x 143 mm. 2 verso: 303 mm x 146 mm. 3 recto: 306 mm x 147 mm. 

3 verso: 303 mm x 145 mm. Não há reclames. 
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7. Particularidades: O testamento recebeu três dobras horizontais e uma 

vertical. Intervenção de Felix Guisard Filho: na linha 2337, a frase 

“prosididos dedous negros Cataguas que lhe uen-” está sublinhada com 

lápis vermelho Assinaturas do testador e do escriba; “[fr]ancisco 

pedrozo francisco felix Corea” (f. 3v., l. 2386). 

 

 

26. 1687, Janeiro, 01, Vila de São Francisco das Chagas de Taubaté 

TESTAMENTO de Francisco Pedroso, escrito por Francisco Felix Correa. 

Pede a intercessão dos santos e nomeia seus testamenteiros. Quer ser 

enterrado na igreja de Santa Clara. Declara os nomes da esposa, que se 

encontra grávida, e filhos. Pede que se rezem missas. Declara suas 

dívidas e devedores. Deixa o remanescente de sua terça a sua filha e 

pede que se comprem bulas de Composição. Assinaturas do testador e de 

Francisco Felix Correa. 

Cx 3, doc. 25. 
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Testamento 26 

2255 ||2r.|| Em nome d[a] [s]antisima [T]rindade Padre filho e[s]p[i]ritu401 

san[c]totres [p]e[s]oas e hũ só deus Verdadeiro -  

Saibam Coantos este extromento de sedola de tes- 

tamento Virem que noanno do nasimento de moso402 

 senhor Jezus Cristo de mil eseis sentos e oitenta e sete 

2260 annos aoprimeiro dia domes de Janeiro nesta Villa 

de sam Fra[n]cis[co] das Chagas de taubate; estando eu 

Francisco pedros[z]o doemte da doensa que deus medeu 

eem meu per feito Juizo e em tendimento 

 temendome da morte e d[e]zeyando per 

2265 minha alma noCaminho dasaluasam 

per não saber oque nosso senhor demim quer 

fazer e quando sera seruido leuar me per- 

asi faço este meu testamento na Forma 

 seguinte. Primeira mente em comendo 

2270 minha alma a santisima trindade que acri= 

ou eRogo ao padre eterno pela morte epaixam 

de seu hunigenito filho a quira ReseBer Como 

Resebeu asua estando peramorrer na aruore 

 daVera Crus e ameu senhor Jezus Cristo pelas suas 

2275 diuinas Chagas que ya que nesta Vida me fes merce 

d[ar] seu pr[e]siozo sangue emeresimentos de se- 

us trabalhos me faça tam bem merse naVida 

que esperamos, dar os premios deles que he a- 

 agloria: E peso eRogo agloriosa Virgem maria 

2280 nossa senhora Maẏ de deus eatodos os santos daCor 

te selestial e partecularmente aoanJo da- 

mi[n]ha [g]uar[d]a eao sant[o] domeu [n]ome qui- 

ram [p]or mim interseder eR[o]ga[r] [a] meu 

 senhor Jezus cristo agora equan[do] minha alma 

2285 des[te] Cor[p]o sair [p]or que Como Ve[r]dadeir[o] 

                                                           
401

 Na margem direita, há a seguinte numeração, posterior à redação do documento: 2. 
402

 “moso” por “nosso”. 
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||2v.|| Cristam protesto de Viuer e[mo]rre[r] em asa[n]ta 

fee Ca[to]lica e Crer o que tem e Cren asa[n]ta Jgr[e]ẏa 

de Roma em acoal espero saluar [m]inha alma 

 naõ per meus meresimentos mas pelos dasa[n]tisima 

2290 paixaõ dohũnigenito filho de deus. Rogo e peso [a] [M]anoel 

Rodriguez morera eminha molher Anna fernandez por ser- 

uiso de noso senhor epor me fazerem e merse qui- 

ram ser meus testamenteiros: meu corposera 

 em terrado na Jgreẏa da senhora santa Clara donde te- 

2295 nho minha sepultura em oAbito [d]o pa[tr]iarca 

sam Francis[c]o eme a conpanhara meu corpo opadre Vi= 

gairo. Eopadre Joaõ de faria fialho eme acompanha 

ran aCrus desa[m] Francisco e oguiaõ e aCrus de nossa senhora 

 doRosairo ese dara aesmola custumada deClaro que 

2300 sou Cazado em fase de Jgreya Com Anna fernandez doCoal 

matrimonio temos tres filhos e huã filha perno- 

me Maria Pantaliaõ. Antonio e Ventura. deClaro que 

[[que]] adita minha molher fica peyada e Vindo alus  

 filho ou filha Com os mais de Clarados sam meus 

2305 ligitimos erderos. Mando que seme digam de cor- 

po prezente tres misas aplicadas a deus padre hũ 

outra deus filho outra adeus expiritu santo por 

minha alma outra misa mando seme diga 

 asam miguel. outra asam Francisco outra aoanjo[d]a 

2310 minha guarda. outra anosa senhora daconseisa[m] 

[mando] seme diga Coatro[m]isas pelos Viuos e defun- 

tos 

Item deClaro que deuo Aogloriozo sam Francisco doze mil Reis para 

 oque me deue osenhor seBastiaõ de siquera dous 

2315 mil e Vinte Reis- 

Item tem mais meu [s]obrinho Manoel g[corroído] [e]m seu poder 

sinco p[a]tacas em[e]a tem mais meu [C]unha[d]o salua- 

dor fernande[z] [Co]atr[o] emeas patacas 

 deClaro [q]ue [de]uo aluis dig[uo] ao[C]astelha[no] João Rodrigue[z] 
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2320 ||3r.|| [Item] Sinco patacas [e]mea : [de]Claromais que deuo ameuprimo 

Antonio pedr[ozo] oito patacas edous tostoinš. pera oque403 

lhe [p]asei sinco patacas que me deuia amolher 

[que] ficou de diogo martins perera.- 

 Item deClaro que deuo ameu tio Manoel da Consequa p[o]rto 

2325 oque noseu libro seaChar -  

[Item] deClaro que deuo aJozeph. maria coatro patacas -  

deClaro que [d]e[uo] aopadre Vigairo Dioguo luis pereira oin- 

terro [d]omeu menino oque elle diser -  

 Item deClaro que deuo apedro fragozo tres patacas emea 

2330 de huã Restituisam -  

Item deClaromais que nun Joguo que teue Manoel da Costa 

me deu Coatro moedas de duas patacas Como abuRedo enão 

sei se medeu de barato ou semedeu para guardar. pesolhe 

 pelo amor de deus semenão deu se conponhã com 

2335 meus erdeiros Visto a lemitasaõ em que os deixo -  

[Item] DeClaro que me deue Brizidasobrinha Vinte mil 

Reis prosididos de dous negros Cataguas que lhe uen-404 

di digo dos que pombeou o defunto seu marido asim como 

 pagou os mais ficou com migo de me dar os ditos [ilegível] 

2340 [Item] Vinte mil Reis - deClaro que me deue Manoel grasia 

huã pesa carigo por hũ Conhesimento que tenho seu -  

[Item] deClaro que Manoel pais me deue hũ Rapas ou Rapa- 

riga pagem por hũ Conhesimento que tenho em 

 meu poder ou sen[co]mil Reis em dinheiro Vindo perdido -  

2345 Item deClaro que me deue Melchior felix des patacas 

prosedidos de huã espingarda que lhe dei aseu conten- 

[Item] to. DeClaro que me deue Domingos soa[r]es sinco mil Reis 

prosed[idos] de [h]u CaValo que lhe Vendi [e]m mogi 

 [Item] deClaro que me deu[e] Manoel Correa [se]is tostoiš 

2350 de hũ pa[r] de sapatos [qu]e me Comprou 

 

                                                           
403

 Na margem direita, há a seguinte numeração, posterior à redação do documento: 3. 
404

 De “prosididos” ate “uen-“ sublinhados com tinta vermelha. 
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||3v.||  [Item] DeClaro [q]u[e] me deue minha [sog]ra o[q]ue noenVen- 

tario d[o]defunto seu m[a]rido seaChar -  

[Item] deClaro que Jndo meu cunhado saluador fernande[z]  para osertam do 

 caete lhe dei huã pouca de poluora eChumbo [e] Resgate e [m]atalo 

2355 tagen com emteres
405

 de que me dese alguã couza oque [naõ] 

fes dará ameus erderos oque aconsiençia lhe diser -  

Item deClaro que me deue Manoel fernandez meu Cunhado tres mil 

Reis aCazamento de fardas que me tomou de que tenho 

 clareza: DeClaro que oRemanesente daminha ter 

2360 ça depois de Comprir meus legados [d]eix[o] ame- 

nha filh[a] Maria deClaro que os beinš que pesui- 

mos antre ocazal minha molher dara Conta 

deles as Justisas de sua magestadee dou todos os me- 

 us poderes meus testamenteros para poderen Venden 

2365 egastarem edespenderen asim noemterro Como per 

minha alma etudo omais que for nesesario. deCla- 

rofinal mente que por ser minha hultima uon- 

[t]ade pesso a Justisa de sua magestade asim eClezi- 

 astica como siculares fasam comprir este meu- 

2370 testamento asim enamaneira como nele se 

conten e sefor algũ defeito não Valer como tes- 

tamento Valha como contisilio e per ele de- 

Rogo outro coal quer testa mento que aya feito 

 antes deste epor esta ser minha Vontade hultima 

2375 Roguei aFrancisco Felix Correa que este por min esCre- 

uese dia mes era asima deClarada: deClar[o] -  

mais que me Comprem Coatro bulas de Compozisão 

Item mais deClaro que pedro daCosta filho de siriaco da costa 

 tem huã espingarda minha nosertam em s[e]u poder 

2380 com comdisão de me dar a propia arma minha 

Item sem enterese algũ. deClaro mais que deuo deš. 

patacas aos erderos de Joaõ lopes [q]ue mataraõ noCa[m]i- 

nho do [C]apan gra[n]de. E tudo om[a]is paresendo Clare- 

 za minh[a] se[p]ag[a]ra Com isto dei fim aomeu tes 

2385 tamento easinei Com odito francisco fe[lix] Corea 

[fr]ancisco pedrozo francisco felix Corea 

                                                           
405

 “emteres” por “interesse”. 
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Ficha codicológica – Sebastião Martins Pereira  – Testamento 27 

 

1. Cota: Taubaté; Arquivo Histórico Municipal Felix Guisard Filho; 

Inventários e Testamentos – Cartório do 2.º Ofício; n.29, CX 3. 

2. Datação: 19-ago-1687 - “no anno de nasimentode nossosenhor ẏezus 

christo demil eseis sentos| E oitenta esete annos aozdezanouedias do 

mes deagostodo dito a| nno” (f. 1r., l. 2390-2392).  

3. Lugar de origem: Vila de São Francisco das Chagas de Taubaté - 

“nesta [uilla] de saõ fransisco das chagas detauBathe” (f. 1r., l. 2392). 

4. Suporte material: cartáceo, sem pauta. Distância entre pontusais 25 

mm, distância entre vergaturas: 1 mm. Marca d’água: Ao centro do fólio 

2 (marcado como 3) está o emblema do fabricante: uma figura de 98 

mm de altura e 47 mm de largura no ponto maior dela. Elipse sob 

coroa, tendo no campo uma cruz solta. Dois leões suportam a elipse, a 

qual tem na parte interior duas circunferências tangentes dispostas 

verticalmente, tendo a 1.ª as letras BL, a segunda um coração e abaixo 

das circunferências o número 4. Parecido com a figura 170 (MELO, 

1926, p. 257). Marca d’água idêntica à dos testamentos 22 e 23. 

5. Composição: 2 fólios, caderno bifólio. Dimensão do fólio: 311 mm x 

213 mm, aproximadamente. A dimensão é imprecisa, em função da 

deterioração das margens. 

6. Organização da página: Há numeração da página posterior à escrita 

do documento, feita com lápis na margem superior à direita. A 

numeração indica o início do testamento no fólio 2, embora o fólio 1 

tenha se perdido, por isso adotou-se o critério de renumerar o 

documento que se inicia no fólio 1. As margens do fólio medem 

aproximadamente: 1 recto: dorso – 27 mm; cabeça – 15 mm; goteira – 

21 mm e pé – 8 mm. 1 verso: dorso – 25 mm; cabeça – 13 mm; goteira 

– 2,3 mm e pé – 0,6 mm. 2 recto: dorso – 2,8 mm; cabeça – 1 mm; 

goteira – 25 mm e pé – 11 mm. 2 verso: dorso – 26 mm; cabeça – 12 

mm; goteira – 20 mm e pé – 165 mm. O fólio 1 recto apresenta 31 

linhas,  1 verso 34 linhas, 2 recto 34 linhas e 2 verso 13 linhas. 
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Dimensão da mancha: 1 recto: 288 mm x 165mm; 1 verso: 292 mm x 

165 mm. 2 recto: 290 mm x 160 mm; 2 verso: 134 mm x 167 mm. Não 

há reclames.  

7. Particularidades: O testamento recebeu três dobras horizontais e uma 

vertical.  Intervenções: na margem superior ao centro do fólio 1 recto há 

a data “1687” escrito com tinta preta. Na margem esquerda, ao centro 

do mesmo fólio, há a numeração “501” escrita com tinta preta. 

Assinatura do testador; “seBastiaõ Martinz pereira” (f. 2v., l. 2492). 

 

 

27. 1687, Agosto, 19, Vila de São Francisco das Chagas de Taubathe 

TESTAMENTO de Sebastião Martins Pereira, escrito de próprio punho. 

Não está doente, pede a intercessão dos santos, declara sua naturalidade, 

nomes dos pais, da esposa e afirma que não tiveram filhos. Nomeia seus 

testamenteiros. Quer ser enterrado no Convento de Santa Clara, na porta 

da Via Sacra embaixo da pia de água benta. Possui moradas de casas. 

Pede que se rezem missas. Declara suas contas pagas, que passou 

conhecimentos a diversas pessoas, suas dívidas e devedores. Casou uma 

negra que lhe pertence com um bastardo. Assinatura do testador. 

Cx 3, doc. 29 
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Testamento 27 

||1r.|| Em nome dasantisima trindade padre filho esperito santo tres pessoas406 

e hũ [sod]eus uerdadeiro 

SaiBaõ quantos este ynstromento esedullade tes[t]amento Virem que 

2390 no anno de nasimentode nossosenhor ẏezus christo demil eseis sentos 

 e oitenta esete annos aozdeza nouedias do mes deagostodo dito a 

nno407 nesta [uilla] de saõ fransisco das chagas detauBathe estando eu SeBas 

tiaõ martinz pereira saõ semdoenssa nemdor alguã em meuperfeito ẏuizo e 

emtendimento que deus nozosenhor medeu temendo meda morte edeze 

2395 ẏando por minh[a] alma noCaminho dasaluassaõ por naõ saber o 

 Dia nem ora que nososenhor sera seruido leuar me pera sẏ// fasso 

este testamento naforma seginte//. primeira mente emComendo 

Minha alma asantissimatrindade que aCriou eRoguo aopa[d]re 

eterno pella morte epaixaõ deseu unugenitofilho aqueira Receber 

2400 Como Recebeu asua estando pera morer na aruoreda ueraCrus ea 

 Meu senhor ẏezus christo pellas suas diuinas chagas que ẏa que nesta uida 

mefes merce dar seusprisiozo sange e meresimentos deseus trabalhos 

Mefassa tanbem merce na uida que esperamos dar opremiode[ll]e 

que he agloria pesso eRoguo aglorioza uirgem Maria maẏ dedeus 

2405 eA todos os santos daCorte sellis[ti]al epartiCullar mente aoanio  

 De minha goarda eaosanto do meu nome queiraõ por min em 

terseder eRogar ameusenhor ẏezus christo agora eCoando minha408 

[A]lma desteCorpo saẏr por que como uerdadeiro Cristaõ protesto 

Deuiuer e morer em asantafee catoliqua eCrer oquetem eCrea 

2410 Santaẏgreia deRoma em aCoal espero saluar minha alma 

 naõ por meus meresimentos mas pellos dasantissima paxaõ du u 

nugenito filho dedeus// deClaro que sou natural daẏlhada ma 

[D]eira filho legitimo degonsallo lopes Branda[õ] [ede] [C]atherinape 

reir[a] ẏadefuntos. deClaro que souCazado emfasse daẏgreia 

2415 Com MariadaCunha loBa deque athe oprezente naõtiuemos filh[os] 

 nemfilha// Roguo epesso a[f]ransisco al[ue]s Correa eaManoel Rodriguez 

moreira eaopadre [ẏ]oaõ d[e]f[a]ria fialho ea minha mo[lh]er Mar[i]a 

                                                           
406

 Na margem superior ao centro, há a data “1687”  e à direita, há a seguinte numeração, posterior à 
redação do documento: 2. 
407

 Na margem esquerda, há a seguinte numeração “501” escrita com tinta preta. 
408

 Na margem direita, há um carimbo, possivelmente de Felix Guisard Filho. 
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||1v.|| Dacunha por seruissos dedeus nososenhor epor mefazerem merce quei 

raõ ser meus testamenteiros meuCorpo sera emterrado noConuento da 

2420 Senhora santaClara naporta dauia saCra debaixo dapia dagoabenta 

 Donde tenho minha sipultura que mederaõ osprouinsiais pasados 

freẏ uzebio efreẏ Cristouaõ pera min eminha molher eme emterra 

raõ no abito dosarafico samfransisco oquoal tenho ẏa em minha 

Caza meu Corpo aConpanhara opadre uigairo emais sarsedotes que 

2425 se acharem Com todas asCruzes dasConfrarias ese dara aesmollaCus 

 tumada deClaro que tenho na Ribeira braba huã moradas deCazas com 

[hũ] quintal ehũ posso noquintal defronte dasCazas defellipa yorge 

Asquoais Cazas deu minha tia Mariabrandoa a mi[n]ha tia ẏnnesmartinz 

eella au seu marido as uenderaõ aBentofernandez pode se preCur[a]r eos Rendi 

2430 mentos dellas que h[u]hera orfo eCrianssa, Deixo adita Minha mulher Ma 

 ri[a]daCun[ha]por minha legitima erdeira detodos osbenš que se acha 

rem ser meus asim mouesComo deRais pessas mamalucos emamalucas/// 

DeClaro que se mediraõ por minha alma as missas segintes a santissima 

[t]rindade tres adeus padre duas sinco a sinco chagas de meu senhor ẏezus 

2435 Cristo duas aoesperito santo duas a saõ fransisco huã ao anio demi 

 n[h]a goarda huã asam Miguel huã aosantodomeu nome duas anoza 

senhora daConseissaõ duas pellas almas dopurgatorio etres se mediraõ 

deCorpo prezente por minha al[ma] eseraõ as segintes aprimeirada em 

Carnassaõ dofilho dedeus asegunda do nasimento do mesmo senhor ater 

2440 seira daser cunsizaõ aCoarta desuapaxaõ aquinta desua Ressu 

 reissaõ asesta adeuina dipozitaria senpre uirgem Maria deClaro 

que saõ seis missas// deClaro se mediga mais huã Capella de missas por 

Algũs uiuos edefuntos eestas missas sediraõ pesso pello amor dedeus 

Aopadre uigairodioguoluis pereira mequeira dizer por minha al 

2445 ma doze missas eoutras tantas pesso opadre ẏoaõ defaria fialho e 

 outras tantas [pe]sso aopadre uigairo daẏlhade saõ seBastiaõ Ma 

n[oe]lgomes pereira eoutras tantas pesso aopadre dominguos gonçalvez pa 

Dilha// DeClaro que sou ẏrmaõ terseiro equetenhoCarta de irmandade 

detoda estaprouinsia enodia de meufalesimento medirahũ Re 

2450 legiozo huã missa decor[po] prezente deClaro que amuitos annos 

 [t]iue Contas na uilla de saõ paulloCo[m] odefunto Antoniodas ne 
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||2r.|| Ves deque lhe paseẏ duas Clarezas elhe tenho tudo paguo elhedeẏ porhuã409 

Ves Coatro mil Reis mais treze co[u]ados deRauadinho apataca oCouado 

mais huã oitauade ouro ma[is] dois tostois epedin[do] lhe os meusconhe 

2455 simentos por muitas uezes medesse os tinha Rotos410= deClaro que meu sobri 

 nho franssisco daCunha lhepaseẏ hũ Conhesiment[o] deonze mil etantos 

Reis osquoais lhetenho pagos emedisse Ronpera o[C]onhesimento// deClaro 

que tiue Contas com Belchior gorg[e] quedeus tem edeResto dellas lhe 

fiqueẏ deuendo setenta eCoatro mil eoito sentos Reis deque lhepaseẏ 

2460 tresConhesimentos que minha molher emtregara que mosdeu seufilho ofrade 

 e Desse tenpo aestaparte lhetenho paguo aodito [easeu] filho Manoel 

DeuasConsellos [se]senta ehũ mil eoitosentos Reis oquetudo [C]ons 

tapor hũ Rol quetenho doque lhetenho paguo adissaõ por adissaõ 

deClaro que teue outroConhesimento em mão deBelltezar Rodriguez 

2465 morador nauilla desaõ paullo oCoal tenho ẏa pa[g]uo= deClaro que 

 Deuo adinis dalpis despataquas= deClaro que os er[d]eirosde Ma 

noeldaCunha gago morador nauilla desaõ paullo medeuem sete mil 

Reis que empresteẏ aodito Ma[noel] [da] [Cu]nha coando ueio aestauilla 

Com seu sogro Manoelgrasia auera annos= deClaro que deuo aos er 

2470 Deiros dehu fulano leitaõ nauilla desaõ paullo sinco pataquas= deCla 

 roquedeuo aos netos deẏoaõ Rodrigues pedraues coatro mil Reis= de 

Claro quetiue conta nesta uilla compedro Rodriguez tores ecom hũ mosso 

seu edetodas ellas acho deuerlh[e] [s]eis mil equinhentos Reis pouco 

mais ou menos= deClaro queCazeẏ por meuspecados huã negra minha411 

2475 por nome AnnaCom hũ bastardo por nomedominguos martinz oCoal me 

 tem gasto de minhapobreza o milhor desinco enta mil Reis asim 

em suaCura coando lhede[r]ão a pellouradas como Antes edepois is 

toCristam mente eemConsienssia= eisto por elle menaõ mereser 

nada quede soberbos eemgratos como elle esta oẏnfermo cheẏo 

2480 e mando seCobre dodito esua mulher eemteada saõ minhas negra[s] 

 edeminha mulher e tudo deixo adesposissaõ de minha molher de 

Claro quepaullo preto medeuedoze mil Reis edisto sabe Manoel an 

tunes= deClaro que deuo aduarte gomes sete mil etantos Reis elle 

medeue osustento eCurade onze pessas que minha m[u]lher lheCu 

2485 rou etodas sararaõ seodito fallar nadiuida pag[a]ra ocusten 

                                                           
409

 Na margem superior à direita, há a seguinte numeração, posterior à redação do documento: 3. 
410

 “Rotos” por “todos”. 
411

 Na margem direita abaixo, há um carimbo não identificado. 
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||2v.|| Dedois mezes eaCura= deClaro quepor ser esta minha ultimauonta 

De pesso as ẏustissas desua magestade asim eCleziastiquas como seCu 

lares fassaõ conprir este meutesta mento asim eda maneira que  

nelle seContem epor estedeRoguo [outro] algũ que Antes deste [seia] 

2490 feito e so este quero que ualha eCom isto deẏ fim ameutestamen 

 to era atras esCrita edeClarada por min feito easinado 

seBastiaõ Martinz pereira 
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Ficha codicológica – Capitão Miguel de Almeida e Cunha  – Testamento 

28 

 

1. Cota: Taubaté; Arquivo Histórico Municipal Felix Guisard Filho; 

Inventários e Testamentos – Cartório do 2.º Ofício; n.28, CX 3. 

2. Datação: 09-nov-1687 - “an]o do [n]asimento de noso senhor [ẏ]esu 

Christo de mil| E seis sen[tos] E oiten[ta] E sete annos as oito dias do 

mes de| no be bro” (f. 2r., l. 2496-2498).  

3. Lugar de origem: Vila de São Francisco das Chagas de Taubaté - “da 

uila de são fr[a]ncisCo das Chagas de tauate” (f. 2r., l. 2500). 

7. Suporte material: cartáceo, sem pauta. Distância entre pontusais 26; 

29 e 36 mm, distância entre vergaturas: 1 mm. Marca d’água: Ao centro 

do fólio 4 está o emblema do fabricante: uma figura de 83 mm de altura 

e 45 mm de largura no ponto maior dela. Elipse sob coroa, tendo no 

campo uma cruz solta. Dois leões suportam a elipse, a qual tem na 

parte interior duas circunferências tangentes dispostas verticalmente, 

tendo a 1.ª as letras EC e a segunda o número 2. Parecido com a figura 

170 (MELO, 1926, p. 257). Marca d’água idêntica à do testamento 26. 

4. Composição: 2 fólios, caderno bifólio. Dimensão do fólio: 312 mm x 

214 mm, aproximadamente. A dimensão é imprecisa, em função da 

deterioração das margens. 

5. Organização da página: Há duas numerações da página posteriores à 

escrita do documento,  uma feita com tinta preta e outra com tinta azul, 

ambas na margem superior à direita.  O testamento inicia-se no fólio 2. 

O fólio 3 é um recibo e o fólio 4 foi colado ao documento com o 

testamento de forma invertida, no verso do fólio. As margens do fólio 

medem aproximadamente: 2 recto: dorso – 10 mm; cabeça – 15 mm; e 

pé – 5 mm. Não há goteira. 2 verso: cabeça – 6 mm. Não há dorso, 

goteira e pé. 4 verso: cabeça – 8 mm; goteira – 10 mm e pé – 97 mm. 

Não há dorso. O fólio 2 recto apresenta 39 linhas, 2 verso 40 linhas e 4 

verso 25 linhas. Dimensão da mancha: 2 recto: 292 mm x 204 mm. 2 

verso: 305 mm x 214 mm. 4 verso: 207 mm x 204 mm. Não há 
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reclames. 

6. Particularidades: O testamento recebeu três dobras horizontais e uma 

vertical.  Intervenções de Felix Guisard Filho: na linha 2498, a frase “Eu 

migel dalmeida E Cunha” está sublinhada com tinta vermelha. Nas 

linhas 2525, 2526 e 2527, a frase “Meu Corpo sera sepultado na igreia 

desaõ fra[n]sis[Co]| noalta[r] de nosa senho[r]a Com oabito do sarafiCo| 

Saõ fransiCo” está sublinhada com tinta vermelha. Posterior à redação 

do documento, na linha 2540, foi reescrito “declaro que os sobreditos” 

sobre a escrita antiga com tinta preta. Assinatura do testador, do 

escriba e das testemunhas; “[A]ntonio Correadauega| MAnoelsoares.| 

Manoel Correa Rodrigues Miguel Dalmeida [corroído]| Mathias 

dolliueira” (f. 4v., l. 2581-2584). 

 

 

28. 1687, Novembro, 08, Vila de São Francisco das Chagas de Tauate 

TESTAMENTO do Capitão Miguel de Almeida e Cunha, escrito por 

Antonio Correa da Veiga. Pede a intercessão dos santos, roga a sua 

esposa e irmão que sejam seus testamenteiros. Quer ser enterrado na 

igreja de São Francisco, no altar de Nossa Senhora. Pede que se rezem 

missas. Declara sua naturalidade, os nomes dos pais, esposa e filhos. 

Relaciona suas dívidas e devedores. Deixa sua terça a sua esposa. Tem 

duas armações no sertão. Assinaturas do testador, de Antonio Correa da 

Veiga e de três testemunhas. 

Cx 3, doc. 28. 
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Testamento 28 

||2r.|| Em nom[e] da santi[si]ma tri[d]ade padre E f[i]lho [Es]pirito
412

 

sancto tres pesoa[s] E hũ so deus uerdadero sai[ba]m 

2495 [q]ua[n]tos Es[ta] sedu[la] de testa ment[o] uir[e]m Como no 

[an]o do [n]asimento de noso senhor [ẏ]esu Christo de mil 

 E seis sen[tos] E oiten[ta] E sete annos as oito dias do mes de 

nobebro Eu migel dalmeida E Cunha
413

 Estando do 

[en]t[e] E Em meu per feito ẏuiso nesta minha Casa [t]er[mo] 

2500 da uila de são fr[a]ncisCo das Chagas de tauate E Comeu Emtimdi 

me[n]to que noso Senhor me deu tenmemdo me da morte E dese 

 [iand]o por minha alma noCaminho da saluasaõ porna[õ] 

saber oque deus noso senhor de mi quer faser E quando sera serui 

[d]o de me leuar para si faso Este testamento na forma segin[te] 

2505 [Pr]imeiramente EmCommendo minha alma asantisima tri 

[d]ade que o Criou [E] rogo ao padre Etermo pela morte E paixaõ 

 [de] seu u[ni]gen [espaço] nito filho a queira reseber Comoresebeu asua 

E[st]ando para morer na arbore da bera Cru[s] E a meu senhor  JejsuC[hri]st[o] 

peso por suas diuinn[a]s chagas ia que nesta uida me fes merce de dar 

2510 seu presioso sange E [m]eresimentos de se[us] traualhos me fasa tam 

[bem] [merce] na uida que Esperanmos dar o p[r]enmio deles qui E a grol 

 [ria] E rogo a grol[r]iosa uirgem maria madre de deus nosa senhora Ea 

[to]dos os santos da Corte selestial partiCular mente ao me[u] a[n]ẏ[o] 

[da] guarda E aos mais santos de minha Esantas de mi[nha] d[e] 

2515 uosaõ queiraõ por mim Emterseder E rogo ameu senhor ẏesu christ[o] 

a[g]ora E quando minha alma deste Corpo sair porque Co[mo] 

 [ue]rdadero Cristam protesto de morer Euiur
414

 Em asantafe 

Catolica E CrEr o que tem E Cre a Santa madre igreia de ro 

ma E Em Esta fe Espero de saluar minha alma naõ por meus 

2520 [m]eresi[m]entos mais pelos da santisima pai[x]aõ do unigen 

nito f[i]lho de deus 

 [ro]go aminha molher maria uiEra Eame[u] irmaõ A[n]tonio 

da Cunha Ea paulos uiEra por seruiso de deus nososenhor 

queiraõ ser meus testa menteros. 

2525 Meu Corpo sera sepultado na igreia desaõ fra[n]sis[Co] 

no alta[r] de nosa senho[r]a Com oabito do sarafiCo 

 saõ fransiCo
415

 E sera a Companhado Com as Crusses [corroído]   

ouerem das mais Comfrarias de que se lhe daraõ [as] Esmo 

las Custu[m]adas por minha al[m]a mando  s[e] me di[gaõ] 

2530 des misas [a] Saõ fransinCo [E] mando [s]e me [d]i[gaõ] [ma]is 

outras des misa[s] anos[a] [senhora] do ro[s]ai[r]o 

                                                           
412

  Na margem superior à direita, há a seguinte numeração, posterior à redação do documento, escrita com 
caneta azul: 2. 
413

 “Eu migel dalmeida E Cunha” sublihado com tinta vermelha. 
414

 “uiur” por “uiuer”. 
415

 De “Meu Corpo” até “São fransiCo” sublinhado com tinta vermelha. 
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||2v.|| [M]a[ndo] S[e] mediga [ou]tras [des] aosa[nto] [ani]o saõ [m]ig[e]l - 

 man[d]o se m[e] diga outras [d]es misas asaõ bras [m]ando se [me] 

di[ga] [san]to amador Corenta mis[as] mando de [m]e [di] 

2535 [ga] [mi]sas a [n]oso Senhor [ẏg]esu cris[to] 

deCraro que sou [n]atur[a]l dauilad[e] S[a]õpau[lo] [f]ilho de An[tonio] 

 [d]aCunha gago Casado Com maria uiEra afase da [ẏg]reia 

 de Cuio matrimonio temos filhos [sa]luador uiE[ra] 

 [E] [l]ogo fransisca d[a]lmeida E logo migel dalmeida 

2540 [d]eclaro que os sobreditos
416

 nosos filhos saõ ligitimu[s] [erderos] 

deCraro que deuo a amador nunes sesenta  E oito mil [reis] 

 E deCraro que o dito amador <nunes> me deue uinta qua[tro] 

 m[i]lreis num rapagaõ os quais se desContara nes[corroído] 

 que deuo deCraro que deuo acunto gil oitenta E seis [mil] [reis] 

2545 deCraro que deuo a meu Cunhado geroni[mo] de goi 10 pataCas 

E mais huã Espiarda
417

 deCraro que deuo a meu Cunha 

 d[o] ẏorge uelho oito mil reis deCraro que deuo a andre dias fernande[s] 

 duas pataCas deCraro que deuo huã [p]esa de panno a sab[er] 

 [corroído] deCraro que meu Sobrinho ẏuaõ Corre[a] medeue [corroído] 

2550 reis deCraro que de[u]o hũ negro de mia hidade [a]hũ [corroído] 

do mar deCraro que dexo aminha tersa aminha [mo] 

 lher maria uiEra deCraro que tenho duas armasois noser[tão] 

 [a] [s]aber huã Com ẏuaõ dauega na [ser]ta do mar outra Com 

 [ger]onimo dauega nosertam do mato deCraro a o[di]to 

2555 ẏuaõ dauega me tem manda oitto pesas aEstaCasa de [deCraro] 

que Estas armasois tem Cada qual delas papel pas [ilegível] 

 de obrigasaõ asim de minha parte Como asua d[e] [corroído] 

 armados deCraro semdo que uenhaum reme[d]eados [corroído] 

 armasois [se] fara as  partilhas quem direito pertenser para 

2560 que [m]e rep[ar]to da Craresa que temos Emtre mi h[i] Eles [ilegível] 

armados deCraro que oque fiCar fora deste testa mento de diui 

 da q[u]e Eu deua por Com nhesi mento Easinado meu sepage 

 de que for de minha fasenda 

despois de meus legados E sufragio aqui deCra[r]ados Estan[do] 

2565 [p]ago[s] oque restar de minha tersa Como ia deCraro [corroído] 

a[m]inha molher E por que tenho disposto por minha [ilegível] 

 [corroído] no prinsipio deste testa mento E para [Co]mprir E g[ilegível] 

 d[a]r a [E]spe[d]i Emsia [oque] neste meu testa men[to] tenho ord[enado] 

 to[r]no a pedir am[i]nha molher maria uiEra Ea meu ir[mão] 

2570 Antonio d[a] [C]unha Ea meu Cunh[ad]o pau[l]os uiEra por se[rviso] [de] 

[deus] [no]so [s]enhor qu[e]ire aser [corroído] 

                                                           
416

 Posterior à redação do documento, foi reescrito “declaro que os sobreditos” sobre a escrita antiga. 
417

 “Espiarda” por “Espingarda”. 
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 ||4v.||[como] [no] [p]rinsipi[o] deste [t]esta [ment]to [pes]o [ao]s quais Eca 

 [da] hũ [Em] so[l]ido dou tod[o] [o] poder [q]ue [Em] di[r]eito po[ssa]  

 [corroído] n[e]s[e]sar[i]o para dos bemis [t]om[a]re[m] E uenderem oque [ne] 

2575 [sesario] [f]or [p]ara m[eu] Emter[a]mento [E] Sast[i]fasaõ de [meus] [le] 

gados [E] pagas [d]e min[h]as diuidas -  

 E [p]or ser Esta [m]i[n]ha [u]ltima uontande damane[ira] 

 que tenho dito E Estar EsCrito pedi E rogei a Antonio  Correa dauega 

 [m]e EsCreuese Este meu testa mento Em [d]ia mes [E] Era 

2580 [E] me asinei E lhe pedi asinnase Commigo Eu Antonio [Correa] [d]a ueg[a] 

EsCrebi a rogo do testador Como teste [m]u[n]ha [A]ntonio Correadauega 

 MAnoelsoares. 

Manoel Correa Rodrigues Miguel Dalmeida [corroído] 

Mathias do lliueira 
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Ficha codicológica – Antonio da Costa Gil– Testamento 29 

 

1. Cota: Taubaté; Arquivo Histórico Municipal Felix Guisard Filho; 

Inventários e Testamentos – Cartório do 2.º Ofício; n.09, CX 4. 

2. Suporte material: cartáceo, sem pauta. Distância entre pontusais 25 e 

30 mm, distância entre vergaturas: 1 mm. Marca d’água: Ao centro do 

fólio 4 de cabeça para baixo está o emblema do fabricante: uma figura 

de 98 mm de altura e 47 mm de largura no ponto maior dela. Elipse sob 

coroa, tendo no campo uma cruz solta. Dois leões suportam a elipse, a 

qual tem na parte interior duas circunferências tangentes dispostas 

verticalmente, sendo a 1.ª dividida em 4 quadrantes cada um com as 

seguintes letras “S|P| D|R” e a segunda um 4 invertido. Parecido com a 

figura 141 (MELO, 1926, p.228). 

3. Composição: 1 fólio, mas seu caderno é bifólio. Dimensão do fólio: 316 

mm x 217 mm, aproximadamente. A dimensão é imprecisa, em função 

da deterioração das margens. 

4. Organização da página: Há numeração da página posterior à escrita 

do documento, feita com tinta preta na margem superior à direita.  O 

testamento inicia-se no fólio 3. As margens do fólio medem 

aproximadamente: 3 recto: dorso – 25 mm e cabeça – 16 mm. Não há 

goteira e pé. O fólio 3 recto apresenta 30 linhas. Dimensão da mancha: 

3 recto: 300 mm x 192 mm.  

5. Particularidades: O testamento recebeu três dobras horizontais e uma 

vertical.  Assinaturas do escriba e das testemunhas; saluador fernandez 

lobo SeBastiam gil Antonio Jorge|[d]omingos do [Mi]guelgil [espaço] 

Joaõ [ilegível]| [p]ra[d]o L[e]m[e]m| [domin]gos Rodriguez pais” (f. 3r., l. 

2611-2614). 
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29. [ant. 1692, Janeiro, 29] 

TESTAMENTO de Antonio da Costa Gil, escrito por Salvador Fernandes 

Lobo. Fez o testamento apressado. Declara o nome da esposa e filho. 

Nomeia seus testamenteiros. Declara sua dívida. Deixa o remanescente 

de sua terça a sua esposa. Pede que se rezem missas. Assinaturas de 

Salvador Fernandes Lobo por si e pelo testador e de seis testemunhas. 

Cx 4, doc. 09.  
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Testamento 29 

2585 ||3r.|| Em nome deDeos amem. faço este meu aponta[m]ento418 

Com muit[a] preça [e]breuidade por estar ja no arti[g]o d[e] 

morte em que [d]eClaro meu da mente tudo, epeço lhe[dem] 

uerdadero Comprimento Como sefora proprio testamento 

 esem que haia caso[e]adiçaõ alguã. deClaro que sou 

2590 Cazado com [ilegível] Maria da lus emfaçe dejgreja da[q] 

ual tenho hũ f[i]lho C[hama]do Joaõ o qual he me 

legitimo [h]erdero, deClaro, epeço ameu paẏ Joaõ 

Bap[t]ista gil, eaJoaõ Vas Cardozo, que pello amor 

 dedeos queiraõ ser meus testa menteros; deClaro 

2595 que por naõ poder deClarar meu damente minhafazenda 

ponho adispociçaõ de minha molher opouco que posuo 

ea meus testa menteros, deClaro que deuo aminha Cunhada 

Izabel Cardoza noue oudes pattacras deClaro mais 

 [que] aquem eu deuer mostrando Claresa sepage, deixo 

2600 orremanecente de minha tersa aminha molher [d]ei 

xo que seme digaõ des miças por minha alma, epor que 

esta he minha ultima uontade torno apedir  [a] [m]eu  

pai Joaõ Baptista gil eajoaõ Vas Cardozo queiraõ [pell]o 

 amor deDeos epor me faserem merce queiraõ ser como t[corroído] 

2605 pedido assima, epor que fio delles foraõ por minha alma 

muito mais doque espero, eporque naõ posso asinar pesso 

asaluador fernandez assine por min, feita neste Citio [corroído] 

dauilla con muita pressa perante as testemunha[s] 

 com migo assinadas, e em meu per feito Juizo. asino 

2610 a Rogodotestador Antonio daCostagil 

saluador fernandez lobo SeBastiam gil Antonio jorge 

[d]omingos do [espaço] [Mi]guelgil [espaço] Joaõ [ilegível] 

[p]ra[d]o L[e]m[e]m 

 [domin]gos Rodriguez pais 

                                                           
418

 Na margem superior à direita, há a seguinte numeração, posterior à redação do documento: 3. 
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Ficha codicológica – Maria Ribeiro  – Testamento 30 

 

1. Cota: Taubaté; Arquivo Histórico Municipal Felix Guisard Filho; 

Inventários e Testamentos – Cartório do 2.º Ofício; n.12, CX 4. 

2. Datação: 16-mai-1692; - “noAano| donasimento denossosenhor Jessus 

christo demil Eseis sentos Enouenta Edous|An[n]os aos dezaseis dias 

domes demajo dodito Anno” (f. 2r., l. 2616-2618).  

3. Lugar de origem: Vila de São Francisco das Chagas de Taubaté - 

“nesta Villa desaõ [f]rancisco| das cha[g]as dethabbathe” (f. 2r., l. 2618-

2619). 

4. Suporte material: cartáceo, sem pauta. Distância entre pontusais 26 

mm, distância entre vergaturas: 1 mm. Marca d’água Ao centro do fólio 

2 está o emblema do fabricante: uma figura de 95 mm de altura e 50 

mm de largura no ponto maior dela. Brasão sob uma flor e uma cruz, 

tendo no campo uma imagem não identificada, com arabescos dos 

lados, e na parte inferior duas circunferências tangentes dispostas 

verticalmente, tendo a primeira uma imagem não identificada e outra 

pequena circunferência e a segunda o número 4. Semelhante com a 

figura 136 (MELO, 1926, p. 223).   

5. Composição: 1 fólio, mas seu caderno é bifólio. Dimensão do fólio: 

31,2 mm x 21,7 mm, aproximadamente. A dimensão é imprecisa, em 

função da deterioração das margens. 

6. Organização da página: Há numeração da página posterior à escrita 

do documento, feita com tinta preta na margem direita do fólio. No verso 

a numeração também foi feita com lápis na margem esquerda.  O 

testamento inicia-se no fólio 2. As margens do fólio medem 

aproximadamente: 2 recto: dorso – 33 mm; cabeça – 6 mm; goteira – 14 

mm e pé – 5 mm. 2 verso: dorso – 15 mm; cabeça – 6 mm; goteira – 22 

mm e pé – 37 mm.  O fólio 2 recto apresenta 36 linhas e 2 verso 29 

linhas. Dimensão da mancha: 2 recto: 301 mm x 170 mm. 2 verso: 269 

mm x 180 mm. Não há reclames. 

7. Particularidades: O testamento recebeu três dobras horizontais e duas 
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verticais.  Intervenções de Felix Guisard Filho: na linha 2638, a frase 

“Declaro que fui cazada primeira ues com manoel de Edra docoal” está 

sublinhada com lápis vermelho. Assinatura do escriba por si e pelo 

testador e das testemunhas; Jorge desousapereira| crus de Antonio 

[cruz] Aluares| [ilegível]| Crux demanoel [cruz] Rodriguez Gomes 

[espaço] Jorge desousapereira| Crux demanoel [cruz] mendes| miguel 

dias leme” (f. 2v., l. 2671-2576). 

 

 

30. 1692, Maio, 16, Vila de São Francisco das Chagas de Tabbathe 

TESTAMENTO de Maria Ribeiro, escrito por Jorge de Sousa Pereira. 

Pede a intercessão dos santos , declara o nome de seu primeiro marido e 

o número de filhos. Declara o nome de seu segundo marido e afirma que 

com ele tem uma filha. Pede para que seu marido seja seu testamenteiro. 

Tem uma devedora. Deixa uma caixa para sua filha e uma negra de 

esmola para outra filha. Quer ser enterrada na igreja de Nossa Senhora do 

Bom Sucesso. Assinaturas de Jorge de Sousa Pereira por si e pela 

testadora e de cinco testemunhas. 

Cx 4,. doc 12 
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Testamento 30 

2615 ||2r.|| Emnome dedeos A[m]ẽ
419

 

SSaibaõ quantos [Est]e [i]nstromento desedula detestamento Vire[m] [qu]e noAano 

donasimento denossosenhor Jessus christo demil Eseis sentos Enouenta Edous 

An[n]os aos dezaseis dias domes demajo dodito Anno nesta    Villa desaõ [f]rancisco 

 das chagas dethabbathe Emseu termo dacappitania desaõ Vicente doEstado dobrazil 

2620 [ilegível] [Est]ando Eu maria Ribeira doente EmCama de doensa que deos nosso 

senhor foi seruido darme emmeu prefeito
420

 Juizo [Ee]mtendimento por se[r] 

mortal enaõ saber ahora Emque deos sera seruido [c]hamar me pera sẏ 

detriminei fazer meu testamento pera descarguo deminha consiençia 

 pera oquemandeẏ chamar aJorgedeSousapereira me Escreuese enella [p]uze[se] 

2625 as cauzas declaradas namaneira seguinte 

primeira mente que creio Eadoro nasanctissima trindade padre filho eispirito 

santo tres pessoas ehũm sô deos uerdadeiro bem uerdadeira mente 

que subi[u] aoxeus Emcarnou nasseu Emorreu Resusitou sobio aosceos tud[o] 

 Embene[fisio] dogenero humano pesso ERogo aVirgem maria mai dedeos aia 

2630 miziricordia com aminha Alma queComo uerdadeira christ[ã] portesta
421

 uiuer Em[orer] 

nasua santafe catolica Enesta feé protesta saluar minha alma 

Sendo deos seruido leuarme pera sẏ desta doensa deque Estou Emperiguo 

Emcomendo minha alma adeos nossosenhor que aCriou ERedemio Com o [seu] 

 presiozo sangue naaruore daVera Crus Easim pesso Aos santos Apostollo[s] 

2635 saõ pedro Esaõ paulo Eatodos os santos esantas dacorte dos ceos Eaoanjo de 

minha goarda Easanta domeu nome todos queiraõ emtreseder ERogar porm[j] 

adeos nosso senhor Easua bendita may 

Declaro que fui cazada primeira ues com manoel de Edra docoal
422

 tiue onze filho[s] 

 asaber sete femeas ECoatro machos anenhum delles deuo nada 

2640 declaro mais que cazei segunda ues Com Joaõ Rodrigues depedralues do 

Coal tiue huã filha tambem lhenaõ deuo nada 

pesso ERogo ameu marido por seruiso dedeos queira ser meu testamenteiro 

Efassa pella minha alma oque Eu fizerapella sua seficara  [atras] 

 declaro mais quemaria camacha seis ousete libras defio fino detres 

2645 Va[ras] medeue que lhedey para me mandar tecer ate gora menaõ deu 

nada pesso aopadre Vigario o cobre Ememande dizer Em misa[s] porminha 

alma 

declaro mais [q]ue Emminha caza tenho huã caixa grande com 

 sua fechadura [a]coal he deminhaf[i]lha Messia R[ibe]ira mando 

2650 que sel[h]e Emtregue 

                                                           
419

 Na margem superior à direita, há a seguinte numeração, posterior à redação do documento: 2. 
420

 “prefeito’ por “perfeito”. 
421

 “portesta” por “protesta”. 
422

 De “Declaro” até “docoal” sublinhado com lápis vermelho. 
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||2v.|| pesso423 ame[us] [fi]l[hos] aiaõ por bem Eaodito m[e]u [ma]rido d[e]fazer 

[h]uma 

Esmola que [f]asso oCoal he deixo deEsmola aminha f[i]lha m[ar]ia 

Ribeira [h]uma mossa por nome Robequa 

 declaro mais oque seachar caberme detersa de[ix]o ameus herdeiros 

2655 p[e]ra que todos Repartaõ antre sy cada coal [l]eue seu pouquo 

doque lhe couber 

declaro epesso mais aos meus herdeiros Emsua uida [na]õ Em [corroído] 

rdaõ 

Com Elle sobre a[t]ersa senaõ dispois defalesido 

 Declaro424 mais naõ podendo ser leuar me aEmterra auilla de tha[bbathe] 

2660 mando seia Emterrada naigreia denosa senhora dobom susesso pagand[o] 

aopadre Vigario acustumado 

eporquanto menaõ lembra mais que declarar heẏ Este meu testamento [por] 

feito Eacabado Epesso as Justissas desua magestade [ilegível] sim 

Ecleziasticas Como [se] 

 Culares Este Cumpraõ Efassaõ Comprir como nella secontem sendo 

2665 Cazo que fassa codiçilo secumprira oque por Elle for ordenada Epo[rnaõ] 

saber le[r] nẽ Escreuer pedj E Roguei AJorgedesousapereira Este por mẏ 

fizese Easinase por mẏ Estando atudo prezentes por testemunhas m[ig]el dias 

len[me] manoel mendes manoel Rodrigues Antonio Alues 

 manoel Rodrigues que aqui asinaraõ Asino pella dita test[a]dora 

2670 aseu Roguo pornaõ saber asirar425 Eeu 

tambem measino Jorge desousapereira 

crus de Antonio [cruz] Aluares 

[ilegível] 

 Crux demanoel [cruz] Rodriguez Gomes [espaço] Jorge desousapereira 

2675 Crux demanoel [cruz] mendes 

miguel dias leme 

                                                           
423

 No canto esquerdo do fólio, escrito com lápis: “2 verso”. 
424

 Ao lado da palavra “Declaro” contém um <x> escrito com tinta vermelha. 
425

 “asirar” por “asinar”. 
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Ficha codicológica – Francisco Farel  – Testamento 31 

 

1. Cota: Taubaté; Arquivo Histórico Municipal Felix Guisard Filho; 

Inventários e Testamentos – Cartório do 2.º Ofício; n.16, CX 4. 

2. Datação: 23-jun-1695 - “no Anno do nas[i]| mento [d]e [Nosso] senhor 

Jezu Christo de mil eCeis Centos e nouenta esin[co]| anos aos [V]inte e 

tres dias do mes de junho” (f. 3r., l. 2679-2681).  

3. Lugar de origem: Freguesia de Pindamonhangaba - “nesta freguezia 

da senhora do| bom sucesso” (f. 4r., l. 2777-2778). 

4. Suporte material: cartáceo, sem pauta. Distância entre pontusais 26 e 

28 mm, distância entre vergaturas: 1 mm. Marca d’água: Ao centro do 

fólio 3 está o emblema do fabricante: uma figura de 95 mm de altura e 

78 mm de largura no ponto maior dela. Asas sob coroa de marquês 

tendo na parte inferior duas circunferências sobrepostas, dentro uma 

cruz alta floreteada com as letras IHS encimadas por uma cauda de 

ave. 

5. Composição: 2 fólios, caderno bifólio. Dimensão do fólio: 312 mm x 

216 mm, aproximadamente. A dimensão é imprecisa, em função da 

deterioração das margens. 

6. Organização da página: Há numeração da página posterior à escrita 

do documento, feita com lápis entre as primeiras linha do fólio 3 à 

direita e na margem superior à direita no fólio 4.  O testamento inicia-se 

no fólio 3. As margens do fólio medem aproximadamente: 3 recto: dorso 

– 3 mm; cabeça – 12 mm; e pé – 9 mm. Não há dorso e goteira. 3 

verso: dorso – 10 mm; cabeça – 15 mm; goteira – 16 mm e pé – 4 mm. 

4 recto: dorso – 13 mm; cabeça – 11 mm; goteira – 15 mm e pé – 16 

mm. O fólio 3 recto apresenta 36 linhas, 3 verso 41 linhas e 4 recto 36 

linhas. Dimensão da mancha: 3 recto: 291 mm x 213 mm. 3 verso: 293 

mm x 190 mm e 4 recto: 285 mm x 188 mm. Não há reclames. 

7. Particularidades: O testamento recebeu três dobras horizontais. O 

escriba assinou o nome do testador e o seu; “Francisco farel [...]| 

Antonio da costa [Ag]| ost[i]m” (f. 4r., l. 2781-2783). 
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31. 1695, Junho, 23, Freguesia de Nossa Senhora do Bom Sucesso 

TESTAMENTO de Francisco Farel, escrito por Antonio da Costa Agostim. 

Pede a intercessão dos santos e roga a sua esposa, ao padre e a seu 

genro para serem seus testamenteiros. Quer ser enterrado na igreja de 

Nossa Senhora do Bom Sucesso na nave que fica em frente do altar de 

Santa Luzia. Pede que se rezem missas. Declara sua naturalidade, os 

nomes de seus pais, de sua esposa e de seus filhos. Divide alguns de 

seus bens. Declara o nome de sua primeira esposa, dos pais dela e dos 

filhos que teve com ela. Relaciona suas dívidas. Assinatura de Antonio 

Agostim que também assina o nome do testador. 

Cx 4, doc. 16. 
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Testamento 31 

||3r.|| [corroído] [t]r[indade] [corroído] [padr]e [filho] [es]piri[to] [sant]o tr[es] 

[pessoas] e [hum] [so] [D]eus Ver[da]deiro
426

 

[Sai]baõ [q]uant[o]s este p[u]bl[i]co ins[t]r<o>mento Vi[rem] Como no Anno do nas[i] 

2680 mento [d]e [Nosso] senhor Jezu Christo de mil eCeis Centos e nouenta esin[co] 

 annos aos [V]inte e tres dias do mes de junho eu francisco farel estan[do] 

[Em] m[eu] perfeito juizo e entendimento que nossso senhor me[de]u es[tan] 

do doente em Cama temendo me da morte Edez[ej]ando [por][mi] 

nha alma no Caminho da saluaçaõ, por naõ [saber] [corroído] 

2685 [corroído] senhor de min quer fazer, E quando serâ Ceruido de me le[u]ar [corroído] 

 si fasso Este testamento na forma seguinte -  

Primejra mente em Commendo minha alma a San[cTissima] 

Trindade, que a Criou ERogo ao Padre Eterno pella morte, [paixão] 

de seu [V]nigenito filho a queira Receber; Como Receb[eu] [corroído] 

2690 estando para morrer na aruore da Vera Crus, e Ameu senhor je[zu] 

 christo pesso per suas deuinas Chagas, que ja que nesta Vida me fes [merce] 

de dar seu preciozo sangue e merecimentos de Ceos trabalh[o]s 

[m]e faça taõ bem merce na Vida que esperamos, opremio della[s] 

[que] he agloria, E pesso, E Ro[g]o a glorioza Virgem Maria Nossa [senhora] 

2695 Madre de Deus, E a tod[o]s os san[to]s da Corte Celestial, E[p]artic[ular] [mente] 

 ao Meu A[n]jo da g[u]arda , eao Santo do meu nome são francisco, E [A] [Vi]rg[em] 

da Comcepçaõ aquem tenho deVoçaõ por min interce[d]er [e] 

Rogar a meu senhor Jezus christo,. Agora, E quando minha alma dest[e] 

Corpo sahir: porque Como Verdadeiro Christaõ protesto de uiuer 

2700 Emorrer Em a Sua santa fe Catholica E Crer o que tem, e Cre a sant[a] 

 Madre jgreja de Roma, E con esta fe espero saluar minha 

alma, naõ por meos merecimentos; mas pellos da sanctissima 

Paxaõ do Vnigenito filho de Deus. -  

Rogo A Minha molher Marina Ribeira de Aluar[en]ga Ea 

2705 o meu Reuerendo padre Vigario joão de faria fialho; E Ameu [g]enrro [Manoel] [fernandez] 

 ortunho por Ceruisso de Deus; E por me fazerem Merce quejraõ 

ser meos testa menteiros -  

Meu Corpo sera sepultado Em Ajgreja dasenhora do bom [su]cesso 

para sima da naue que fica de fronte do altar de santa luzia; E [ser]â 

2710 o meu Corpo amo[r]talhado Em hum lansol. -  

 [A]Companharm[e]aõ as Cruzes que aditta jgreja tiuer deque se pa 

[g]ara a esmola Custumada -  

                                                           
426

 Na linha 2678 á direita, há a seguinte numeração, posterior à redação do documento: 3. 
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||3v.|| [Pe]r min[ha] alma [corroído] [d]ez[oi]to [missas] [corroído] 

senhora da comcepça[õ] [corroído] a [Nossa] [senhora] do Bo[m] [corroído l] 

2715 ao santo do meu no[me] [corroído] e duas [a]o Anjo [de] mi[n]ha gu[arda] 

 E duas [p]elas almas do [p]urga[t]orio E du[a]s ao [Ar]canjo [são] 

Migel. E duas ao spirito santo duas A sancTissim[a] trin[d]ade [E] 

[d]uas a seu Vnigenito filho jezus christo -  

[Declar]o que sou Natural da  Vila de Nossa senhora da Comcepçam da jlha 

2720 [gra]nde Angra dos Reis. filho legitimo de francisco Rodriguez de [Ma] 

 ce[do] ja defunto E de sua Mulher Breatris Camacha ja def[unta] -  

[Dec]laro que sou Cazado Em a Vila de são francisco das Chagas detau[ba-] 

th[e] [c]om Marina Ribeira de Aluarenga a face de jgreja [corroído] 

[corroído] que tenho da dita mulher Dous filhosmachaxos h[ũ] 

2725 por nome seraphino Ribeiro outro por nome Manoel Rodriguez, E 

 tenho sinco filhas a saber jgnes Camacha, eCatherina 

texeira, e Marina Ribeira, e Anna farel, E Izabel de Vn 

gria de que todos são meus legitimos herdeiros -  

Declaro que os benš que ha nesta pobreza he hũ negro Velho 

2730 [d]o gentio da terra per nome thomê Este deixo para Ceruir 

 minha molher, efilhos no foro em que athe aqui nos Cer 

uio [E] [abso]lupta Rezuluçaõ que sua R[e]al majestade de m[a]n 

[da]r, eforma em que se ajaõ deC[eru]ir [d]elles. -  

Declaro que tenho tres emChadas Velh[a]s e hum maChado 

2735 chumpadaõ as quais dexo a minha mulher etud[o] o 

 mais que for de meu de sua Caza -  

[De]Claro que dexo mais huã espingarda de Coatro palmos 

[f]ei[x]os estranjeiros para oque for necessario de meu enterro. 

Declaro que fui Caza[do] a primeira ues a face de jgreja Com 

2740 [lea]nor leme do prado filha de domingos do prado legitima e de 

 [sua] mulher philippa Leme deque tiue dous filhos maChos 

[hum] per no me francisco Rodriguez, e outro Domingos do prado leme e treis 

[filhas] a sa[b]er Domingas Rodrigues do prado, Maria Leme e Breatris Ca- 

macha todas ja cazadas e naõ lhes dej nada por naõ ter 

2745 le[g]itima de sua maj. so minha filha Doming[a]s do pra 

 do lhe dej huã negra que deraõ de esmola a Maria leme min 

ha filha lhe dej otra que Deraõ taõ bem de esmola -  

DeClaro que me deue migel Dias por meos Acentos que tratej 

com agoas ardentes, aCarnes deporco huã patacas Eceis [Vi]n- 

2750 teniš. -  

 DeClaro que me deue Manoel de Aros des tos[t]o[n]iš -  

DeClaro que me [de]ue Berthoma[m]eu Bueno seis mil, equinhe 

n[to]s e trin[t]a -  
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||4r.|| [corroído] [deue] [corroído] [grac]ia [V]e[lho] [corroído][Reis]427 

2755 [Dec]laro que [m]e [deue] Marce[lino] Cor[r]ea do[us] [mil] [d]uzento[s] Reis 

 [Decl]aro que [m]e deu[e] Mathe[us] Vas Coatro mil e duze[n]tos Reis -  

De[Cl]aro que me deue f[r]ancisco teixeira Ceis [cent]os, e Coren[t]a Reis -  

DeClaro que me deue Antonio de Aluarenga oito Centos, e Corenta Reis. 

DeClaro que me deue sebastiaõ deoliueira dous mil, e Cete cento[s] 

2760 [E] u[i]nte Reis. -  

 [D]e[C]laro que me deue Antonio ferreira dous mil Reis -  

[DeC]laro que me deue joaõ lopes ferreiro Coatro mil e oiten[ta] [corroído] 

[DeC]laro que me deue luis Co[e]lho mil eCeis centos, eCorent[a] [R]eis 

e huã aRoba de algodam mais -  

2765 DeClaro que me deue Antonio da Cunha de miranda noue [ui]n 

 teniš -  

franciscoC[u]bas tres Vintenis de hum nouelo defio -  

Meu genrro Simaõ jorje Dous tostonis -  

Meu genrro Manoel fernandez me deue dous mil Reis por hum Con 

2770 hecimento que me jugou -  

 Declaro que me deue m[e]u Cunhado esteuaõ da Cunha hũ Cruza 

do de huã aRoba [d]e algodaõ que ficou de dar por Maria de almei 

[d]a. DeClaro que me [d]eue [pas]coal da Cunha hum cruza[do] 

[E]m dinheiro que lhe emp[r]estej -  

2775 Declaro que me deue Raphael daCunha ceis Vintenis -  

 E Por Coanto he esta a minha Vltima Vontade de modo que 

tenho ditto me Asigno aqui nesta freguezia da senhora do 

bom sucesso hoje 23 dias do mes de junho de mil eCeis cen 

tos e nouenta esinco annos. A Rogo do senhor francisco farel p[or] 

2780 elle naõ poder asignar Me asigno por elle Como tes[temunha] 

 Francisco farel [espaço] Asigno como testemunha 

Antonio da costa [Ag] 

ost[i]m 

                                                           
427

 Na margem superior à direita, há a seguinte numeração, posterior à redação do documento: 4. 
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Ficha codicológica – Manoel Gil de Siqueira  – Testamento 32 

 

1. Cota: Taubaté; Arquivo Histórico Municipal Felix Guisard Filho; 

Inventários e Testamentos – Cartório do 2.º Ofício; n.15, CX 4. 

2. Datação: 15-set-1695 - “quinze| dias domes desetembro dem[il] [es]eis 

sentos e nouenta e| sinco annos” (f. 3r., l. 2897-2899).  

3. Lugar de origem: Vila de São Francisco das Chagas de Taubaté - 

“nesta d[i]t[a]| vi[l]a [de]sam francisco das chagas deTau[b]at[e]” (f. 3r., l. 

2896-2897). 

4. Suporte material: cartáceo, sem pauta. Distância entre pontusais 22 

mm, distância entre vergaturas: 1 mm. Marca d’água: Ao centro do fólio 

2 está o emblema do fabricante: uma figura de 40 mm de altura e 26 

mm de largura no ponto maior dela. Cruz sobre uma circunferência com 

um perfil humano no centro.  

5. Composição: 2 fólios, caderno bifólio. Dimensão do fólio: 312 mm x 

215 mm, aproximadamente. A dimensão é imprecisa, em função da 

deterioração das margens. 

6. Organização da página: Há numeração da página posterior à escrita 

do documento, feita com tinta preta na margem direita.  O testamento 

inicia-se no fólio 2.  As margens do fólio medem aproximadamente: 2 

recto: dorso – 37 mm; cabeça – 15 mm; goteira – 15 mm e pé – 15 mm. 

2 verso: dorso – 32 mm; cabeça – 20 mm; goteira – 22 mm e pé – 15 

mm. 3 recto: dorso – 33 mm; cabeça – 20 mm; goteira –19 mm e pé – 

13 mm. O fólio 2 recto apresenta 42 linhas, 2 verso 41 linhas e 3 recto 

38 linhas. Dimensão da mancha: 2 recto: 282 mm x 162 mm. 2 verso: 

277 mm x 160 mm e 3 recto:279 mm x 163 mm. Há reclame somente 

no fólio 2v. que repete a última sílaba do fólio 2r. 

7. Particularidades: O testamento recebeu três dobras horizontais e uma 

vertical. Intervenções de Felix Guisard Filho: na linha 2785, o nome 

“Manoel gil [d]e siqueira” está sublinhado com tinta azul.Nas linhas 

2798 e 2799, os nomes “Ignes dias Felix” “[D]omingos| gil desiqueira” e 

“Manoel gil desiqueira” estão sublinhados de tinta azul. Nas linhas 2816 
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e 2817, a frase “Declaro quesou natural da vila desam [P]aulo filho 

legitimo desebasti[a]m| [g]il o velho esesua molher feleçiana dias” está 

sublinada de tinta azul. Nas linhas 2818, 2819 e 2820, a frase “sou 

cazado Legitima mente em façe deIgreia C[o]m Ig[nes] Di[a]s f[e]l[ix] 

[n]atural| desta dita vila filha legitima de Domingos dias felix ede sua 

molher Zuza| na de goiz ẏa defuntos:” está sublinhada de tinta azul. Nas 

linhas 2828 e 2829, a frase “Declaro que tenho filhas naturaez feliciana| 

Dias. Anna Dias. Catherina Dias feita[s] em solteiro” está sublinhada de 

tinta azul. Na linha 2835, a frase “Declaro que tenho epeçuo hũ sitio em 

Iuna” está sublinhada de lápis vermelho. Nas linhas 2850 e 2851 a frase 

“Declaro que pesuo maiz mea Legoa| deterras detestada com seu 

sertam em tapiirêbêguabâ” está sublinhada de tinta azul. Nas linhas 

2897, 2898 e 2899, a data “quinze| dias domes desetembro dem[il] 

[es]eis sentos e nouenta e| sinco” está sublinhada de tinta vermelha. 

Assinaturas do escriba, do testador e das testemunhas; “Joamsobrinho 

deMoraez| Manoel gil desiqueira Manoel [corroído] souza maia|Joaõ 

Ribeiro da Roza Jhero Nimo Correa| Manoe[l] [d]e[u]as conselos| 

ManoelDuarte loBo deoliueira|[s]alu[a]dor nunes” (f. 3r., l. 2900-2904). 

 

 

32. 1695, Setembro, 15, Vila de São Francisco das Chagas de Taubaté 

TESTAMENTO de Manoel Gil de Siqueira, escrito por João Sobrinho de 

Moraes. Pede a intercessão dos santos e roga a sua esposa e dois filhos 

que sejam seus testamenteiros. Quer ser enterrado no Convento de Santa 

Clara. Pede que se rezem missas. Declara sua naturalidade, os nomes 

dos seus pais, de sua esposa e filhos. Afirma que tem duas filhas naturais. 

Declara que possui sitio, casas, terras, anel, entre outros objetos, e almas 

do gentio da terra. Deixa o remanescente a sua esposa. Declara seus 

devedores. Assinaturas do testador, de João Sobrinho de Moraes e de três 

testemunhas. 

CX 4, doc. 15. 
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Testamento 32 

||2r.|| Em nome de De[o]s amem, Ao[s] [q]ue esta sed[u]la de Testament[o] [Virem]
428

 

2785 eu Manoel giL [d]e siqueira
429

 estando doente e[m] [ca]ma dedoenç[a] que nosso 

senhor medeus Eem meu perfeito Juizo ee[m]tendimento Them[en]dome 

damorte edezeẏando po[r] minha alma nocaminho dasa[l]uaça[m] 

 por naõsaber hora nem dia emque nosos[e]nhor for ser[uido] [le] 

uar me parasẏ faço este testamento naforma seginte: Pri[me]ramente 

2790 em comendo m[i]nha aLma ameu Deos esenhor que a[c]reou e 

Remida com a[m]orte epaixam ePresiozisimo sang[u]e demeu 

senhor IEsV christo aquem peço aRoguo aẏa mi[ze]ricordia com 

 migo agora equando minha aLma deste corpo sahi[r] por que como 

uerdadeiro christam protesto deViuer emorrer em a santa fê. 

2795 cathoLica e crer oque tem e cre asanta Madre Igr[ej]a deRoma 

e em esta fé espero desaluar minha aLma não por meus mere 

simentos mas pelos dasantisima Paixão do Vnigenito fi[lh]o de 

 Deos,: Roguo aminha molher Ignes dias felix
430

 eameus [f]ilhos [D]omingos 

gil desiqueira
431

 e Manoel gil desiqueira
432

 porseruiço denososen[h]or 

2800 epor [m]efazerem merce queiraõ ser meus Testamenteir[os],: Meu 

corposera sepuLtado NaIgreja e comVento desanta clara des 

ta Vila desam francisco das chagas deTaubate eamortalhado com 

 abito [d]aMes[ma] Religiaõ deque sedara aEsmoLa Cus[Tum]a[da] ea 

companhado com acrux dafablica edetodas as mais Com[f]rarias 

2805 que ha nesta Igreja Matri[x] eos tres guioins dadita [I]greja. ese d[ar]a 

aesmoLa Custumada [d]as ditas Cruzes egiois das [com] frarias [de] 

que eu naõ for Irmaõ,: P[or] minha aLma Deixo queseme diga vin[te] 

 esinco miças no comVento de santa clara: eoReuerendo Padre vigari[o] [corroído] 

Matrix as segintes. as tres Pesoaz da santisima Trindade trez: [corroído] 

2810 morte ePaixam demeu senhor Iezu christo huã: ao anjo da[mi]n[ha] 

goarda Duas: asanta cLara Duas: aoPadroeiro sam francisco duas: [corroído] 

Nosasenhora doRozario Duas: asam Miguel Arcanjo Duas: asam [Io]= 

 zeph Duas: asanto Antonio huã: Ao bo[m] [Ie]zu huã. a Nos[a] senhora da 

Coms[eipç]aõ huã: Anosasenhora dobom suseço [huã]: as almas dofogo do 

2815 prug[atorio] sinquo: dasquais misas se [da]ra aesmoLa custuma[d]a 

Declaro quesou natural da Vila desam [P]aulo filho legitimo desebasti[a]m 

[g]il o Velho esesua molher feleçiana dias
433

 ẏa de[fun]tos,: Declaro [q]ue 

 sou cazado legitimamente em façe deIgreia C[o]m Ig[nes] Di[a]s f[e]l[ix] [n]atural 

desta dita Vila filha legitima de Domingos dias felix ede sua molher Zuza 

2820 na de goiz ẏa defuntos:
434

 e de entre ambo[s] Temos os filhos efilh[a]s 

segintes. Zuzana degoiz. Domingos gil de siqueira. Mano[el] [gi]l [d]e 

siqueira Vida[l]. Antonio. francisco meus erdeiros: Declaro que [ca] 

 zamos dita [m]i[n]ha filha Zuzana de Gois Com Pedro demiranda e lhe ten 

ho pago [es]a[ti]sfe[i]to todo odote q[ue] lheprometemos. esomente[s] lhe 

2825 não tem[os] pasado escritura das cazas [d]aVil[a] [em]que m[o]ram e[du] 

                                                           
428

 Na margem direita, há a seguinte numeração, posterior à redação do documento: 2. 
429

 “Manoel gil [d]e Siqueira” sublinhado com tinta azul. 
430

 “Ignes dias felix”  sublinado com tinta azul. 
431

 “[D]omingos|gil desiqueira” sublinhado com tinta azul. 
432

 “Manoel gil desiqueira” sublinhado com tinta azul. 
433

 De “Declaro” até feliciana dias” sublinado com tinta azul. 
434

 De “sou cazado” até “defuntos”  sublinhado com tinta azul. 
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||2v.|| [[[e] [du]]]zentas braças de Terra[s] deT[es]ta[da] emea legoa decomprido 

aqua[l] [e]scritur[a] p[eço] ameus test[a]menteiros lhe [p]asem sendo cauzo 

 em [vi]da anaõ faça: DecLaro que tenho filhas naturaes feliciana 

Dias. Anna Dias. Catherina Dias feita[s] em soLteiro
435

 meus erde 

2830 [iros] [D]ecLaro que cazej as ditas minhas [t]res filhas naturaes eaca 

da [huã] delas lhe dej aLguãs couzas que pude naocazião feliçiana 

eAnna. dei huã peça acada huã delas. acathe[r]ina naõ pude dar 

 por estar falto degente eso mentes lhedej sinco [e]nta Varas depano de 

Algodaõ co[m] outras couzas mais em desconto para ficar Igoal 

2835 com as [du]as Irmas: DecLaro que tenho epeçuo hũ sitio em Iuna
436

 

cazas detaipa demaõ Cubertas depalha com terras desis maria 

Declaro que peçuo huaš cazas emque moro nesta Vila de dous lanços 

 cubertas detelha deparede demaõ em chaõs propios: Declaro que 

peçuo huã cazinha deparede demão cuberta depalha dedouz lanços 

2840 [em] chaõs alheos: Declaro que pesuo quatorze bracas dechaos emtr[a] 

ndo oasento daminha caza eomais Correndo para opelourinho asa 

ber d[o]ze braças dedote. e duas braças que comprej ameu cunhado 

 Iaques felix: peçuo mais des bracas de chaõs partindo com 

meu Irmaõ Bento giL desiqueira Junto as cazas desaluador Ma 

2845 cha[do] [D]eclaro que Vendendo eu as cazas emque hoje mora Maria da 

[cunh]a [D]ona Viuua Vendj Tambem os cha[õs] [que]seru[em] dea[sen] 

to dadita caz[a]. e como ouue despojs outras [c]ompras. mando sedê 

 ameu Ir[m]aõ Bento gil desiqueira des tostois em dinheiro ou sinquo 

braças dechaoš partindo com os seus chaõs que escolhera oque 

2850 [mel]hor [lhe]pareser eacomodar: Declaro que pesuo mais mea Legoa 

deterras detestada com seu sertam em tapiirêbêguabâ:
437

 De 

[c]laro que demouel presiozo he hũ anel desinco oitauas. hũ afoga 

 [do]r de des oitauas poco mais ou menos. seis culheres [de]meu UZo 

ehũ garfo. peçuo hũ taxho decobre de q[u]inze liuras huã co 

2855 rrente de Duas b[ra]ças. hũ caualo selado e em freado: Declaro que 

tres espingardas que eu tinha epecuhia:as dej aos tres [filhos] [m]ais Ve= 

lhos aconta desua [l]e[gitima]. eos dous ma[i]s mosos [corroído] por Igoalar 

 [que] a Respeito di[so] selhe dara seis mil reis aca[d]a hũ dos dous peq[uenos] 

[para] [f]ica[r]em [Ig]oais com oque dej aos mais Velhos: Declaro que temos 

2860 epesuimos dezoito almas emtre grandes epequenas dogentio 

da[t]erra as quais peço ameus erdeiros os ad.mitão aos [b]onš 

[costu]mes amor etherno de Deos. esesiruão com ellas penca[ndo [oš] 

 dasorte que eu ofis. eos não poderão Vender nem [a]lhear saluo em 

tresẏ. hũs aos outros: DecLaro que deuo asant[o] [An]tonio deguora 

2865 [ti]ngueta onze tostois de [h]uã e[s]moLa esepag[u]e [l]ogo [Q]uero que 

Domi[ng]as [corroído] e[do]gentio [d]a terra sirua amin[h]a molher= 
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 De “DecLaro” até “em soLteiro” sublinhado com tinta azul. 
436

 De “DecLaro” até “em Iuna” sublinhado com lápis vermelho. 
437

 De “Declaro” até “tapiirêbêguabâ” sublinhado com tinta azul. 
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||3r.|| emsua Vida edespois [d]ela [f]alesida a D[e]ixo forra: D[eclaro]
438

 

 que tenho em min[ha] caza dous ba[s]tardos Jo[aõ] esa[l]uador que se criaraõ 

em minha caza os quais se emtregaraõ aseu paj sem es[tipe]ndio 

2870 decriaçaõ por que ofis pe[llo] amor de Deos: e de toda amais [mi]ude 

Za que naõ Declaro Deixo aDespoçiçaõ demeu[s] testamen[teiros] 

para que dem conta della: Despois demeus legados com[pr]idos 

 Deixo oReman[e]sente deminha terça aminha molher pellos bonš 

seruiços eCompanhia [q]ue dela Recebj em vida,: e lhepeço que da[d]ita terça 

2875 de qua[t]ro mil reis aminha sobrinha, Antonia depaiua [f]rera filha de[m]eu 

Irmaõ Antonio gil que lhos Deixo deesmoLa pelo amor de [D]eos: Declaro 

que tenho dado ameu filho Domingos gil desiqueira Vinte mil Reis em dinheiro ou 

 oque ele diser em sua comsiençia para mos goardar edar [c]onta deles to 

das as uezes que for nesesario: Declaro que nas obras da Cadea tenho 

2880 gasto algũ dinheiro meu. sendo Cauzo ponhão por obr[a] a[c]abala 

hej por bem gastado tudo. aLias que senaõ acabe meus erdeiros 

cobraraõ tudo oque eu tiuer gasto domeu que tenho asentado em[h]um 

 RoL de fora: Declaro que seme Deue seis mil etantos Reis [q]ue tam[b]ẽ 

esta asentado defora: epera Cumprir meus leg[a]dos adcauzas pias 

2885 aqui d[e]claradas edar aexpediençia aomaiz que neste meu Testamento 

ordeno dou [todo] o poder que em direito poso efor neses[ario] [a]meus 

testamenteiros atras nomeados pera demeus bei[n]š [toma]rem 

 euenderem oque nesecario for para meu emterra mento ecumprimento 

dem[e]us legados epaga de minhas Diuidas. epor se[r] esta min[ha] 

2890 Ultima Vontade domodo que tenho dito hei este meu testamento po[r] 

serrado eacabado, esendo cauzo naõ Valhe como testamento [Valera] [como] 

comdiçiio, oucondiçilio como testamento pello melhor m[o]do que em 

 direito poder ser epeço erogo as Iusticas secuLares e ecLezias[ti]ca[s] 

ofaçaõ Cumprir egoa[r]dar asim e damaneira que nelle secomtem 

2895 eRogei aJoaõ sobrinho demoraes que este testamento por mim 

fizeç[e] ecom migo asinaçe ecomo tes[te]munha nesta d[i]t[a] 

Vi[l]a [de]sam francisco das chagas deTau[b]at[e] em os quinze 

 dias domes desetembro dem[il] [es]eis sentos e nouenta e 

sinco
439

 annos como testemunha 

2900 Joamsobrinho deMoraez Manoel gil desiqueira Manoel [corroído] souza maia 

Joaõ Ribeiro da Roza JheroNimo Correa 

Manoe[l] [d]e[u]as conselos 

     ManoelDuarte loBo deoliueira 

[s]alu[a]dor nunes 

                                                           
438

 Na margem direita, há a seguinte numeração, posterior à redação do documento: 3. 
439

 De “quinze” até “nouenta e sinco” sublinhado com tinta vermelha. 
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Ficha codicológica – Francisco Coelho de Abreu  – Testamento 33 

 

1. Cota: Taubaté; Arquivo Histórico Municipal Felix Guisard Filho; 

Inventários e Testamentos – Cartório do 2.º Ofício; n.23, CX 4. 

2. Datação: 29-ago-1697 - “no ano do naçimento de nososenhor| Jezu 

christo de mil E seis centos Enouenta 7 annos aos uinta noue dias 

domes dea|  gosto” (f. 12r., l. 2907-2909).  

3. Lugar de origem: Vila de São Francisco das Chagas - “Em esta villa 

desão Francisco das chagas” (f. 13r., l. 2983). 

4. Suporte material: cartáceo, sem pauta. Distância entre pontusais 26 

mm, distância entre vergaturas: 1 mm. Marca d’água: Ao centro do fólio 

13 de cabeça para baixo está o emblema do fabricante: uma figura de 

90 mm de altura e 45 mm de largura no ponto maior dela. Elipse sob 

coroa, tendo no campo uma cruz solta. Dois leões suportam a elipse, a 

qual tem na parte interior duas circunferências tangentes dispostas 

verticalmente, tendo a 1ª. outras duas circunferências menores sobre 

um linha horizontal e a segunda o número 4. Abaixo da 2ª. 

circunferência há um outro círculo menor. Semelhança com a figura 170 

(MELO, 1926, p. 257). 

5. Composição: 2 fólios, caderno bifólio. Dimensão do fólio: 312 mm x 

216 mm, aproximadamente. A dimensão é imprecisa, em função da 

deterioração das margens. 

6. Organização da página: Há numeração da página posterior à escrita 

do documento, feita com tinta preta na margem superior à direita.  O 

testamento inicia-se no fólio 12.  As margens do fólio medem 

aproximadamente: 12 recto: dorso – 25 mm (há numeração dos 

parágrafos na margem que não foi considerada); cabeça – 48 mm; 

goteira – 12 mm e pé – 9 mm. 12 verso: dorso – 10 mm; cabeça – 20 

mm; goteira – 13 mm (há numeração dos parágrafos na margem que 

não foi considerada) e pé – 8 mm. 13 recto: dorso – 21 mm; cabeça – 

18 mm e goteira – 11 mm e pé – 4 mm. O fólio 12 recto apresenta 30 

linhas, 12 verso 38 linhas e 13 recto 32 linhas. Dimensão da mancha: 
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12 recto: 255 mm x 179 mm. 12 verso: 284 mm x 193 mm e 13 recto: 

290 mm x 184 mm. Há reclame somente no fólio 13r. que repete as 

últimas palavras do fólio 12v. 

7. Particularidades: O testamento recebeu três dobras horizontais e uma 

vertical. Intervenções de Felix Guisard Filho: há na margem superior ao 

centro, o nome  “Francisco Coelho de Abreu” escrito com lápis. Sobre 

esse nome há outro nome riscado “Sebastião de Freitas” e uma data 

escrita com tinta preta “1690”. Na linha 2946, a frase “DeClaro que 

tenho hũ sitio nabarra deItahi com hũas cazas de dous lanços” está 

sublinhada de lápis vermelho. Na linha 296, a frase “Declaro que deuo 

aDomingos cordeiro sincoenta oitauas de ouro quintado Edez Empó” 

está marcada na parte superior com tinta vermelha. Assinaturas do 

tabelião a rogo do testador e do escriba; “Pantalião Pedrozo de tolledo 

Alberto Diaz deCarualho” (f. 13r., l. 2990). 

 

 

33. 1697, Agosto, 29, Vila de São Francisco das Chagas 

TESTAMENTO de Francisco Coelho de Abreu, escrito por Alberto Dias de 

Carvalho. Pede a intercessão dos santos e nomeia seus testamenteiros. 

Quer ser enterrado na igreja Matriz junto da porta principal, próximo da 

pia. Pede que se rezem missas. Deve algumas promessas. Declara sua 

naturalidade, os nomes de seus pais, esposa e filhos. Relaciona seus 

bens e suas dívidas. Assinaturas do tabelião Pantalião Pedrozo de Tolledo 

a rogo do testador e de Alberto Dias de Carvalho. 

CX 4, doc. 23. 
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Testamento 33 

2905 ||12r.|| [em] [n]ome dasantissima trindade Padre filho eespirito santo tres pesoas e hũ
440

 

 sõ Deus uerdadeiro -  

Saibão
441

 quantos este instromento uirem como no ano do naçimento de nososenhor 

Jezu christo de mil e seis sentos enouenta 7 annos aos uinta noue dias domes dea 

 gosto [eu] Fransisco Coelho deAbreu estando em meo per feit[o] Iuizo eemtem 

2910 dimento que noso senhor [m]e deu doente emcama temendome damorte ede 

zejando por minha alma noCaminho dasaluaçaõ por naõ saber oque Deuz  

nososenhor de mim quer fazer equando serã seruido de me leuar para si 

 faco este testamento na forma seginte, primeiramente emcomendo Minha 

 Alma a santisima trindade que aCriou eRogo ao Padre Eterno pela 

2915 morte Epaixão doseu unigenito Filho aqueira reseber como resebeu [a] 

su[a] estando para morer na arbore da Vera crus ea meu senhor Jezuchristo 

peso por suas diuinas chagas que iaque nesta uida mefes merce de dar 

seu presiozo sangue emeresimentos deseus trabalhos me faca tambem 

 merce nauida que esperamos dar opremio delles que he agloria Epesso, 

2920 erogo aglorioza Virgem Maria nossa senhora madre de Deuz ea todos os san 

tos da corte celestial, particular mente aomeu anjo dagoarda; eaosanto do 

meu nome ea nosa senhora do rozairo aquem tenho deuosaõ queirão por mi[m] [En] 

treceder erogar ameu senhor Iezu christo, agora, equando Minha alma deste 

 Corpo sair por que como uerdadeiro christão protesto de uiuer, emorer em 

2925 asancta ffe catholica ecrer o que tem ecre a santa madre Igreia de ro 

ma, em esta fee espero desaluar minha alma não por meus meresi mentos 

mas pelos dasantisima paixaõ do unigenito Filho deDeos. 

[2] rogo a saluador de faria eaminha molher uiolante desiqueira, por  

 seruisso denoso senhor epor me fazerem merce queirão aseitar serem me 

2930 us testamenteiros 

3 Meucorpo sera sepultado naIgreia matris iunto a porta principal da  

banda dapia epeso noacompanhamento uenha acrus dosacramento eo gião  d[o] senhor 

eoguião de nosa senhora do rozairo ea cru Das almas eo guião de saõ seBastia[õ] 

 4 De[claro] que deixo sinco [m]issas digo seme mand[e] dizer [ano]sa senhora 

doRoz[airo] 

                                                           
440

 Na margem superior à direita, há a seguinte numeração, posterior à redação do documento: 12. 
Há também na margem superior ao centro o nome  “Francisco Coelho de Abreu” escrito com lápis. 
Sobre esse nome há outro nome riscado “Sebastião de Freitas” e uma data escrita com tinta preta 
“1690”. 
441

 Na margem esquerda ao lado da palavra “Saibão”, há a seguinte numeração, posterior à redação 
do documento: 1. 
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2935 ||12v.|| por minha alma mais [três] missas aomeu anjo da guarda; eduas ao santo do meu 

nome sam Francisco, easão migue[l] tres missas edeclaro que deuo depromessas que fis duas mi 

sas aosenhor bom Iezus ehũa anosa senhora daConseipsão as quais pesso aminha molher [m]as 

ma 

 de dizer o mais prestes que puder declaro mais que deuo depromeça ao sacra[m]en[to] ea 

 nosa senhora eas almas meẏa pataca acada hũ e deuo mais de promeça [d]oz[e] [mi]ssa[s] a 

santo 

2940 antonio –  

5 Declaro que sou natural desta uilla desão Fransisco das chagas de Taubathe filho de luis 

Coelho de abreu e de Bernarda  rodriguez doPr[a]do legitimo di legitimo matrimonio declaro 

 que sou cazado com uiolante desiquera eque tenho tres erderos hũ por nome Francisco Eduas 

 femias hũa por nome bernarda eoutra por nome Ilena eamulher peiada –  

2945 6 DeClaro que tenho hũ sitio nabarra deItahi com hũas cazas de dous lanços
442

 com seu[s] [co]- 

redores cubertas de telha com quinhentas bracas de testada ede sertaõ de hihuna athe 

 ocaminho de taẏsu ibiguaua para abanda docampo que [h]e aestrada dos Vieiras como consta 

 pelas escrituras tanto nos rumos dosertão como da testada etenho mais hũas cazas de t[elha] 

 de dous lanços parede de mão nesta villa emchaoš doconselho tenho mais catorze braças [de] 

2950 chaõs na rua dopelourinho defronte de antonio delgado deoliueira tenho mais seis almas [d]o gen 

[t]io da terra a saber hũ negro por nome bastiaõ rapagão esua molher Janeroza [t]amb[e]m 

mosa outra negra por nome Francisca tam bem mosa outra por nome ueronica I[a] [de] meẏa 

 idade ehu rapas por nome pantaliaõ de dezoito oudezanoue annos ehuã [r]apariga por no- 

 me Domingas de oito annos pouco mais ou menos as quais não poderão uender esô seruiraõ 

2955  [ao]s meus erderos no foro emque mesiruião etenho mais hua espingarda de sinco palmos 

emejo apretrechada deprata ede ferramenta quatro emchadas eduas fouses ehũ ma 

[[ma]]chado e tenho mais trinta liuras emeos de ferro empoder de Francisco dacosta doqual [fe] 

 rro me tem dado huã fouce eo mais tem inda em seupoder tenho mais hũa caixa de 

 [se]is [p]almos com sua feichadura –  

2960  [7] Declaro que deuo aDomingos cordero sinco enta oitauas de ouro quintado edez empó
443

 isto se 

entende indo para as minas o que foi noso senhor seruido atalharme aqual diuida se lhepagarã 

como for iusto erezaõ. deuo mais aIoaõ rodriguez seis mil reiz os quais medeu em dinheiro para 

 lhe Dar em ouro auolta das minas euisto não ir se lhe pagara na forma doConhecimento 

 deuo mais aIoaõ daueiga sinco mil reis de fazenda que lhe comprei com comserto de lhe 

2965 pagar quando ele mandar fazer seus pagamentos ao rio de Ianeiro deuo Mais patacas 

emeẏa a Ioaõ subrinho declaro que deuo mais aodito Domingos cordero dozepatacas pro- 

cedidas de dous digo de tres pratos de estanho de duas liuras cada hũ com comserto de pagar 

 pela páscoa declaro mais que deuo acomfraria dosenhor deuelas que mecabião este anno paçado 

 da irmandade doze deuo mais de auença do trieno aIoaõ vas cardozo onze tostois  

2970 De[cla]ro mais que uendi emparatÿ hũ rapas mamaluco por nome Ioaõ a andre depontes 

o[qu]al peso pelo amor de deus a minha molher efilhos o tornem aresgatar por seruisso de deus 

[ede]zemcargo d[e] [m]inha comsiensia as quaiz diuid[as] seão de pagar [do] [monte] [por] serem 

                                                           
442

 De “Declaro” até “dous lanços” sublinhado de lápis vermelho. 
443

 De “DeClaro” até “empó” está marcado na parte superior de lápis vermelho. 
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||13 r.|| [[por serem]] contrahidas par[a] administracaõ minha ed[a]família. –444  

 para cumprir meus legados a[d] cauzas pias aqui dec[l]arados edar 

expediente ao mais 

2975 que neste meu testamento ordeno torno apedir aosenhor saluador de Farias 

ea minha molher 

Vi[olan]te desiqueira por seruisso de Deus noso senhor epor me fazerem 

merce queiraõ 

a[sei]ta[r] serem meus testamenteiros como no principio deste testa mento 

pesso 

 aos quais, ea cada hũ em solido dou todo opoder que em direito poso, e for 

nesesa 

 rio para de meus beinš tomarem euen[d]erem oque nesessario for para meu 

enteramento 

2980 ecomprimento de meus legados epaga de minhas diuidas –  

epor quan[t]o esta he aminha ultima uontade do modo que tenho dito rogo 

ao= 

escriuão asine por mim por eu não poder asinar em esta villa desão Francisco 

das chagas 

 Aos uin[t]a enou[e] [d]eagosto era de mil eseis centos enouenta esete annos –  

 Asino aRogo de francisco co[e]lho de abreu eu Pantaliaõ Pedrozo de tolledo 

escriuaõ dopubliquo 

2985 otro sim rogei epidi aAlBerto Diaz deCarualho que este meu testamento 

escre- 

[ue]se por mim e comigo asinace epor eu estar em estado que naõ poso 

escre- 

uer Rogei aotabaliaõ Pantaliaõ pedrozo que por mim asinace em dito dia 

[m]es 

 [e]anno atras escrito declarado 

 [A]sin[o] [a] [R]ogo do testador [espaço] Alberto Diaz deCarualho 

2990     Pantalião Pedrozo de tolledo  

                                                           
444

 Na margem superior à direita, há a seguinte numeração, posterior à redação do documento: 13. 
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Ficha codicológica – Diogo Teixeira da Cunha – Testamento 34 

 

1. Cota: Taubaté; Arquivo Histórico Municipal Felix Guisard Filho; 

Inventários e Testamentos – Cartório do 2.º Ofício; n.36 CX 4. 

2. Datação: 13-nov-1698 - “anno do nacimento de nosso| [S]enhor Jezu 

christo de mil e seis centos, e[n]oventa e oito annos emos trese dias do| 

mes de novembro” (f. 3r., l. 2993-2995).  

3. Lugar de origem: Vila de São Francisco das Chagas - “nesta Vila de 

sam Francisco das chagas de Tahibate” (f. 3r., l. 2995). 

4. Suporte material: cartáceo, sem pauta. Distância entre pontusais 23 e 

25 mm, distância entre vergaturas: 1 mm. Marca d’água: Ao centro do 

fólio 4 de cabeça para baixo está o emblema do fabricante: uma figura 

de 83 mm de altura e 50 mm de largura no ponto maior dela. Elipse sob 

coroa, tendo no campo uma cruz solta. Dois leões suportam a elipse, a 

qual tem na parte interior duas circunferências tangentes dispostas 

verticalmente, sendo a 1.ª dividida em 4 quadrantes. As duas partes 

superiores não foi possível identificar e as duas inferiores cada uma 

com as seguintes letras “E|P” e a segunda um 2 invertido. Semelhança 

com a figura 170 (MELO, 1926, p. 257). 

5. Composição: 1 fólio, mas seu caderno é bifólio. Dimensão do fólio: 31 

mm x 21,8 mm, aproximadamente. A dimensão é imprecisa, em função 

da deterioração das margens. 

6. Organização da página: Há numeração da página posterior à escrita 

do documento, feita com tinta preta na margem superior à direita.  O 

testamento inicia-se no fólio 3. As margens do fólio medem 

aproximadamente: 3 recto dorso: 13 mm; cabeça – 9 mm; e pé – 11 

mm. Não há goteira. 3 verso: dorso – 5 mm; cabeça – 9 mm; goteira – 6 

mm e pé – 8 mm. O fólio 3 recto apresenta 32 linhas e o verso 30 

linhas. Dimensão da mancha: 3 recto: 290 mm x 205 mm. 3 verso: 293 

mm x 207 mm. Não há reclames. 

7. Particularidades: O testamento recebeu três dobras horizontais. 

Assinatura do testador; “Diogo teixeira Cunha” (f. 3v., l. 3038). 
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34. 1698, Novembro, 13, Vila de São Francisco das Chagas de Tahibate 

TESTAMENTO de Diogo Teixeira da Cunha, escrito pelo provedor Carlos 

Pedroso da Silveira. Encomenda sua alma a Santíssima Trindade. Declara 

os nomes de seus pais e a naturalidade deles, os nomes de sua esposa e 

filhos, seus bens e suas dívidas. Pede que o remanescente de sua terça 

seja dado como dote a uma moça e o que restar seja dado a sua filha 

bastarda. Quer ser enterrado no Convento de Santa Clara, dentro da 

grade. Pede que se rezem missas e nomeia seus testamenteiros. 

Assinatura do testador. 

Cx4, doc. 36. 
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Testamento 34 

||3r.|| Em nome da Santissima trindade Padre filho espirito Santo tres pessoas ehũ sô
445

 

Deos verdadeiro 

Saibaõ quantos este publico instromento de testamento virem que no anno do nacimento de 

nosso 

[S]enhor Jezu christo de mil e seis centos, e[n]oventa e oito annos emos trese dias do 

2995 mes de novembro nesta Vila de sam Francisco das chagas de Tahibate estando em meu 

per feito iuiso mandey fazer este meu testamento para nelle declarar alguãs Cousas 

inportantes ao bem de minha alma eo mais a oque o tempo que Deos medar 

me permitir. emComendo minha alma asantissima trindade Padre, filho, espirito 

Santo que a remiu com Seu precioso Sangue. Declaro que sou filho le[g]itimo de 

3000 Antonio daCunha de Abreu, e de Maria Ribeira naturais da Vila de Sam Paulo. Decla[r]o  

[S]ou Cazado Com Maria Antunes da Veiga em face de Jgreja, de que tenho dous fil[hos] 

asaber Manoel e Antonio os quais Sam meus erdeiros forçados. Declaro que os beiš que 

posuo saõ seguintes tenho hũ Sitio na Parahiba naparagem chamada Laran 

geiras Com Casas de paredes de maõ Cobertas de telha Com as terras que se ac[h]aremp 

[ilegível] 

3005 [ilegível] ao dito Sitio segundo as escripturas que dellas tenho que [ilegível] Saõ oito centas 

brassas tenho mais oito livras de ouro
446

 quintado em poder dos meus negros, e ten 

[ilegível] oito Colheres de prata. Tenho pessas do gentio da tterra as que seacharem que 

menaõ atrevo adeclarar Tenho nove armas de fogo minhas. Declaro que [d]evo e[m] 

[a] [Vila] desantos Cempatacas a Manoel de Sylva Carurû Devo a Gaspar Leite qu[i]nze  

3010 mil reis pouco mais ou menos; Devo a Frei Jozeph de Amaral religiozo de Nossa senho[r]a 

doCarmo quinze mil reis. Devo a Thome Teixeira oito patacas em santos. Devo a 

seu Cunhado Antonio Rodrigues dez mil reis de huã saya que lhe comprey Se sem e[m] 

bargo desta minha [d]eclaraçaõ pareçer algũ conhecimento ou clareza de Dividas qu[e]  [eu] 

deva p[e]sso as iustissas de sua Magestade que as mande pagar naõ havendo duvida De 

3015 claro que truxe na minha Caixa Cento evinte oitavas de ouro em po qu[e] [s]aõ d[e] 

meu irmaõ Antonio daCunha. Declaro que devo huã restituissaõ a Jzabel Bicuda [mo] 

radora em Jacarehii em Cuja satisfaçaõ rogo as iustissas pello amor de Deos epo[r] 

bem [da] minha alma lhe mandem dar do remanecente da minha terça hu[ã] li 

vra de [o]uro quintado Com declaraçaõ [q]ue este ouro Se hade dar para do[te] de hu[ã] 

3020 filha da dita Jzabel Bicuda, Chama[d]a Jzabel Bicuda amossa, e omais [q]ue se a 

[C]har da minha te[r]ça deixo ahuã filha bas[t]arda que tenho po[r] nome Vio[lan]te 

[corroído] [C]aza de meu Irmaõ Antonio daCunha. [m]eu Corpo Seja Sepultad[o] [corroído] 

[con]vento 

                                                           
445

 Na margem superior à direita, há a seguinte numeração, posterior à redação do documento: 3. 
446

 De “brassas” até “ouro” sublinhado com lápis. 
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  ||3v.|| de Santa Clara de baixo digo dentro da grade, meu Corpo Sera 

amortalhado Com 

o habito de sam francisCo, e aCompanhado Com todas as Cruzes eguiois. 

que ouverem 

3025 na Matriz, de que se daraõ as esmollas costumadas. Declaro que seme digaõ 

a Nossa 

senhora daescada vinte missas, ea Nossa senhora da Aiuda doze missas, a 

Nossa senhora da Comc[e]pçaõ 

desaseis missas, e a christo Senhor nosso duas Capellas de missas, Pesso 

mais Se digaõ 

Sinco enta missas em restituissaõ de alguã Couza que deverey a alguem que 

naõ sey a quem. Declaro que truxe hũ canno de arcabuz digo espingarda 

aqual 

3030 hede Joaõ Machado morador em Sam Paulo, e hoje esta nas minas aqual 

mando 

selhedê outravez. Pesso pello amor de Deos ao Provedor Carlos Pedrozo da 

Sylveira 

eameu Irmaõ Pedro Teixeira queiraõ ser meus testamenteiros, e querendo me 

fazer 

esta esmolla requeiraõ de minha parte as iustissas de Sua Magestade 

mandem dar 

inteiro Comprimento [ilegível] este meu testamento por ser esta aminha ultima 

vontade 

3035 para oque pedẏ e roguey aoProvedor Carlos Pedrozo da Sylveira esCrevesse 

este meu tes 

tamento em que me assiney hoje treze de novembro de mil seis centos 

enoventa 

e oito annos 

Diogo teixeira Cunha 
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Ficha codicológica – Capitão Bento Gil de Siqueira e Maria Luz  – 

Testamento 35 

 

1. Cota: Taubaté; Arquivo Histórico Municipal Felix Guisard Filho; 

Inventários e Testamentos – Cartório do 2.º Ofício; n.28 CX 4. 

2. Datação: 10-dez-1698 - “anno do [n]ascimento| de nosso senhor Jesu 

Christo, de mil eseis centos, e nouenta| e oito annos, aos des dias do 

[m]es de deZembro;” (f. 1r., l. 3041-2043).  

3. Lugar de origem: Vila de São Francisco das Chagas - “nesta Vila de 

Taibate” (f. 2v., l. 3164). 

4. Suporte material: cartáceo, sem pauta. Distância entre pontusais fólio 

1: 26 mm; fólio 2: 28 a 30 mm, distância entre vergaturas: 1 mm. Marca 

d’água: Ao centro do fólio 1 está o emblema do fabricante: uma figura 

de 85 mm de altura e 53 mm de largura no ponto maior dela. Elipse sob 

coroa, tendo no campo uma cruz solta. Dois leões suportam a elipse, a 

qual tem na parte interior duas circunferências tangentes dispostas 

verticalmente, tendo a 1ª. as letras SMM e a segunda o número 4. 

Semelhança com a figura 170 (MELO, 1926, p. 258). Ao centro do fólio 

3 está o emblema do fabricante de cabeça para baixo: uma figura de 82 

mm de altura e 48 mm de largura no ponto maior dela. Elipse sob 

coroa, tendo no campo uma cruz solta. Dois leões suportam a elipse, a 

qual tem na parte interior duas circunferências tangentes dispostas 

verticalmente, tendo a 1ª. o número 9 e a letra N e a segunda o nùmero 

1. Semelhança com a figura 170 (MELO, 1926, p. 258). 

5. Composição: 2 fólios, caderno bifólio. Foi colocado um caderno dentro 

do outro, por isso o fólio 1 pertence a um caderno bifólio e o fólio 2 a 

outro caderno. Dimensão do fólio: 312 mm x 217 mm, 

aproximadamente. A dimensão é imprecisa, em função da deterioração 

das margens. 

6. Organização da página: Não há numeração do fólio, mas pela posição 

do testamento, inicia-se no fólio 1. As margens do fólio medem 

aproximadamente: 1 recto dorso: 28 mm; cabeça – 14 mm; goteira – 4 
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mm e pé – 14 mm. 1 verso: dorso – 10 mm; cabeça – 7 mm; goteira – 

28 mm e pé – 15 mm. 2 recto: dorso – 30 mm; cabeça – 7 mm e pé – 

16 mm. Não há goteira. 2 verso: cabeça – 7 mm; goteira – 18 mm e pé 

– 8 mm. Não há dorso. O fólio 1 recto apresenta 33 linhas, 1 verso 35 

linhas, 2 recto 35 linhas e 2verso 33 linhas. Dimensão da mancha: 1 

recto: 284 mm x 184 mm; 1 verso: 290 mm x 178 mm; 2 recto: 276 mm 

x 187 mm e 2 verso:a 284 mm x 189 mm. Não há reclames. 

7. Particularidades: O testamento recebeu três dobras horizontais e uma 

vertical. Assinaturas do escriba, do testador e das testemunhas; “Joaõ 

Vas| CardoZo| Bento gil desiquera| francisco Jorge pais| PasCoal Gil de 

Sẏqueira Jozeph Maria daCrus| Jozeph Velozo| Manoel gil desiqueira| 

LourenCo deSiqueira machado| Joaõ Rodriguez Noreira” (f. 2v., l. 3166-

3174). 

 

 

35. 1698, Dezembro, 10, Vila de Taibate 

TESTAMENTO do Capitão Bento Gil de Siqueira e Maria da Luz (marido e 

esposa), escrito por João Vaz Cardoso. Não estão doentes e pedem a 

intercessão dos santos. Rogam que seus filhos sejam seus 

testamenteiros, mas se o testador morrer primeiro, será a testadora a 

testamenteira e se a testadora morrer primeiro, será o testador o 

testamenteiro. Querem ser enterrados no Convento de Santa Clara, do 

púlpito para baixo e, se houver capela da irmandade, querem ser 

enterrados ali. Pedem que se rezem missas. O testador declara sua 

naturalidade, os nomes dos pais, da esposa (também testadora), a 

naturalidade e os nomes dos pais da testadora e os nomes dos filhos. 

Pedem que os filhos cuidem das peças do gentio da terra. Relacionam 

alguns bens dados para os filhos. Oferecem esmola. Os remanescentes 

de suas terças deixam a dois de seus filhos. Assinaturas de João Vaz 

Cardoso a rogo da testadora, do testador e de sete testemunhas. 

CX 4, doc. 28 
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Testamento 35 

||1r.|| Em nome da sanctissima Trindade, Padre, Fi[lh]o, Es[p]i- 

3040 rito sancto, tres pessoas, ehũ so Deos uerdadeiro. -  

Saibaõ quantos este instrumento uirem, Como no anno do [n]ascimento 

de nosso senhor Jesu Christo, de mil eseis centos, e nouenta 

 e oito annos, aos des dias do [m]es de dezembro; eu Bento gil 

desyqueira eminha molher Maria da lus estando em nosso perfei 

3045 to juizo, e entendimento, que nosso senhor nos deu, temendo nos da mor 

te, edezeiando por nossas almas no Caminho dasaluaçaõ, por 

naõ sabermos hora, nem quando serâ Deos nosso senhor serui 

 do leuarmos para sẏ fazemo[s] este nosso testamento entre ambos em 

boa conformidade em adjunto, dispondo tudo com as duas 

3050 uontades hunidas em huâ, Com cordando em tudo e henafor 

ma seguinte. -  

Primeira mente emcomendamos nossas almas a sanctisima Tri 

 mdade que as Creou, e rogamos aoPadre Eterno pella morte 

e paixaõ deseu unigenito filho as queira r[e]ceber, [com]o recebeo 

3055 asua estando para morrer na aruore dauera Crux: ea meu 

senhor Jesu Christo pesso por suas diuinas Chagas, que iaque nesta 

uida nos fes merce dedar seu preciozo s[a]ngu[e], emerecimentos deseus 

 trabalhos nos faça tambem merce na uida que esperamos dar opre 

mio delles, que he agloria: e pedimos, e rogamos a glorioza uirgem 

3060 Maria nossa senhora Madre deDeos, eatodos os santos dacorte C[ele]s 

tial, particular mente aos Anjos de nossa goarda, eaos san[to]s 

de nossos nomes sam. Bento, e sancta maria nossa senhora eao ArChanjo 

 sam miguel, eao nosso Ceraphico Padre são Francisco eauirgem doroza 

rio aquem temos deuoçaõ queiraõ por nos inter ceder e rogar 

3065 anossosenhor Jesu Christo, agora, equando nossas almas d[es]tes corpos 

sahirem; porque como uerdadeiros Christaõs, protestamos uiuer, 

emorrer em asancta fê Catholica, ecrer oque tem e Crê asanta 

 Madre Jgreia de roma: e em esta fê esperamos de sa[lua]r 

nossas almas naõ por nossos merecimentos mas pellos dasa[n]t[i] 

3070 ssima paixaõ do Unigenito filho deDeos. -  

Rogamos a nossos filhos Bento d[a] Cruz, e Francisco Cordero Domingos Cor 
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||1v.|| Cordero, e Joaõ Cord[ero] [(po)]r seruiço de Deos nosso senhor epor nos fa 

 zerem merce queiraõ ser nossos testamenteiros. -  

e he de aduertir que saõ testa menteiros os assima nomeados 

3075 para quando morrer o deradeiro do Cazal, por que morrendo minha mo 

lher maria da lus sou eu Bento gil seu testa menteiro, e morrem 

d[o] eu primeiro he hella minha testa menteira, que assim temos deter 

 minado, eComcordado entre nos -  

Meu corpo sera sepultado no comuento desanta Clara, dopulpito para 

3080 baixo, equando haia capella feita na nossa irmandade sera 

nella, enamesma forma, e lugar minha molher que assim 

otemos determinado, e em habito de nosso Padre sam Francisco 

 eleuado em atumba, aconpanhado Com aCrus da fabrica, e 

de nossa senhora dorozario, ede são Miguel, eoguiaõ do senhor 

3085 eCrus, eguiaõ denossa senhora de que tudo sedarâ aesmolla cos 

tumada guardando os estatutos das irmandades
447

 -  

Por nossas almas deixamos se nos digam cem missas sinco 

 
448

enta por minha alma e sincoenta pella de
449

 minha molher 

deque sedarâ aesmolla costumada; edemais senos diga 

3090 Seis missas asaber tres aosanto do meu nome são Bento, e 

tres asanta [d]o nome de minha molher; santa maria -  

mais sidira demais amais huã missa asão Miguel, e[ou]tra 

 asão Francisco o[u]tra a [n]ossa senhora dorozario por tensaõ de ambos 

deque tudo sed[a]râ [a]esmola -  

3095 
450

deClaro que sou natural desão Paulo filho legitimo de sebastiam 

gil que Deos haia, ede filicianna Dias, ecasado Com maria 

dalus natural de são Paulo, filha de Pedro de oliVeira, ede 

 Francisca Cordera -  

DeClaro que de entreanbos temos noue filhos legitimos, os quais 

3100 sam nossos uerdadeiros, e legitimos herdeiros de nossa fazenda 

D[ecl]aramos que dos noue filhos foraõ dotados tres filhas 

asaber luzia cordera, Joanna Cordera, e Marianna 

 Cordera deque estaõ iguais no dote, epagas esatisfeitas 

dodote que lhe prometemos -  

3105 deClaramos que temos fora as tres filhas assima nomeadas 

a Bento daCrus, Francisco Cordero Domingos Cordero, Joaõ Cordero 

                                                           
447

 “estatutos das irmandades” sublinhado com tinta preta. 
448

 Na margem esquerda há os números “50”, “3”, “3”. 
449

 De “se nos digam” até “pella de” sublinhado com tinta preta parecida com a mesma tinta do 
inventário. 
450

 Na margem esquerda ao lado da palavra “deClaro” há um “x”. 
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||2r.|| Vicente cordero, e a maria Cordera, o[s] qu[a]is todos sam nossos legiti 

 mos herdeiros -  

Declaramos que entre os bems assim moueis como de rais que tem[os] 

3110 Possuimos alguas pessas do gentio daterra que administramos 

as quais pedimos a nossos herdeiros assima nomeados as admi 

nistrem Com amor, eCharidade, asistindo lhes adolt[r]ina Chris 

 tâ, e uistuario, e sulstento Com todo obom tratamento dasorte 

que nos os tratamos ate que se d[e]termine oser escrauos, oufor 

3115 ros; porque ate oprezente estam em opiniois, edo mais que ha 

de benš, elles bem sabem detudo e daraõ a emuentario, e par 

tiraõ irmãmente Como bonš filhos e de bensaõ -  

 DeClaramos que Cada hũ dos filhos tiraraõ suas espingardas 

asaber Bento daCrus tir[o]u ea aconta desua legitima huã 

3120 espingarda em sinco mil reis, e Francisco Cordero outra em 

Doze mil reis; Domingos Cordero outro em Catorze mil reis, Joaõ cor 

deiro outra em sinco mil reis, eomesmo Joaõ Cordero leuou mais 

 hũ lanso decazas emque mora em quinze mil reis, deque estaõ de 

uantagem que os outros aos quais se inteirara com elles -  

3125 DeClaramos que naõ deuemos nada a ninguem mais que nossos pecca 

dos aDeos nossosenhor eporque poderia suceder neste mundo nalguã 

compra ou uenda hauer algũ encargo de nossa consiensia mandamos 

 que a[ss]im como para aumento domonte foi fe[i]t[o], que do[mo]nte sede de esmola 

a alg[u]ã pobre recolhida dous mil reis, [e] outros dous sediraõ em mi 

3130 ssas pellas mais necessitadas almas dopurgatorio, enos tomaraõ 

quatro bulas de conpoziçaõ -  

DeClaramos o remanecente de nossa tersa deixamos hũ a outro 

 asaber se eu primeiro morrer fica a minha molher, ese ella primeiro mor[r]er 

me deixa amim, Com condiçaõ que por morte do deradeiro que 

3135 ficar do cazal que ficarâ assim aminha tersa, como della 

a Vicente cordero, e Maria Cordera nossos filhos por serem imca 

pazes de tratar da uida -  

 E por quanto esta he nossa ultima uontade domodo que temos 

dito measigno de minha letra esignal, e eu Maria da [luz] 

3140 pedi e roguei aJoaõ Vas Cardozo por mim asignase por eu 

naõ saber escreuer, etorno apedir, ou tornamos apedir 
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||2v.|| a nossos testa menter[os] nomeados atras, que por seruiço de 

 Deos nosso senhor nos assistaõ com a dita obrigaçaõ por nos 

fazerem merce como noprincipio lhes pedimos, aos quais e 

3145 ac[a]da hũ in solido damos todo onosso poder, que endireito 

podemos enecessario for para nosso enterra mento econpri 

mento de nossos legados epaga denossas diuidas ad causam 

 piam, epor ser esta nossa ultima uontade domodo que 

temos dito hauemos esta nossa Cedula detestamento por serra 

3150 do, eacabado, epidimos, erogamos as justiças seculares 

eeCleziasticas ofaçaõ comprir eguadar assim eda ma 

nera que nelle secontem sem Contradiscaõ algua, ese acazo 

 tenhamos feito outro algũ testamento o [ilegível] reuogamos, e hauemos 

por nenhu esem nenhũ uigor aindaque tenha Clauzulas de 

3155 rrogativas do[ilegível] ao prezente fazemos, eainda que as mesmas 

Clausulas p[o]r uentura seiaõ confirmadas Com juramento asser 

tório, eomesmo quero ainda que ojuramento seia promissorio 

 de naõ reuogar este testa mento; e lhe de todo ouigor, por que ofis 

zemos em no[ss]a uida, ecomsaude, eper feito juizo temendo nos 

3160 [d]amorte por Cauza de uelhise ofizemos mandando esc[reue]r 

por Joaõ Vas Cardozo aquem rogamos que por nos fizece e euasino 

demeu sinal eminha merce Maria dalus que lhe pedio perante 

 as testemunhas abaixo asinadas que por ella asinase por naõ 

sa[b]er escreuer nesta Vila de Taibate aos des de dzembro
451

 

3165 de mil eseis centos enouenta eoito annos asigno arogo 

datestadora maria dalus, ecomo testemunha Joaõ Vas 

Cardozo 

   Bento gil desiquera  

francisco Jorge pais 

3170 PasCoal Gil de Sẏqueira [espaço] Jozeph maria daCrus 

Jozeph Velozo 

Manoel gil desiqueira 

     LourenCo deSiqueira machado 

Joaõ Rodriguez Noreira 

                                                           
451

 “dzembro” por “dezembro”. 
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Ficha codicológica – Cornélio da Rocha – Testamento 36 

 

1. Cota: Taubaté; Arquivo Histórico Municipal Felix Guisard Filho; 

Inventários e Testamentos – Cartório do 2.º Ofício; n.33, CX 4. 

2. Datação: 27-jul-1699 - “Emos uinta sete dias d[o]mes dejulho E[r]a| de 

mil Esseis centos Enouenta Enoue annos” (f. 3r., l. 3244-3245).  

3. Suporte material: cartáceo, sem pauta. Distância entre pontusais 26 e 

28 mm, distância entre vergaturas: 1 mm. Marca d’água: Ao centro do 

fólio 3 de cabeça para baixo está o emblema do fabricante: uma figura 

de 80 mm de altura e 47 mm de largura no ponto maior dela. Elipse sob 

coroa, tendo no campo uma cruz solta. Dois leões suportam a elipse, a 

qual tem na parte interior duas circunferências tangentes dispostas 

verticalmente, tendo a 1ª. as letras SMM e a segunda o número 2. 

Semelhança com a figura 170 (MELO, 1926, p. 258). 

4. Composição: 2 fólios, caderno bifólio. Dimensão do fólio: 299 mm x 

216 mm, aproximadamente. A dimensão é imprecisa, em função da 

deterioração das margens. 

5. Organização da página: Há duas numerações nos fólios, posteriores à 

escrita do documento, escritos com tinta preta. A numeração encontra-

se na margem superior à direita no fólio 2 e entre as linhas 3233 e 3234 

do fólio 3. O testamento inicia-se no fólio 2.  As margens do fólio 

medem aproximadamente: 2 recto: dorso – 47 mm; cabeça – 46 mm; e 

pé – 17 mm. Não há goteira. 2 verso: cabeça – 7 mm; goteira – 21 mm 

e pé – 4 mm. Não há dorso. 3 recto: dorso – 50 mm ou 11 mm (se não 

for considerado o Cumpra-se na margem); cabeça – 6 mm e pé – 56 

mm ou 76 (se não for considerado o Cumpra-se). Não há goteira. O 

fólio 2 recto apresenta 29 linhas, 2 verso 29 linhas e 3 recto 25 linhas. 

Dimensão da mancha: 2 recto: 236 mm x 169 mm; 2 verso: 288 mm x 

185 mm; 3 recto: 217 mm (se o Cumpra-se não for considerado) ou 237 

mm x 166 mm (se o Cumpra-se não for considerado) ou 205 mm. Não 

há reclames. 

6. Particularidades: O testamento recebeu uma dobra horizontal e três 
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verticais. Na linha 3244, a data “uinta sete dias d[o]mes dejulho” está 

sublinhada com tinta preta. Assinaturas do escriba e das testemunhas; 

ManoEl daCostaCabral| Cor[n]ellio daRoCha| Joamsobrinho deMoraiz 

francisco Feliz Correa| Iozeph Maria daCrus Lourenco desiqueira 

Machado| Joseph Cardozo [espaço] Francisco Rodrjges| Domingos 

Martinz d[o] Arauio PEDrollemme doPrado” (f. 3r., l. 3248-3253). 

 

 

36. 1699, Julho, 27 

TESTAMENTO de Cornélio da Rocha, escrito por Manoel da Costa 

Cabral. Pede a intercessão dos santos e quer ser enterrado no Convento 

de Santa Clara, na entrada da capela, debaixo da pia. Declara o nome de 

sua esposa e roga ao seu genro e ao seu filho que sejam seus 

testamenteiros. Declara os nomes dos pais e dos filhos. Pede que se 

rezem missas. Possui peças do gentio da terra e pede a seus filhos que 

cuidem delas. Relaciona seus bens. Assinaturas de Manoel da Costa 

Cabral por si e pelo testador e de sete testemunhas. 

CX 4, doc. 33.  

 



676 

 



677 

 

Testamento 36 

3175 ||2r.|| E[m] [n]ome de Deus Amem E Dasanticima trindade padre filho eEspiro 

san452 

to tres pesoas Ehũ ssó Deos uerdadero: [ilegível] Estando Eu Corne- 

llio daRocha, Emmeujuizo Eper feito Eemtemdimento 

doente emCama dêem fermidade que Deus nososenhor 

 foi seruido demedar que hé Caminho que todos auemos 

3180 de ssigir, des[p]us afazer este testamento para desCargo 

deminha Comssienssia primeira mente que Creio Eadoro nasa[n] 

tissima trindade padre filho Esapiritosanto tres 

pessoas ehũ ssódeos todo poderozo bem Euerdaderamente 

 que EmCarnou E nasseo moreo Ress[u]rgio Essubio aosCeos 

3185 tudo Em bem nefissio E Redenssam dogenero húma 

no oque tudo Creio Eadoro assim Como a Santa madreigr[e] 

ia Romana ECato[li]Ca Emssina Cre Eprofessa naqual 

llei sempre uiuiEprotesto morer Euiuer 

 Digo que hemComendo minha allma aDeus nososenhor que 

3190 Remio Em seu press[i]ozissimo sange ẏ e por ss[ua] m[ort]e 

epaixam Essua misseriCordia Comigo Eme perdoe meus peC[a]dos 

Emelleue agozar dessua Santissima gloria eassim pesso aVirg- 

em nossasenhora Mai dedeos esenhora minha aquem tenho per minh[a] 

 avogada que Ella Comtodos os santos Esantas daCorte dosseos 

3195 assim alCamssem demeu senhor jesuh Cristo 

Mando que ssenososenhor fizer demi aLguma Couza me 

Emterem noC[o]muento desanta Clara da Villa dessam 

francisco das chagas na emtrada da porta daCapella d[e] [bai] 

 xodapia Epara isso ssepedira aopadre guar[di]aõ que me fa 

3200 Sa Esta es[mo]lla pelloamordedeos assim mando [que] 

meenterem pella manhã podendo sser Esseme 

diram tres missas deCorpo prezente dandosse aes 

molla Custumada- 

 

                                                           
452

 Na margem superior à direita, há a seguinte numeração, posterior à redação do documento: 2 
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||2v.|| DeClaro que ssouCazado Com Maria llemme a fasse da 

3205 igreia na forma dosantoComssio tredentino ipor 

testamentero deminha allma pesso ERogo am[eu] 

genRo seBastiaõ de freitas E ameu filho Antonio da Roc[h]a 

queiram cer meus testamenteros, Efasa[m] pella m[i]nha 

 alma aquillo que Eu fizera pella ssua- 

3210 DeClaro que ssou filho lligitimo de artus Corte b[(ell)]o 

E de Madallenna Massuella Como taL [e]rdero detodo 

seu bemis 

DeClaro que sseme digam des missas polla minha allma Repar 

 tidas [d] [n]a manera seginte. simCo oferessidas as simCo 

3215 Chagas deCritto Senhor nosso tres a Virgem nosasenhora ehũ 

aoAnjo deminh[a] guarda, Eoutra dosanto dem[e]uno[me] 

DeClaro que tenho tantos filhos Combem[a]ssa[ber] [A]ntonio Artus 

Cornellio, E Manoel, Maria: jZabel os Coai[s] Sam meus 

 lligitimos erderos- 

3220 DeClaro que tenho sse[t]e Almas que Me sseruem d[o] [g]entio 

da teRa as Coais pesso ameus filhos que os trate em dama 

nera queos tratei atheaqui 

DeClaro que tenho hũas Cazas na Villa de taipa de Maõ 

 que Comprei depedro [da]fonsseca 

3225 DeClaro que tenho hũ [ss]itio nobaiRo deterememe C[om] 

[a]quellas [B]rasas dete[r]as que n[a]uerdade ceaChar sse[r] dossitio 

DeClaro que Cazei hũa filha por nome Thoma[zia] ja defuntta 

Com Antonio degois oqual esta emteirado Comsseu doTe. 

 DeClaro Mais queCazei outra filha por nome Anna: Com 

3230 seBaithiaõ de freitas iesta emteirad[o] [Com]seud[ote]- 

DeCla[r]o Mais que tiue hũ filho per nom[e] francisco oqua[l] hêde 

[f]unto C[a]ndo cazado Com Maria morera oCoal hé me[u] [er]de- 
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||3r.|| ro [ll]igitimo453- 

 Este tesTamento he meu [u]erdadero testamento 

3235 per feito EaCabado e[pe]sso ERequeiro ajustissa 

dessua Magestade a[ssi]i[m] ECleZiasticas ComoseCu 

[ll]ares esteCumpram efasam Compir , por ser 

assim minha ultima EdeRadera bontade; Epor 

 este ei per Rebogados quais quer outros quetenho 

3240 feito antes deste esômentes este Valera [ter] 

a Vigor e for[ss]a: E Rogei ameu Cunha ManoeL 

daCosta Cabral para que este permi fizesse Eassi- 

nasse per Eu me naõ aChar emestado deopoder 

 fazer. Emos uinta sete dias d[o]mes dejulho454 E[r]a 

3245 de mil Esseis centos Enouenta Enoue annos- 

assino pellodito tes[ta]dor a sseu Rogo por naõ po 

der assinar 

ManoEl daCostaCabral 

 Cor[n]ellio daRoCha 

3250 Joamsobrinho deMoraiz francisco Feliz Correa 

Iozeph Maria daCrus [espaço] Lourenco desiqueira Machado 

Joseph Cardozo [espaço] Francisco Rodrjges 

Domingos Martinz d[o] Arauio PEDrollemme doPrado 

                                                           
453

 Entre as linhas 3223 e 3224 à direita, há a seguinte numeração, posterior à redação do 
documento: 3 
454

 “uinta sete dias d[o]mes dejulho” sublinhado com tinta preta. 
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Ficha codicológica – Maria de Unhate Madurga  – Testamento 37 

 

1. Cota: Taubaté; Arquivo Histórico Municipal Felix Guisard Filho; 

Inventários e Testamentos – Cartório do 2.º Ofício; n.12 CX 5. 

2. Datação: 20-out-1700 - “ann[o] d[o] nas[iment]o de| nossosenhor Iezu 

Chr[i]st[o] de mil, Esetecento[s] a[n]nos,[em]| os uinte, e noue [d]e 

outubro” (f. 4r., l. 3256-3258).  

3. Suporte material: cartáceo, sem pauta. Distância entre pontusais 24 

mm, distância entre vergaturas: 1 mm. Marca d’água: Ao centro do fólio 

4 está o emblema do fabricante: uma figura de 74 mm de altura e 45 

mm de largura no ponto maior dela. Elipse sob coroa, tendo no campo 

uma cruz solta. Dois dragões suportam a elipse, a qual tem na parte 

interior duas circunferências tangentes dispostas verticalmente, tendo a 

1ª. as letras “EP” e a segunda um 2 invertido. Semelhança com a figura 

170 (MELO, 1926, p. 257). 

4. Composição: 1 fólio, mas seu caderno é bifólio. Dimensão do fólio: 304 

mm x 210 mm, aproximadamente. A dimensão é imprecisa, em função 

da deterioração das margens. 

5. Organização da página: Há numeração da página posterior à escrita 

do documento, feita com tinta preta na linha 3257 do fólio.  O 

testamento inicia-se no fólio 4. As margens do fólio medem 

aproximadamente: 4 recto: dorso – 20 mm; cabeça – 4 mm; e pé – 4 

mm. Não há goteira. 4 verso: cabeça – 9 mm e goteira – 17 mm. Não 

há dorso e pé. O fólio 4 recto apresenta 44 linhas e o verso 41 linhas. 

Dimensão da mancha: 4 recto: 296 mm x 190 mm. 4 verso: 295 mm x 

193 mm. Não há reclames. 

6. Particularidades: O testamento recebeu três dobras horizontais e uma 

vertical. Intervenção de Felix Guisard Filho: Nas linhas 3286 e 3287, as 

palavras “corpo serâ sepultado na Igreja de nossasenhora dobom| 

Successo desta sua freguesia dePindamonhangaba, iuntoao” estão 

sublinhadas de lápis preto. Assinaturas do padre e das testemunhas; 

“Joaõ defaria| fialho| Theodozio Vieira s[a]rmento| Francisco Leite 
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demiranda| Berth[o]lameunogueira” (f. 4v., l. 3333-3337). 

 

 

37. 1700, Outubro, 29 

TESTAMENTO de Maria de Unhate Madurga, escrito pelo padre João de 

Faria Fialho. Pede a intercessão dos santos e roga a seu pai e seu marido 

que sejam seus testamenteiros. Quer ser enterrada na igreja de Nossa 

Senhora do Bom Sucesso de Pindamonhangaba, junto ao altar de São 

João Batista. Pede que se rezem missas. Afirma que deve missas aos 

santos. Declara sua naturalidade, os nomes de seus pais, marido e filhos. 

Deixa sua terça aos seus pais. Assinaturas do padre por si e a rogo da 

testadora e de três testemunhas. 

CX 5, doc. 12.  
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Testamento 37 

||4r.|| Em nome da [sancti]ssima Trindade, [Pa]dre, fi[lho] [(espiri)]to 

3255 sancto, tres [p]e[ss]oas Ehũ sô Deos ver[da]deiro. 

Saibaõ quantos este [in]tromento virem, que no anno d[o] nas[(iment)]o de 

nossosenhor Iezu Chr[i]sto de mil, Esetecento[s] a[n]nos,[em]455 

os uinte, e noue [d]e outubro,eu [Maria] de [Onh]ate 

Madurga, estando doente em cama, em m[e]u perfeito Iuizo, 

3260 E intendimento que nosso senhor medeu, temendome da morte, E de[s]e= 

iando per minha alma no caminho dasaluaçaõ [po]r naõ saber, 

oque nossosenhor demim quer fazer, Equando serâ se[r]uid[o] de me 

 Leuar parasi, faço este [t]estamento, naforma seg[ui]nte.  

Primeiramente encomend[o] minha alma asanctissima 

3265 Trindade, [que] a criou, E rogo aoPadre Etern[o], pela morte, Epaixaõ 

deseu Vnigenito Filho, aqueira receber, co[m]o recebeo asua 

estando para morrer na aruore da U[er]a [(Cruz)] E ameu s[(enhor)] 

 IezuChristo, peço per suas diuinas Chagas, que iaque nesta uida 

me fes mercê dedar seu preciozo sangue, E merecimentos 

3270 deseus trabalhos, mefaça tambem merçe, nauidaque 

esperamos, dar opremio delles, quehe agloria. E peço, Erogo 

a glorioza Uirgẽ Maria senhora nossa, Madre de Deos 

 Ea todos os sanctos, Esanctas da corte celestial, part[icu]lar= 

mente ao meu Anjo da guarda, E asancta de meu nome, 

3275 E atodos os sanctos de minha deuoçaõ, queiraõ per mim 

interceder, Erogar ameu senhor IezuChristo, agora, E[quan]do 

minha alma deste corpo sahir: porque como verda[deira] Chris= 

 tam, protesto de uiuer, Emorrer em asancta feê Catho= 

lica, ECrer oque tem, E Creê asanta Madre Igreja deRo[m]a. 

3280 E em esta feê espero desaluar minha alma, naõ 

per meus merecimentos, mas pelos dasanctissima paixaõ 

do Vnigenito Filho deDeos. 

 Rogo ameu paẏ Ioaõ Machado Iacome, E ameu marido [(Mano)] 

[e]l de goes daCosta, per seruiço denossosenhor, eper me fazerem 

3285 mercê, queiraõ ser meus testamenteiros. 

Meu corpo serâ sepultado na Igreja de nossasenhora dobom 

Successo desta sua freguesia dePindamonhangaba, iuntoao456 

 altar desão Ioaõ Baptista, E amortalhado, com habito de são Fran[cisco] 

de[que] [s]elhe pagarà a esmola costumada, E acompanhado, co[m] 

3290 [a]s cruzes damesma igreja, naforma do estillo della. 

Por minha alma deixo se me digaõ tres missas a[santissima] 

Trindade. Mais sinco apaixaõ demeusenhor IezuChristo; 

 M[ai]s tres aU[i]rge Nossasenhora das necessidades: Mais tres ameu 

[An]jo da Gu[a]rda. Mais tres Aos Apostolos são Pedro Esão [(Paulo)] 

3295 [M]ais duas anossasenhora do socc[o]rro. Mais [s]inc[o] aoPatr[(iarcha)] 

São Iozeph. Mais s[in]co ao[pa]triarcha são Francisco E [corroído] 

[s]an[t]a Getrudes. M[ai]s des para almas do fogo dopurga[t]orio 

                                                           
455

 Na margem direita, ao lado da palavra [em], há a seguinte numeração, posterior à redação do documento: 4. 
456

 De “corpo” até “iuntoao” sublinhado com lápis preto. 
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||4v.|| [pelas] [ma]is necessitadas a[lm]as [do] Purgato[ri]o: Mais 

[corroído] a to[dos] os sanctos, Esanct[a]s [d]aCorte doceo, paraque 

3300 [corroído] em [po]r mim aDeos noss[os]enhor. 

[Item] [De]claro [que] deuo huã missa a[Uir]gẽ Nossasenhora do Pilar 

Outra a[no]ssasenhora daConcepçaõ; [E]tres a nossasenhora dobom 

 Successo: as quais sediraõ em sua igreias, E altares. 

Item Decla[ro] [que] s[o]u natural dauilla desanto Antonio deIbiratingueta, 

3305 fi[lha] [le]gi[tim]a deIoaõ Machado Iacome, Edesuamulher Beatri[s] 

de [O]nhate; Esou cazada emfaçe de Igreja com 

Manoel deGoes daCosta, de cuio matrimonio temos hũ filho 

 por nome Domingos, quehe nosso legitimo erdeiro. 

[Item] declaro, que [a] [m]inha terça, que me pertence liquidamente deixo 

3310 ameus pa[es] [Ioaõ] Machado Iacome, E Beatris de Onhate; 

Item Eper quanto estehe minha ultima uontade: Epara 

satisfazer ameus legados, aqui declarados, Edar a 

 expediencia, ao mais que neste meu testamento ordeno, torno 

apedir a meu paẏ Ioaõ Machado Iacome, E ameu marido 

3315 Manoel deGoes daCosta, per seruiço denossosenhor, Epor mefazerẽ 

mercê, queiraõ aceitar, serê meus testamenteiros, como 

no principio deste testamento peço, aos quais, Ea cadahũ, in 

 solidum, dou todo opoder, que em direito posso, Efor necessa[ri]o. 

[p]arademeus beins tomarẽ Euenderẽ oque necessario for [p]ara 

3320 meu enterramento E comprimento demeus legados. 

Item Eperquanto estahe minha ultima uontade, demodoque 

tenho dito, Roguei, Epedi aopadre Ioaõ deFaria, que assim 

 escreuesse este meu Testamento per eu naõ saber ler, nem 

escreuer; Etio dosobredito meu marido, que como Christaõ 

3325 Ehonrado, manifestarâ todos osbeins denossa fazenda: 

Eeu opadre Ioaõ deFaria a rogo da testadora Mar[ia] 

deOnhate Madurga, fis, Eescreui este testamento [corroído] 

 forma assima; sendo testemunhas Bertholameo Nogueira 

E Theodozio viera, E Francisco Leẏte pessoas uezinhas,E 

3330 conhecidas, deque me asigneẏ emfeê da uerdade. 

hoie dia, mes, E era noprincipio deste declarad[o]. 

[corroído] como assim he Ioaõ deFaria Fialho. 

Asigno a rogo datestadora Maria de Onhate de Madurga. Joaõ defaria 

fialho 

3335 Theodozio Vieira s[a]rmento 

Francisco Leite demiranda 

Berth[o]lameunogueira 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da edição e análise dos testamentos que compõem o corpus deste 

trabalho, pode-se chegar a algumas conclusões sobre os diferentes aspectos 

examinados. 

A análise diplomática tem como objetivo identificar a espécie documental e 

compreender os motivos pelos quais se redigiam os testamentos e sua importância 

temporal e espiritual. Identificam-se, a partir do exame diplomático, as partes que 

compõem um testamento: algumas são formulaicas e, portanto, textualmente 

padronizadas, enquanto que outras são variáveis quanto à forma e ao assunto 

tratado, como, por exemplo: as devoções a santos, o medo da morte, a distribuição 

de bens e o reconhecimento de filhos bastardos. A análise diplomática 

pormenorizada, feita ao longo deste trabalho, torna evidente que a estrutura do 

testamento seiscentista, conforme demonstra o acervo analisado, não respeita uma 

estrutura tão estática quanto se poderia a princípio pensar.  

Na análise codicológica, consideram-se os seguintes aspectos referentes a 

cada um dos testamentos estudados: descrição de aspectos materiais, local de 

armazenamento e estado de conservação. Dá-se especial atenção às marcas 

d’água, com o objetivo de iniciar uma catalogação dos papéis utilizados na vila de 

Taubaté, durante a segunda metade do século XVII.  

O exame paleográfico do corpus procura assinalar as características gráficas 

dos diferentes punhos estudados, considerando os elementos de constituição da 

escrita. Para tanto, apresentam-se quadros sinópticos e busca-se reconstituir o 

traçado de cada letra maiúscula e minúscula, consideradas as formas encontradas 

nos documentos examinados. Apontam-se dificuldades de leitura quanto à escrita da 

época, em que convivem dois modelos de escrita manuscrita: o da processual e o da 

humanística.   

A edição semidiplomática facilita o acesso ao corpus pelo pesquisador não 

habituado à leitura de manuscritos.  

Acioli (1994, p.1) afirma que “o documento manuscrito é considerado a mola-

mestra da História, [...] representando o melhor testemunho do passado, fonte direta 

de informação básica para o estudo da História”. Com base nessa afirmação, pode-

se concluir que o estudo, análise e edição do corpus em que se fundamenta este 

trabalho contribuem inegavelmente com a preservação e divulgação de fontes 
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manuscritas de inestimável valor para os estudos filológicos, linguísticos e históricos 

do período. 
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APÊNDICE A - ÍNDICE DE TOPÔNIMOS 

 

Este índice toponímico é exaustivo e encontra-se organizado alfabeticamente. 

A cada ocorrência, segue-se o número da linha em que se registra a ocorrência e as 

variantes gráficas, na ordem de registro no corpus. 

 

A 

Apracapuera, 689 

 

B 

Bahẏa, 1747.  

Bairo de Piracangagua, 228. 

Bairo de terememe, 3225. 

Barra de Itahi, 2945.  

Brazil, 420; 2619. 

 

C 

Capaõ Grande, 1256; Capan grande, 2383.  

Cappitania de Saõ Vicente, 2619. 

Castello Viegas, 420. 

Cataguás, 2143. 

Colegio de Saõ Paulo, 1277-1278. 

Colegio do Rio de Janero, 1284. 

Comuento de Santa Clara, 1470; 1981; 2199; 3079; 3197; Conuento da Senhora 

Santa Clara, 2419-2420; Convento de Santa Clara, 3022-3023. Igreia de Santa 

Clara, 2059; Jgreẏa da Senhora Santa Clara, 2294. Igreja e comvento de Santa 

Clara, 2801.  

Comuento de Saõ Francisco, 1623. 

Comvento de Moji, 1130-1131. 

Conuento de Nossa Senhora do Carmo, 95. 

Conuento de São Bento, 1225. 

Cuibra, 418. 

Curupahitiba, 688. 
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E 

Ermida de Nossa Senhora do Ó, 89-90. 

Estrada dos Vieiras, 2947;  

 

F 

Freguesia de Pindamonhangaba, 3287. 

Freguezia da Senhora do Bom Sucesso, 2777-2778.  

 

G 

Genova, 1745.  

Guiratingueta, 1444-1445; Guratingueta, 2080; Guoratingueta, 2864-2865. Uilla de 

Santo Antonio de Ibiratingueta, 3304. 

 

 

I – J - Ẏ 

Igreia de Nosa Senhora do Bom Susesso, 2660; Jgreja da Senhora do Bom 

Sucesso, 2708; Igreja de Nossa Senhora do Bom Successo, 3286-3287. 

Igreia matris do patriarca são francisco das chagas, 18-19; Jgreia matriz desta villa 

de Sam Francisco, 150-151; Igreiia Matrix de São Francisco das Chaguas, 265-266; 

Igreia Matris desta Villa de São Francisco das Chagas, 413; Igreia do Sarafico Padre 

São Francisco das Chagas, 547; Igreia de São Francisco, 763; 2525; Igreia de Saõ 

Francisco daz Chaguaz, 1018-1019; Matris de Saõ Francisco das Chagas, 1202-

1203; Matris de São Francisco, 1510. Ẏgreja Matrix desta Villa de São Francisco das 

Chagas, 469-470; Ẏgreia Matris de Saõ Francisco das Xaguas, 980. 

Igreẏa de Santo Antonio de Guiratingeta, 106-107. 

Ihunna, 1895; Iuna, 2835. 

Ilha de San Cebastiam embaraia hi mirim, 1638; Ilha de San Cebastiam, 1643; 1647. 

Ilha de São Sebastião, 335. Ẏlha de Saõ Sebastiaõ, 2446. 

Ilha Grande, 355; Jlha Grande, 1767. 

Jacarehii, 3017. 

Ẏlha da Madeira, 2412-2413. 
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L 

Larangeiras, 3003-3004. 

Lisboa, 1342. 

 

M 

Minas, 2961; 3030. 

Mogi Miri, 309-310; Mogi, 1213; 1380; 1506; 1530; 1563; 1641; 1675; 1684; 1702; 

2348; Uila de mogẏ, 2218. Vila de Sancta Anna das Cruzes de Mogẏ, 1029. 

 

P 

Parahiba, 3003. 

Parahitinga, 1331-1332. 

Parathẏ, 1765; Paratÿ, 2970. 

Parnambuco, 1283. 

Pedra, 344, 349. 

Pindamonhagaua, 562; Pindamonhangaba, 1943. 

Purtugal, 774. 

 

R 

Reino, 1343. 

Ribeira Braba, 2426. 

Rio de Janero, 1355; 1564; Rio de Janeiro, 1768; 1769; Rio de Ianeiro, 2965.  

Rio de Paraiba, 909-910. 

Roma, 205; 540; 757; 838; 1094; 1195; 1617; 1735; 1849; 1975; 2196; 2288; 2410; 

2701; 2795; 3068. 

 

S 

São Paulo, 89; 1307; 1399; 1493; 1671-1672; 3095; 3097; São Paullo, 660; Saõ 

Paulo, 1226; 1278; 1281; 1395; 1435; Sam Paulo, 3030. Uila de São Paulo, 552; 

1290; Uilla de São Paulo, 1230-1231; 1286; 1301; Uilla de São Paullo, 1865;  Uilla 

de Saõ Paullo, 2451; 2465; 2467; 2470; Uila de Saõ Paulo, 2536. Vila de sam Paulo, 

2816; 3000. 

Saõ Uicente, 1645-1646. 

Sertam do mar, 2553. 
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Sertam do Caete, 2343-2344. 

Sertam do mato, 2554. 

Sertam em Tapiirêbêguabâ, 2851. 

Sertaõ de hihuna, 2946;  

Sertão, 621; 629; 2552; sertaõ, 1344; 1594; 2130; 2131; 2157; Sertam, 2379. 

 

T 

Taubate, 1233; 1316; 1500; 1504. Uila de São Francisco das Chagas, 6 ; Uilla de 

São Francisco das Chagas, 390-391; 938-939;  Uila de Tauvate, 548; Uilla de São 

Françisco das Chagas, 844; Uila de Taubate, 1232-1233; Uilla de Taubate, 1297; 

Uila de Saõ Francisco das Chaguas de Taobathe, 2179; Uilla de Saõ Fransisco das 

Chagas de Taubathe, 2392; Uila de São francisco das Chagas de Tauate, 2500; 

Uilla de São Fransisco das Chagas de Taubathe, 2941;. Villa de Sam Francisco das 

Chagas, 126; Villa de Sao Francisco das Chagas, 244; Villa de São Francisco das 

Chagas, 402; 1099; 1548-1549; 2019; 2982; Vila de Saõ Francisco de Tauuathe, 

1635-1636; Villa de Taubate, 1926;  Villa de Sam Francisco das Chagas de Taubate, 

2260-2261; Villa de Saõ Francisco das Cha[g]as de Thabbathe, 2618-2619; Vila de 

São Francisco das Chagas de Taubathe, 2722-2723; Vila de Sam Francisco das 

Chagas de Taubate, 2802; 2897; Vila de Sam Francisco das Chagas de Tahibate, 

2995; Vila de Taibate, 3164;Villa de Ssam Francisco das Chagas, 3197-3198. 

Taẏsu ibiguaua, 2947;  

Teremebe, 887; Teremenbe, 1250; terememe, 3225. Uilla de São Francisco das 

Chagas de Tremembé, 54-55. 

 

 

U 

Uila de São Viçemte, 853. 

Uilla de Almeida, 774. 

Uilla de Palha, 1686-1687. 

 

V 

Vila de Nossa Senhora da Comcepçam da Jlha Grande Angra dos Reis, 2719. 

Vila de Santos, 1993-1994; 3009. 
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APÊNDICE B – ÍNDICE DE ANTROPÔNIMOS  

 

Conforme os critérios seguidos no índice toponímico, este índice antroponímico é 

exaustivo e encontra-se organizado alfabeticamente. A cada ocorrência, segue-se o 

número da linha em que se registra a ocorrência e as variantes gráficas, na ordem 

de registro no corpus. 

 

A 

 

Acunto Gil, 2544. 

Alberto Dias Butelho, 988. 

Alberto Diaz de Carualho, 2985; 2989. 

Alexandre, 2231-2232. 

Aluaro da Costa o moso, 1707; 1711. 

Aluaro da Costa o uelho, 1706-1707; 1711. 

Aluaro Machado, 118. 

Amador Nunes, 2541; 2542. 

Ana, 2236; 3229; Anna, 1675; 2475; 2832. 

Ana Rodriguez, 187; AAna Rodriguez, 229. 

Andre, 1770. 

Andre de Pontes o Puliero, 1766. 

Andre de Pontes, 2970. 

Andre Dias Fernandes, 2547. 

Andre Rodriguez, 347; Andre Rodrigues, 353. 

Angella, 1787-1788. 

Anna Cardoza, 483. 

Anna Dias, 2829. 

Anna Farel, 2727.  

Anna Fernandez, 2291; 2300. 

Annastacia Camacha, 1685-1686. 

Anrique Vieira, 371; Anrigue Vieira, 381. 

Antonia, 1113; 1134; 2096-2097. 

Antonia da Cunha, 270; 273. 

Antonia de Paiua, 2875. 
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Antonia Dias, 417; 431. 

Antonia Furtada, 1110; 1228-1229. 

Antonia Gonçalvez, 144. 

Antonio, 71; 286; 287; 314; 629; 778; 857; 869; 1438; 1928; 1934; 2302; 2822; 3002; 

3217. 

Antonio  Correa da Uega, 2578; 2580; 2581. 

Antonio [ilegível] Dalmeida, 438. 

Antonio Aluares Ribeiro, 1768; 1769. 

Antonio Aluares, 1123; 2672; Antonio Alues, 2668.  

Antonio Bicudo Leme, 1311; 1919; 1937; 2110-2111; Antonio Bicudo Lemme, 2057;  

Antonio Bicudo, 1572; 1573. 

Antonio Cardozo, 404; 435; 438. 

Antonio Corea, 2221; 2231. 

Antonio Correa Brandaõ, 1360. 

Antonio da Costa Agostim, 2782-2783. 

Antonio da Costa Gil, 2610. 

Antonio da Cunha de Abreu, 3000. 

Antonio da Cunha de Miranda, 2765. 

Antonio da Cunha Gago, 2536-2537. 

Antonio da Cunha, 1654-1655; 2222; 2239; 2522-2523; 2570; 3016; 3022. 

Antonio da Rocha, 3207. 

Antonio das Neves, 2451-2452. 

Antonio de Aluarenga, 2758. 

Antonio de Barros Frere, 1810; Antonio de Barroz Frere, 1816. 

Antonio de Faria Albernas, 230. 

Antonio de Faria, 496. 

Antonio de Gois, 3228. 

Antonio Delgado de Oliueira, 2950. 

Antonio Delgado Descobar, 440. 

Antonio Delgado, 883. 

Antonio do Prado Martins, 568. 

Antonio Ferreira, 181; 2761. 

Antonio Gil, 2876. 

Antonio Gonçalues de Mendonca, 1648. 
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Antonio Gonçalves Funchal, 324. 

Antonio Gonçalvez da Cunha, 1753-1754. 

Antonio Gonçalvez, 438. 

Antonio Jorge, 2611. 

Antonio Lopes, 989. 

Antonio Lourenço, 556-557; 563. 

Antonio Luis Carnero, 233; Antonio Lluis Carnejro, 977; Amtonio Lluis Carnejro, 983. 

Antonio Pedrozo, 2321. 

Antonio Pires, 282; 28.  

Antonio Rapozo Barreto, 1738; 1820; Antonio Rapozo Barretto, 1802. 

Antonio Ribeiro da Laserda, 182. 

Antonio Ribeiro, 446; 517. 

Antonio Rodriguez Delcanho, 775. 

Antonio Rodriguez do Prado, 1169-1170, 1549-1550; 1554; 1561; 1582. 

Antonio Rodriguez, 402; 417; Antonio Rodrigues, 3012. 

Antonio Uelho Cabral, 1619. 

Antonio Uelho, 1754. 

Antonio Vas da Roza, 341. 

Antonio Vieira, 334; Antonio Uieira, 392; 501. 

Antonio Viera da Maja, 1569-1570. 

Archangelo da Ascençaõ, 1942. 

Artus, 3217. 

Artus Corte bello, 3210. 

Asensa Gonçalvez, 143. 

Asenso de Morais, 790. 

 

B 

Baltezar, 778; Balthezar, 1368; 1515; Balthazar, 1881. 

Baltezar de Morais, 1446.  

Bastiam Luis, 570. 

Bastiana, 695; 701-702. 

Bastiaõ, 1271; 2951. 

Bautista, 696. 

Bautista Gago, 180; 219; 568-569. 
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Beatris de Onhate, 3305-3306; 3310. 

Belchior da Cunha, 1371. 

Belchior Felix, 333-334. 

Belchior Gorg[e], 2458. 

Belchior Homem, 354; Belchior Home, 1483. 

Belltezar Rodriguez, 2464. 

Beneto Remigio, 1412-1413. 

Benta de Frejtas, 611-612. 

Bento da Costa, 2148. 

Bento da Cruz, 3071; Bento da Crus, 3106; 3119. 

Bento Fernandez, 2429. 

Bento Gil de Siqueira, 2844; 2848; Bento Gil de Syqueira, 3043-3044; Bento gil de 

Siquera, 3168. 

Bento Gil, 881; 3076. 

Bento João Dias, 47. 

Bernarda, 2944. 

Bernarda Rodriguez do Prado, 2942. 

Bernarda Rodrigues, 1076; 1150; 1155; 1158; 1426; Bernarda Rodriguez, 1471. 

Bernardo Correa Frere, 2161-2162; Bernardo Correa Freire, 2171. 

Bernardo de Bõfilho, 1719-1720; Bernardo de Bomfilho, 1817. 

Bernardo Sanches della Pimenta, 964; 1161; 1556; 1583; Bernardo Chançhes della 

Pimenta, 1154. 

Bernardo Sanches, 1257-1258; 1366; 1432; 1460; 1464; Bernardo Chanxhes, 1853; 

1867. 

Bertholameo Nogueira, 3328; 3337. 

Bertholameu da Cunha, 1755; 1997-1998. 

Berthomameu Bueno, 2752. 

Bertolameu Pinto; 1491. 

Bertolomeu de Oliveira, 1356. 

Bras Esteues lemme, 120; Bras Esteues, 659; 1350; 1494-1495. 

Bras Gonçalvez, 139. 

Bras guansal, 235. 

Bras Martins, 235. 

Breatris Camacha, 2721; 2743-2744. 
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Brizida Sobrinha, 2336. 

 

C 

Camacho, 570. 

Carlos Pedrozo da Sylveira, 3031; 3035. 

Caterina da Costa, 415-416. 

Caterina Nunes, 2233-2234.  

Caterina Portes Del Rej, 2180; 2252; 2253. 

Catherina, 484; 493; 1274; 2832; Caterina, 1279. 

Catherina Ciznera, 1030; 1053. 

Catherina Dias, 2829. 

Catherina do Prado, 1866. 

Catherina Pereira, 2413-2414. 

Catherina Texeira, 2726-2727.  

Christovaõ, 779; Cristouaõ, 2422. 

Christouaõ Rodriges de La Penha, 732-733; Cristovão Rodriguez della Penha, 810. 

Christovaõ da Giargiraõ, 1401. 

Cornellio, 3218. 

Cornellio da Rocha, 3176-3177; 3249. 

Cẏriaco da Costa, 1152; 1160; 1558; 1585. 

 

D 

Dinis Dalpis, 2466. 

Diogo Cubas, 2139-2140. 

Diogo de Castilho, 896. 

Diogo Martins Perera, 2323. 

Diogo Teixeira Cunha, 3038. 

Dioguo Luis Pereira, 2327; 2444.  

Domingas, 160; 2866; 2954; Dumingas, 2097. 

Domingas do Prado, 2745-2746. 

Domingas Rodrigues do Prado,2743. 

Domingo, 24; Domingos, 70; 88; 614; 694-695; 701; 857; 3308. 

Domingos [ilegível], 515-516. 

Domingos Agostim, 117. 
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Domingos Aluares Ferreira, 451-452; 517; Domingos Aluarez Ferreira, 1799. 

Domingos Aluares, 1251. 

Domingos Arenco buthelho, 963. 

Domingos Bautista, 163. 

Domingos Coitinho, 659. 

Domingos Cordeiro, 2960; Domingos Cordero, 2966; 3106; 3121, 3071-3072. 

Domingos da Cunha Lobo, 2174. 

Domingos da Rocha, 1294. 

Domingos da Silva, 234. 

Domingos de Souza, 2137. 

Domingos Dias Felix, 2819. 

Domingos Dias Leme, 117. 

Domingos do Prado Lemem, 2612-2613; Domingos do Prado Leme, 2742. 

Domingos do Prado Martins, 567; 806; 811; 1710; Domingos do Prado Martinz, 808; 

1313. 

Domingos do Prado, 1462; 1706; 2740. 

Domingos Gil de Siqueira, 2798-2799; 2821. 

Domingos Gomes, 906; 1360. 

Domingos Gonçalvez Dabreo, 338-339. 

Domingos Gonsalues Padilha, 1405. 

Domingos Leme, 579; Domingos Lleme, 2140-2141. 

Domingos Martins, 1444. 

Domingos Martinz do Arauio, 3253. 

Domingos Pereira, 79; 119. 

Domingos Pinto, 1491. 

Domingos Pires Baladão, 245; Domingos Pires Baladam, 379. 

Domingos Rodriguez do Prado, 936; 939; 945-946; 962; 1819; 2203-2204; Domiguos 

Rodriges do Prado, 2242. 

Domingos Rodriguez Pais, 2614. 

Domingos Rodriguez, 1127; 1199; 1234; 1375; 1445; 1525; 1535. 

Domingos Soares, 2347. 

Domingos Uas de Siqueira, 1819. 

Domingos Uelho, 75. 

Dominguos Gonçalvez Padilha, 2447-2448. 
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Dominguos Martinz, 2475. 

Duarte Gomes, 895-896; 2483. 

 

E 

Estasia, 978. 

Esteuão da Cunha Munẏs, 49. 

Esteuaõ da Cunha, 2771. 

Esteuaõ Rapozo Barboza, 2134. 

Euleria, 1784. 

 

F 

Fauztina, 1047. 

Feliçiana, 1933; 2831. 

Feleçiana Dias, 2817; Feliciana Dias, 2828-2829; Filicianna Dias, 3096. 

Fellipa Yorge, 2427. 

Filipe Teixera, 397. 

Fillipa, 102. 

Francisca, 71; 2952. 

Francisca Cardoza, 55. 

Francisca Cordera, 3098. 

Francisca Luis, 522; 558. 

Francisca Ribeira, 1031. 

Francisco, 857; 2822; 2943; 3231; Francisquo, 1113. 

Francisco Aluarez Correa, 1027; 1802; 2007-2008; Francisco Aluares Correa, 1396-

1397; 1738; 1978-1979; 1989; 2018; 2021; Fransisco Alues Correa, 2416. 

Françisco Borges Rodriguez, 841; 921-922; Francisco Borges Rodrigues, 1097; 

1139; Francisco Borges Rodriguez, 1198. 

Francisco Borges, 1280; 1451; 1525-1526; 2173. 

Francisco Cardoso, 1919; Francisco Cardozo, 1927; 1936. 

Francisco Cordero, 3071; 3106; 3120. 

Francisco Correa de Lemos, 2161; 2168; 2170. 

Francisco Cubas, 2767. 

Francisco da Costa, 1671. 

Francisco da Silua, 1762. 
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Francisco Dalmeida Gago, 965. 

Francisco de Almeida, 1882; 1895-1896. 

Francisco dos Anios, 280; 329-330; 396; Francisco dos Anjos, 370-371; 379-380. 

Francisco Farel, 1122-1123; 1154; 1162; 1556; 1583; 2681; 2779; 2781. 

Francisco Felix Correa, 2375; Francisco Felix Corea, 2385; 2386; Francisco Feliz 

Correa, 3250. 

Francisco Gill de Sequera, 1153-1154; Francisco gil de Siqueira, 1159; 1558; 1584; 

2028; 2112. 

Francisco Gonçalvez da Silva, 237. 

Francisco Jorge Pais, 3169. 

Francisco Leite de Miranda, 3336. 

Francisco Leẏte, 3329. 

Francisco Martinš Pereira, 580. 

Francisco Masiel, 2138. 

Francisco Nunes de Siquera, 1395. 

Francisco Pedroso, 2262; 2386. 

Francisco Pinheiro, 1287. 

Francisco Ribeiro Banhos, 175-176; 178; Francisquo Ribeiro Banhos, 179. 

Francisco Rodriges Borges, 1536. 

Francisco Rodrigues Moreira, 1818. 

Francisco Rodriguez de Macedo, 2720-2721. 

Francisco Rodriguez, 1109; 1527; 1760; 2742; Francisco Rodrigues, 1228; 1438. 

Francisco Teixeira, 2757. 

Fransisca Dalmeida, 2539. 

Fransisco Coelho de Abreu, 2909; Francisco Coelho de Abreu, 2984. 

Franssisco da Cunha, 2456. 

Fulano Leitaõ, 2470. 

Fullano Lisboa, 1751-1752. 

 

G 

Gabriel, 857. 

Gabriel Barboza, 1650. 

Gabriel da Cunha, 2084-2085. 

Garsia, 2229.  
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Gaspar, 71. 

Gaspar Borges, 903. 

Gaspar Coelho, 1475. 

Gaspar Doliueira, 501-502. 

Gaspar Leite, 3009. 

Gaspar Vas da Cunha, 358. 

Gaspar Vass Cardoso, 966. 

Geronimo da Uega, 2554. 

Geronimo de Goi, 2545. 

Gonçalo Pedrozo, 48. 

Gonsallo Lopes Brandaõ, 2413. 

Gonsalo Dias Camargo, 988. 

Gracia Velho, 2754. 

Graçia, 869-870. 

Grauiel Corea, 668. 

Grauiel de Gois, 854. 

Guiomar de Aluarenga, 1028; 1989-1990. 

 

H 

Hapelonia Rodrigues, 2226. 

Henrique Tourinho, 1751. 

Hireonimo Oliueira Falcam, 48. 

Husbana, 957. 
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