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Anexo n.º 11 da tese de doutoramento de Maria João da Câmara Andrade e Sousa, 
intitulada “O Arquivo da casa de Belmonte séculos XV-XIX: Identidade, gestão e 
poder” e disponível no RUN na seguinte ligação: https://run.unl.pt/handle/10362/26855. 
 
Encontram-se transcritos os sumários presentes no “Tombo com as várias rendas e todas 
as fazendas prazos e foros que pertencem a esta casa em que meu pai e senhor Pedro de 
Figueiredo se achava de posse até seu falecimento”, produzido em 1722. 
 
A descrição deste inventário encontra-se no AtoM do projeto INVENT.ARQ: 
http://www.inventarq.fcsh.unl.pt/index.php/tombo-de-1722. 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 11 
 

TOMBO DE 1722 
 
 
fl. I 
 
TOMBO COM VARIAS RENDAS E TODAS AS FAZENDAS PRAZOS E (…) QUE 
PRETENCEM A ESTA CAZA EM QUE MEU PAY E SENHOR PEDRO DE 
FIGUEYREDO SE ACHAVA DE POSSE ATHE SEV FALEÇIMENTO E 
DISTINCTAMENTE AS QVANTIAS POR QUE CADA HVA DAS DITAS 
FAZENDAS NESTE ANNO DE 1722 SE ACHÃO ARENDADAS, E A QVEM 
COMO TAMBEM AS PENÇÕES CAPELAS E ENCARGOS E FOROS A QUE AS 
SOBREDITAS FAZENDAS ESTÃO OBRIGADAS, E INVENTARIO DE TODOS OS 
PAPEIS QUE SE ACHARAÕ. 
 
fl .II 
 
Index do que comthem este livro em suma.  
 
De p.2 athe p 9vº huma relcão das rendas sabidas de todas as fazendas morgados 
Capelas prazos e todas as mais como também a qualidade dellas. 
De p 10 athe p 14 se acha outra relação das obrigações dos Morgados e Capelas Penções 
e foros que deve o sr. Rodrigo António de Figueiredo Correa em Cada hum anno 
satisfazer dos Morgados, e mais fazendas que lhe pertencem. 
 
De f. 15 athe f.25 se acha outra rellação que da Larga noticia das fazendas todas que o 
sr. Pedro de Figueiredo que Deustem pessuhia, e Como Vierão a esta caza se por 
herança Compra ou de outro algu Modo dando juntamente noticia dos Titullos dellas e 
as Clarezas que se acharão. 
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De f. 30 athe f 102 vº se acha hua Relação de todos os papeis que se acharão por 
fallecimento do Sr. Pedro de Figueiredo que Deos tem os quais se achão em seus maços 
Separados co-mo da mesma relação se pode Ver apestandos [sic] cada de per si digo 
apontados Cada hum de per si, e com seus Titullos e cottas. 
 
Relação de todas as Rendas sabidas desta Caza do Senhor Rodrigo Antonio de 
Figueiredo Correa das fazendas que ficarão de seu Pay o Sr Pedro de Figueyredo. 
fl.1 
Morgado da Lobagueira 
Foral do que Paga cada hu dos ca zeiros ou foreiros~ 
[1º Palhaes ] Joseph Rodrigues tras de Renda hum cazal que consta de cazas vinhas 
terras e mattos de que pafa em cada hum anno 75 Alqueires de trigo SeSenta 
alqueiresde sevada hum carneiro e doze Galinhas [#: 75 @de trigo 60@de sevada 1 
carneiro 12 galinhas] O mesmo Joseph Rodrigues Paga mais dois alqueires de trigo de 
huma barginha que trás e foy do cazal da crus[#: 2@de trigo] 
 
[2º Palhaes ] AntonioJorge tras de Renda hum que consta de cazas vinhas terras e 
mattos de que se Paga em cada hum anno noventa alqueires de noventa alqueires de 
trigo quarenta de sevada hum carneiro e quinze galinhas[#: 90 @de trigo 40@de sevada 
1 carneiro 15 galinhas] 
 
[3º Palhaes ] João francisco tras de Renda hum cazal que consta de cazas vinhas terras e 
mattos de que paga em cada hum anno SeSenta e sinco alqueires de trigo quarenta de 
sevada hum carneiro de oyto galinhas[#: 65 @de trigo 40@de sevada 1 carneiro 8 
galinhas] 
Antigamente pagaua o mesmo do dito cazal 
fl. 1vº 
Oytenta alqueires de trigo 40 de Sevada hum carneiro e 8 galinhas 
 
[4ºOuteiro] AntonioJorge tras de Renda hum cazal que consta de cazas vinhas terras e 
mattos deque Paga em cada hum anno Sento e vinte Alqueires de trigo SeSenta de 
Sevada hum carneiro e dez galinhas [#: 120 alqueires de trigo 60 de sevada 1 carneiro 
10 galinhas] 
O mesmo Paga mais de foro de humas terras na Cartaxeira seis alqueires de trigo seis de 
Sevada Seis galinhas[#: 6 @de trigo 6@de sevada 6 galinhas] 
Antigamente Pagaua o mesmo das ditas terras 12 Alqueires de trigo 12 de Sevada e 6 
galinhas das ditas terras da Cartaxeyra 
[5º Rabigueira] João Alvarez e Manuel da Costa trazem de Renda hum cazal que consta 
de cazas vinhas terras mattos de que Pagão em cada hum anno cada hum delles 
sincoenta e oyto alqueires de trigo 23 de Sevada meyo Carneiro 6 galinhas queemporta 
tudo 116 alqueires de trigo 46 alqueires de Sevada hum carneiro doze galinhas cujo 
cazal se acha Partido a muitos annos [#: 116 @de trigo 46@de sevada 1 carneiro doze 
galinhas] 
 
[6º Cazal da Crux] João Alvarez e Manoel da Costa sobre ditos aSima trazem de Renda 
hum cazal que consta de cazas terras vinhas Emattos de que pagão em cada hum anno a 
saber João Alvarez 18 alquyeires de trigo 10 de sevada meyo carneiro e 3 galinhas e 
Maneol da Costa Paga  
fl. 2 



 3 

20 Alqueires de trigo 10 de Sevada meyo car neiro e 3 galinhas que emporta tudo 38 
Alqueires de trigo 20 de Sevada hum carneiro 6 galinhas 
Antigamente se pagava deste cazal sincoenta alqyueires de trigo 24 de Sevada hum 
Carneiro e seis galinhas [#: 38 @de trigo 20@de sevada 1 carneiro 6 galinhas] 
[7º Cazal de S. Pedro] João Francisco tras de Renda hum ca-zal que consta de cazas 
vinhas terras e mattos de que Paga em cada hum anno 100 alqueires de trigo 60 de 
Sevada-humcarneiro 14 galinhas[#: 100 @de trigo 60@de sevada 1 carneiro 14 
galinhas] 
[8º Cazalinho] Matheus francisco tras de Renda hum cazal que consta de cazas terras 
vinhas e mattos de que Paga em caa hum anno 67 alqueires e meyo de trigo 37 alqueires 
e meyo de sevada hum carneiro e 11 galinhas[#: 67 ½ @de trigo 37 ½ @de sevada 1 
carneiro 11 galinhas] 
[9º Cazal da Serra] Manoel Jorge tras de Rendahum cazal que consta de cazas vinhas 
terras e mattos de que sPaga em cada hum anno 60 alqueires de trigo 60 de sevada hum 
carneiro noue galinhas[#: 60 @de trigo 60@de sevada 1 carneiro noue galinhas] 
 
[10º Lobagueira ] Luis francisco tras de Renda hum cazal que consta somente de terras 
de que Paga em cada hum anno 15 alqueires de trigo e 15 de sevada=[#: 15 @de trigo 
15@de sevada] 
Antigamente se pagava deste cazal 19 de trigo 19 de sevada 6 galinhas 
[11º Cazal das matas] Luis francisco dsMattastras de Renda hum cazal que consta de 
terras e mattos somente de que paga em cada hum anno 6 Alqueires 
fl. 2, vº 
De trigo 6 de Sevada e 6 galinhas[#: 6@de trigo 6@de sevada 6 galinhas]  
Antigamente se Pagaua deste cazal 9 Alqueires de trigo e 9 de Sevada e 6 galinhas 
[12º Carregueira] A Viúva de AntonioGomes e Francisco[a?] Rodriguez trazem de 
Renda hum cazal que consta somente de vinhas e terras deque Pagão em cada hum anno 
cada hum delles 20 Alqueires de trigo e 20 de Sevada que em porta tudo 40 de trigo e 
40 de sevada. [#: 40@de trigo 40@de sevada] 
[Foro] Francisco Gomes da Carregueira Paga de foro de huma terra que tras tres 
alqueires de trigo e 2 galinhas[#: 3@de trigo 2 galinhas] 
[Foro] A viúva de Domingos Francisco e Lourenço da Sylva Pagão de foro de humas 
cazas em que vive no lugar de Mougellas sinco galinhas[#: 5 galinhas] 
[Foro] Manuel Franco da Carregueira Paga de foro de hum Bocado deterra Junto a suas 
cazas duas galinhas[#: 2 galinhas] 
[Foro] A viúva de Manuel francisco na Lobagueira Paga de foro cada anno da tenda da 
Louça duzentos e sincoenta reis. [#: 250 réis] 
[#] Importão os foros do Morgado da Lobagueira de trigo cada anno 803 @ que são três 
moiose vinte etres alqueires = De seuada 490 @ que fazem oito moios e dês alqueires 
=galinhas- 112= e carneiros noue= 
 
fl. 3 
Quinta de Otta 
[Prazos] Esta quinta que consta de cazas vinhas pomares olivais, terras de pão Moinhos 
e Lagar de Azeite a qual com as mais fazendas a ella aneyxas Se admenistra por feitor, e 
por se não Saber o rendi-mento della Com idividuação Se não declara ago-ra aqui. 
[Prazos em vidas ] O Casco Principal desta quinta he prazo foreiro em Vidas as freiras 
de odive-Las como se [vê] a f. 14 
[Moleiro Manuel dos Santos] A Esta mesma quinta se achão aneyxas hum Moinho a 
que chamão do Olival de que pagão ao Sr. Rodrigo António de Figueiredo 18 alqueires 
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de Trigo e hum moyo e 12 alqueires de Mistura e huma dúzia de galinhas [18 alqueires 
de trigo 1 moyo de mistura e 12 galinhas] 
[Moleyro Manoel Pereira] E do Moynho da porta pagão ao dito Senhor quarenta e dous 
alqueires de trigo e dous Moyos, e outo alqueires de Mistura e meya dúzia de Galinhas 
na qual Renda se lhe disconta todo o tempo que o Lagar de azeyte da mesma quinta 
trabalha [42 alqueires de trigo 2 moyos e 8 alqueires de mistura e 6 galinhas # hoje se 
cobra de mistura dous moios e dezoito alqueires e 12 frangos 
[Erdeiros de Pedro Ferreira] Pagão os Órfãos que ficarão de Pedro Ferreira de humas 
terras no valle, e outras fazendas foreiras ao dito senhor em cada hum anno sete mil reis 
[007$000] 
Paga Manuel Dias de humas cazas, e hum bocado de chão em cada hum anno 1100 reis 
e Alexandres Soares não declara se he foro penção ou aluguel[001$100] 
Do cazal do suro Gallego paga Antonio de Abeu de Renda em cada hum anno hum 
moyo, e vinte [1 moio e 20 alqueires de Sevada] 
 
fl. 3ºvº 
e vinte alqueires de Sevada cada anno 
Paga Manoel Pereira Moleiro de hum serrado pegado com o Lagar de aZeite meya dúzia 
de Galinhas [6 galinhas] 
Paga João da Silva de humas Corelas de terra que trâz de Renda no valle 6 alqueires de 
trigo e de sevada cada anno [6 alqueires de trigo 6 de Sevada] 
Paga Heronimo de Abreu de duas dcorellas de terra que traz de Renda no valle 6 
alqueires de trigo e 6 de Sevada cada anno[6 alqueires de trigo 6 de Sevada] 
Paga António Soares de duas corellas de terra hua Junto a fonte de otta, outra por bayxo 
junto ao Rio Velho 16 alqueires de sevada cada anno. [16 alqueires de Sevada] 
Paga Manuel Henriques de hum serradinho em otta junto ao Vertidouro 5 frangas cada 
anno [5 frangas] 
Paga António de Abreu da terra que esta a fonte de al-deya 30 frangas e 2 perus cada 
anno [30 frangas 2 pirus] 
Paga Manoel da Costa Sapateiro de hua terra por sima da fonte da aldeya 10 frangas 
cada anno [10 frangas] 
Paga a viuva que ficou de João de Mendonça do lugar do Bayrro de foro de huma terra 
que esta junto o mesmo Lugar trez alqueires de trigo cada anno. [3 alqueires de trigo] 
Paga Manuel Henriques Holandez das xarnecas que se lhe aforarão de que se lhe esta 
fazendo escritura em cada hum anno sinco alqueires detrigo e sinco frangas [5 alqueires 
de trigo e 5 frangas] 
Tem esta quinta o foro e penções seguintes 
12$000 reis de foro s freiras de odivellas como se ve a f. 14 
Hum[a] capella de 3 miças como se ve a f.11vº 
3 cantaros de Azeite para o sentissimo da freguezia de otta como se ve a f. 12 
outros tres cantaros de esmola a Nossa Senhora das Neves como se ve af. 12 
400 reis de foro aos Padres de Santo Estêvão de Alenquer como se ve se vea f. 12 
fl. 4 
Quinta do Carregado 
[Prazo em vidas #Terras da Brandoa 2º Prazo] Esta quinta que consta de hum 
Pumarinho, e terras de pão de a[c]ha hoje conservada nella D. Lourença Jo-zefa viúva 
doCappitam Jozé Carvalho de Barbedo pello mesmo aRendamento em que a trazia seu 
Ma-rido e paga em cada hum anno quatro moyos de trigo e quatro moyos e quarenta 
alqueires de Sevada7 e hum Barco de Palha alem de dous moyos de trigo e vinte 
alqueires de Sevada que paga as Merçieiras de Santo Estevãod e Alemquer foro que tem 
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a mesma quitna a qual he de dous Prazos foreiros em Vidas as mesmas; e assim tambem 
se paga mais desta fazenda Sinco mil reis como se  
Ve a f. 12vº [4 moios de trigo4 moios e 40 alqueires de7sevada7 1 barco de palha de 
trigo]  
Quinta de Monte de Loyos  
[Prazo] Esta quinta consta de terras de pão e olivais anda aRendada a AntonioPereira de 
que paga em Cada hu anno tres Moyos, e seis alqueires de trigo e hum moyo de Sevada, 
a qual he foreira [a]os Padres de S. Domingos desta cidade de Lixboa em dez mil reis [# 
e quatro centos] como se ve a f. 12vº [#a de ... hum quatro e meyo por 100 he ajustado 
rendeiro --- [sic] Paga mais o Rendeiro as Senhor Rodriog António no anno de Safra o 
azeite em que se ajusta e forão no anno de 1724 22 cantaros] 
fl. 4 vº 
Terras do Valle 
[Prazo] [# Hoje aforadas em 4 moios de seuada pai[m] 4 courellas hua he que he foreira 
as outras seis, livres] Estas terras do Valle que são dous Cazais andão aRendadas a José 
de Freytas da Vila do Carta-cho de que paga em cada hum anno nove moyos de Sevada 
e hum Barco de Palha . estas são Prazo foreiras em mil e noventa reis a Comenda de 
Alpedriz cimo se ve a f. 13 [9 moios de sevada 1 Barco de Palha] 
Liziria da Praya 
[Prazo Real #Em vidas # Hoje anda por conta da Caza] Estas terras andão aRendadas ao 
Sargento Mor de Alhandra Heronimo Vieyra de Araújo de que paga erm cada hum anno 
trinta moyos de Sevada outo sacos de Ligumes dês Dúzias de Melancias, e seis Barcos 
de Palha. Prazo Real em vidas de que se paga em cada hum anno corenta e sinco al-
queyres de trigo como se ve a f.13 [30 moios de sevada 8 sacos de Legumes 10 duzias 
de Melancias 6 Barcos de Palha] 
fl. 5 
Erdade de Lavra [Morgado # de Catherina Viçente #: hoje anda em 80$000 reis de 
Renda] Esta Erdadeanda aRendada a Manoel Girão da Fregeuzia de S. Lourenço da 
mesma Vila de Lavra por trinta e sinco mil Reis em cada hum anno, e o montado da dita 
ErdadeLivre para o Senhorio, e azeitona dos olivais a pega de meyas e as desoezas por 
sua Conta delle Rendeyro esta fazenda he de Capella e Morgado com as penções como 
se ve a f. 13 [035$000 e o Montado livre e o azeite de mea] 
 # E o moinho da dita Erdade anda aRendado a parte com cuja cobrança corre 
AntonioRoiz de Oliveira de Monte Mor o nouo 
Cazal de Janes 
[Morgado # de Vasco Lourenço# subrrogado por huas terras em otta] Este cazal que fica 
junto a Çintra e constra de cazas terras Vinhas, e Corrais a da aRendado em trinta 
alqueires de trigo, e trinta de Seva-da em cada hum anno a Mário Dioas Regedor, esta 
fazenda he de Capela e Morgado com as penções como se ve a f. 10vº e f. 11 [30 
alqueires de trigo30 alqueires de sevada] 
fl. 5 vº 
Quinta da Vidigueyra  
[Livre] Esta quinta que comprou o Sr. Pedro de Figueiredo que Deos tem parte com a de 
otta não anda aRendada, e a Manda fabricar o feitor da quinta de otta consya somente de 
terras de pam, e por falta de Informação do dito feitor não sabemos o rendimento della 
He livre sem penção nem foro algum 
 
Cazal de Monte Redondo  
[Para Capella do Sr. Ruy de Figueiredo 14$000] Este Cazal que consta tão-bem 
somente de terras de Pam, e parte coma quinta de Otta se fabrica na mesma forma que a 
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quin-ta aSima ditta Cujo rendidmento tam-bem se Ignora; Tem a penção de quatorze 
mil reis que lhe pôs o Sr. Ruy de Figueyredo Avo do Sr. Rodrigo Antonio de 
Figueyredo como se ve a f. 11 
 
fl. 6  
Quinta da Bordalia 
[Penção] Esta quinta ou cazal que Consta de cazas, e terras de Pam anda aRendada a 
AntonioGomes de que paga em Cada hum anno hu Moyo de trigo e hum Moyo e trinta 
alqueyres de Mistura, e huma dúzia de frangas ; 
A pençãode tres mil e seiscentos e quarenta Reis de Senço aos Padres de S. Pedro de 
Alemquer como se ve a f. 12 [1 moio de trigo 1 moio e 30 alqueires de mistura 12 
frangas] 
Mouchão de esfolla Vacas 
[Prazo #Não esta na caza] Huma Liziria defronte do Esteyro da Azambuja Prazo Real 
foreiro ao Al-moxarifado Da dita Vila de Azambuja em hum Moyo de Sevada Como se 
ve a f. 13vº esta fazenda se acha soquestrada ao prezente e não se cultiva. 
fl. 6ºvº 
Quinta do Campo Grande 
[Prazo # em uidas] Esta que consta de humas cazas grandes Se achão ao prezente neste 
anno de 1722 aRenda-das em cada anno, e Junto as mesmas esta hum aorta que anda 
aRendada em 24$000 cada anno o que tudo he Prazo foreiro em vidas ao Cabbido da 
Seê Oriental como se ve a f. 13ºvº [096$000 024$000] 
ORTTA de ssima 
[#Prazo em uidas] Esta Ortta que consta de cazas Vinhas e hum pedaço de olival, anda 
aRendada em 85$000 Cada anno, e he prazo foreiro em vidas aos Padres de S. Vicente 
de Fora desta Cidade Como se ve a f. 14 [095$000] 
ORTTA debayxo 
[#Prazo em uidas] Esta Ortta que consta de cazas Vinha eolival anda aRendada em 
95$000 cada anno e he prazo foreiro aos Padresda Santissima Trindadedesta cidade 
como se ve a f.14 [085$000] 
 
fl. 7 
Cazas pequenas do Campo Grande 
[#Prazo] São treze moradas de cazas as quais andão arrendadas todas humas por outraz 
em a quantia e Soma de 156$000 cada anno Cujo aÇento das tais cazas he foreiro 
emphatiota ao Senado da Canara desta Çidade Como se ve a f. 13 vº [156$000 ] 
ORTTA de D. Fradique 
Esta propriedade que consta de humas cazas ehuns jogos místicos tudo com o pátio 
destas anda aRendada em quarenta e outo mil reis cada anno parte desta fazenda he 
foreira a Jgreja de S. Cruz do Castello desta Cidade cuja qualidade do dito foro se 
Ignora por falta de titulo e a quantia se a f. 10 [048$000] 
Cazas junto aos quintais e por detraz de S. Tiago  
[#Liures] São seis moradas de cazas das quais todas digo as primeiras duas Moradas 
parte dellas se dão pello anor de Deos a quem nellas mora e os mais andares que se 
aRendão emporta a quantia que diverços modadores dão em 23$200. [023$200] 
fl. 7 vº 
OUTRAS duas moradas de Cazas das quais humas que são foreiras a S. Bertolameu em 
vidas cmo se ve a f. 10 vºandão aRendadas em quatorze mil e quinhentos reis, 
[014$500] 
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e as outras que são foreiras emphatiota ao Hospital de todos os Santos desta Cidade 
como se vea f. 10vº andão aRendadas em 26$000 [026$000] 
Outras duas moradas de cazasque partem cin as aSima ditas, e são foreiras a Igreja de S. 
Tiago desta Cidade em Vidas como se ve a f. 10vº andão todas aRendadas a Diverças 
oessias em 33$000 [033$000] 
Cazas da Rua das Parreiras 
[Prazo] Estas cazas que são foreiras ao Cabbido da Seê oriental desya Cidade andão 
digo dês-ta Cidade como se ve a f. 10 vº andão todas aRendadas na soma e quantia de 
38$000 [038$000] 
Cazas da Rua da Atalaya  
[Prazo] Estas cazas que são foreiras em fa-toezim ao Cabbidoda Seê oriental desta 
Çi[da]de como se ve a f. 10vº Andão aRendadas na soma e quantia de 58$000 [058$000 
] 
fl. 8 
Cazas de Castelo Picão 
Estas cazas que são trez moradas andão aRendadas a varias pessoas todas pella quantia 
de 88$200 ; Não consta por Titulo al-gum que tenhão penção, porem o pormetor das 
Cappelas quer que sejão obrigadas a huma capela de Valen-tina de Calvo sobre que 
corre ainda huma cauza . escrivão João Domingues Pontes [088$200] 
Cazas da Cotelaria 
[Capela] Consta por aSento do Sr. Pedro de Figueiredo que Deos tem serem seis as 
moradas de cazas da cotelaria foreiras e pertencentes a Capela que Institu- yo Vasco 
Lourenço de que o dito Sr. era administrador, porem pellos papeis que se acharão não 
consta serem mais que quatro moradas das quais pessue trez Manoel Ferreira Odreyro 
por com-pra que fez no anno de 1716 deque paga em ca-7da huma nno de foro 7$300 
[007$300] 
E outra morada de Cazas a pessue hoje D. Micaella do Espírito Santo Viúva de Miguel 
de Abreu de freitas de que paga de foro em cada hum anno 3$778 [003$778]  
fl. 8 vº 
Quinta das 4 portas 
[Morgado] Esta quinta do lagar das 4 portas que he do morgado de Braz Affonso com 
to-das as suas pertenças se acha hoje aforada e pessuydor della Francisco gomes 
pedreyro ou seus Erdeyros de que paga de foro em Cada hum anno 12$000 [012$000] 
Padrão de Juro  
[Morgado] Tem o sr. Rodrigo António de Figuey-redo 36$000 de juro no Almoxarifado 
de Alenquer cada anno [036$000] 
Padrão de Juro  
[Morgado] Tem mais o dito Senhor de Juro no sobredito Almoxarifado de Alemquer 
60$000 reis cada anno [060$000] 
Padrão de Juro  
[Capella] Tem mais o dito Senhor de juro em cada hum anno no Almoxarifado da Caza 
do Sincos 103$509 [103$509]  
fl.9 
Padrão de Juro  
[Capella] [#este juro trouxe o por hum cazal que tinha o senhor D. Manuel de Souza 
Calhariz na Carregueira em a Lobagueira cujos títulos se achão no Maço 15] 
Tem mais o dito senhor de juro em cada hum anno no Almoxarifado da Portagem 
16$400 [016$400] 
Padrão de tença 
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Tem mais o dito senhor por mercê que sua Magestade lhe fez na mesma forma que a seu 
Pay o sr. Pedro de Figueyredo a pessuya hum tenção de Cem mil reis em cada hum 
anno 100$000 no Almoxarifado da Caza das Carnes. [100$000] 
 
Cazas do Porteiro Mor 
[Morgado]O Porteiro mor Joze de Mello pessue humas cazas místicas com as suas que 
pertencem ao Morgado de Braz Affosnto como se ve por huma es-cryptura no maço 
treceiro aforadas pello Sr. Jorge de Figueyredo com o foro de 3$400 em cada hu anno 
[03$400 ] 
fl. 9º vº 
[Morgado] As Recolhidas do Castello devem pagar ao sr. Rodrigo António de 
Figueyredo de hum pedaço de chão que aforarão da Ortta de D. Fra-dique no anno de 
1660 ao Conde de Atalaya Como Consta da Escriptura que se acha no Maço douze 
huma Galinha ou dous tostois por ella. [hua galinha ou 200 reis] 
 
Cazas da Portagem 
Estas cazas sema de hum morgado que isntituhio Jorge Fernandes de Elvas do qual foi 
futuro sucessor o senhor Henrique de Fi-gueyredo que o nomeou em seu testamento no 
Senhor Rodrigo Antonio de Figueiredo as quais Rendem em cada hum anno a quantia 
de 111$000 [111$000] 
 
fl. 10 
Rellação das Obrigações dos Morgados, e Capellas pençoes, e foros que deve o Sr. 
Rodrigo Antonio de Figueiredo Correa em cada hum anno satisfazer dos Mor-gados, e 
fazendas que pertencem a= Sua Caza 
 
[Morgado] Primeiramente tem o Sr. Rodrigo Antonio de Figueiredo Correa obrigação 
de pagar cada anno destas cazas em que vive que são do Morgado de Bráz affonso 
Correo (sic) o qual instituyo o dito Morgado, aos Padres da Freguezia de S. Thome 
desta Cidade 3$250 para Sesenta e sinco Missas na forma do Testa-mento do mesmo e 
Sua despozição de que se dâ conta no juízo das Capelas (Escrivão Manuel Correa dos 
Santos) [S. Thome miças 65] 
[Prazo] E do mesmo Testamento consta serem as sobredittas cazas foreiras emphatiota 
ao Arma-zem de El Rey em trinta Reis . Porem este foro não â memoria de que se 
pagasse hã muitos annos; E pe-los títulos das ditas Cazas que era imposto em parte 
dellas.[Armazem foro30 Reis] 
[Prazo] A Orta de D. Fradique que hoje se acha mística com ascazas assima ditas parte 
della he prazo foreiro emphatiota a igreja de Sta. Cruz do Castello desta Cidade em 400 
Reis cada anno os quais se pagão aos Padres da dita Freguezia. [Santa Cruz foro 
400reis]  
 fl. 10 vº 
[Prazo #em uidas] Humas cazas por bayxo dos quintais destas são foreiras e, Vidas a 
Igreja de S. Bertolameu desta Cidade em 240 reis cada anno os quais se pagão aos 
Padres da dita Igreja [S. Bertolameu foro 240 reis] 
[Prazo] OUTRAs que partem com as assima dittas prazo emphatiota são foreiras ao 
Hos-pital Real de todos os Santos em 66 reis e hum capam cada anno. [Hospital foro 66 
reis e humcapão] 
[Prazo #em uidas] OUTRAS Duas moradas de Cazas que partem com as aSima ditas ; 
são prazo forei-ro em vidas a Igreja de S. Tiago desta Cidade em 800 Reis Cada anno 
Cujo foro se paga aos Padres da dita Igreja . [S. Tiago foro 800 reis] 
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[Prazo] Humas Cazas na rua das Par-reiras prazo phatoezim perpetuu do Cabbido da 
Seê Oriental desta Cidade são foreiras ao mesmo Cabbido em 400 reis e duas Galinhas 
cada anno [Cabbido foro400 reis e duas galinhas] 
[Prazo # Não existem] Humas cazas na Rua da Ata=Laya prazo phateozim perpetuu do 
mesmo Cabbido de que se paga 415 [reis] duas Galinhas e hum frango cada anno 
[Cabbido foro400 reis e duas galinha e hum frango] 
[Capela # Não existem] Dos foros das cazas da Cotelaria pertençentes a Capela que 
Instituyo Vasco Louren-ço em S. Nicolâo desta Cidade tem o Sr. Rodrigo Antonio de 
Figueiredo Correa obrigação de Mandar dizer 8 [S. Nicolao missas 8 500 reis] 
 
fl. 11 
Outo Miças por quinhentos reis, e pagar a duas merçieyras a mil e duzentos Reis Cada 
Huma em Cada hum anno de que se da conta no Juízo das capelas escrivão Manuel 
Correa dos Santos [S. Nicolao Mercieyra duas a mil e duzentos reis cada huma] 
[Capela #Está reduzida] Tem mais o Sr. Rodrigo António de Figueiredo correa 
obrigação de huma Miça Cotedianna por 30$000 cada anno na Ca-pella de Nossa 
Senhira das Candeas na freguezia de S. Julião desta Cidade ; e 4 Cantaros de Azeite que 
se entregão a irmandade de Nossa Senhora para a Sua aLampada de que se da conta no 
Juízo dos Reziduos Ecleziâstico no cartorio de que foi escrivão Diogo Lopes dorão. 
Pella Almada Sra. D. maria Manoel de Velhena e de seu marido. [S. Julião missa 
cotedianna 30$000] 
[Capela] Tem mais o Sr. Rodrigo Antonio de Figueyredo Correa obrigação de hum[a] 
Miça Cote-dianna por 34$000 em cada hum anno a qual se hade dizer na Ermida de 
Nossa Senhora da Emcarnação da Lobagueyra na forma do testamento do Sr. Ruy de 
Figueyredo para Cuja penção Impôs vinte mil Reis nas Tenças que a Sra. D. Maria 
Manoel de Vilhena lhe deyxou na caza dos Sincos, e porta-gem para a Sua Capela 
aSima dita ; e pôs o dito Sr. os quatorze mil reis no Cazal de Monte Redondo ; não se 
acha Clareza por donde conste Se tenha dado conta desta Capella [Nossa Senhora da 
Emcarnação missa cotedianna 34$000]  
fl. 11 vº 
[Capela] Tem mais o dito Senhor obrigação de pagar aos Padres de S. Bento de 
Xabregas tres mil reis cada anno para Sincoenta miças pella alma de hum Instituydor do 
Morgado da Lobagueyra cha-mado tambem o Sr. Ruy de Figueiredo; E assim tambem 
darem em Cada hum anno de Esmolla aos Padres Capuchos de qualquer Convento huns 
Hábitos . # tres habitos cada anno aos frades de S. Francisco de qualquer mosteiro da 
observançia #e dasse conta desta capella no carto-rio de João Domingues Pontes. [S. 
Bento de Xabregas 50 missas 3$000 # <palavra riscada> 3 habitos <palavra riscada> 
aos Religiozos da observância; comummente dasse em Alamquer ao oratorio de S da 
Canª(?) e ao convetno das Virtudes] 
[Capela] Tem mais o dito Senhor obrigação de Mandar dizer trez miças na igreja de 
Otta da Capela que Instituyo Manuel Nunes pella alma de hua defunta em cada hum 
anno Cuja obrigação he Imposta em huma fazenda que foi Sua e se acha mística Com 
dita Quinta < riscado: na mesma> [Igreja de Otta missas 3]  
[Capela # Aonde está a insti-tuição?]] Na mesma Igreja tem mais o dito Senhor 
obrigação de Mandar dizer outras tres miças por defuntos da Capela que Instituyo 
AntonioGo-mes da Dolhalvo, Imposta enta obrigação em hum olival que se acha Vnido 
a mesma quinta nos - passos. [Igreja de Otta missas 3]  
fl. 12 
[Penção] Tem mais o Sr. Rodrigo Antonio de Figueiredo Correa obrigação de pagar tres 
cântaros de Azeite cada anno para a Lâmpada do Santíssimo da Igreja de Otta penção 
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que impôs no olival dos passos Junto a dita quinta Sua Avô Sra. D. Margarida de 
Menezes. [Ao Santisso de Otta 3 cantaros de Azeite] 
[Penção] Tem mais o dito senhor obrigação de dar de Esmolla trez cantaors de Azeite 
cada anno, a Nossa Senhora das Neves na forma de hum escrito que aos Religiosos de 
Santo Deos fez seu Pay o Sr. Pedro de Figueiredo que Deos tem cuja penção impôs n a 
estacaria nova que mandou plantar. [Nossa Senhora das Neves de Monte Redon-do 3 
cantaros de Azeite] 
[Prazo # Veja-se o Tombo da igreja] Tem mais o mesmo Sr. obrigação de Pagar hum 
Cruzado de foro aos Padres de Santo Estevão de Alenquer de hum ollival que lhe he 
foreiro Prazo emphatiota o qual foi do Padre João Roiz Louzão [foro S. Estevção de 
Alem-quer 400 reis] 
[Sensu# Veja-se se ho Tombo na igreja]] Tem mais o dito Senhor obrigação de pagar 
em Cada hum anno aos <mesmos> Padres de S. Pedro de Alenquer tres mil, e seisçentos 
e quarenta Reis de Sençu para setenta e trez Miças por huma Verba do testamento de 
Dom Santo Estêvão da dita igreja Senssu 3$640]  
fl. 12 vº 
Dom Ayres senhor que foi da dita fazenda. 
[Prazo #em uidas] A quinta do Carregado he Prazo em vidas foreiro as merçieyras da 
Raynha de S. Estêvão de Alenquer de que se paga cem alqueires de trigo, e simco mil 
reis em dinheiro Cada anno. [#He primeyra vida Rodrigo António de Figueiredo] 
[Mercieiras da dita vila foro 100 alqueires de trigo e sinco mil reis] 
 
[Prazo #em uidas] E Vnida a dita quinta Do Carre-gado Se acha huma terra a que 
chamão A brandoa prazo em vidas foreiro tambem as mesmas Merçi-eyras em Vinte 
alqueires de trigo, e vinte de Sevada em cada hum anno . [#He primeyra vida Rodrigo 
António de Figueiredo] [as mesmas 20 alqueires de trigo e 20 de sevada]  
 
[Prazo #em uidas] A quinta de Monte de Loyos Junto â do Carregado he foreira aos 
padres de S. Domingos desta Cidade de que se paga aos ditos d~es mil reis em cada 
hum anno; Não se sabe a qualidade do foro por se não achar titulo. [# he em vidas 
fezsse nouo prazo com acrescentamento de 400 reis em 1725 são agora 10$400] [#He 
primeira vida o Sr. Rodrigo Antonio de Figueiredo”] [S. Domingos de Lixboa foro 
10$<4>00]  
 
fl. 13 
[Prazo # são 7 courellas o foro he de hua (sic)] As terras do Valle Junto a Santarém são 
foreiras a Comenda de Alpedris de que se paga em cada hum anno Mil e noventa Reis ; 
Não se Sabe a qualidade do foro por se não achar titulo [A comenda de A foro 1090] 
[Morgado # Capela de Catherina Vicente] A Erdade de Lavra [várias palavras rasuradas 
e ilegíveis] do Morgado que Instituhyo Catherina Viçente tem a obrigação de huma 
Mica cantada no dia de Nossa Senhora das Candeas no seu Altar e Capela da Fregeuzia 
de São Jolião desta Cidade Vesporas de Defuntos, e hum noctur-no, e no outavario dos 
Santos, outra Miça can-tada [#De que he escrivão João Domingues Pontes.] [S. Jolião 2 
missas cantadas vesporas s.. nocturno] 
[Prazo Real em uidas] As Lizirias da Praya Prazo Real foreiro em vidas se paga dellas 
em cada hum anno ao Almoxarife de Alcoelha [Almoxarifado de Alcoelha foro 45 
alqueires de trigo]  
 
fl.13vº 
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Alcoelha quarenta e Sinco alqueires de trigo. He terceira vida Rodrigo Antonio de 
Figueiredo  
[Prazo Real# não existe] O Mouchão de Esfolla Vacas Prazo Real que hoje se acha 
soquestrado se pagava delle em cada hum anno ao Almoxarife de Azambuja hum moyo 
de Sevada. [Almoxarifado de Azambuja foro hum moyo de sevada] 
[Prazo# em uidas] As Cazas grandes de Campo grande com orta que esta ao pêe de-Las 
tudo Prazo foreiro em Vidas ao Cabbido da Seê oriental desta Cidade ; se paga em cada 
hum anno dellas mil e trezentos, e trinta e tres reis, e sis Galinhas, e dous 
frangos[cabido foro 1$333 e 6galinhas e 2 frangos] 
[Prazo] As Treze Moradas de cazas sitas no mesmo Campo grande junto as a Sima ditas 
; cujo aSento he prazo emphateozim 
fl. 14 
phateozim â Camara desta Cidade de que se paga em cada hum anno quarenta Reis. 
[camara foro 40 reis] 
 
[Prazo# em uidas] Huma Orta sita no mesmo Campo grande Prazo foreiro em Vidas aos 
Padres de S. Vicente desta Cidade. Se paga em cada hum anno 1200 e quatro Galinhas. 
[S. vicente de fora foro 1$200 e 4 galinhas] 
 
[Prazo# em uidas] OUTRA Orta sita no mesmo Campo grande Prazo foreiro em Vidas 
aos Padres da Santissoma Trindade desta Cidade Se paga em cada hum anno 20$000 He 
primeira vida Rodrigo Antonio de Figueiredo [Tindade foro 20$000] 
 
[Prazo# em uidas] A quinta de Otta Prazo foreiro em- Vidas as Freiras de Odivellas Se 
paga della em cada hum anno ás mesmas freiras 12$000 [Odivellas foro 12$000] 
 
fl. 14 vº [em branco]  
fl. 15 
Memoria das fazendas que pessuya o Sr. Pedro de Figueyredo que Deos tem, e de 
que se achava de posse athe seu falecimento aSim Livres como Morgado Qualidade 
dellas e Títulos, e papeis que se- acharão a ellas pertencentes 
 
Primeiramente as cazas sitas ao chão da feira que partem com o recolhimento do 
Castello as quaes com todo o seu asçento quintais, e torre do muro e serventias delle; 
Erdou o Senhor Jorge de Figueiredo [4º avô do sr. Rodrigo Antonio de Figueredo – na 
entrelinha] como Suçeçor e primeiro nomeado no Morgado que fez Braz Affonso 
correa, como consta do seu Testamento e Instituyção feito no anno de 1520 Com 
obrigação de 3$250reis que se pagão cada anno aos Padres de S. Thome desta cidade 
para seçenta e cinco Miças de que se dá conta no Juízo das Capelas (…), e do mesmo 
Testamento consta serem as ditas cazas foreiras emphatiota para sempre ao Armazém de 
El Rey em 30 reis.  
(…) 
fl. 15 vº  
Memoria 
Em o mesmo Maço se acha huma memoria escrita pello Sr. Pedro de Figueiredo dando 
larga noticia da demanda que seu Pay o Sr. Ruy de Figueiredo trouxe sobre a quinta das 
quatro portas que seu Avou o Senhor Jorge de Figueiredo tinha aforado, como também 
hua escriptura das cazas que hoje pessue o Porteiro Mor sobre as quais trouxe também 
demanda o Sr. Ruy de Figueiredo, 
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Em o mesmo maço treçeiro se acha huma escriptura de Doação que Braz Affonso 
Correa fez a seu Ne-to o Sr. Jorge de Figueiredo quarto Avou do Senhor Rodrigo 
Antonio de Figueiredo da dita quinta do Lagar das quatro portas de que tomou posse em 
6 de Setembro de 1522 
fl. 16 
Junto com as mesmas cazas aSima ditas se achão, hoje místicas as cazas, e Orta que 
forão de D. Fradique Manoel que Vem a ser o Pátio de Bayxo donde estão as 
Estribarias, e cucheyra, e ainda algumas cazas antigas, o que tudo para melhor 
acomodamento comprou o Senhor Pedro de Figueiredo aos Condes de Atalaya no anno 
de 1684 por escriptura selebrada nas nottas do Tabalião Do-mingos da Silva no oficio 
que de prezente serve Thomé Freyre de Araújo, e desta propriedade ou parte della se 
pagão a Igreja de Santa Cruz do Castello 400 Reis de foro emphtiota cada anno de que 
não há escriptura de aforamento ou Reconhe-cimento 
Com as mesmas se achou huma escripturra de aforamento de hum pedaço de chão da 
horta [rasurado] de D. Fradique que D. Álvaro Manoel Conde de Atalaya no anno de 
1660 aforou as recolhidas do Caste-Lo com obrigação de que estas pagarião em cada hu 
anno huma Galinha ou duzentos Reis. [Aforamento] 
fl. 16 vº 
[Titulos Maço 11] Humas cazas que se seguem logo aos quintais destas, e ficão defronte 
do paçadiço chamado de D. João de Castro as quais o Sr. Pedro de Figueyredo Comprou 
no anno de 1715 a Luis Machado Celeyro: não tem peção alguma nem foro Como 
consta de escriptura de Compra e outras mais antigas que se acharão apensas a ella, as 
quais to-das estãono maço onze.  
[Titulos Maço 11] OUTRA morada de ca=zas que o dito Senhor Pedro de Figueyredo 
Comprou no anno de 1717 ao Padre Manoel Thomaz filho do dito Celey-ro que partem 
com as aSima dittas não tem penção nem foro como consta da escriptura e carta de par-
tilhas do dito Padre a ella junta o que tudo se acharâ no mesmo Maço onze 
fl. 17 
[Titulos Maço 11] Mais duas Moradas de cazas que o dito Senhor Comprou no anno de 
1714 aos Irmãos do Santíssimo de S. Thiago desta cidade que partem com as aÇima 
dittas das quais humas são prazo em vidas fo-reiras a Igreja de S. Bertholameu desta 
Cidade Oriental em duzentos e quarenta Reis com ose Vê a f. 10vº E outras prazo 
emphatiota foreiro ao hospital Real de todos os Santos de Lixboa Ocçidental em 66 reis 
e hum Capão Como se vê a f10 vº 
Destas cazas se achou a escriptura de Com-Pra [digo de promessa e venda], e assim 
mais junto a ella a Sentença de quitação do testamento de Francisco Correa, e a 
Escriptura de Compra que este fez das ditas cazas no anno de 1643, e dous 
emcabeçamentos do hospital Real, huma do anno de 1622 outro do anno de 1676 feito 
ao dito Francisco Correa; Porem não se achou escriptura algua de emprazamento de S. 
Bartolomeu e pella escriptura de Compra não consta que o Senhor Pedro de Figueyredo 
pedisse Liçença aos senhorios porem declarasse nella que os mêsmos obrigavão a dita 
Irmandade de S. Tiago a quem Francisco Correa deixou as ditas cazas que as vendeçem, 
e com efeito se puzerão a esse respei-to na praça, e o dito Senhor Pedro de Figueyredo 
Lan-çou nellas e se lhe aRematarão, e como ao depois se lhes seguio entender a 
Irmandade que as cazas Valião Mais se ajuntou o dito Senhor Pedro de Figueiredo em 
se  
fl. 17 vº 
Se mandarem avaliar, o que com efeito se fez, e-perçedeo a escriptura com Mayor 
preço. 
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[Titulos Maço 11] Mais duas Moradas de cazas que partem com as açima ditas que o 
senhor Pedro de Figueyredo aRematou no anno de 1711 por execuçãoq eu nellas se 
fazião pellos Contos a João da Gama Solema as quais são prazo em vidas foreiras a 
Igreja de S. Tiago desta Cidade Oriental em 800 reis cada anno como se ve a f. 10 vº 
Destas cazas se achou a carta de aRematação com o auto de posse, e pella dita consta 
pedirsse Liçença ao Senhorio, e conçeder sse com obrigação de Renovação.  
fl. 18 
Humas cazas na Rua das Parreiras prazo phatuyzim perpetuo foreiro ao Cabbido da Seê 
Oriental detsa Çidade em 400 reis Cada anno e dias Galinhas como se ve a f.10vº 
Destas fez Doação a Srª D. Heronima Lobo ao Sr. Ruy de Figueyredo no anno de 1675; 
e a retificou no anno de 1688 Cujas Escripturas se achão no Maço 19, Como também o 
auto da posse que o dito Senhor Ruy de Figueiredo mandou tomar, de quem passarão ao 
Sr. Pedro de Figueyredo Com todos os mais prazos que nelle nomeou por seu 
Testamento que se acha no Maço 9 como tambem o dito Senhor Pedro de Figueyredo 
em que nomeou todos os Prazos em seu filho Primo Genito o sr. Rodrigo Antonio de 
Figueyredo; E deste prazo fez Reconheçimento o Sr. Pedro de Figueiredo no anno de 
1720, e o tem feito o Sr. Rodrigo Antonio de Figueyredo neste prezente anno de 1722, 
os quais no Maço 13 se acharâ. [O anno da ratificação foi erro porque foifeita em 17 de 
Fevereiro de 1678; e a dita senhora faleceo em 1 (...) de Junho de 1678]  
 
fl. 18 vº 
[Titulos Maço 9 e Maço 13 #Estas cazas deixou a senhor D. Maria Henriques a seu tio 
(sic) o sr. Ruy de figueiredo em 16367 e assim he engano o dizerse que as deixou a 
Senhora D. Maria de Lima] Humas Cazas na Rua de Atalaya prazo phatuezim perpetuu 
foreiro ao Cabbido da Seê Oriental desta Cidade em 415 (sic) duas galinhas [# Estas 
cazas deixou a sra. D. Maria Henriques a seu Tio o Sr. Ruy de Figueiredo em 1636 e 
assim he engano o diser se que as deixou a Sra. D. Mariana de Lima.] como consta de 
huma verba de seu testamento que se acha no Maço 9 ao Sr. Jorge de Figueiredo que 
morrendo menino, passarão a seu Pay o Sr. Ruy de Figueyredo, o qual, com os mais 
prazos as nomeou em seus testamento que esta no Maço 9, em seu filho o Sr. Pedro de 
Figueiredo (…) [e depois ao filho e deste ai neto].  
Destas mesmas cazas fez o Sr. Pedro de Figueiredo reconhecimento ao Cabbido no 
anno de 1720, e o Sr. Rodrigo Antonio de Figueiredo o tem fez neste prezente anno de 
1722 os quais se achão no Maço 13. 
 
fl. 19 
[Titulos Maço13] HUMas Cazas em Castello Picão Místicas com Varios morado- res 
que se dis serem três Moradas, as quais são Livre e izentas sem pencas nem foro como 
consta dos decu-mentos que se achão no Maço 13 e junto aos mesmo esta o auto da 
posse que o Sr. Ruy de Figueyredo tomou destas cazas no anno de 1663 por falecimento 
da Sra. D. Maria Manoel de Velhena de quem foi testamenteiro e VniversaL Erdeiro. 
Porem advirta-se que hâ muitos annnos corre contra o Sr. Pedro de Figueyredo que 
Deos them huma Cauza no Juízo das Capelas Escrivão João Domingues Pontes com o 
pretexto de que estas cazas tem huma obrigação de Capela de Valentina de Calvo na 
Trindade sobre que tudo junto aos mesmos Títulos se acha uma Informação do Sr. 
Pedro de Figueyredo que Deus tem os quais papeis todos se achão no maço 13, aonde 
também se acha que estas cazas tiverão também hum retro que o Sr. Ruy de Figueyredo 
que Deos tem Distratou no anno de 1664. 
 
fl. 19 vº 
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[Titulos Maço13 Posses Maço 10] A Capella de Casco Lourenço sita em S. Nicolao 
desta cidade de Lixboa occidental de que foi o Sr. Ruy de Figueyredo por falecimento 
da Sra. D. Maria Manoel de Vilhenna e ao depois o Sr. Pedro de Figeyredo (…) de que 
se paga em cada hum anno a duas Merçieyras 1200 reisa cada huma e 8 miças por 500 
reis (…) Tem 4 moradas de cazas foreiras das quais pessue 3 Manuel Freyre ODreiro, e 
huma D. Micaella do Espírito Santo filha de André Roiz Baynheiro e Viúva que ficou 
de Miguel de A-breu Freitas as quais casas todas estão sitas a entrada da Cotellaria, o 
que tudo aSima Consta pellos deComentos (…). Onde também se acha a instituyção da 
mesma Capela e por ella se ve pertencer também a mesma o cazal de Jannes em Cintara 
que por fallecimento da Sra. D. Maria Manoel de Velhena o pessuyo a Sra D. Heronima 
Lobo como consta do auto de posse que huma e outra tomarão se achão no Maço 10, 
aonde tam 
fl. 20 
Também esta o auto de posse que o Senhor Rodrigo António mandou tomar este de 
1722. 
Advirto porem que o Sr. Pedro de Figueiredo que Deos tem por memoria sua que as 
cazas aSima ditas da Cutelaria São seis Moradas porem entende çe será com as próprias 
em que as - Merçieyras Vivem na fomra da Instituyção.  
[# Titullos maço 8º Maço 9º e posses Maço 20] Humas cazas nobres no Campo grande 
com hua ortta, prazo foreiro em vidas a See de Lixboa oriental (…) de que fez 
reconhecimento o Sr. Pedro de Figueyredo 3ª vida no anno de 1719, e prezentemente 
neste anno de 1722 tem feito novo emprazamento(…). 
Duas ortas que hoje se achão redu-zidas a huma somente prazo foreiro em vidas [# o 
mesmo]  
fl. 20 vº 
Vidas aos Padres de S. Vicente de Fora desra cidade de Lixboa oriental(…) de que fez 
novo emprazamento o Sr. Pedro de Figueiredo que Deos tem (…) 
[#Titulos o mesmo] OUTRA Ortta prazo foreiro em vidas aos Padres [d]a Santíssima 
Trindade dês-ta cidade de Lixboa occidental de que se pago o foro(…) De huma 
certidão que(…) se acha tirada do Cartório do dito Convento consta que o sr. Pedro de 
Figueiredo que Deos tem Já não tinha Vida neste prazo, e devia pedir renovação o que 
não fés, em cuja diligençia se acha agora o Sr. Rodrigo Antonio de Figueiredo. 
[#Titulos o mesmo] No mesmo sitio do Campo grande estão treze moradas de cazas 
cujo ascento he prazo emphatiota foreiro a Camara desta Cidade de Lixboa (…); de que 
fez reconhecimento o Sr. Pedro de Figueiredo que Deos tem no anno de 1720 o qual se 
acha com outro mais antigo  
fl. 21 
[Antigo Maço 8º #Nomeação da Dona Maria de Lima No testamento com que faleceo a 
4 de Agosto de 1662.] Estes quatro prazos aSima sitosno Campo grande nomeou no 
testamento com que faleçeo a Sra. D. Maria de Lima em o Sr. Jorge de Figueiredo seu 
sobrinho, e irmão do Sr. Pedro de Figueiredo que Deos tem que por falecer menino 
passarão a seu Pay, o Senhor Ruy de Figueyredo, e deste por nomeação que fez em seu 
testamento a seu filho o Sr. Pedro de Figueyredo a quem também tinha Já por escriptura 
que se acha junta com o mesmo testamento (…) feito outra nomeação que pessuya;(…) 
fl. 21vº 
[#Titullos Maço 64] Hum morgado na Loba-gueyra que consta de treze casais, e alguns 
foros mais (…) o qual instituyo o sr. Ruy de Figueiredo no anno de 1517 como se ve da 
pro-pia Instituyção que se acha no Juízo das Capelas escrivão João Domingues pontes 
aonde se da Conta da Capela de S. Bento de Xabregas a que esta vinculado este 
Morgado(…) e no mesmo lugar da Lobagueyra se conservarão sempre os sobre dittos 
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Senhores por Padroeyros da Ermida de Nossa Senhora da Emcarnação aonde tem seu 
Carneyro e se achão alguns sepultados Como Vltimamente o foy o Sr. Pedro de 
Figueyredo e sua Molher a Sra. D. Francsica Ignes de Lencastre; 
(…) 
fl.22 
[#há 285 anos] Huma quinta em Otta pra-zo foreiro em vidas as freiras de Odivellas 
(…) esta comprou o Sr. Ruy de Figueiyredo (…) no anno de 1499 a Bertholameu Pires 
e dua molher (…) Com a qual quinta entre algumas fazendas que a ella os suçeçores 
ajuntarão, e comprarão se achão hoje místicas as fazendas de duas Capelas(…) o que 
consta melhor pello livro da Igreja de Otta; e assim se acha aNexo a dita quinta o Cazal 
do Monte Redondo que tem uma penção bde catorze mil reis para a Missa Cotediana 
que o Sr. Ruy de Figueiredo por seu testamento que instituyo (…) [ # e a mesma se acha 
junto outro prazo de S. Estêvão de Alemquer como abaxo se dis, e 300$000 de fazenda 
do morgado] 
[#Cazal de Monte Redondo como veyo a esta caza vide a f. 25 vº] Com esta mesm 
quinta se acha tambem místico outro prazo da Igreja de S. Estêvão de Alenquer de que 
se paga o foro como se ve a f. 12 E assim também outras fazendas com as penções que 
lhe pôs as Sra. D. Margarida de Menezes e o Sr. Pedro de Figueyredo como se ve a f. 
(sic) [Otta prazo foreiro a Santo Esteuo] 
Junto com a mesma quinta se acha hoje as que estão vinculadas pello testamento da Sra. 
fl. 22 vº 
Da Sra. D. marianna Coutinho no Cartório do Escrivão Pedro Castro Correa 
Desta quinta e suas pertenças se achão varios títulos (…) somente falta o em-
prazamento ou reconhecimento de olival emphatiota aos Padres de S. Estêvão de 
Alenquer. 
Místicas com a dita quinta de otta se acha também as fazendas que pella verba do 
testamento da Sra. D. Marianna Coutinho se vincullarão ao Morgado desta caza no 
cartório do escrivão Pedro de Castro Correa 
A quinta da Vidigueyra que comprou o Sr. Pedro de Figueyredo he sem penção nem 
foro algum como tudo melhor se pode Ver dos papeis que se achão no Maço 7 
Nas vizinhanças da mesma quinta se acha outra a que chamão da Espiçandeira da 
Bordalia, a quoal he huma das que se conthem na Doação que fez a Sra. D. Heronima 
Lobo ao Sr. Ruy de Figueyredo como Já temos ditto; e tem de sençu aos Padres de S. 
Pedro de Alenquer 3$640(…)  
fl.23 
E a mesma senhora declarou não ser prazo e a obrigação he por uma verba de 
testamento de D. Ayro Senhor que foy da dita fazenda. 
A quinta do Carregado que consta de terras e pão(?) a qual he também das Doadas pella 
Sra. D. Heronima Lobo, e Prazo foreiro em Vidas âs merçieyras da Raynha de S. 
Estêvão de Alenquer, em dois moyos de trigo e vinte alqueires de sevada,e sinco mil 
reis em dinheyro. 
Advirto porem que isto são dous prazos e em ambos foi 3ª vida o Sr. Pedro de 
Figueiredo como consta dos Emprazamentos que se acharão fei-tos no anno de 1651. [... 
da Brandoa] 
 
Outra quinta a que chamão Monte de Loyos porto do Carregado a qual he hu-ma 
também das Doadas pella Sra. D. Heronima Lobo a qual he foreira aos Padres deSão 
Domin-gos desta Cidade em dês mil reis como se ve a fl.12 vº [#Não se sabe a 
qualidade do Prazo porque se não acha titulo #He em vidas.] 
fl. 23 vº 
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[#Terras do valle 1 courella foreira e as 6 liures] As terras do Valle junto a San-tarem 
que são dous cazais Cuja fazenda he hua também das Doadas pella Sra. D. Heronima 
Lobo as quais terras são foreiras a Comenda de Alpedriz em Mil, e noventa reis 
(…)[escrito por outra mão: “Não se sabe a qualidade do Prazo porque se não acha titulo 
digo escriptura alguma de emprazamento. He prazo fateozim huma (…)courella ; as seis 
são livres. 
Huma herdade em Lavra junto a Monte Mor o novo a que chamão de S. Lourenço que 
consta de cazas terras Montados, e hum moinho o que tudo pertence a capela de 
Catherina Viçente sita em S. Julião desta cidade de que se dá Conta no Juízo dos 
Rezidoos (…) cuja institu-yção se não achou e se deve tirar na forma que se tem apon-
tado. [escrito por outra mão: já se tirou e esta no Maço 25] 
fl. 24 
Hum cazal em Lavra digo humas Lizirias na praya Junto a Salvaterra prazo foreiro a 
Sua Magestade por Renovação feita no an-no de1639 em que foi segunda Vida o Sr. 
Pedro de Figueyredo, e Com as mesmas Lizirias se achão Místicos huns Corredores de 
que também o ao Sr. Ruy de Figueyredo se fez Merçe de em-prazarde que tudo se achão 
varios títulos, e re-querimentos que persederão. 
Humas terras defronte de Azambuja que ficão dentro no Tejo que as serca prazo 
também real, porem não se acha titulo nem ao Senhor Pedro de Figueiredo foy posivel 
des Cobrillo Mas sempre pagou o Costumado foro ao Almoxarifado da dita Vila de 
Azambuja. 
fl. 24 vº 
Huns foros na vila de Covilhã, e mais lugares anexos a elle a que chamão Maninhos de 
que foi doNata-rio o Sr. Ruy de Figueyredo Seu Pay e Avôs Como consta de huma carta 
de Merçe passa-da em 1648 sobre que o Sr. Pedro de Figuey-redo fez huma justificação 
no anno de 1680 e Como nunca tombou os tais foros, e os Luga-resse foram exemindo 
de pagarem os foros os-bre p qie tem havido Varias Contendas e com a diligencia de Se 
tombar há muitos annos que se não cobra nada. 
fl. 25 
Tem mais o Sr. Rodrigo Antonio de Figueiredo quatro Padrões de Juro que se estão 
pondo corren-tes a Saber hum de 103$509 No almo-xarifado da Caza dos Cincos, e o 
outro de 16$400 no Almoxarifado da portagem os quais dous Pa-drões deyxou a Sra. D. 
Maria Manuel de Velhena a seu Primo o Sr. Ruy de Figueyredo a seu digo com há de 
constar do seu testamento que se deve Buscar aonde o tendo apontado, e deyxou esta 
Sra. Estaz tenças com obrigação de huma missa Cotedianna em S. Julião por trinta mil 
Reis Cada anno, e São mais sobre as dittas tenças obrigadas em vin-te mil reis para a 
missa Cotedianna que o Sr. Ruy de Figueyredo deyxou em seu testamento que se 
disseçe por trinta e quatro mil Reis cada anno em N. Sra. Da Emcarnação da Lobagueira 
Tem mais o dito Senhor duas tenças de Juros a Saber huma de 36$500 no almo-xarifado 
de Alenquer, outra de 60$000 no sobreditto almoxarifado também, e por se andarem 
pondo correntes os Padrões e se não achar noticia particular nao sey 
fl.25vº 
Sey se tem alguma obrigação e por onde Vierão a esta caza. 
[# a dia i de julho] #O Monte Redondo Veyo a esya caza (…) em tempo do Sr. Ruy de 
Figueiredo no Anno de 1670 por falecimento da Sra. D. Marianna Couti-nho May do Sr. 
André de Figueiredo Coutinho que foy cazado com a Sra. D. marianna de Lima e o 
deixou ao dito sr. Ruy de Figueiredo em seu testamento com a pensão de que daria as 
freiras do Calvário de Évo-ra Seis mil reis cada anno para sempre ou cem mil reis por 
hua os ues. 
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[Cinco folhas em branco]  
fl. 30 
 
Relação de todos os papeis que se acharão por faleçi=mento do Senhor Pedro de 
Fi=gueyredo que Deos tem que o Senhor Rodrigo Antonio de Figueiredo Correa 
manda lançar por Lembrança neste livro co=mo tambem ajuntar os que vão a 
cresçendo e lhe perten-cem 
 

Maço 1ºGaveta 16ª do 2º contador 
 
# Padrão de 100$ de tença na caza das carnes por mercê feita ao Senhor Rodrigo 
Antonio de Figueiredo passado a 20 de Junho de 1722 
 
# Padrão* de 103$509 reis de juro pertençentes a cappela de D. Maria Manoel de 
Vilhena assentados no Almoxarifado da Portagem passado a 10 de julho de 1722 [# 
*soRogauei (?) este juro pela cazas da Carregueira que hera do Sr. D. Manoel de Souza] 
 
# Padrão de 60$000 de juro do Morgado assentados no Almoxarifado de Alemquer 
 
fl. 30vº 
Passado a 11 de Junho de 1722 
# Padram de 36$500 de tença cada anno de juro do Morgado assentados no 
almoxarifado de Alemquer passado a 11 de Julho de 1722 

 
fl. 31 

Masso 2ºGaveta 1ª 
 
Carta da Comenda de S. Pedro de Mer=Lim por merçe feita por El Rey D. Fellippe no= 
anno de 1617, ao senhor Fr. Cristóvão Soares por Vacatura de Fernam Miz’. de Souza. 
Carta da mesma comenda de S. Pedro de Mer=lim por mercê feita por El Rey D. João o 
4º no an=no de 1653 ao Sr. Ruy de Figueyredo por= Vacatura do dito Senhor 
Christovão Soares. 
Carta da mesma Comenda de S. Pedro de Merlim por merce feita por El Rey D. Pedro 
no anno de 1684 aos Sr. Pedro de Figueiredo por vacatura de seu Pay o sr. Ruy de 
Figueiredo  
Carta da Comenda do Salvador da Vila de Santarém por mercê feita por El Rey D. João 
o 4º no anno de 1641 ao Sr. Jorge de Figueiredo por= Vacatura de Thomas Borralho. 
Carta da Comenda de S. Salvador de Cas-tellãos por mercê feita por El Rey D. Afonso 
o 6º no anno de 1657 ao Sr. Ruy de Figueyredo por= Vacatura de Nuno Pessoa de 
Aragão 
Carta da mesma Comenda de S. Sal=vador de Castelãos da Ordem de Crixpto por mercê 
feita por El Rey D. Pedro no anno de 1684 ao Sr. Pedro de Figueiredo por Vacatura de 
seu Pay o Sr. Ruy de Figueyredo. 
 

fl.31vº 
Carta da Comenda de S. Tiago de Besteiros da ordem de Crixpto por mercê feita por El 
Rey D. Fel=Lippe no anno de 1636 ao Sr. Ruy de Figueyredo por Vacatura de Luis 
Torres. 
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Carta da mesma Comenda de S. Tiago de Besteiros por mercê feita por El Rey D. Pedro 
o 2º no anno de 1684 ao Sr. Pedro de Figueiredo por vacatura de Seu Pay os Sr. Ruy de 
Figueiredo. 
Carta da Comenda de S. João Baptista de Sinfaens da Ordem de criXto por mercê feita 
por El Rey D. Affonso 6º no anno de 1657 ao sr. Ruy de Figueyredo por vacatura de 
Álvaro de Souza e Távora. 
Carta da mesma Comenda de S. João Baptista de Sinfaens por mercê feita por El Rey D. 
Pedro o 2º no anno de 1684 ao Sr. Pedro de Figueyredo por Vacatura de seu Pay o sr. 
Ruy de Figueyredo. 
Carta de Padrão de Cem mil reis cada anno com hum habito de Crixpto por merce feita 
por El Rey D. João o 4º no anno de 1653 ao sr. Henrique de Figueyredo e Souza 
emquanto não fosse provido da Comenda de Lotte de trezentos mil reis, e os ditos Cem 
mil Reis consignados nos bens do Conde de Figueyró auzente em Caste=La. 
Carta de Padrão de Cem mil Reis cada anno por merce feita por El Rey D. João 

 
fl. 32 
D. João o 4º no anno de 1655 ao Sr. Ruy de Figueiredo de Âlarcam em sua vida 
consignados na caza das carnes, e com os ditos satisfeito de todo da promeça de Mil 
cruzados de Renda com que fora respondido. 
Copia do Padrão de Cem mil reis por merce feita por El Rey D. Pedro o 2º no anno de 
1684 ao sr. Pedro de Figueyredo em sua vida por Vacatura de seu Pay consignados na 
mesma Caza das Carnes aqual se acha Junta com as Varias Pitiçoens, e certidões para 
haver pa-gamento desde o tempo em que se lhe fez a merce athe o em que se lhe passou 
o Padrão. 
Carta de previlegio digo carta da Capi=tania da fortaleza de Damão por merce feita por 
El Rey D. Fellippe ao Sr. Jorge de Figueyredo no anno de 1630 
Hum Padrão de douze mil reis de tença cada anno afectivos no Almoxarifado dos 
vinhos nesta Cidade por merce feita por El Rey D. Pedro ao Sr. Henrique de Figueyredo 
em vida a titulo do habito de Crixpto, e passado o dito Padrão no anno de 1702 
OUTRO Padrão de 188 000 (sic)cada anno afectivos no mesmo Almoxarifado dos 
Vinhos por merçe feita por El Rey D. Pedro ao Sr. Henrique de Figueyredo e passado o 
dito Padrão no anno de 1702 
Hum Previlegio consedido Pello sr. Rey  
fl. 32 vº 
Rey D.Manoel ao sr. Ruy de Figueyredo escrivão de sua fazenda e fidalgo de sua caza 
como se fosse Dezembargador Cujo Previlegio he o que se acha emCorporado na 
ordenação no Livro 2º titulo 59. Foi passadp em Extremos em 22 de Dezembro de 1496 
fl. 33 

 
Masso 3ºGaveta 1ª 

Hum Emprazamento que fez o Senado da Ca-mara desta cidade a Ayres da Silva 
Camareiro Mor de El Rey de hum quintal e o chão junto das suas cazas do Castello que 
lhe tinha dado El Rey: Por foro de cem reis por dia de S. João Baptista o qual pella parte 
da rua tinha dês bra-ças de Craveira, e de Largo outo braças, e ao longo da Rua quatro e 
meya foi feito em 6 de Março de 1499 Cujo foro remio e Comprou Braz Affonso em 
Agosto de 1503 
Huma Escriptura de compra que fez a Ayres da Silva e sua mulher Braz Affonso correa 
de humas cazas quintal, e estrebarias junto da porta do castello de Santa Maria da 
Alcaçova e com a propriedade foreira emfahtio-ta aops Armazéns de El Tey cuja 
compra se fez no anno de 1499 
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OUTRA Escriptura de Compra que fez ao sobredito Ayres da Silva o dito Braz Affonso 
Correa de outras cazas estrebaria, e quintal foreiro aos Armazéns de El Réu em Cem 
reis cada anno em fateozim perpetuu cuja compra se fez em Junho de 1499 
OUTRA Escriptura de Compra que fez o dito Braz Affonso Correa em Agosto de 1503 
de hum chão e quiontal foreiro a Çidade 
fl.33 vº 
A Cidade de Lisboa, â mesma Cidade por seu Vereador Pedro de Castelo Branco que 
tinha faculdade de El Rey, e Alvará para vender algumas propriedades para ajuda da 
caza de S. Sebastião, e suas obraz e o mesmo comprou o foro que no dito chão se 
pagava de Cem reis brancos por 1 500 
Estas cazas são as que hoje pessue o Porteiro Mor 
Hum Alvará de El Rey D. Manoel por onde conçedeo a Braz Affonso Correa para que 
junto do muro da codade aonde tinha as suas cazas estrebaria, e quintal podeçe 
acostarsse e fazer jenelas que dessem serventia as suas cazas Concedido em Junho de 
1499 
Huma Sentença de posse de Braz Affonso Correa em que se declara ter humas 
propriedades no termo desta Cidade entre oAlvalade o grandee a quinta das 4 portas que 
forão de Izabel Nunes e o assento da quinta tinha três corellas de Vinha dous olivais 
Lagar, e posso para que podesse tirar agoa delle e fazer seu Vinho e azeite no lagar da 
sua (?) azenha que lho porhibia Antonio Lobo extrahida a dita sentença no Anno de 
1518 
Huma Escriptura de doação, e posse que fez Braz Affonso Correa eo Senhor Jorge de 
Figueiredo Correa seu netto de huma quinta esuas pertenças que tinha junto do lagar das 
4 portas de que tinha feito Instituyçãode Morgado e Cappella com as clauzu-las na dita 
em Certas ( cortas?) feita a dita Escriptura no anno de 1522 
Hum requerimento que Sr. Ruy de Figueiredo fez no anno de 1656 para que se lhe 
abasteça na decima das cazas em que Morava que forão de Braz Affonso os encargos da 
Cappella deste no 
fl.34 
Deste no que sahio provido, e no mesmo requerimento se acha por Certidão o 
testamento do dito Braz Affonso feito em Dezembro de 1520 
Huam Certidão dos auttos da conta da Cappella do dito Braz Affonso correa Sita em S. 
Thome desta cidade do anno de 1717 
Huma enquirição sobre a demanda doMorgado do dito Braz Affonso correa, entre os 
Sres. Ruy de Figueiredo e Duarte de Figueyredo. 
Huma Justificação que fez o Sr. Jorge de Figueyredo sobre os Reyes de Castella 
Mandarem fa-zer nas cazas [#: Cazas do Castelo Pateo de sima cabeça de Morgado] 
cabessa do Morgado de Braz Affonso correa hospital para os Soldados Castelhanos. 
Huma Escriptura de Compra fez Manuel de Mello ao Leçençiado Diogo Gomes Gago 
das ca- zás que hoje pessue seu filho o Porteiro Mor foreiras ao Morgado de Braz 
Affonso correa emphatiota para Sempre em 3 400  
[nota ilegível] 
Huma memoria de Varias Clã-rezas da quinta das 4 portas feita pello Sr. Pedro de Fi-
gueyredo a qual quinta he doMorgado que Instituhyo o dito Braz Affonso correa e 
deClara como a aforou o sr. Jorge de Figueyredo seu Avo. 
Huma Certidão dos AUTTos da conta da Cappella do dito Braz Affonso correa Sita em 
S. Thome desta Cidade 
Humas quitaçõens de foros que se pagarão das cazas do Porteiro Mor ao Sr. Pedro de 
Figueiredo pello quais consta estar satisfeito o dito 
fl. 34 vº 
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O dito foro athe o anno de 1703 
[# Porteiro mor] Hum Macinho de Varios papeis sobre as contendas que o Sr. Pedro de 
Figueyredo tinha Com o Porteiro Mor 
 

Masso 4º Gaveta 2. 
 [#Quinta de otta # Em 1499 comprada pelo Sr. Ruy de Figueiredo] Huma escriptura de 
venda que fez Bertolameu Pires Com procuração de sua Mulher Ignez Leitoa de huma 
quinta cazas Lagar de azeite Vinhas e mais pertenças na ribeira de Otta termo da Vila de 
Alemquer ao Sr. Ruy de Figueyredo filho do Sr. Henrique de Figueyredo para o que 
perçedeo Licença das freiras de odivellasa quem pagou Laudemio de Corenta foy 
seLebrada a dita escriptura em Abril de 1499 
Huma certidão de feê e portestodo estado em que se encontrava a quinta de otta o qual 
fes o Sr. Ruy de Figueyredo Fidalgo da Caza de El Rey, e escri-vão da sua fazenda 
perante o Tabalião Pedro Vâs, e seis Testemunhas, e correndo todos a quinta a acharão 
com grandes dannificaçõens, e tudo Com conheçida ruynna, em tal forma que o mesmo 
Covento Rogara a Pedro Affonso Pay do vendedor Bertolameu Pires e seu cazeiro 
dellas aSeitar a dita quinta dando de renda Sinco mil reis que ainda assim a não quizera, 
e que mestes ter-mos o dito Sr. Ruy de Figueiredo para reduzir a Cultura as terras da 
dita quintafaria huma grande dês-peza 
 
fl. 35 
Hum Instromento por que Consta como a quinta de Otta no anno de 1573 Justificou o 
Sr. Ruy de Figueyredo não Valer o que era Prazo na quinta de Otta Mais que Sinco-enta 
mil reis o que mostrou pello mesmo as freiras de odivellas [# Huma memoria do feitor 
de otta de todas as obrigaçoins e foros da quinta e suas pertenças] [# Pensoins e foros] 
Hum Breve apostollico do Cardial Reynunçio passado em Roma por especial faculdade 
do Papa julio treceiro em que conseederenovação do Prazo da quinta de Otta de que he 
direito Senhorio o Convento de Odivellas para que o Sr. Ruy de Figueiredo foçe nella 
primeira vida pellas bem-feitorias que havia feito, e o ter Comprado; e com-sedido o 
dito Breve no anno de 1593 OUTRO Instrumento com os Três-Lados das Bullas, e 
Varios deComentos mais nelle incertos por onde se fes o emprazamento da quinta de 
Otta tudo feito pello notario Roque Pinto Montei-ro 
Hum aforamento da quinta de Otta fei-to ao Sr. Ruy de Figueyredo pellas freiras de 
Odivelas no anno de 1648 [escrito posteriormente: “e reconhecido pelo Sr. Rodrigo 
Antonio de Figueiredo no anno de 1722”] 
Treslados das Midiçõens da quinta de Otta hum delles do anno de 1633 
Huma Sentença por que se julgou Coymeyra a quinta de Otta ao Sr. Ruy de Figueyredo 
no anno de 1608.Huma Certidão de Sentença que o Sr. Jor- 
 
fl. 35 vº 
Jorge de Figueyredo alcançou Contra seu irmão o Sr. Duarte de Figueyredo sobre o 
Morgado, e a quinta de otta no anno de 1568 
OUTRA Sentença qu o Sr. Jorge de Figueyredo alcançou contra o Padre Fr. Manoel de 
Macedo Como procurador de seu Irmão sobre a Levada de Agoa da quinta de Otta, E 
huma executoria sobre o mesmo do anno de 1635 
Huma Petiçam do Sr. Pedro de Figueyredo em que pertendia coutar a quinta de Otta. 
Huma Memoria que dis terras que trazem sonegadas em Otta huma sentença que o Sr. 
Duarte de Figueyredo alcanção (sic) Contra Affonso Mon-teiro sobre as terras das 
Barradas junto ao monte Redondo no anno de 1554 
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Huma certidão com huma memoria feita pello Sr. Pedro de Figueyredo nas costas della 
em que consta a avaliação em que o dito senhor tomou a fazen-da que ficou da Sra. D, 
Marianna Coutinho e tinha em Otta que lhe entregarão seus Testamenteiros A qual se 
aneyxou com o Cazal de Suro gale-go compo della consta e de huma carta a ella apença 
o que se fes no anno de 1714 
Huma sentença de dezagravo que a seu favor teve o sr. Jorge de Figueyredo em re-zão 
de querer fazer de novo huma asenha nas te-ras de Otta hum Heronimo de Macedo por 
seu pro-curador e dada no anno de 1625  
 
fl. 36 
OUTRA Sentença do Sr. Jorge de Fi-gueyredo contra seus Irmãos em que se lhe julgou 
Verdadeiro o Testamento de seus Pays, e per-tençerem lhe a quinta de Otta dada no 
anno de 1599  
Huma petição com certidão do Prioste de S. Pedro de Alemquer por que consta ser 
senço o foro que tem a quinta da Bordalia passado no anno de 1680 [Bordalia Senço] 
 
Escriptura de dez alqueires de trigo a retro aberto que paga António Jorge e sua Molher 
morado-res no Lugar do Bayrro termo da Vila de alemquer ao Sr. Ruy de Figueyredo de 
Alarcão que tem aplica-do este foro a Cappella de Nossa Senhora da Emcar-nação. 
Escriptura de Compra que fez o Sr. Pedro de Figueiredo a Joze Marques da Silva e Sua 
Molher Maria da Silva da Abrigada: de huma Vinha em otta com treze pés de oliveiras 
[#vide f. 113vº] 
Troca e Sorrogação que fez o Sr. Pedro de Figueiredo com Manuel Pereira de Otta de 4 
oliveiras por hua courella de terra mattos e sobreiros que o dito tinha entre as vinhas do 
dito senhor. [#vide f.113vº] 
Escripturas de emprazamento em três vidas de hum serrado em otta com o foroi de duas 
galinhas cada anno que deu o Sr. Pedro de Figueiredo a Manuel Pereira molheiro e sua 
molher ambos para vida e moradores no dito lugar. [#vide f.113vº] 
# Certidão do Prioste de Alemquer da igreja de S. Pedro por que consta dos 3 64 r de 
censo que se paga da quinta da Bordalia. [#Bordalia #vide f.114] 
# Sentença do Provedor de Alemquer de como a quinta da Bordalia he livre e não de 
Capella. [#Bordalia #vide f.114] 
fl. 36vº 

Maço 5º # Gaveta 2ª 
[#Quinta de Otta #vide f. 114] Escriptura de Compra que o Sr. Pedro de Figueyredo fez 
do cazal do suro Galego, ao Cappitão Mor Bertolameu Lobo da Gama no anno de 1704. 
Veja se hua cotta que nas costas da dita esta. 
Hum escrito de cem mil reis que Pedro Ferreira com procuração do dito Cappitão MOR 
recebeo por conta do preço do dito Cazal. 
Huma carta de Compra que fez o sernhor Jorge de Figueiredo no anno de 1522 a Fer-
nan d alvares de huma terra em Otta. 
OUTRA Carta de Compra que o dito Sr. Jorge de Figueyredo fez de huma terra na 
aldeya do Tello no anno de 1522 
OUTRA carta de compra que o dito Sr. Jorge de Figueyredo fez no anno de 1526 de 
huma Courella de terra ao Pombal em Otta que lhe vendeo Bertolameu Pires  
OUTRA carta de compra de humas cazas e hum cerrado em otta que fez João Luis e sua 
mulher a AntonioDias do folhandal 
Escriptura de Compra de humas três courellas de terra Com algumas Oliveiras que fez o 
sr. Ruy de Figueyredo de Alarcão a Nicolao so-ares do Camarnal no anno de 1661. 
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# Escriptura de huma terra em Otta com três pés de oliveiras que comprou o Senhor 
Rodrigo Antonio de  
 
fl. 37 
# de Figueiredo a Bernardo de Araújo de Atouguia por 40$000 
Escriptura de Compra que fez o sr. Ruy [Pedro rasurado no original] a João baptista 
Maciel de tres Courellas de terra em Otta huma na Var- jea, outra bo Caminho da 
Atogia, outra ba ban-da de Sima que Vay para o Monte Redonde cuja compra se fez no 
anno de 1666 [ # Escretura] 
Huma Instromento de Troca que fez o Sr. Ruy de Figueyredo Com AntonioGomes de 
Carvalho da terra da Adema no anno de 1562 
Escriptura de Compra que fez o sr. Ruy de Figueiredo a Manoel de Andrade de huns 
olivais terras, e mattos em Otta no anno de 1666 
Escrito de venda que fez Maneol Nu-nes ao Sr. Ruy de Figueyredo do Olival do Val de 
Carro no anno de 1633 
Escrito de venda de hum peadaço de terra que o Sr. Ruy de Figueyredo Comprou em 
Otta a Maria Gonsalves no anno de1663 
Escrito de venda de humas terras em otta que fez AntonioLopes a António Vâs. 
Escrito de Venda que fés Ama-ro Esteves ao Sr. Jorge de Figueyredo de hum pedaço de 
terra no pomar novo no anno de 1526 
fl. 37 vº 
[#vide fl.114 Prazo em uidas junto a Suro galego] Escriptura de Compra que fez o sr. 
Pedro de Figueyredo a Antonio Antunes da Vila de Alemquer do Olival que tinha em 
far=regudo, junto a Suro galego o qual he foreiro em Vidas em hum cruzado a igreja de 
S. Estêvão de Alemquer, e a compra da vinha Com as oli-veiras que esta na aldeya e foi 
de Manoel da Silva Carpinteiro o que tudo comtem esta escritura feita no anno de 1709 
e as mais apenças. 
Justificação que fez o sr. Jorge de Figueyredo em como lhe pertençião e erão seus os 
Mattos da Adema em Otta no anno de 1622 
Provizão d aRaynha a requerimento do Sr. Pedro de Figueyredo para enformar o 
ouvidor de Alemquer sobre a Matta de Otta no anno de 1710 
Hum Rol de Bens Testados em que fa-la na primeira prasella em a quinta de Otta 
Venda, que fez Gomes Ribeiro e sua molher de huma terra com olival que chmão a 
feteyra a João Luis Cazeiro do Sr. Ruy de Figueyredo no anno de 1558 
Hum Foro da quitna de Otta 
Carta de Alexandre Soares que falla sobre as Xarneccas de otta que a Camara queria 
aforar como suas. 
# Escripturas de duas propriedades de terra vinha em (…?) que comprou o sr. Rodrigo 
Antonio de Figueiredo ao Padre  
fl. 38 
#ao Padre Luis Henriques em otta por 120$000 
Huma escriptura de Aforamento emphatiota que fez por seu procurador Manoel varella7 
ao sr. Jorge de Figueiredo de duas cazas terrias e dous pardieiros e huma terra que as 
Serca e le-va dous alqueires de Semeadura tudo com o foro de ouze tostois em cada hu 
anno a João da Silva Morador em otta aonde estão Sittas as ditas cazas e terra.[# vide fl 
114”] 
Huma Certidão porque consta de dous prazos sitos em otta foreiros a Igreja de S. 
Estêvão de Alemquer e São do Sr. Rodrigo Antonio de Figueiredo  
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[# he bonita a certidão! Aonde estão as Instituições?]Certidão do vigário de Otta por que 
consta das dyas capelas de três missas cada anno de cada huma que tem obrigação de 
mandar dizer o sr. Rodrigo Antonio de Figueiredo[#vide fl 114”]  
 

Maço 6º #Gaveta 2ª 
Huns auttos de execução sobre a quinta de otta no anno de 1598 contra a Sra. D. 
Catherina de Castro [#Quinta de Otta] 
Hum Libello, e huns embargos e ou-tros papeis pertencentes a cauza que o Sr. Pedro de 
Figueyredo teve e corre contra João Peyxoto da Silva sobre hum arneiro da quinta de 
Otta 
Inventario dos bens que se acharão na quinta de Otta novens, e alguns de Rais por 
falecimento do Sr. Jorge de Figueyredo  
Huma informação que fez o ouvidor de Alemquer sobre hum requerimento que fazião 
[# vide Maço 66] 
fl. 38vº 
Fazião os Irmãos do Sr. Da Freguezia de Otta no anno de 1712 
[#] Hum Emprazamento que fez o Sr.Rodrigo António de Figueiredo a Manuel 
Henrique Olandes [# vide fl 114”] 
Huma memoria da entrega que se fez a Manoel da Cunha da quinta de otta quando 
entrou por feitor della no anno de 1677 
Huma Certidão que veyo de A-Lemquer do Escrivão dos auttos sobre as agoas das 
terras dos Louros no anno de 1706 
ARendamento feito a André Gon-çalves da terra, e arneiro que esta junto a fonte  da 
aldeya em Otta feito no anno de 1698 
ARendamento da quinta da Bordalia no anno de 1652 
Escriptura de arendamento do Ca-zal do Sr. Das Alcaçovas em Otta feitoa Manuel 
Pereira de Faria no anno de 1705 
Rendimento dos Calcadores de sevada e trigo da quinta de otta do anno de 1676 
Huma Sentença e quitação de Cem mil Reis que deixou a Sra. D. Marianna Couti-nho 
as freiras do Calvário de Évora. [ #vide Maço 66] 
Hum Masso de Contas de va-rios annos de Manoel Pereira de Faria feitor que foi da 
quinta de Otta [: # vide Maço 66] 
Rol do pão e azeite que se entre- 
 
fl. 39 
Se entregou a Alexandre Soares quando foi para fei-tor da quinta de otta. 
Carta de Alexandre Soares em que diz reçebeo Sinco moedas de ouro. 
Humas Escripturas de Venda das terras dos Canados 
Hum macinho de Varias cartas e outros papeis tudo pertencente sobre a mesma quinta 
da Vidigueyra. Achar se há no maço se- guinte que pertence a dita Vidigueyra. 
# Carta de Vicente da Motta de Alemquer que conthem aLguas clãrezas de importancia. 
 

Masso 7º # Gaveta 2ª 
Hum requerimento do sr. Pedro de Figueyredo em o qual se acha emcluzo a escriptura 
de compra da quinta da Vidigueyra feita no anno de 1702, e huma carta da vendora (sic) 
D. Violan-te Micaella Viúva de D Sebastião Maldona-do [# Vidigueira] 
Hum instrumento de Agravo, e huma Sentença de sezagravo favor do Sr. Pedro de 
Figueyredo sobre a mesmavenda respeito da Siza anno de 1715. 
Varias Pitições e cartas so=bre a Venda, e particulares da mesma quinta. 
Petiçamde D. Álvaro Maldonado para  
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fl. 39vº  
Para se lhes entregarem 734$000 do desporto que se tinha feito da quinta da Vidigueyra 
e Lage pal. geral foi no-tificado o depozitario. 
Copia de hua carta de D. Violante Michaella Viúva do Mandonado em que fala sobre a 
venda da quinta da Vidigueyra e Lage 
Hum macinho de varias cartas e outros papeis tudo poetencçente sobre a mesma 
quintada Vidigueyra e humas cartas de D. Violante Michaella. 
 

Masso 8º Gaveta 3ª 
[#Campo Grande Emprazamento] Hum emprazamento feito ao Sr. Jorge [seria 
certamente Jorge irmão mais velho de Pedro que m.m.] de Figueyredo em três vidas 
pello reverendo Cabbido da Seê oriental no anno de 1663 das cazas e orta foreiras ao 
mesmo em 1333 reis e sinco galinhas ; E hum reconhecimento feito pe-lo Sr. Pedro de 
Figueyredo ao mesmo Cabbido no anno de 1709. [ #; Campo Grande Emprazamento]  
[#Reconhecimento] Hum reconhecimento digo Em-Prazamento das ortas do mesmo 
Campo grande que hoje he huma foreira o Convento de S. viçen-te de fopra e, 1200 reis 
em dinheiro e 4 ga-çlinhas cada anno feito a Sra. D. Maria de Lima no anno de 1647 
[#Emprazamento] Huma renovação do mesmo Pprazo feita ao Sr. Pedro de Figueyredo 
no an-no de 1716 [escrito posteriormente] em que foi primeira vida 
 
fl. 40 
Hum Treslado do Emprazamento do Campo Grande foreio a Camara desta Cidade em 
40 reis emphatiota que he o asçento das treze Moradas de cazas tirado do Livro do 
Tombo da mesma Camara no anno de1661; E hum reconhecimento que o sr. Pedro de 
Figueyredo do mesmo Prazo no anno de 1720 fez a mesma Cama-ra [#Emprazamento] 
Huma certidão a requerimento de André de Figueyredo porque consta de Vários 
reconheçimentos que se fizerão do mesmo Prazo a Camara 
Hum reconheçimento feito aos Padres de S. Vicente do Prazo aSima dito em nome do 
sr. Ruy de Figueyredo [palavra riscada] no anno de 1662[#Reconhecimento] 
Hum requerimento do Sr. Pedro de Figueyredo sobre o mesmo Prazo no anno de 1716 
Huma Certidão do emcabeçamento, e aforamento do Prazo da Seê passada no anno de 
1716 
Huma memoria dos foros de todas as Ortas, e cazas do Campo grande.[s.d.] 
Huma Certidão de huns au-tos de execução que se fez ao Sr. André de Figueiredo e seu 
suçeçor [#: “Pedro”] o sr. [Jorge - palavra riscada] de Figueyredo no Pra-zo do Campo 
grande foreiro a Camara e passa-da esta no anno de 1689. 
Huma certidão do Cartório da Trindade que consta do Prazo que lhe he forei- 

 
fl. 40vº 
Foreiro e se lhe pedio no anno de 1716por se não achar escriptura alguma de 
Emprazamento. 
[#Licenças] Humas licenças do Cabbido, e dos Frades de S. Vicente e Trindade para se 
poderem empenhartodas estas fazendas, as quais se achão apenças  
[#Verba de Testamento] Huma verba de testamento de Antonio Fernandes d eLvas 
[#Verba de Testamento] OUTRA Verba do testamento da Sra. D. Maria de Lima 
[#Verba de Testamento] OUTRA do Testamento do Sr. Ruy de Figueyredo OUTRA 
Verba do mesmo 
HUma Memoria de todas as fazendas do Campo grande, e qualidade dellas. 
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Huma Petiçam e Mandado contra Maria Duarte Moradora que foi em humas das Cazas 
do Campo grande 
[#Arrendamentos] Huns escritos de aRendamentos da Ortta de Sima do Campo grande 
feitos por Do-mingos Gonsalves nos annos de 1715 e 1720 
[#Preposta] Preposta de hum Letrado em que mostra que a Sra. Donna Maria de Lima 
podia deixar os seus Prazos que tinha no Campo grande ao Sr. Ruy de Figueiredo. 
[#Preposta] OUTRA Preposta sobre os em-prazamentos em que declara o modo de se 
acre- 
fl. 41 
De se acresentarem ou não e julgarem sse por deValutos 
[#vide fl.] Hum emprazamento novo que o Sr. Rodrigo Antonio de Figueiredo fes ao 
Cabbido da See oriental do prazo que tem no campo grande foreiro ao mesmo em 1333 
reis seis gali-nhas e dous frangos do qual fica Sendo primei- ra Vida o qual foi feito no 
anno de 1722 [#Cabbido] 
# Hum emrpazamento feito pellos Padres da Santíssima Trindade da orta do campo 
grande # em que he primeira vida Rodrigo Antonio de Figueiredo.[#Trindade] 
 

Masso 9º Gaveta 3ª1 
 
Testamento da Sra. D. Maria de Lima que deyxou a quinta do Campo Grande e- mais 
prazos a seu sobrinho o Sr. Jorge de Figueiredo que faLeçeo menino, e era irmão mais 
Velho do sr. Pedro de Figueyredo a quem seu Pay o sr. Ruy de Figueyredo os deixo e 
todos os mais que tinha por certidão do escrivão dos horfaons Joze vieyra Pontes no 
anno de 1716 [#D. Maria de Lima # vide f. 111(?)] 
[#vide fl.112 vº] Testamento de Braz Affonso correa Instituydor do Morgado a que 
pertençen estas cazas se acha por Certidão Repetido em duas no Maço 3º [# Braz 
Affonso #vide Masso 3º] 
Testamento do Sr. Ruy de Figueyredo que faleçeo em 17 de Janeiro de 1679 feito e 
aprova-do em 1678 com huma escriptura apença de com-trato eRevogavel, e 
nomeaçãoem seu filho o Sr. Pedro de Figueyredo de todos os Prazos Vincollos acçõens, 
e Serviços feita no anno de 1678 [# o Senhor \Ruy de Fi-gueiredo # vide fl. 111] 
[# “vide f.110 vº” ] #Testamento de : Marianna Coutinho 
Huma certidão do Testamento e Cudisçilio com que faleçeo a Sra. D. Heronima Lobo 
viúva de Diogo de Brito da Silva em 1668 tirada dos auttos da conta dos Rezidoos 
escrivão Manuel Ferreira Barreto. [# D. Heronima Lobo# vide fl. 111] 
fl. 41 vº 
Huma Verba do mesmo Testa-mento da dita Sra. D. Heronima Lobo no qual instituyo 
por Erdeiro ao Sr. Ruy de Figueredo 
OUTRA Verba do Testamento do Sr. Ruy de Figueyredo. 
OUTRA Verba do Testamento da Srª D. Maria de Lima 
OUTRA Verba do Testamento de Diogo Fernandes d elvas.  
[#], “Testamento de Catarina Vicente Vide maço 25 com nota #: “vide f.112 vº 
Instituição de Catarina Vicente”] 
Testamento do Senhor Pedro de Figueyredo feito e aprovado, e com que faleçeo em 
Março de 1722 
Huma Verba da Instituição da Cappela de Catherina Vicente Molher de Duarte 
Mozinho. 

                                                
1 Passou da gaveta 2ª para a 3ª. 
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Testamento da Sra. D. Maria Henriques feito e aprovado no anno de 1636 e outro da 
mesma senhora no an-no de 1624 
Testamento de António Lopes Calvo feito e apro-vado no anno de 1629 .  
[#] “Testamento do Sr. Ruy de Figueiredo e sua mulher a Sra. D. Maria Correya Vide 
Maço 64” [#]: “Instituição vide f.112 vº ”] 
Testamento e Cudiçilio do Conde de Ara-da D. Fernando Teles de Faro da Silva filho 
de D. Bráz Telles de Menezes, e de D. Catherina de Faro Henriques o qual fez em 
Madrid em 6 de Março de 1668 e faleçeo em flandres - 
Hum Treslado do Testamento Com que faleçeo na India o Sr. D. Jorge de Menezes Com 
hum Cudiçilio e Varias deClaraçõens tudo feito no anno de 1593 
Testamento de AntonioLobo da Gama Com que faleçeo no anno de 1628  
[#. “Testamento de Vasco Lourenço”] [#: vide Maço 13 e f. 112] 
fl. 42 
Duas Copias de Testamentos da Sra. D. Maria da Silva May de Digo de Brito  
Testamento de Diogo de Brito que fale- çeo em 28 de Julho de 1656 se acha em huma 
Sentença de quitação dos Rezidoos que a Sra. D. Heronima Lobo Sua mulhertirou no 
qual testamento chama bens todos os que deyxa â dita Sra sua mulher. 
Certidão em que faleçeo a Sra. D. Maria Manoel de Vilhena de quem foi testamenteiro 
o Sr. Ruy de Figueyredo  
[#] “Testamento da Sra. D. Marianna de Lima”]; [#vide f. 110vº] 
Informação do Sr. Pedro de Figueiredo so- bre as Cappellas de S. Julião de Catherina 
Vi-cente e a de S. Bento de Xabregas do Sr. Ruy de Figuyredo. 
Certidão dos Auttos da conta que se to-mou da Cappella que instituyo o Sr. Ruy de 
Figueiredo em S. Bento de Xabregas 
[#].”Treslado do Testamento da Sra. D. Maria Manoel de Vilhena”; [#vide f. 1101º] 
Certidão de Justificação que a Sra. D. Leonor de Menezes fez do testamento da Sra. D. 
Ma- rianna Coutinho 
[#].”Testamento do Sr. Henrique de Figueiredo”; [#vide f. 113vº] 
Petiçam que o Sr. Pedro de Figueyredo fez com-tra os irmãos de N. Sra. Das Candeas 
de S. Julião so-bre a sepultura da mesma Cappella. 
Testamento de Ruy Gonçalves Franco se a-cha a f.5 do tombo da Cappella que o 
mesmo Ins-tituyo que Vay no Masso [escrito # Vide Masso 44] 
Testamento da Sra. Condeça de A- 
[#]. “Testamento da Sra. D. Izabel Coutinho que ins-tituyo o morgado da banda d aLem; 
Vide f.112vº]  
 
fl.42 vº 
De Atalaya primeiro e segundo cudiSilio no- anno de 1640 se achara no Masso [# “vide 
Masso 60”] 
Testamento da dispozição do Morgado que Instituyo Chistovão de Brito cazado com D. 
Bri-tes de Atayde em que chamou primeiro adminis=trador a seu sobrinho João de Brito 
Veja sse no Ma=ço[# “vide Masso 43”] 
Treslado do Testamento de Miguel de Seyxas no anno de 1618 
Verba do Testamenbto de Valen-tina de Calvo sobre a sua Cappella de nove mis-sas 
Instituyda no convento desta Cidade da Trin-dade 
A Verba do Testamento da Sra. D. Maria Manoel de Vilhenna se acha no masso27 em 
Requerimento do Sr. Ruy de Figueyredo 
Testamento de D. Martinho da Ribeira[ #Videf.110vº] 
Testamento de Antonio Fernandes d’Elvas[#Videf.110vº] 
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Testamento de Dionizio Gonsalves Rey-monde Vedor da Caza de Ruy de Figueyredo 
Cor-rea e morador em sua Caza na fregeuzia de san Tiago no qual Instituyo por Erdeiro 
a sua Filha a na terça ao dito Ruy de Figueiredo, e neste testamento lhe da quitação 
plena do Serviço que lhe tinhafeito Em Lixboa em 24 de Outubro de 1571. 
Testamento do sr. Diogo de Brito que falleçeo em 28 de Julho de 1656 [# vide maço 42] 
Verba da instituyção do Morgado que fez a sra. D. Maria da Silva da sua terça[ # vide o 
mesmo ] 
Testamento de João soares e D Fellipa Galvoa [# vide maço 44] 
Verba do testamento de luís de Novais. [# vide maço 60] 
 
fl.43 

 
Maço 10º Gaveta 3ª 

AUTTO de posse que o sr. Rodrigo António Mandou tomar por fallecimento de Seu 
Pay o sr.pedro de Figueyredo destas cazas erm que Vive com todas as suas pertenças, e 
de seis Moradas de Cazas que partem com os quintais dellas, e ficão por detraz de S. 
Tiago,e das cazas que tem em Castello picão Rua de Atalaya eRua das Parreiras e as da 
Rua da CotteLaria pertencentes a Cappella de Vasco Lourenço que lhe são foreiras, e 
assim também das Cazas grandes do Campo grande e treze Moradas pequenas, e três 
outras que tem no mesmo Sitio no anno de 1722. 
Posse que o sr. Rodrigo Antonio de Figueyredo mandou tomar por seu procurador do 
Morgado da Lobagueyra por falecimento de Seu Pay o Sr. Pedro de Figueyredo no anno 
de 1722 
Posse que o dito Sr. Mandou tomar por falecimento de seu Pay o Sr. Pedro de 
Figueyredo do sManinhos de Covilhaâ por seu procurador Ma-noel da Silva fragozo. 
No anno de1722 
Posse que o dito Sr. Mandou tomar por falecimento de seu Pay o Sr. Pedro de Fi-
geyredo do Cazal de Jannes em Cintra que he do Morgado No anno de 1722 
 
fl. 43 vº 
Posse que o dito Sr.Mandou tomar por falecimento de seu Pay o Sr. Pedro de 
Figueyredo seu Pay (sic) das quintas do Carregado e Monte de LOyos no dito anno  
Posse que o dito Sr.Mandou tomar por falecimento de seu Pay o Sr. Pedro de 
Figueyredo da Erdade de Aniza em Grandolla no dito anno 
Posse que a Sra. D. Maria de Lima man-dou tomar dos prazos de Alvalade No Campo 
grande e Da Bemposta e cazas da Rua da Atalaya no na-no de 1626 
Posse que o sr. Pedro de Figueyredo Man-dou tomar por seu Procurador de humas cazas 
no Campo grande que são prazo foreiro acama-ra desta cidade as quais lhe deixou a Sra. 
D. Mari-anna de Lima no anno de 1699 
Posse que o Sr. Ruy de Figueiyredo man-dou tomar por seu procurador das cazas de 
Castelo Picão e do foro das cazas da Cottelaria no anno de 1663 
Posse da Comenda de S. João Ba-ptista de Sinfãens Bispado de Lamego que Se deo ao 
Sr. Ruy de Figueyredo para adminis-tra La por tempo de hum anno e se tomou a dita 
posse em 28 de Junho de 1654 
Posse que tomou Por seu Procu-rador a Sra. D. Maria Manoel de Velhena do seu 
Morgado de Cintra que Erdou por morte de seu Irmão AntonioBrandão Soares que vem 
a Ser o Cazal de Jannes no anno de 1620  
 
fl. 44 
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Posse que mandou tomar a Sra. D. Hero-nima Lobo do Cazal de Jannes em Cintra no 
anno de 1633 
Posse da Erdade de Lavra que tomou Braz Telles de Menezes com procuração do sr. 
Ruy de Figueiyredo nop anno de 1675 
Posse Judicial que tomou Frnacisco de Abreu de Lima como procurador de D. Maria 
Ma-noel da Erdade de Lavra que he Morgado no na-no de 1620 
[segue-se uma letra diferente] Instrumento de posse que tomou Manuel Vieira da 
Azambuja como procurador do Sr. Rodrigo Antonio de Figueiredo da Erdade de Lavra 
e todas as suas pertenças sita no termode Monte mor o novo 
Instromento de posse que tomou Alexandre soares Leitão como procurador do sr. 
Rodrigo Antonio de Figueiredo da quinta da Vidi-gueyra charneca e mais fazendas a 
ellas pertencentes; do Cazal do monte redondo e suas pertenças e do cazal de sur 
gallego, e terras e charnecas vizinhas a elle pertencentes e da quinta de Otta oLivias, 
terras, e pumares charne-cas, e baldios a ella pertencentes e da quinta da Bordalia. 
Instromento de posse que tomarão Alexandre soa-res Leitão e Manuel Vieira como 
procuradores do Sr. Rodrigo Aantonio de Figueyredo das terras do Valle no termo de 
Santarém; Das Liziriasda praia e Mou-chão de Esfolla Vacas no termo da Azambuja. 
[letra diferente 2] Posse Judicial das Cazas da Porta-gem que mandou tomar por seu 
procurador o Sr. Rodrigo Antonio de Figueiredo em 1723 
 
fl.44 vº 

Masso 11º Gaveta 4ª 
Escritura de Compra que fez o Sr, Pedro de Figueyredo a Luis Macha-do Celeyro, das 
suas cazas que ficão pegadas aos quintais destas e defronte do passadissoque Vay para o 
S. Eloy e são as primeiras, no anno de 1715; E dentro na dita escritura se achão três 
antigas pertensentes as mesmas cazas. 
Escriptura de compra que o Sr. Pedro de Figueyredo fez ao Padre Manuel Thomas filho 
do dito Celeyro Lui sMacha-do que ficão por bayxo das que o dito seu Pay Vendeo, e 
místicas com os quintais destas e dentro na dita escriptura se acha huma carta de 
Partilhas, emanssipação do dito Padre e se fezadita compra no anno de 1717 
Escriptura de Compra que que (sic) o Sr. Pedro de Figueyredo fez de duas moradas de 
Cazas místicas Sitas na Rua de Luis da gama e partem com os quintais destas e Com as 
aSima ditas aos Irmãos do santissimo de S. Tiago a quem as ti-nha deixado Francisco 
Correa as quais Cazas são foreiras humas de prazo em Vidas a Igreja de S. 
BerthoLameu des-ta cidade em 240 reis, e outras emfatio- 
fl. 45 
Emfatiota ao hospital Real de todos os santos em sesenta e seis Reis, e humcapão e se 
seLebrou a dita escritura no anno de 1714 
Carta de aRematação de duas Moradas de cazas que o Sr. Pedro de Figueiredo com- 
prou, e partem com as aSima dittas as quais forão de João da Gama Salema cuja 
compras e aRematação se fez no anno de 1712 
Huns Auttos de appelação sobre a Siza das mesmas cazas aSima ditas se aRematarão. 
Hum aRezoado sobre as cazas que forão da Irmandade do Sr. De S. Tiago, e bem 
feitorias dellas. 
[letra diferente] Escriptura de emprazamento em três vidas que fizerão ao sr. Rodrigo 
António de Figueiredo o Prior e mais Padres da freguesia de S. Tiago de duas moradas 
de cazas que partem com os quintais destas em que vive e tem de foro em cada hum 
anno 800 reis(# “vide f. 113] 
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Carta de ARemataçam da quinta de Loures sita no lugar do Barro freguesia de Loures 
que ARematou o sr. Rodrigo Antonio de Figueiredo com hum cazal místico que he 
prazo em vidas tudo por 2.810$000 
fl. 45 vº 

 
Masso 12 Gaveta 4ª  

Huma Memoria que dis a escriptura de compra que o Sr. Pedro de Figueiredo fez da 
Ortta de D. Fradique e todas suas per-tenças feita no anno de 1684 a vinte e três de 
fevereyro se acha nas nottas do Tabalião Thome Freyre de Araújo feito por Domingos 
da Silva seu antecessor. 
Escriptura de Compra de hum quinhão das cazas do Castello que D. Fradique Manoel 
Comprou a D. Jorge Manoel seu Irmão Com provizão Real no anno de 1536 
Compra de hum quinhão das cazas do Castello que D. Fradique Manoel fez a sua Irmã 
D. Joana de Aragão no annod e 1541 
Dizistençia que fizerão as Freiras em Vill Longa do quinhão das ca-zás que forão de D. 
Fradique Manoel, a qual se achão juntos mais papeis e foi feita a dita dizistençia no 
anno de 1606 
fl. 46 
Escriptura da posse que tomou D. Pedro Manoel da Orte de D. Fradique Manoel no 
anno de 1613 
Escriptura de aforamento de hum pedaço de chão que se aforou na dita orta de D. 
Fradique âs Recolhidas do Castello em huma Galinha Cada anno, e o chão he entre as 
duas torres, e feita a dita escriptura no anno de 1660 
Huma escriptura de obrigação que o Sr.Pedro de Figueyredo fez de 392$220, que 
consignou a vicente fernandes no Rendi-mento da Orta de D. Fradique para Ser pa-go 
da dita quantia no anno de 1688 
Huma Escriptura de promeça de venda que fez o Conde de Atalayaao Sr. Pedro de 
Figueyredo da Orta de D. Fradique Manoel Junto as cazas do dito Sr. extraída no anno 
de 1684 [# vide f. 115 vº] 
Proposta que o Doutor Antonio da Costa e Sil-va fez sobre a Compra que o Sr. Pedro de 
Figueiredo fez dos Condes de Atalaya da Orta de D. Fradique 
 
fl. 45 vº 

Masso 13º Gaveta [rasurado] 5ª do 2º contador 
Reconhecimento qie o Sr. Pedro de figueyredo fez das cazas da Rua das Parrei-ras ao 
Cabbido da Seê oriental foreiras em 400 reis e duas galinhas no anno de 1720 [escrito 
posteriormente: “ outro do sr. Rodrigo Antoniodo anno de 1722] [# Cazas da Rua das 
Parreiras vendidas (s.d.)]  
OUTRO Reconhecimento que o dito Sr. fez das cazas da Rua da Atalaya ao Cabbido da 
Seê Oriental phatuezim perpetuu foreiras em 415 Reis, e duas galinhas e hum frãgo 
noanno de 1720 [escrito posteriormente: “outro do sr. Rodrigo Antonio do anno de 
1722] [# Cazas da Rua da Atalaya vendidas (s.d.)] 
Huma Sentença que o Sr. Pedro de Figueyredo alcançou Contra Francisco Baptis-ta por 
este lhe querer empedir huma genella que se abrio nas cazas da Rua da Atalaya no anno 
de 1720 [# Cazas da Rua da Atalaya vendidas (s.d.)] 
Certidão de huma Renovação de Prazo que fez o sr. Ruy de Figueyredo como 
administrador da Cappella de Vasco Lourença das cazas da Cotelaria ao Cappitão 
Domingos Monteiro no annod e 1667 [# Cazas da Cotelaria foreiras] 
Escriptura de Venda digo de Reconhecimento de três moradas de Cazas foreiras a 
mesma Cappella de Vasco Lourenço que fez D. Margarida de Andrade Castello Branco 



 30 

fi-lha do Cappitão Domingos de Andrade ao Sr. Pedro de Figueyredo no anno de 1706 
de que paga em Cada hum anno 7000 reis, duas galinhas [# Cazas da Cotelaria foreiras] 
fl. 46 
Galinhas, e hum Frango 
Venda que fez das cazas da CoteLaria a dita D. margarida de Andrade Castello Branco a 
Manoel Ferreira odreiro no annod e 1716 [# Cazas da Cotelaria foreiras] 
Huma Escriptura de aforamento de humas cazas da Cotelaria foreiras a mesma Cappella 
feito, ao baynheiro André Roiz no anno de 1691 [# Cazas da Cotelaria foreiras] 
Huma Sentença sobre as cazas da Cotelaria que he cabeça de Morgado que Insti tuyo 
Vasco Lourenço exctrahida no anno de 1593 [# Cazas da Cotelaria foreiras] 
Hum escrito de Miguel de Abreu e Freitas em que pode quitação para pagar o foro das 
cazas que pessue na Cotelaria do anno de 1712 [# Cazas da Cotelaria foreiras] 
Midição e Vedoria das Cazas da Rua das Parreiras feito por hum digo dous Cónegos 
Capitullares da Seê oriental [# Cazas da Rua das Parreiras vendidas] 
O Testamento de Vasco Lourenço e Instituição de huma Capela Cita em S. Nicolâo 
desta Çidade de que hoje he administrador o Sr. Rodrigo Antonio de Figueyredo [# 
Instituição vide f.112] 
Títulos, e Informações e posse que o sr. Ruy de Figueiredo tomou das Cazas de Castello 
Picão 
Sentença que alcançou o Sr. Rodrigo Antonio de Figueiredo contra os Padre da 
Santíssima Trindade sobre as cazas de Castel Picão Serem Livres [# Cazas de Castelo 
Picão vide fl. 113] 
fl. 46vº 

 
Masso 14º Gaveta 4ª 

Hum emprazamento em tres vidas da quinta do carregado que fizerão as Merçieyras de 
S. Estevão de Alemquer a Sra. D. Heronima Lobo no anno de 1651 
[escrito posteriormente:] Outro feito ao sr. Rodrigo Antonio de Figueiredo em 7 de 
Junho de 1723 
Escriptura de Renovação em Vidas do prazo e terra da banzoeyra junto a quinta do 
Carregado feita a Sra. D. Heronima Lobo no anno de 1651 [# vide fl. 115] 
[escrito posteriormente:]Outro feito ao sr. Rodrigo em 7 de Junho de 1723 
Escriptura de Emprazamento em três Vidas do Prazo e terra da banzoeyra junto a quinta 
do Carregado feito a Catherina de Payva Molher de AntonioLobo no anno de 1565[# 
vide fl. 115] 
Treslado da medição, e Vestoria da quinta do Carregado foreira as Merçieiras d de 
S.Estevão de Alemquer, e feita no anno de 1505 
Sentença da Relação sobre huma cauza que moverão as Merçieiras deAlem-quer contra 
Diogo de Brito sobre o foro da quinta do Carregado extrahyda no anno de 1646 
Sentença que alcançou Françisco Lobo da Gama no anno de 1588 contra as merçieiras 
de Alemquer em que as obrigou a de menuyr o foro da quinta do Carregado 
 
fl. 47 
Sentença que alcançou Diogo de Brito e sua mulher contra as Merçieyras de Alemquer 
sobre o foro que pagava da quin-ta do Carregado, e Vinha aNexa extrayda no anno de 
1638  
Provizão do desembargo do Passo para em Coymar todo o gado que se recolheçem na 
quinta do Carregado a favor de Diogo de Brito passada no anno de1595 
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Carta Sitatoria contra o Sr. Pedrode Figueyredo a Requerimento do Pormotor da Vila de 
Amelmquer para dar conta das obrigaçõens que tem na Igreja de S. Estêvão dos 
emCargos da quinta do Carregado 
Petiçam de Diogo de Brito pedindo a El Rey novo emprazamento. 
ARendamento da quinta de Mon-te de Louyos por seis annos feito no de 1530 
ARendamento que fez a Sra. D. Heronima Lobo No anno de 1656 das terras do valle 
Certidão dos autos da conta do fo- ro de Monte de Loyos e do Sensu da quinta da 
espisandeira da Bordalia  
[escrito posteriormente:] Renovação do prazo em vidas de Monte de Loyos dos (aos?) 
Religiozos de S. Domingos de Lisboa 
 
fl. 47 vº 
[escrito posteriormente:]Certidão do tombo da comenda de Alpedriz por conta das terras 
do valle [# Terras do Valle que são nove courellas e hua dellas he só a que he foreira]  
Reçibo do foro que se pagou das ditas terras os annos de 1720 1721 1722  
Minuta das obrigaçoens do ARendamento por 9 annos que fez D. Lourença Josepha. 
 

Masso 15º Gaveta 5ª 
Hum Alvara passado a Instancia do Sr. Ruy de Figueyredo como Padro-eiro da Ermida 
de Nossa Sra. Da Encarnação da Loba-gueyra para que o provedor de Torres Vedras 
Levasse em conta as despezas que por elle e officciais fossem feitas nas obras da dita 
Sra. e asignado por El Rey D. João o 4º no anno de 1652 [# vide fl. 114 vº] 
Huma Provisão do Desenbargo e Alvará de El Rey em que fez mercê de duas feiras 
francas na Lobagueira pagando terrado e Licença ao Procurador da dita Sra. para as 
obraz da mês-ma feita a dita mercê no anno de 1715 [#]:] ao sr. Pedro de Figueiredo [# 
vide fl. 114 vº] 
Huma Petiçam despachada pelo Provedor de torres Vedras em que lhe conssedeo as 
coren-ta brassas de terras maninhas que nella lhe pedia por toda aparte por donde tivesse 
fazenda para os cazeiros poderem Usar dellas . [#]:] Requerimento feito pello Sr. Pedro 
de Figueiredo 
Huma Petiçam aSignada por Mi-guel Pires da Lobagueyra obrigando sse por hum * 
[#]:] 
Cartas e hum Recibo do Padre Domingos Alv(ar?)ez] das cazas que vendeu ao Sr. Pedro 
de Figueiredo na Lobagueira  
 
fl. 48 vº 
*Por hum pedasso de chão por outro que tinha tomado [#]:] 
ao sr. Pedro de Figueiredo 
Huma massinho de papeis perten-sentes a Ermida de N. Sra. da Encarnação da 
Lobaguey-ra. 
Aforamento de Mattos e Juncal em três Vidas sendo a primeira AntonioFernandes os 
quais estão nas terras de Palhais de Torres Vedras com foro de outo galinhas nos 
primeiros Sinco annos e feito o dito aforamento no anno de 1566 
Certidão dos Capítulos que o Vizitador deyxou na Ermida de S. Srª da Encarnação da 
Lobagueyra no anno de 1719 
Huma Liçença do Sr. Patriarcha em Julho de 1717 para se fazerem as festas de Nossa 
Senhora da Encarnação sem os devotos pedi- rem Liçença ao Parocho,e as poderem 
fazer com os procuradores que Levarem. 
Liçença do Cabbido sede vacante para os Parochos de Bellas e Çintra Cantarem as 
Missas nas suas festas na Ermida de N. Srª da Emcarnação no anno de 1716 
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Certidão dos Livros das Contas de N. Srª.da Emcarnação da Lobagueyra do tempo que 
foi escrivão o Padre João Roiz cura passada em mil e SetteCentos e quin-ze 1715 
AUTTOS Com petiçam de Vista que o Sr. Pedro de Figueyredo pedio de huma pasto-ral 
que se fechou na Lobagueyra e esta nos mesmos por Certidão Anno de 1716 
[#]:]Escriptura de compra de humas cazas que fez o Senhor n Pedro de Figueiredo a 
João Gomes da torre da Raynha [# vide fl. 115] 
Hum massinho de Varias pitiçõens e papeis sobre particulares de N. Srª. da Emcarnação 
Contra o cura João Rois. 
Huma Petiçam do Dr. Pedro de Figueiredo Sobre os exçeços do Cura da Lobagueyra 
contra os devottos.  
Huma reçibo de 18$000 re Meyo annal de Missas que disse na Ermida de N. Srª. da 
Emcarnação da Lobagueyra o Padre Pedro Alves de Carvalho pela alma da Sra. D. 
Maria There-za Primeira mulher do Sr. Ruy de Figueyredo no anno de 1659 
Huma obrigação que fez o sr. Padre João Alves de dizer Meyo annal de missas em N. 
Srª. da Emcarnação da Sra. D. Maria Thereza no an-no de 1653 
Petiçam e Procuraçam dos Moradores da Lobaguey-ra contra o Cura no anno de 1711 
Petiçam do Prior e Beneficiador de S. Tiago de Torres Vedras sobre o Cofre, e ou-trás 
couzas de N.Sra.da Emcarnação. 
Huns Artigos justificativos que se fizerão em vertude de hua Carta de Roma da Sagrada 
Congregação com huma preposta que fez o Sr.Pedro de Figueyredo e com varias Cer-
tidõens e huma Reposta do Cura da Lobagueira no anno de 1699 [# vide maço 64] 
#Hum Macinho de Papeis de  
 
fl. 49 
De aforamentos que o Sr. Ruy de Figueyredo fez de humas terras em Mougellos 
Hum Maço de Varios papeis Sobre demandas, e outros partícula-res Respeito da Ermida 
de N. Srª. da Encarnação da Lonbagueyra Se acharão no maço a mar-gem apontado. 
Huma copia da Isntituição do Morgado da Lobagueira feito pello Sr. Ruy de Figueiredo 
e sua Mulher a Sra. D. Maria Correa 5ºs Avos do sr. Rodrigo Antonio de Figueiredo 
feita em …em 1517 
 

Masso 16º Gaveta 5ª 
Sentença do Padre Antonio Ber-nardes contra o Padre João Roiz cura da Lobagueira 
sobre uma chave da Vidrassa de N. Sra. da Emcarnação con- que ficou absoluto da 
forssa que o cura contra elle deo no anno de 1715 
Sentença e sobe Sentença de Carllos Gomez de Carvalho como escrivão de Nossa 
Senhora da Em=carnação contra o Prior, e Benefficciados de S. Tiago de TorresVedras 
os quais o querião obrigar a por em Juízo hum Livro das Eleyçõens Receita e dês-pezas 
extrahyda no anno de 1719 
Sentença dos Ermitãens de N. Srª. da Emcarnação da Lobagueyra Contra o Padre 
 
fl. 49vº 
Padre cura João Roiz em que fica-rão absolutos da forssa que contra elles deo por lhe 
não guizamentos na dita Ermida extrayda no anno de 1719 [# vide f. 115] 
Mandado de absolvição a fa-vor de Luis Françisco da Lobagueira em 1715 
Certidão dos auttos de Appella-ção entre partes o Padre Antonio Bernardes, e o Padre 
João Roiz Cura da Lobagueyra do anno de 1715 
Contas que o Sr. Pedro de Figueiredo to- mou ao Padre Cura da Lobagueyra Antonio 
Jorge athe ao anno de 1688 
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Tres sentenças e huns auttos de terras Vzurpadas no Morgado da Lobagueyra do Sr. 
Jorge de Figueyredo, e antes [vide Maço 38] 
Huma Carta de Ermitão da Lobagueyra Salvador Francisco do anno d de 1704 
Copia de hum termo de dizisten-cia que fizerão o Prior e Beneficiados de S. Tiago de 
Torres Vedras de huma cauza que trazião com o Sr. Pedro de Figueyredo Como 
Padroeyro de N. SRª. da Encarna-cão 
Varias Memorias do que pagão os cazeiros, e foreiros do morgado da Lobagueyra  
[escrito posteriormente:] Sentença de desobrigação que fez do juro de 16$400 pello 
cazal da Carregueira que era do sr. D. Manoel de Souza e Auto da posse do mesmo. 
 
fl. 50 

Masso 17º Gaveta 5ª 
Hum Emprazamento Real pello qual El Rey D. João o 2º sendo Prinssipe Regente deste 
Reyno fez ao Sr. Henrique de Figueiredo Cavalleyro da Caza de seu Pay auzente Em 
França escrivãoi de sua fazenda de hum Lizirão que na cabeça de Alcoelha, e Liziria de 
Vila Franca Com todos os sues Corredores prazo em Vida de três pessoas feito no anno 
de 1480 
Novo aformaneto que El Rey fez ao Sr. Ruy de Figueyredo de Vasconcedllos no novo 
acressimo das Prais (sic) do Almoxarifado de Alcoe=lha na Lezíria de Vila Franca em 
que he treçeira Vida o Sr. Rodrigo Antonio de Figueyredo e feito o dito aformaento no 
anno de 1639 .[escrito posteriormente:] epassada a carta em 7 de Fevereiro de 1640 -
registada na Chancelaria a f. 105 
Huns papeis a requerimento doSr. Ruy de Figueyredo sobre o mesmo PrazoRenovado 
no anno de 1664 
Huma Certidão do do Rezisto da Contadoria e Almoxarifado de Santarem por que 
consta dos Corredores místicos com a Liziria da Praya do anno de 1664 
Huns papeis porque consta com El Rey Fellipe 3º fez merçe de renovar o prazo da 
Liziria da Praa ao Sr. Pedro (??? Seria Rui…) no  
fl. 50 vº 
No anno de 1637 e ter dezanove moyos e meyo e huma outava de Semeadura da Sir-ga 
Real 
Requerimentos que fez o Sr. Ruy de Figueiredo ao Conselho da fazenda sobre os 
Corredoros da Liziria da Praya em Recompença da terra que o Tejo tinha Levado em 
1649. 1663 e 1668 
Huns Auttos entre partes o alcayde de Alcoelha e o Sr.Ruy de Figueiredo eb pugnado 
pagar lhe a Alcaydaria das Lizirias da Praya no anno de 1674 
Sentença de Midição emnome do Juis do tombo Real da Liziria da Praya passada em 
1645. 
Huns papeis que comtem a midição da terra velha da Liziria da Praya como a acreçida a 
que chamão a Praya nova com os corredoros novos. 
Hum Alvará de El Rey no anno de 1647 pello qual fez mercê Syua Magestade do que 
acreçeo de novo nos corredoros ao Sr. Ruy de Figueyredo com todos os Requerimentos 
que nesta Materia fez no anno de 1647 
fl. 51 

Masso 18º Gaveta 6ª 
Requerimento que fez a Sra. D. Maria de Alarcão no anno de 1590 para se lhe dar huma 
pequena de terra que tinha Creçido na Lizi-ria da Praya 
Alvará de Liçença que no anno de 1646 se Consedeo ao Sr. Ruy de Figueiredo para 
poder Vender seis moyos de foro na liziria da Praya  
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Certidão do foro que se paga da Liziria da Praya passada a Requerimento do Sr. Jorge 
de Figueyredo no anno de 1612 
Huma pitição do sr. Jorge de Fi- gueyredo queyxando çe ter lhe levado o Almoxarife e 
Alcayde de Alcoelha hum pouco de pam da Eyra da Liziria da Praya ao seu lavrador no 
anno  
fl. 51 vº 
anno de 1612 
Huma Menuta de Embar- gos que o Sr. Pedro de Figueryredo fez a hua sentença de 
Almoxarife de Alcoelha sobre hua denunciação de hum pouco de Vinho que se vendeo 
na Liziria da Praya  
Minuta de Petiçam para que as ren-das da Fabrica da Liziria de Alcoelha se- não possão 
aplicar a outras despezas em nome do Sr. Pedro de Figueyredo, e outros Lavradores 
Certidão da ordem que foi do Conselho da fazenda ao Almoxarife de Alcoelha em que 
se deClara que a Liziria da Praya não pa- ga alcaydaria e copia da dita ordem, e onde 
esta rezistada passada no anno de 1715 
Huma sentença que o Sr. Pedro de Figueyredo Alcançou Contra Vicente Dias Corvo 
sobre hum pedaço de corredouro que este lhe tinha tomado na Liziria da Praya ; 
procuração do dito senhor e auto de posse tomada no anno de 1710 
Hum recibo das sizas das terras das Lizirias da Praya do anno de 1707 
Clareza sobre os corredouros das Li-zirias da Praya de 8 moyos de semeadura por 
deCreto de El Rey D. João o 4º no anno de 1648 
Huma carta de João Lobato quinteiro sobre as Lizirias e midição dellas; 
fl. 52 
Huma carta de Heronimo Vieyra sobre Vários particulares do anno de 1711 
Varias Cartas Citatorias Comtra alguns rendeiros das Lizirias da Praya 
Hum aRendamento da Liziria da Praya feito a Bernardo faria de Benaven-te no anno de 
1644 
OUTRO aRendamento da Liziria da Praya feito ao Sargento Mor Heronimo Vieyra de 
Araújo por três annos no anno de 1713 
Huma carta do Sr. Ruy de Figueiredo sobre particulares da Liziria da Praya. 
 
fl. 52 vº 

Maço 19º Gaveta 6ª 
 

Doação que fez a Sra. D. Heronima Lobo de Varias fazendas ao Sr. Ruy de Figueyredo 
as quais deixou por testamento e aqui se achão as posses que o dito sr. tomou dellas 
com hum treslado da mesma Doação Retificada no- anno de 1678 
Carta de partilha da Sra. D. Heronima Lobo que tirou do porsseço em 14 de 7mbro de 
1677 porsedendo o Inventario que fez no Juízo dos horfaõs por morte de seu Marido 
Obrigação que fez o Sr. Ruy de Fuigueiredo a Sra. D. Heronima Lobo para lhe dar 
trêsmil cruzados para delles testar em Remuneração de o haver nomeado em todos os 
Prazos em 29 de 7mbro de 1675 
Rol do dinehiro que o Sr. Ruy de Figueiredo deo para comprimento dos Lega-dos da 
Sra. D. Heronima Lobo 
Varias quitaçõens de Legados que o Sr. Ruy de Figueyredo pagou como testamentei-ro 
e Erdeiro da Sra. D. Heronima Lobo que fale-çeo em o primeiro de Junho de 1678 
Escriptura de Dotte e Arras 
fl. 53 
E Arras da Sra. D. Heronima Lobo Molher de Diogo de Brito. 
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Sentença de carta de Partilhas da Sra. D. Heronima Lobo Como aCredora pello resto do 
seu Dotte aos bens que ficarão por morte de seu marido Diogo de Brito. 
Carta de Partilhas da Sra. D. Heronima Lobo que tirou por morte de Sua May a Sra. D. 
Maria Brandoa no anno de 1680 
[letra diferente] Escriptura de Reteficação nomeação e de-claração quefez a Sra. D. 
Heronima Lobo ao Sr. Ruy de Figueyredo [# vide f. 116] 
Sentença dos Rezidoos e quitação que teve Diogo de Brito como testamenteiro de 
guirmaneza de Brito, e aqui se acha o escrito de Doa-cão que ella lhe fez extrahyda no 
anno de 1643 [# vide f. 116] 
Sentença Appostolica que alcançou o Sr. Pedro de Figueiredo para ter miça no oratorio 
da sua quinta do Campo grande. [# vide f. 116] 
Doação inter vivos que fez Gri-maneza de Brito de todos is seus bens ao Sr. Diogo de 
Brito. 
Huma Macinho com a escriptu-ra de dotte da Sra. D. Francisca Ignes de Lencastre e 
Varias cartas para Efeito do Cazamento. 
fl. 53 vº 

 
Maço 20º Gaveta 6ª 

Huma Certidão em como a Sra. D. heronima Lobo não foi erdeira de seu Pay Francisco 
Lobo da Gama. 
Justificação que fez a Sra. D. Heronima Lobo no Juízo dos Horfãos ser Erdeira 
abemtestado de seus Irmãos Francisco Lobo da Gama, e D.Joanna da Gama, e assim se 
Julgou.  
Sentneça que as Relligiozas do bom Sosseço exebirão em Juízo a Requerimento da Sra. 
D. Heronima Lobode tresmil Cruza-dos que Rezervou para testar e os havia de entregar 
o sr. Ruy de Figueyredo no anno de 1678 
Verba de mil reis oara esmola das micas de Valentina de Calvo [#vide Maço 9] 
Instituyção do Paul da Golegan e vários papeis do parentesco do Instituydor dos Castros 
fl. 54 
Sentença dos Rezidoo e que digo de carta de partilhas de Diogo de Brito e Sua Molher a 
Sra. D. Heronima Lobo 
Instromento de posse que tomou Diogo de Brito como suçeçor dos Morgados por morte 
da Condeça de Atalaya 
Copia de huma carta de S. Magestade Para o Sr. Patriarcha Collar em huma conezia da 
Patriarchal ao Doutor Lazaro Leitão ara-nha.  
Noticias, e alguns ducomentos do Cazal do Alvarinho que foi do Sr. Duarte de 
Figueyredo. 
Menuta do escrito do Conde de Valadares para os dez mil cruzados que o Sr.Pedro de 
Figueyredo lhe imprestou. 
Relação dos papeis que o sr. Ruy de Figueyredo tinha. 
Huns auttos pellos quais consta de hu olival que o Sr. Ruy de Figueyredo tinha em Al- 
cantara do qual lhe pagavão treze alqueires de trigo de foro. 
Conta dos Laudemios que João ferreira tem cobrado athe o anno de 1710 
Hum macinho com varias cartas de António Carvalho do Carregado e de Seu Pay, e 
alguas memorias da conta do Rendeiro da Vidigueira. 
Sentença de Notificação a favor do Sr. Pedro de Figueiredo Como tutor de D. João de 
Noronha contra o ocon-de da Eyriçeira D. Francisco Xavier de Menezes para haver de 
lhe pagar o Legado que a May do dito D. João lha havia deixado de douze tostois cada 
mês com quanto fosse vivo.. 
fl. 54 vº 
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Maço 21º Gaveta 6ª 
Memoria da Asçendençia do Sr. Rodrigo Antonio de Figueyredo Correa 
Noticia da Família dos Brandões 
Memoria da Ascendência dos Britos 
Memoria da Ascendençia dos Mar-quezes de Villa Real 
Memoria das Fazendas que tem o Sr. Conde de Povolide, e forão do Sr. D. Álvaro de 
Abranches as quais se chamão de Fernão da Sil-veira por haverem sido suas, e deClara 
o Sr. Pedro de Figueyredo que Deos tem por Letra sua que as sobreditoas se havião de 
partir de que pertençia a seus filhos huma parte 
Hum papel sobre as merçes de que pedia o sr. Comde de Pavolide ao Sr. Conde de 
Valadares. 
Minuta das fazendas que tem as merçieyras de Alemquer de S. Estêvão. 
Asçendençia de Ayres de sou-za  
fl. 55 
Certidão de como o Sr. Francisco Cabral foi enterrado em S. Vicente de Fora. 
Certidão com que ouverão por escuzo ao Sr. Pedro de Figueyredo de hir a porsição de 
Corpos Christe. 
Libello que o Sr. Pedro de Figueiredo deo Contra a Regente do Castello. 
Noticias do Morgado da banda de alem que pessue a Sra. D. Leonor de Menezes e 
pertence a Srª. D. Magdalena Luiza de Len-castre. 
Certidão do Alvidramento que se fez a menor a Sra. D. Marianna de Lima para seu 
sustento no anno de 1638. 
Rol das despezas que se fez com a Sra. D. Margarida digo Leonor Margarida de 
Menezes. 
Escritura de Dotte do Sr. Ruy de Figueyredo e de sua segunda molher a Sra. D. 
Margarida de Menezes. 
Obrigação feita pello Sr. Ruy de Figueyredo a D. João de Noronha. 
Hum Recibo de Cento e vinte mil reis que recebeo o Procurador Geral dos Cra mellitas 
desCalços do Sr. Pedro de Figueryredo no anno de 1709. 
Escritura de Como o Sr. Pedro de Figueyredo tomou a Mizericordia de Lixboa 
fl. 55vº 
De Lixboa quatro mil cruzados a juro que distractou oir outroa em o primeiro de Julho 
de 1712 na nota de Thome Freyre de Araújo. 
Escrito de 349$000 de Manoel da Silva Pedrozo que emprestou ao Sr. Pedro de 
Figueyredo Sendo a primeira divida no an-no de 1682 e deClara o mesmo Sr. que lhe 
pagou por mão de João Ramalho o priomeiro an-no em que lhe deo Mezadas. 
Contas varias Jornadas que fez o Sr. Pedro de Figueyredo a Saboya como do gasto 
quando touriou no terreio do Passo. 
Reclamação que fez o sr. Ruy de Figueyredo de hum contracto que tinha fei-to com a 
SRa. D. Heronima Lobo sobre seus bens 
Recibo de Manuel Guedes Pereira em que deClara Reçebeo do sr. Ruy de Figueyredo 
hum Moyo de trigo de Retro que lhe pagava a Sra. D. Heronima Lobo Vencido no anno 
de 1678 Mais recibos od mesmo com huma conta. 
Recalmação de uma Procuração que tinha dado o Sr. Ruy de Figueyredo Correa a seu 
feitor Antão de Figueyredo no anno de 1560 
Folha Corida do Sr. Pedro de Figueyredo no anno de 1710 
Memoria de huns embargos pos-tos na Sanchelaria a huma sentença dada a fa-vor do 
Hospital Real contra o Senhor Pedro 
fl.56 
Pedro de Figueyredo no anno de 1695 
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HUmas rezõens que o Sr. Pedro de Figueyredo fez sobre a conta que se lhe pedia de hua 
Cappella de Valentina de Calvo na Trindade. 
Huma carta de Partilhas da Sra. D. Maria Thereza de Noronha primeira mulher do Sr. 
Ruy de Figueyredo. 
Huma escritura de quitação que deo André de Figueyredo, e sua molher a Sra. D. 
Marianna de Lima a D. António de Noronha, e molher a Sra. D. Maria de Lima sua May 
de todo o tempo da tutoria no anno de 1645. 
Sentença de presseitoque a Sra. D. Leonor Margarida de Menezes alcançou contra o Sr. 
Pedro de Figueyredo em que se lhe Julgou hum escrito que o dito Senhor lhe fez para 
poder cobrar os Rendimentos de Varias fazendas para pagamento de Sua Li-gitima na 
forma da Compozição que entre Si fizerão extrahyda no anno de 1690. 
Sentença de Manoel Guedes Pereira Contra o Sr. Pedro de Figueryedo por 400$000reis 
e seus juros extrahyda no anno de 1688 
Petiçam para a meza da consçiencia sobre a dependençia da Caza da Torre Junto ás 
cazas do Castello e Hospital dos Soldados. 
Memoria da ascendência dos Alar-coes  
Arvore da Família dos Cabrais 
fl.56 vº 
Difinições e estatutos da Ordem de Crixpto: 
Vários apontamentos dos estatutos da ordem de Crixpto 
Rezoens em que se mostra que os- Prazos Ecleziasticos não podem passar aos Estra-
nhos; nem a bastardos do mesmo Sangue. 
 

Masso 22º Gaveta 7ª 
Alvará de Filhamentos de Mossos Fidalgos dos Sres.Rodrigo Antonio de Figueyredo, e 
Miguel de Menezes Joachim de Figueiredo passado no anno de 1708 
Alvará de Filhamento de Mosso Fi-dalgo do Sr. D. João de Menezes passado no annode 
1693 
Alvará de Filhamento de Mosso Fidalgo do Sr. Pedro de Figueyredo que Deos tem 
passado no anno de 1693 
Alvará Conçedido ao Sr. Ruy de Figueyredo para poder testar em filho pa-ssado no 
anno de 1644 
Dous Alvarás para o Sr. Ruy de Figueyredo poder Renunçiar a fortaleza de Damão, e 
huma Carta de Merçe da mês- 
fl. 57 
Da mesma fortaleza, e huma Provizão com a mercê da Capitania Mor das Nãos da Índia 
feita ao dito Sr. no anno de 1668 eos sobreditos no annode 1667 
Alvará porque Sua Magestade fez- Merçe o Sr. Ruy de Figueyredo para poder tes-tar 
em filho da Comenda de S. Salvador de Castelões no anno de 1657 
Alvará por que Sua Magestade fez Merçe ao Sr. Ruy de Figueyredo porder testar em fi-
lho da Comenda de S. Thiago de Besteiros no an-no de 1557 
Alvará para o Thezoureiro Mor do Rey-no fazer huns pagamentos ao Sr. Ruy de 
Figueyredo, no anno de 1676 
Alvará porque Sua Magestade foi ser-vido Mandar ao Sr. Ruy de Figueyredo fosse a 
Vila de Santarém a tratar da fortificação dellano anno de 1652 
Alvará por que Sua Magestade fez merçe ao Sr. Ruy de Figueyredo de três Comendas 
para seu netto no anno de 1665 
Alvará de Merçe ao Sr. Jorge de Fi-gueyredo para que podeçe testar a Capitania da 
fortaleza de Damão e também do Cargo de Capitão Mor das Naos da Índia no anno de 
1639 
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Alvará por que sua Magestade fez merçe ao Sr. Jorge de Figueyredo de hum (sic) 
Viagem de Cappitão Mor das Naos da Índia no anno de 1639 
fl. 57 vº 
Alvará de Sua Mgestade pello qual fez Merçe ao Sr. Jorge de Figueyredo Pay do Sr. 
Antoniode Figueiredo de Vasconcellos, e Manoel de Souza de Alarcão para poder testar 
da Capitania da Fortalleza de Damão e do Cargo de Cappitão Mor das Naos da Índia 
pellos Serviços dos dittos seus filhos faleçidos no Serviço Real foi passado no anno de 
1638 
Copia de Alvará por que Sua Magestade fez merce ao Sr. Ruy de Figueyredo da 
Comen-da de S. Salvador de Castelões. 
Copia das merces que se achão Rezista-das e feitas aos Sres. Ruy de Figueyredo e Pedro 
de Figueyredo 
Copia de hum de hum (sic) alvarâ pello qual El Rey fez pormeça ao Sr. Henrique de 
Figueyredo de Souza de hua comenda de 300$ pello Serviços de Seu Irmão Luis Gomes 
de Figueyredo no anno de 1651 
Portaria para se passar Alvara dos Maninhos da Covilhaâ ao Sr. Ruy de Figueyredo no 
anno de 1663 
Portaria do Sr. Ruy de Figueyredo Ser Camarista do Sr. Infante D. Pedro no anno de 
1662 
Treslado de hum asçento do Rezisto das Merçes que fez El Rey D. Fellippe o 3º no ti-
tullo de D. Rodrigo Lobo no anno de 1634 
Reprezentação que o Sr. Pedro de Fi- gueyredo fez a Sua Magestade sobre a promeça 
afectiva da Comenda de trezentos mil Reis e Varios alva-rãs Sobre o mesmo. 
fl. 58 
DeCreto por que Sua Magestade nomeou Cappitam dos aventureiros ao Sr. ruy de 
Figueyredo. 
Foro do Sr. Antonio de Figueyredo filho do Sr. Jorge de Figueyredo  
Memorias sobre o requerimento da pró-meça da Comenda de trezentos mil Reis. 
Huma Provizão do anno de 1556 Com a Merçe de douze mil reis por seis annos 
aSentado nos portos Secos por merce feita ao Sr. Ruy de Figueyredo Escrivão da fazen-
da 
Hum Treslado das Provizões com- que tomou o habito na Ilha de S. Miguel digo S. 
Thome o sr. Ruy de Souza de Alarcão Capitão e governador da dita Ilha o anno de 
1603. 
[escrito posteirormente] Alvará por que se mandava pa- gar ao Sr. Pedrode Figueyredo 
o soldo de Capitam Thenente da Capitania da Armada que foi a Saboya. 
fl. 58 vº 

Maço 23º Gaveta 7ª 
Notissias dos embarques que fez o Sr.Pe-dro de Figueyredo que Deos tem . 
Reprezentações que fez o Sr, Pedro de Figueyredo a Sua Magestade sobre os seus 
Serviços  
Reprezentação que fez o Sr, Pedro de Figueiredo a Sua Magestade dos seus serviços 
pedindo lhe a Comenda da povoa. 
Reprezentação de serviços do Sr. Pedro de Figueyredo a S. Magestade 
Reprezentação a Sua Magestade sobre a promeçade huma Comenda. 
Reprezentação que o Sr. Pedro de Figueyredo fez a Sua Magestade pedindo lhe o posto 
de Mestre de Campo 
Satisfação que o Sr, Pedro de Figueyredo Reprezentou aos peês de Sua Magestade 
Petiçam em nome do Sr. Pedro de Figueyredo e Henrique de figueiredo e D. Leonor 
Margarida de Menezes sobre a cauza que houve Com o Dezembargador Luis Magalhães 



 39 

Petiçam do Sr. Jorge de Figueyredo sobre hum padrão de Juro 
fl. 59 
Pitição do Sr. ruy de Figueyredo no tempo dos Fellipes de Castella pedindo 
Remuneração de Serviços. 
Memoria dos Serviços do Sr. Capitão Henrique de Figueyredo 
Hum papel do Sr. Ruy de Figueyredo estando em Madrid para seu Pay, e da conta ter se 
lhe dado huma Comenda. 
Requerimento e Conheçimento do Sr. Ruy de Figueyredo para a tença da Caza das 
Carnes. 
Treslado dos papeis Justificados dos Serviços do Sr. Ruy de Figueyredo. 
Certidão em abono do Sr. Henri-que de Figueyredo de Souza 
Certidão de huns auttos da cau-za que o sr. Pedro de Figueiredo correo com o 
Dezembargador Agostinho de Oliveira Rabello. 
Certidão de revista do Sr. Pe-dro de Figueyredo e seu Irmão na cauza de Luis de 
Magalhães e Brito 
Certidão do embarque do sr. Ruy de Figueiredo que fez na Armada que foi a Bahia no 
anno de 1624. 
Reprezentação de serviços do Sr. Pedro de Figueiredo em que pedia huma Comenda da 
Povoa 
Reprezentação do Sr.Pedro de Figueyredo a Sua Magestade para que sastifizesse como 
merecia do que se lhe havia Imputado Com a tomada de Por-talegre 
 
fl. 59vº 

Maço 24º Gaveta 7ª 
Portaria do Sr. Henrique de Figueyredo 
Certidão de Folha corrida e Alvara para se Armar Cavalleyro, e Certidão de Tomar em 
como Lâ estão os papeis de que tomou o habitpo de fez Porfição tudo no anno de 1697 
Dizistençia da posse que fez o Conde de Eryçeira das Cazas da portagem e da tença do 
juro do Almoxarifado de Elvas Vincula-do ao Morgado que Instituyo AntonioFernandes 
d elvas; e aitos de posse que Domingos de Pay-va tomou e outra couza em nome do Sr. 
Henrique de Figueyredo no anno de 1699 
Carta de partilhas de Jorge Fernandes d elvas por donde consta que o juro 
 
fl. 60 
O Juro aTraz o Erdou Livre 
Huma pitição deManoel Igna-çio da Cunha Com Artigos sobre as Cazas da Portagem 
Huma Certidão a Requerimento do Sr. D. Miguel porque Consta que o Deão de Leyria 
seu antecor (sic) ser faleçido. #e outros papeis e noticias 
Humas Portarias do Secertatario sobre o dito Benefiçio digo Padroado. 
Huma reprezentação em no-me do Sr. Henrique de Figueyredo em que pedia Liçença 
para vir para o Reyno, e pedia as Ilhas de Penellem e Curjuvem 
Huma carta de Ordens do Sr. Henrique de Figueyredo  
Huma Reprezentação que o sr. Hneirque de Figuieredo fez a Sua Magestade da Jornada 
que fez a Bonbaça no anno de 1698 
Huma reprezentação que o sr. Henrique fez a sua magestade estando governan-do 
Angolla sobre o Marfim. 
Huma carta do Sr. Henrique de Figueiredo Vindo da Índia no anno de 1704 
Hum Petiçam do Sr. Henrique de Figueiredo para a Comfirmação do posto de Mestre de 
Campo da Índia. 
Varias Pitições em nome do mesmo Sr. Sobre diverssas Couzas 
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[#Memoria do tombo de odive- 
 
fl. 60 vº 
Odivellas Sobre as cazas da Portagem] 
Certidão da Patente de Mestre digo Copia de hum deCreto em que El Rey nomeou por 
general dos Galeões na Índia ao Sr. Hen-rique de Figueyredo. 
Copia da ordem que se passou para- que os Procuradores do dito Sr. restituyçem os 
soldos que tinham cobrado o que Com efeyto se fez no anno de 1717 porCertidão aqui 
junta 
Varias Cartas do Sr. Bispo de Leyria sobre o deado da mesma Seê para o Sr. D. Miguel 
; e outras Copias sobre o mesmo negoçio . 
Huma Memoria do Sr. Pedro de Figueyredo sobre as Cazas da Portagem do Sr. 
Henrique de Figueyredo que lhe pede Manoel Ignaçio da Cunha . 
Tres escripturas de 16$ cruzados que se tomarão a juro para o dito senhor quando foi 
para An gola [# Estão distratados já.] 
Huma Certidão do Regimento da Armada que se passou na Índia ao Senhor Henrique de 
Figueyredo para a sua Revista  
Testamento do Sr. Henrique de Figueiredo se acha no cartortio do TabaLião Thome 
Freyre de Araújo Lançado no livro 63 af. 11 em 20 de Abril de1723 [# vide f. 113] 

 
fl. 61 

Maço 25º Gaveta 7ª 
Duas cartas huma do Padre Dura de São Lourenço outra do Sr. Pedro de Figueiredo 
para elle que comtem Varias Couzas Inpo-tantes . Respeito da Erdade do Outeiro de 
Lavra. 
Huma Certidão para exemplo Respeito de se não pagar bollo ao Cura de S. Lou-renço 
na qual e nas ditas cartas aSima se podem Ver as Cottas que o Sr. Pedro de Figueiredo 
lhe mandou por. 
Hum aRendamento do Moinho da dita Erdade do anno de 1654 
Hum aRendamento da Erdade fei-to por seis annos no de 1720 
Contas de Vários annos da mesma Erdade 
Hum Requerimento do Sr. Pedro de Figueyredo para Coutar a Erdade de Lavra. 
A Instituyção do Morgado de Lavra que fez Catherina Vicente [#: vide f. 112vº] 
fl. 61vº 

Maço 26º Gaveta7ª 
Informação sobre o Mouchão do Juis do Tombo ; e huma certidão de se ter sempre pago 
o foro a El Rey e cartas do mês-mo juis 
Pitição do Sr. Pedro de Figueyredo que se mandou informar pelo. conselho da fazen-da 
ao juis do Tombo de Santarém sobre hum Mouchão da Praya de Esfola Vacas. 
Petiçam eembargos a notificação que fez 
fl. 62 
que se fez ao Sr. Pedro de Figueiredo para a pré-zentar os titullos do Mouchão de 
Esfolla Va-cas. 
Ordem para ser Citado o Rendeiro do Mouchão 
ARendamento do Mouchão de Esfolla Vacas feito a Julião Pires da Villa de Alhandra 
por tres annos . 
Petiçam do Sr. Pedro de Figueiredo em que pedia se lhe fizesse novo emprazamento do 
Mou-chão de Esfolla Vacas. 
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Certidão do Escrivão do Almo-xaridado de Azambuja por que consta ser pa-go o foro 
do dito Mouchão em Vários annos E mesta se achão emCertos huns Em-bargos Com 
que veyo ao Suquestro que se fes no dito Mouchão. O Sr. Pedro de Figueiredo. 
Hum requerimento em nome do Sr. Pedrode Figueyredo Sobre o Mouchão de Esfolla 
Vacas. 
Mais humas Menutas de Pitições sobre particulares do mesmo. 
fl.62 vº 

Maço 27º Gaveta 8ª 
Huma quitação de Corenta mil Reis que deo ao Sr. Jorge de Figeuyredo Felli-pe de 
Vergara 
Escrito de Cem mil Reis que Reçebeo Domingos Francisco de Souzado Sr. Pedro de 
Figueyredo por consignação qu lhe havia feito. 
Ajuste de Contas do que devia aos Bravos feito com os seus Procuradores em que me 
pagarão por esta Conta po que tinhão cobra-do de mais, E ajustou a Conta António da 
Fonçeca. 
Humas rezoes sobre a cauza que moveo o bravo ao Sr. Pedro de Figueyredo  
Rol da despeza que o Sr. Pedro de Figueyredo fez de humas cortinas e almofadas. 
Huma conta ajustada e pa-ga de Manoel de Mello. 
Hum Recibo por que consta que Pedro de Moura Reçebeo do Sr. Pedro de Fi-gueyredo 
Sincoenta mil Reis no anno de 1695 
Hum Conheçimento de quatro Mil e seuscentos e Sincoenta reis que o Sr. Pedro de 
Figueyredo pagou de subsidio no  
fl. 63 
No anno de 1682 
Hum Requerimento que o Sr. Pedro de Figueyredo fez sobre a Conta que se lhe pedia 
pella Contadoria Geral de Guerra dos Cavallos e Sellas que seus tios os Senhores 
Henrique de Figueiredo, e Souza, e Luis Go-mês de Figueyredo ficarão devendo a Sua 
Magestade das suas Tropas. 
Requerimento em nome dos Lavradores de Vinhos deste Reyno de Portugal. 
Passaporte que trouxe o Sr. Pedro de Figueyredo de InGalterra. 
Proposta que se fez a Sua Magestade sobre a falta de dinheiro que havia para a Cam-
panha, e Como se poderia Suprir. 
Requerimento do Porcurador da Croa Contra Varios Culpados na aCalmação de El Rey 
Dom João o 4º 
Varias Copias de Pitições com no-me do Sr. Pedro de Figueyredo, e huma em nome da 
Sra. D. Leonor. 
Hum Mandado a Requerimento do Sr. Pedro de Figueiredo para serem penhoradas todas 
as pessoas que lhe fossemdeVedoras de aLugueis de Cazas 
OUTRO para ser sitado Álvaro de Carvalho no Lugar de Cassilhas 
 
fl. 63vº 
Memoria do que se Castuma pagar em - Sam Julião desta Çidade da Capella de João 
Brandão Soares e Catherina Vicente. 
Huns papeis para se abater as deçimas dos Encargos da mesma Cappella de S. Julião do 
anno de 1667. 
Recibo de Vinte e quatro mil reis que o Sr. Pedro de Figueyredo pagou a Recolhida 
Angella da Silva de dois moyos de trigo que lhe era deVedor no anno de 1679 
Recibo do Mercador Álvaro Fer-reira de Macedo de 45$300 que lhe pagou o Sr. Pedro 
de Figueyredo. 
Humas Portarias de Bernardo de Pita e Souza da Índia que lhe forão no anno de 1707 
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Huma Memoria que dâ Conta de huma deManda que trazia Com as freiras da 
Castanheira o Sr. Ruy de Figueiredo 
Huma Escriptura de Distracto de hum Prazo que digo de hum foro que o dito Senhor lhe 
pagava feita no anno de 1664 [# Vide Maço 13] 
Quitação do dinheyro que se pagou pelo Sr. Henrique de Figueiredo e Souza no an-no 
de 1653 
Quitação das Freyras de Villa Viçoza dos trezentos mil reis que o sr. Ruy de Figueyredo 
lhe pagou no anno de 1665 
fl. 64 

Maço 28º Gaveta 8ª 
Carta de Merce feita ao Sr. Ruy de Fi-gueyredo Alarcão do direito dos Maninhos da 
Covilhaã donactario em sua vida assim como o forão seu Pay e Avo foi feita e asignada 
em 18 de Janeiro de 1648 pella mão Real de D. João o 4º de felliçe memorio. 
Huma pitição do Sr. Ruy de Fi-gueryedo com huma Copia da Sobredita Carta 
Huma memoria tirada do tombo da Torre do foral de El Rey D. Manuel sobre os 
Maninhos de Covilhaã.  
fl.64vº 
Huma Carta por onde se aRendarão os Maninhos no anno de 1648 por cem mil reis. 
Huma Provizão para infor- mar o Provedor da Comarca sobre a Petiçam do Sr. Jorge de 
Figueyredo para que os que trou- cheçem terras da Croa de Maninhos de Covilhaã lhe 
aprezentaçem os títulos que tinhão e os reduziçem ao foral aforando os que estiveçem 
deValutos passada no anno de 1626 
Hum treslado do foral dos Maninhos da Covilhaã tirado da Cama- ra por Certidão no 
anno de 1656 
Huma Petiçam dos Moradores do Lugar da Capinha e todos nella asignados  
Huma Petiçam em nome da Camara de Covilhã em que pedião huma Provizão a Sua 
Magestade Respeito de varias Couzas do anno de 1630 
Huma Pitição em nome do Sr. Jorge de Figueiredo do anno de 1621 so-bre particulares 
dos Maninhos 
Huma Copia de ultima  
fl. 65 
Vltima Provizão que se consedeo ao Sr. Pedro de Figueyredo para o tombo 
Huma Provizão consedida no anno de 1664 para se tirarem da Torre do tombo Vários 
deCumentos 
Justificação que fez o Sr. Pedro de Figueyredo sobre lhe pertencerem os maninhosda 
Covilhaã feita no anno de 1680 
Requerimento que o Sr. Pedro de Fi-gueyredo fez pedindo se lhe passasse carta dos 
Maninhos, e com efeito se lhe mandou passar no anno de 1681 
Inventario dos papeis que entre-gou Jassinto Correa no anno de 1668 per-tencentes aos 
Maninhos. 
Rescunho de hua pertiçam que o sr. Ruy de Figueiredo fes ao Conselho da fazenda para 
o juis de fora da Covilhaã conhecer dos direitos pertencentes aos Maninhos. 
Notificação que Mando fa- zer o Corregedor da guarda a Jassinto Cor-rea de Medella 
procurador do Sr. Ruy de Figueyredo, e aos pessuydores dos bens maninhos da 
Covilhaã no anno de 1680 
Huma carta do mesmo 
fl. 65vº 
Do mesmo procurador que falla sobre os pastos dos Maninhos 
Huma carta do Doutor Domingos da Cunha Sobre os Maninhos que sua magestade que 
Deos guarde, mandou fazer tombo no anno de 1660 
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Copia da Consulta do Dezembargo do Passo Sobre os Maninhos do anno de 1715 
Hum rol dos papeis tocantes aos Maninhos que tinha em seu poder Ma-noel Francisco 
Mendes. 
Hum masso de varias cartas e Pitições e requerimentos e queyxas que fizerão os 
moradores de Covilhaã ao Sr. Pedro de Fi-gueyredo e imformações que perçederão 
Copia da Provisão que se passou para o Corregedor de Vizeu hir fazer o tombo de co-
vilhaã no anno de 1718 
Rol de Varias despezas que se fizerão com o tombo que principiou a fazer o Juis de fora 
da Vila de Covilhaã António Rabello Castel Branco das terras Ma-ninhas da dita Vila 
Certidão da Petiçam; e Alvará que se consedeo ao sr. Ruy de Figueiredo no anno de 
1646 para se tombarem os Maninhos de Covilhaã de que era Donatário. 
Preposta do juis de Fora de Covilhaã sobre os Maninhos da dita Vila Requerendo 
Juntamente o seu despacho com aCrescentamentos. 
Huma Carta do Corregedor  
fl. 66 
Corregedor doCrime do Porto Gaspar car-dozo quando foi deVaçar sobre as queyxas 
dos moradores de Covilhaã. 
 

Maço 29º Gaveta 8ª 
Carta de privilegio que o S. Rey D. Affonço mandou passar ao Sr. João de Figueiredo 
pella que havia por priviligiados toso os seus cazeiros de quasquer fazendas passada no 
anno de 1469, emo qual tempo era Alcayde mor de Covilhaã 
Carta de Comfirmação real que El Rey D. Manoel mandou passar de hum afo-ramento 
perpetuu a Luis Vâs e sua molher das terras do Valle da borteja do Lugar do Do-
minguizo passada no anno de 1518.  
Hum Livro com huma Copia de huma provizão passada ao Sr. Jorge de Fi-gueyredo, no 
anno de 1604 e Vários te-mos e rois dos moradores dos Lugares Ma-ninhos de Covilhaã 
feita no mesmo anno. 
Hum masso de Varias car-tas aRendamentos e petições tudo pertençen-te aos dittos 
Maninhos de Covilhaã.  
fl.66 vº 

Maço 30 Gaveta 9ª 
Sentença contra o Sr. Pedro de Fi-geuryedo por querer inpugnar ps CAppitulos de 
Vezita que lhe puzerão na Igreja da Comenda de Sinfães eztrayda no anno de 1719 
Certidão de como se aprezentou huma Ordem do Conçervador das três ordens na Igreja 
de Sinfães para que o Reitor della não cobrasse premissias; Pitição de Vizita que o 
mesmo fez embargos Com que Veyo; rezões com que se lhe inpugnarão; E huma Carta 
do Rendeiro que en-tão era que dâ Conta do que Suçedeo ; outra de 1683 sobre os 
mesmos negoçios, e varias Com-tendas. 
Huma Justificação de Miguel da Costa de Sualhães para se Iblitar Er-deiro de Antonio 
de Mattos Rendeiro que foi de Sin-fães 
Hum Reconhecimento das terras que traz da Comenda de Sinfães Manoel de 
Vasconcelos 
 
fl. 67 
De Vasconcelos de Mello, e que foi feito em 12 de Abril de 1661 
Carta de Compra que fez o Sr. Ruy de Figueyredo da Caza para as Cubas do Lou-redo 
da Ponte em o Conselho de Sinfães do anno de 1667. 
Huma escritura de Obrigação de humas obras que fez Pedro Pereira Como Procurador 
do Sr. Pedro de Figueyredo que nas cazas da Rezidençia se havião de fazer. 
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Copia do Alvará passado ao Sr. Ruy de Figueiredo para poder testar em filho das 
comedas de Castellõis e Sinfães. 
Ajustamento da conta de Sinfães do annod e 1710 da Comenda digo; 
Certidão do Livro da fabrica da Igreja de Sinfães pela qual consta se Satisfazem pello 
Sr. Comendador as ditas despezas no anno de 1713. 
Humas Contas da Comenda de Sinfães do anno de 1720. 1717.e 1718 
Huma despeza que se fez nas cauzas da Comenda de Sinfães por Pedro Pereira do anno 
de 1711 
Hum Rol de obrazfeitas nos seLei-rós de Sinfaes e adegas feitas no anno de 1715 [# 
Vide Maço 31] 
Huma conta do semblano (?) com hua carta de Simão Figueira 
fl. 67 vº 

Maço 31º Gaveta 9ª 
Hum Maço de aRendamentos digo de escripturas de aRendamento de vari-os annos da 
Comenda de Sinfães. 
Huma Certidão da Cauza que correo entre o S. Pedro de Figueyredo e Gaspar Cardozo 
de Sinfães sobre os dizi-mos que duvidada pagar passada no anno de 1710 
Huma Petiçam contra o Vigário de Sinfães. 
Huma Certidão do como se empedioa diLigençia se não fizesse ao Rei- tor de Sinfães e 
duas cartas sobre o mês-mo do anno de 1682 
Huma Certidão do anno de 1683 sobre huma execução que se fez ao Rendeiro do dito 
tempo 
Huma Quitação do anno de 1679 da despeza que se fez na posse que se tomou da Co-
menda de Sinfães que inportou muito menos que as outras. 
Varias cartsd fr slgund Rendeyrós e procuradores da mesma Comenda de Sinfães 
fl. 68 
DeClaratoria Contra Varias pes-soas da Comenda de Sinfães. 
Huma aRendamento da Comenda de Sinfães do anno de 1715 
Despeza que João Ferreira fez na aRecadação dos frutos da Comenda de Sinfães no 
anno de 1710 
Infomação das obraz que he nesseçario se fação na caza da Rizidençia do Reitor de 
sinfães no anno de 1713 

Maço 32º Gaveta 9ª 
Folhas dos fructos das Comendas de Besteiros do anno de 1721 
Contas de Besteiros e Castellões de Pedro João Marques dos annos de 1719 e 1720 
Hum maço de Contas das Comendas de Besteiros Castellões e Sin-fães aJustadas em 11 
de Novembro de 1721 aJustadas pello Sr. Pedro de Figueiredo que Deos Tem. 
Hum maço de quitaçoes do tempo de Manoel Dias da Silva com 
 
fl. 68 vº 
Com huma cotta por fora de Manuel de Faria . [escrito posteirormente, como que 
encaixado entre as linhas] Hum Rol dos papeis que forão a Pedro giraldes 
Hum massinho com varias quitações do dinheiro que mandou Manuel Dias da Sil-Va ao 
Sr. Pedro de Figueyredo por ocnta da Renda das ditas Comendas. 
OUTRO Macinho de contas Com os Dizimeiros do tempo de Rendeiro Manuel Dias da 
Silva 
OUTRO Maço de quitações de dinheiro que mandou Pedro João Marques do tempo de 
Manoel Dias da Silva e despezas que o dito Pedro João Marques Como Procurador do 
Sr. Pedro de Figueyredo fez 
Hum Maço de contas de Manoel de Faria do anno de 1680 
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Hum Macinho Com varias procurações e escritos de dinheiro que deo Manuel de Faria a 
Luís de Magalhães; como Procurador de sua May e no mesmo se acha huma certi-dão 
da Cauza de execução da mesma. 
Certidão dos auttos de execuçam que o sr. Pedro de Figueiredo mandou fazer a Manuel 
Dias da Silva pello que devia a Renda das Comendas de Besteiros e que se acha a no-
meação de bens que o dito fez. 
Treslado do Prazo de Maria de gouveya e suas Irmaãs [#“Vide Maço 33”] 
 
fl. 69 

Maço 33º Gaveta 10ª 
Duas Escripturas de aRenda- mento que Manoel Dias da Silva fez ao Sr. Pedro de 
Figueyredo no anno de 1720 
Escriptura de fiança que Manuel Di-as da Silva deo â Renda da Comenda de Bestei-ros 
no anno de 1714 
Hum aJuste de Contas que o sr. Pedro de Figueyredo que Deos tem fez e com-pozição 
Com Manoel Dias da Silva no anno de 1720 
Dous Recibos de dinheiro que o dito Sr. Reçe-beo do dito Manuel Dias da Silva. 
Hum macinho de Varias Contas de quando Manoel Dias foi Rendeiro, e Pº João Como 
Procurador do S.r Pedro de Figueyredo cobrou e administrou as ditas comendas. 
OUTRO Maçinho Com vari-os Rois, e Certidões,e Contas do mesmo tempo. 
Duas Cartas de Menoel Dias da Silva e Pedro João Marques que com-them em si o que 
o dito Sr. Reçebeo. 
Treslado da Contrariedade de huma Cauza que o Sr. Pedro de Figueyredo teve com  
 
fl. 69vº 
Com Manoel Dias da Silva . 
Rol dos possuidores dos bens da Co-menda de Castellãos 
Hum Macinho de despezas que o Sr. Pedro de Figueiredo fez quando esteve em 
Besteiros. 
Duas minutas de Pitições sobre particulares do mesmo rendeiro 
Huns Auttos entre partes o Sr. Pedro de Figueiredo Contra Jozé da Costa Manuel 
Fernandes, e outros dizimeiros de Besteiros. 
OUTROS Auttos entre partes o Sr. Pedro de Figueiredo contra Manoel Tavares 
dizimeiro de Besteiros do anno de 1719 
Huma sentença do Sr. Pedro de Figueiredo Contra Manoel Fernandes do Olival 
dizimeiros de Besteiros exctrayda no anno de 1718 
OUTRA Sentença do dito sr, com-tra Joze da Costa dizimeiro de Besteiros ex-ctrayda 
no anno de 1718. 
Hum Maço de contas de Pedo João Marques dos annos de 1676 e 1677 
Certidão a requerimento de Manuel Dias da Silva dos Embargos com que se lhe puzerão 
os dizimeiros quando elle os quis o-brigar a darem lhe contas. 
fl. 70 

Maço 34º Gaveta 10ª 
Certidão dos Breves apostólicos os-ber oq eu devem pagar de encargos as Comendas âs 
Igrejas do anno de 1674. 
Primeira e Segunda Provizão para se tombarem as Comendas de Besteiros do anno de 
1703 
Sentença em que se Julgou o tombo da Comenda de S. Salvador de Castellões no anno 
de 1669 
Huma Certidão do tombo do an-no de 1707 das Comendas de Besteiros. 
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Contas das Comendas de Bestei-ros do anno de 1667 
Petiçam do Sr. Ruy de Figueyredo po que consta pedir a Comenda de S. Miguel de 
Outeiro em Remuneração dos duzentos mil Reis que estavão prometidos ao Sr. Pedro de 
Figueiredo pelo Serviços de seu Tio o Sr. Luis Gomes de Figueiredo. 
 
fl. 70 vº 
Treslado de huma Sentença sobre o azeite da aLampada do Santíssimo de Igreja de S. 
Tiago de Besteiros do anno de 1667 
Copia da Folha do pão da Comenda de Besteiros do anno de 1703 
Treslado de hum Prazo de Paullo Cardozo de Besteiros que nelle nomeou Brites de 
Carsseres no anno de 1689 
Venda de hum prazo antigo da Comenda de Besteiros do anno de 1628 
Minuta de hum requerimento em que o Sr. Pedro de Figueyredo pertendia provizão para 
aneixar todo o que se tiveçe Uzurpado as Comendas  
Uma carta de Joze Pinto Tavares Rendeiro das Comendas de Besteiros Com a qual 
mando entregar ao Sr. Pedro de Figueyredo 699$600 no anno de 1718 
Hum Akvara pello qual se fez mercê ao Sr. Ruy de Figueyredo da comenda de S. 
Salvador no anno de 1609. 
Huma Copia de huma Petiçam para preveligiar huns almocreves 
Munitorio do Juízo Geral para serem munidos os foreiros de Castelloes do annod e 1675 
fl. 71 
Huma carta de Manoel de Faria do anno de 1712 Sobre Varios particulares. 
Huma Pitição para fazerem os foreiros da Comenda de Castelloes reconhecidos  
Hum maço de contas e cartas dos annos de 1670 1676 1678 
Huma Carta de Manoel de Fa-ria do anno de 1708 Com Varias quitações de Miças. 
Huma Carta de Manoel Dias que Veyo com hum pouco de dinheiro. 
Huma Pitição de Maria Domin-guês da Freguezia de S. Tiago em que pede hum Prazo 
da Comenda de S. Tiago no anno de 1670 
Hum Rol do pame miunças das Comendas de Besteiros e Sinfães dos anno de 1660 e 
1661. 
OUTRO rol do fructos das Comendas de Besteiros dos annos de 1664 1665 e 1666 
Memoria das fazendas que pessuem os fiadores de Manuel Dias da Silva que deu a 
Renda das comendas de Besteiros 
 
fl. 71 vº 
Hum macinho de cartas de Manuel de Faria, e de Manuel dias da Silva, e huma 
escriptura de fiança do mes-mo ao que devia das Comendas de Besteiros. 
OUTRO macinho de Varios Reque-rimentos e rois tudo pertencente as mesmas 
comendas. 
HUM macinho de papeis que contem varias memorias sobre particulares das ditas 
Comendas. 
 

Maço 35º Gaveta 10ª 
Provizão paraseTombarem as comen-das de S. Pedro de Merlim e Sinfães passada no 
anno de 1700 
Provizão de Sua Manestade para se poderem emprazar os bens da Comenda de S. Pedro 
de Merlim, e as mais no anno de 1715 
Certidão das ordens que se passarão na meza sobre os foreiros da Comenda de S. Pedro 
de Merlim, e duas Certidões do Prazo de geremil que se soquestrou no anno de 1715 
Petiçam e informação sobre terras Uzurpadas a Comenda de Merllim 
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Vários papeis de repostas e In-formações que ouve Contra o Requerimento  
 
fl.72 
Requerimento do Vigário de S. Pedro de Merllim sobre querer Passais (?) do anno de 
1718 
Petiçam que o Sr.Pedro de Figueyredo fez sobre huns Cappitulos de Vezita que lhe pu-
zerão em S. Pedro de Merllim no anno de 1688 
Capítulos de Vezita da Comenda de Merlim no anno de 1688 
Petiçam do Sr. Pedro de Figueyredo para obigar Vários foreiros a viremaprezentar seus 
títulos e emprazamentos no anno de 1712 
Hum Maço de Varias escripturas de aRendamento da Comenda dês. Pedro de Merllim. 
Huma Carta de João Ferreira com dous escritos de divida de Bento Affonso. 
Huma Certidão que o Sr. Pedrode Figueyredo mandou tirar de huns auttos que se 
Remeterão de Braga ao Juízo geral das Ordens passada no anno de 1716. 
Huma Petiçamdo Sr. Pedro de Figueiredo para que os Infiteutas de todas as suas 
Comen-das aprezentem seus títulos. 
Rol das penções, e foros que são o-brigados a pagar os Cazeiros da Comenda 
 
fl. 72 vº 
Comenda de Merllim.´ 
Petiçam que se fez pellos aSentistas digo sobre o embargo feito pelos aSentistasno pão 
da Comenda de S. Pedro de Merllim. 
Contas dos rendimentos da Comenda de S. Pedro de Merllim dos annos de 1673 e 1675 
Copia da Acção do Soquestro que se fez na fazenda de Germil da Comenda de S. Pedro 
de Merllim no anno de 1714 
Treslado da Procuração, e Contas que aJustou AntonioDias Com françisco Fernan-des 
do Basto do Rendimento da Comenda de Mer-Lim no anno de 1652 
Hum aRendamento da Comenda de S. Pedro de Merllim de 4 annos feito no an-no de 
1696 . a qual se chão juntas humas Cartas por onde consta o que o Dezembargador Luis 
de Magalhães Cobrou da sua divida e excução. 
Hum Maço de Contas de João Ferreira de varios annos 
Humas cartas de João Ferreira do anno de 1719 pellas quais se ve o que deve e se há de 
cobrar do Entruzo Rendeiro de Guimaraes João de Abreu. 
Hum maço de contas de Rodrigo Machado Rendeiro que foi de Merllim. 
 
fl. 73 

Maço 36º Gaveta 11ª 
Lembraça dos forosque se pagão a Comenda de Merllim. 
Emprazamento deHeronimo Macha-do da Vila do Prado em que pede Renovação no an-
no de 1715. 
Certidão de como se achava embar-gado o pão da Comenda de Merlim no anno de 1707 
Certidão dos encargos, e meya anata da Comenda de S. Pedro de Merllim passada no 
anno de 1653. 
Hum Macinho de Varias Car-tas sobre particulares da Comenda De S. Pedro de 
Merllim. 
Huma Petiçam de Maria de Sª. Em que pede renovação do Cazal do aSento. 
Hum Maço de varias contas que se derão ao Sr. Pedro de Figueyredo quan-do tomou 
posse das suas Comendas, e des-pezas que se fizerão em todas, e nas cazas da 
Rezidencia do Parrocho de S. Pedro de Merllim. 
Contas da Comenda de S. Pedro de Merllim dos annos de 1710 e 1715. 
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Minuta de Embargos que pos o Sr. Pedro 
fl.73vº 
de Figueiredo A provizão que o Vigário de Merllim tinha tirado para se lhe darem 
passais; (?) E Resposta do Sr. Pedro de Figueyredo quando a meza o mandou ouvir. 
Conta dos Laudemios que tem Reçibido João Ferreira athe todo este mez de Agosto 
dasterras foreiras a Comenda de S. Pedro de Merllim. 
Instrumento de justificação que fizerão os cazeiros da Co-menda de S. Pedro de Merllim 
do Couto de Tibens do anno de 1720. 
 

Maço 37º Gaveta 11ª 
Instromento de Posse que tomou da Comenda de S. Pedro de Merllim Christovão 
Soares, E inventario declarações e mais diLigençias que se fizerão no anno de 1612. 
E no mesmo Maço se achão Vinte e hum Prazos que se fizerão na mesma Comenda no 
anno de 1636. 
Petiçam e justificação de Gonzalo Jacome, e outros para emprazamento do cazal de 
Fontella da Comenda de S. Pedro de Merlim.[# “Vide Maço 36”] 
Certidão da notificação que se fez ao geral dos Ben-tos no Convento de Tibens no anno 
de 1716 para a cauza que com elle corre. 
Hum Maço de Varias emformaçois, e certidões, e contas tudo sobre particulares e 
pertencentes a mesma Comenda. Mais informações e oputros papeis da mesma 
comenda. [# “Vide Maço 36”] 
Hum tombo da Comenda de S. Pedro de Merlim feito no anno de 1614. 
fl.74 

Maço 38º Gaveta 12ª 
Sentença do Sr. Jorge de Figueyredo Contra Francisco Lopes, e sua molher morado-res 
no Cazalda Cruz dalobagueyra por lhe haverem Vzurpado algumas terras do dito cazal. 
Duas sentenças Muy antigas com-tra pessoas que tinhão Vzurpado algumasterras na 
Lobagueyra. 
Sentença de deszagravo do Sr. Pedro de Figueyredo de huma Cauza que correo com- o 
feitor do Conde de Castello Melhor Como seu Procurador e sobre o tombo do mesmo. 
Sentença do Sr. Pedro de Figueiredo Contra o Procurador Geral das Ordens para que 
não tivesse efeito a execução que se lhe manda- va fazer nas Comendas e Rateyo para 
Ar-madas na forma do breve de Sua Santidade. 
fl. 74 vº 

Maço 39º Gaveta 11 
Certidões a Respeito do que se ha de pagar no passo da Madeira e Consola-do 
Comforme o Regimento do mesmo. 
Clareza para o Conde de Castello Me-lhor sobre as Vallas que se andem abrir ares-peito 
das terras dos Louros. 
Clareza do que paga o vinho azeite e farinha e mais couzas quando Vão para as 
Conquistas pello Consollado, e portagem. 
 Sentença de despença Matremonial do treçeiro e quarto grâo para haverem de Cazar o 
Sr. Ruy de Figueiredo Com a Sra. D. Maria Thereza de Noronha. 
Certidões da AClamação de El Rey D. João o quarto. 
Apontamentos do Testamento da Sra. D. Maria. (sic)  
Hum papel que pertençe a caza das Carnes. 
Hum Instromento de dotte de Ar-rãs que fez Valentina de Calvo a Sua filha em que lhe 
dotou as cazas que tinha em Castello [# “Cazas de Castello Picão Vide Maço 13”] 
 
fl.75 
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Castello Picão. 
Huma Liçença da Camara para no anno de 1713 Se fazerem humas obraz nas Cazas de 
Castello picão 
Hum Maçinho de papeis da Sra. D. Maria Manoel de Velhena.  
Hum Macinho de papeis perten-çentes ao Sr. Ruy de Figueiredo. 
Hum macinho de quitações de Varias quantias que o Sr. Ruy de Figuey-redo pagou a 
diverssas pessoas. 
Huma Minuta de embargos e Informação de huma Cauza que Correo com o Porteiro 
Mor. O Sr. Pedro de Figueiredo. 
 Informação sobre o Morgado que Instituyo Antonio Cotta Falcão e sua Molher D. 
Izabel Correa em Coruche e Benavente. 
Huma memoria, e varios ducu-mentos por onde consta que as propriedades que se 
vendem por El Rey se não paga a Siza 
E Assim tambema não pagão como se ve dos ducumentos juntos os Caualleiros. 
 
fl. 75 vº 
Certidão do embargo que se fez nas -obraz por parte das Recolhidas no anno de 1715. 
Preposta do Sr. Pedro de Figueiredo a Sua Magestade sobre a Contenda que tem Com as 
Recolhidas os-bre as obraz. 
Preposta do Sr. Pedro de Figueiredo sobre as obraz do Minino Deos. 
Memoria para se saber donde forão Baptizados os Avos do Sr. Rodrigo António de 
Figueiredo  
[escrito em letra posterior] Em 22 de Agosto de 1722 fes o sr. Rodrigo Antonio de 
Figueiredo hua escriptura de Com-pozição com as recolhidas do Castello sobre a 
CLaraboya da Salla, e não fazer trapeira nem Serventia algua para o telhado, nas nottas 
do tabaliãoThome Freyre de Araujo.  
fl. 76 
 

Maço 40ºGaveta 12ª 
Este maço Conthem somente. quitações de foros Capellas Mercieyras se-çus de todas as 
fazendas obrigações e prazos desta caza. 
 

Maço 41 Gaveta 12ª 
Hum maço Com a certidão do Parrocho da Lobagueyra do offiçio e Sepul-tura que se 
fez ao Sr. Ruy de Figueyredo no Anno de 1679 e no mesmo se achão Inçertos Varias 
quitações e Rois de despezas do mesmo funeral. 
OUTRO Macinho de varias certidões de Miças pertençentes a conta do testamento do 
ditto Sr. 
Hum Maço de Certidões do funeral de de despezas que se fizerão no falle-çimento da 
Sra. D. Margarida de Menezes Segunda Molher do Sr. Ruy de Figueyredo 
 

Maço 42ºGaveta 13ª 
Sentença da Sra. D. Heronima Lobo de qui-tacão dos Rezidoos do Testamento de seu 
Marido o Sr. Diogo de Brito extrayda no anno de 1660 
Sentença da mesma Sra. D. Heronima Lobo Contra D. Francisco de Azevedo sobre do-
us Morgados em que querião suceder por morte do Marido da dita Senhora extrayda no 
anno de 1664 
Sentença da mesma Sra. Contra o 
 
fl. 77 
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Contra o mesmo D. Francisco de Azevedo por este lhe pedir Satisfizeçe ao Morgado de 
Luis de Novais da Silva hum conto de Reis Extrayda no anno de 1667 
Sentença da mesma Senhora no juízo deSizo-rio Contra D. Francisco Lobo Extrayda no 
anno de 1660 
Sentençade Diogo de Brito Contra D. Françisco de Azevedo sobre humas cazas da 
Caldei-raria se vincularemou não ao Morgado que tinha Ins-tituydo D. Maria da Sª. 
extraydas no anno de 1648. 
Sentença e Sobre Sentença da Sra. D. Heronima Lobo Contra Simão de Barros por este 
lhe querer Suceder nos bens de seu Irmão. 
Hum Treslado dos Embargos com que Veyo D. Manoel de Azevedo as partilhas de 
Viçen-te de Novais e de D. Branca da Silva. 
 
fl. 77vº 

Maço 43º Gaveta 13ª 
Testamento de despozição e Morgado que Ins-tituyo Christovão de Brito Cazado com 
D. Brites de Atayde em que chamou primeiro adMinistrador a seu Sobrinho João de 
Brito em o qual fez Varias funções em defeito dos descendentes, e transverçais lhe deo 
faculdade para Livre nomeação ao Ultimo pessuydor Seu fidalgo de Conhecida Nobre-
za foi feito o primeiro testamento em 9 de Janei-ro de 1559, e depoisfez Varios Cudis-
silios sendo o Ultimo em 1560; Tem este Morgado duas Missas Cotidiannas na Igreja 
da Madre de Deus das Religiosas capu-chas este he o Treslado enão autentico, e man-
dou o Instituydor se fizem (sic) três livros hum del-les para o Archivo de S. Eloiy outro 
para o Hospital de todos os Santos; e o tersseiro o ti-vesse o administrador. 
Serviços de Diogo de Brito e Seu Tio0 Antonio de Brito feitos na Índia. 
Copia autentica de Seruiços feitos na Índia [rasurado] digo de Antonio Lobo da Gama 
Irmão da Sra. D. Heronima Lobo, e serviços de Pay e Tio. 
 
fl. 78 

Maço 44º Gaveta 13ª 
Sentença de Quitação da Conta do Testamento de Jorge Farnandes d elvas que deo a 
Sra. D. Maria de Lima 
Sentença da Sra. D. Maria Manoel de Velhena Sobr e a conta da Capella de Velentina 
de Calvo. 
Sentença da Sra. D. maria de Lima em que lhe foi parte o premetor dos Rezidoos. 
fl. 78vº 
Sentença de AntonioFernandes d elvas da Conta do Testamento de Seu Pay. 
Sentença da Sra. D. Maria de Lima como Testamenteira de D. Antonio de Noronha. 
Quitação do Dotte que deo a André de Figueiredo sua molher a Sra. D. Marianna de 
Lima . Sua May D. Maria de Lima. 
Instromento de Agravo da Sra. D. Maria Manoel de Velhena da Conta que se lhe pedia 
de huma Capella a Requerimento dos Padres Domi-nicos da Villa de Santarém. 
Tombo da Capella de Christovão soares que instituyo Ruy Gonçalves Franco e 
testamento. 
Noticias dos Serviços de Duartte Nunes da Costa por cartas que El Rey lhe es-creveo. 
fl. 79 

Maço 45º Gaveta 13ª 
Sentença de Diogo de Brito contra o Prior e Beneficiados da Igreja de S. Lourenço desta 
Cidade Sobre o foro de humas cazas.  
Sentença de Manoel Roiz Dias contra Diogo de Brito sobre os alugueis de humas cazas  
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Sentença de Diogo de Brito Contra Mano-el de Souza Como Tuytor dos menores filhos 
de D. Maria de Menezes. 
Sentença contra os bens de D. maria Brandoa 
Sentença de Diogo de Brito Contrahuns Rendeiros . 
Escriptura por onde a Sra. D. Maria da Silva ouve as Cazas da Caldeiraria. 
Inquirição de Beatris Godinha Vi-uva de Affonso de Lemos Com que Justificou deichar  
fl. 79vº 
Deyxar lhe seu marido todos os bens. 
Treslado do Autto das Capellas de Maria Gil e Fernan Cabral em BelMonte.2 
 

Maço 46º Gaveta 13ª 
Sentença do Sr. Pedro de Figueiredo contra Francisco de Figueiredo de Alarcão. 
Perposta que osr. Pedro de Figueyredo fez sobre acção de alimentos que francisco de Fi- 
gueyredo e Suas Irmaãs pedião e a Erança das merçes de Seu pay o Sr. Luis Gomes de 
Figueiredo  
fl. 80 
Certidão dos auttos de Esponçais Reo o Sr. Luis Gomes de Figueiredo e AA Antónia de 
Arau-jo e Sam Payos e Seu Pay Vasco de Araújo juis dos órfãos de Alemquer. 
Agravo entre partes Francisco de Figueiredo de Vasconcelos e o Sr. Ruy de Figueiredo. 
Papeis pertencentes a mesma Cauza.  
Memoria para se tirar huma Certidão para a Cauza que corria entre Francisco de 
Figueiredo e o Sr. Pedro de Figueyredo  
Petiçam do Sr. Pedro de Figueyredo sobre a comtenda que trazia Com Françisco de 
Figueiredo de Alarcão. 
Minuta de embargos Recebidos que pare-çe pertençerem a Cauza que ouve com 
Françisco de Figuyeredo.´ 
Depoimento que o Sr. Pedro de Figuyeredo requereo se tirasse a Francisco de 
Figueiredo para a juntar a hua Cauza em que este o obrigava por huns alementos. 
Certidão sobre a mesma cauza. 
OUTRA certidão sobre a mesma cauza. 
OUTRA certidão dos auttos da mesma cauza. 
Hum papel pertencente a cau= 
fl. 80vº 
A Cauza de Françisco de Figueiredo. 
 

Maço 47º Gaveta 13ª 
Huma Escriptura de dotte de Francisco Lobo da Gama e D. maria Brandoa do an-no de 
1579 
Huns Auttos siveis de D. Maria da Silva Contra Braz Telles de Menezes. 
 
fl. 81 
Petiçam de Diogo de Brito para se lhe entregar as chaves da quinta do Barro para huma 
avaliação  
Escriptura do Conserto que fez a Sra. D. Heronima Lobo Com D. Manoel de Azevedo 
Sobre as Cazas do Campo de Santa Anna. 
Escriptura de hum moyo de trigo a retroque pagava a Sra. D. Heronima Lobo em posto 
na sua quinta da Bordalia. 
Hum Emprazamento do Serrado de Loures que trazia Fernão Roiz do anno de 1548. 

                                                
2 Importante: este documento seria anterior á herança dos morgados de Belmonte? 
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 Hum Maço de papeis de Diogo de Brito de quitações e outras varias couzas de pouca 
inportancia  
OUTRO Maço do mesmo de quitações da Mizericordia de santaren. 
fl. 81 vº 

Maço 48 Gaveta 13ª 
Este maço não conthem mais que Rois de Pedrei-ros Carpinteyros despeza que fez o Sr. 
Pedro de Figueiredo 
fl. 82 

Maço 49 Gaveta 13ª 
Este Maço dops Papeis que se acharão em Caza de Diogo Varella que Deos tem o que 
entendo São de pouca em-portançia. 
 

Maço 50 Gaveta 14ª 
Hum Maço de papeis pertençentes a Diogo de Brito e da Sra. D. Heronima Lobo, o que 
entendo he que não prestão para nada, e a Serven-tia he pouca. 
fl. 82 vº 

Maço 51Gaveta 14 
OUTRO Ma-ço de Papeis pertencentes ao mês-mo que atraz pertence. 
 

Maço 52Gaveta 14ª 
Hum Maço por-tencente ao mesmo aSima. 
 

Maço 53ºGaveta 14ª 
Hum Maço de Rois de Pedreiros e Carpinteiros dêspeza que fez o Sr. Pedro de 
Figueiredo que Deos tem. 
fl. 83 

Maço 54º Gaveta 14ª 
Hum Maço de Papeis dos que se acharão em Caza de Diogo Varella osquais são inúteis 
e de pouca inportançia. 
 

Maço 55 Gaveta 14ª 
Hum Maço de Cartas de El Rey D. João o 4º escritas ao Sr. Ruy de Figueyredo estando 
governando em traz os Montes. 
 

Maço 56º Gaveta 15ª 
Hum Maço de Cartas de El Rey D. João o 4º escritas ao Sr. ruy de Figueyredo Estando 
governan-do em Traz dos Montes. 
Hum Copiador de Cartas que o Sr. Ruy de Figueiredo escreveu a El Rey. 
fl. 83vº 

Maço 57ºGaveta 15ª 
Hum Maço de Cartas de El Rey D. João o 4º escritas ao sr. Ruy de Figueyredo Estando 
Go-vernando em Traz dos Montes 
Maço 58 Gaveta 15ª 
Hum Maço de qui-tacões pertençentes a Diogo de Bri-to Com Varios papeis de pouca 
Inportançia. 
fl. 84 

Maço 59ºGaveta 15ª 
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Hum Maço de car-tas de El Rey D. João o 4º escri-tas para Sr. Ruy de Figueyredo 
Estando governador em Traz dos Montes. 
Hum Maço de papeis de Serviços, e huma Sentença Crime e algu-mas Certidões todo do 
Sr. Luis go-mes de Figueyredo. 
Huma Sentença de Clara Galvão Viúva, contra o Sr. Ruy de Figueiredo por 72$500 do 
anno de 1632. 
Huma Sentença do Dezembar-gador do Passo Antonio Coelho de Carvalho Como 
administrador de Sua filha Contra o Dezembargador João Velho Barreto. 
 
fl.84 vº 

Maço 60º Gaveta 15ª 
Verbas do Testamento de Luis de Novais sobre a instituyção da Sua Capella  
Testamento e primeiro e segundo Condicillio da Sra. Condeça de Atalaya do anno de 
1640 
Escriptura de quitação e distra-to da Mizericordia de Santarém de 200$ que lhe pagou 
Diogo de Brito. 
Sentença de Diogo de Brito Com-tra Françisco de Faria Coelho e sua Mulher por se 
entremeter em tomar posse da quinta dos oLivais . 
Sentença da Conta da Cappella de Christovão de Brito do anno de 1649. 
Posse das terras da Golegan que tomou Diogo de Brito no anno de 1640. 
Carta de Compra dos moinhos e Serrado que que compro Loupo de Brito em Loures no 
anno de 1536. 
Distrato do Cerrado e asenhas de Loures que fez Fernão Reis a Sra. D. Maria da Sª  
fl. 85 
Petiçam sobre a posse da Agoa que Rega o Cerrado de Loures de Diogo de Brito do  
anno de 1632 
Requerimento de Diogo de Brito Sobre o Prazo da Camara e pombais. 
Hum macinho de papeis de D. Catherina de Bayrros. 
Procuraçam Judicial de Antonio da Sª Caldeira para se tomar posse de Duas quintas 
huma em Leyras [emendado: Oeiras], outra nos oLivais. 
Hum Maço de Certidões de Heronimo Nunes EmViado em Abstar-dan 
Quitação dos Rezidoos do Testamento de Izabel Fernandes Criada que foi do Sr. Ruy de 
Figueiredo. 
fl. 85vº 

Maço 61º Gaveta 15ª 
Hum Maçinho de Recibos de dinehiro que o sr. Pedro [acrescentado. “de Figueiredo”] 
Reçebeo do Thezou-reiro mor da Junta dos tres estados Com hum ajuste que dizem (?) 
emportoce a quantia de 2:874$991 de principal  
OUTRO Maçinho de Reçibos do Sr. Pedro de Figueyredo os-bre o dinheiro que se 
distratou da Junta do Comerçio.  
Hum Macinho de Carregações de Cayxas de aSucar vin-das de Parnambuco e Bahia por 
com-ta do Sr. Ruy de Figueiredo e Henrique Henriques de Miranda e Françisco Ba-
rreto. 
fl. 86 
Hum Maço de papeis de cartas, e Conheçimentos de cayxas de aSucar que Vierão ao Sr. 
Ruy de Figueyredo e Alarcão Com a Suçiedade que tinha com o Mestre de Campo 
Fran-çisco Barreto no Recife de Pernambuco. 
Hum macinho Com vin-te e três escritos da Alfandega Com que o Thezoyreiro della 
pagou a Varias pés-soas deZobrigando a Jacome Maria Bu=llello. 
Huma Certidão que Veyo das Ilhas sobre os tabacos no anno de 1701. 
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fl. 86vº 

Maço 62 Gaveta 16 
Hum Maço de Contas e Varias quitações de João Cardozo fei-tor do Sr. Ruy de 
Figueyredo da Comenda de S. Salvador de Castellões. 
OUTRO Maço de quitações do mesmo de Vários annos 
Hum Caderno de com-tas de ThomeCaetano do tempo que es´teve por feitor em OTTA. 
fl. 87 

Maço 63º Gaveta 16ª 
Hum Maçinho de papeis que se acharão em caza de Diogo Varella quando mor-reo que 
Conthem Varias quitações Reçibos Lembranças e Contas. 
Hum Recibo de maria Correa de seis mil Reis que lhe devia o Sr. Hen-rique de 
Figueiredo e Souza e que lhe pagou o sr. Ruy de Figueiredo no anno de 1659 
Huma Certidão de dous an-nos de Miças que se disserão no Covento de Nossa Senhora 
da Esperança pellas almas da Sra. D. Leonor e da Sra. D. Maria de Men-donça; a esta 
Se achão Varios papeis Juntos de pouca inportançia. 
Hum escrito reconheci-do de 125$000 que devia o sr. Fer-nam Cabral ao Sr. Ruy de 
Figueiredo  
Hum Rol de despeza que o Sr. Pedro de Figueyredo fés coma Sra. D. maria 
[acrescentado: “sua filha”] 
Huma Conta da Comenda de Sinfaes do anno de 1660 
 
fl. 87 vº 
Recibo de outo mil Reis que deo a Sra. D. Izabel a seu Irmão o Sr. Jorge de Figueyredo  
Recibo de 112$000 que deo o sr. Antonio de Figueyredo ao Sr. Ruy de Figueyredo, e 
outros do mesmo ao Sr. Pedro de Figueiredo ; e de Resalva. 
 Ajuste de contas que o Sr. Ruy de Figueyredo fez com o seu Criado Manoel Varella 
Hum maço de quitações de Varias pessoas de dinheiro que o Sr. Ruyde Fi-geuryedo 
pagou. 
Hum Reçibode 170$000 que o Sr. Pedro de Figueireydo deo a ovelhas e por quatro 
potros. 
fl. 88 

Maço 64º Gaveta 16ª 
Neste Maço Vay hum Ma-çinho de Menutas deVarios Requerimentos sobre particulares 
de Nossa Senhora da Encarnação da Lobagueyra, e dos seus Mordomos, E a-Sim 
também a Copia de huma Pastoral e do Alvara para as feiras. 
Huma Carta de Roma para que os Sirios podeçem na mesma Ermida 
fl. 88vº 
Ermida fazer suas festas somente com com-sentimento do Capellão indepedentes do 
Parrochoo da mesma freguezia. 
Humas menutas de Artigos de atentado, e embargos Contra o Cura da Loba-gueyra e 
Prior e Beneffiçiados de Torres Vedras. 
Huma certidão dehuns autos entre partes o Sr. Pedro de Figueyredo, e o Prior e 
Benneffiçiados da Igreja de S. Tiago de Torres Vedras. 
Huma Petiçamde Prior e Bene-fiçiados de Torres Vedras e Vários Artigos de atentado 
po parte do Sr. Pedro de Figueyredo. 
Huma Copia de huns termos do Livro de Nossa Senhora da Emcarnação da Lobagueyra  
Pitições sobre particulares da Lobagueyra, e Licença do Sr. Patriarcha. 
Revogação de procuração que fizerão Varios Moradores da Lobagueyra  
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Ileyção dos Mordomos de Nossa Senhora da Emcarnação da Lobagueyra do anno de 
1709. 
fl. 89 
A Instituyção do Morgado da Lobagueyra que fez o sr. Ruy de Figueiredo e Sua Molher 
a Sra. D.ª Maria Correa.[#: “Vide fl.112 vº”] 
[escrito numa letra diferente:]Hua carta de ARemataçam e hum es-crito de Venda de 
huas cazas na Lobagueira que Comprou, e aRematou o senhor Jorge de Figueiredo. 
Hua Sentença que o senhor Jorge de Figueiredo alcançou Sobre os mattos do cazal da 
cruz Comtra Damião gorjam 
Hum Recconhesimento dque fizerão os moradores do Lugar da Lobagueira ao senhor 
Jorge de Figueiredo por Administrados da Er-mida de S. Catherina que hoje he de 
Nossa Senhora da Encarnação. 
Varios autos de posse dos cazais da Lobagueyra tomada nos annos de 1580 e 1582 
fl. 89 vº 

Maço 65º Gaveta 16ª 
Memoria do Preço comum da Forragemde huma Jenella. 
Memoria dos Preços da obra de Carpinteiro. 
Memoria e conta de pedraria Lavrada de empreitada e pressos della. 
Dous Rois de despeza que se fez Com o barco. 
Huma certidão dos Frutos  
 
fl. 90 
Frutos da Comenda do Salvador dos an-nos de 1693 1694 e 1695. 
Certidão de hum embargo de corente mil Reis que se pagão a Jorge Fernandez d elvas 
das Cazas da Caldeiraria do Natal de 1637 em diante. 
Huma obrigação que fizerão as freyras de S. Calra da Cidade da guarda de fazer-em 
hum officio com miça perpetua pella alma da Sra. D. Guiomar de Castro. 
Huma Informação sobre huma Revista de hum feito sobre Tabaco. 
Huma Liçença que se consedeo a Srª. D. Madalena minha Senhora e suas Irmãas para 
entrarem no Covento de odivillas no anno de1714. 
Huns embargos da Srª. D.ª Leonor de Menezes contra o Prior e Religiozos de Nossa 
Senhora da Graça da Vila de Torres Vedras. 
Hum Mandado Para o Almo- xarife de Torres Vedras oagar ao Sr.Pedro de Figueyredo 
no anno de 1680- 96$500 que tem de Juro no dito Almoxarifado. 
Hum Maço de Pitições do Sr. Pedro de Figueiredo Sobre vários particulares. 
fl. 90 vº [ em branco] 
fl.91 

Maço 66º Gaveta 16ª 
Hum Maço de vários papeis pertençentes e sobre particulares da quinta de otta 
 

Maço 67º Gaveta 16ª 
Hum Maço de vários papeis e informações e varias notiçias sobre particulares da 
Comenda de S. Pedro de Merlim. 
fl. 91vº 

Maço 68ºGaveta 16ª 
Hum Mandado pello qual en=tregou o Sr. Ruy de Figueiredo 57$068 Reis dealimentos 
ao Sr. Antonio de Figueyredo  
Hum Reçibo 757$000 que devia o Sr. Pedro de Figueiredo em Londres. 
Hum Recibo do Padre Manoel Gomes de dêz mil Reis. 
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Hum escrito de 15$000 que pagou o Sr. Pedro de Figueiredo 
Hum papel do Sr. Antonio de Figueiredo e conta das partilhas que fez como sr. Ruy de 
Figueyredo. 
Hum Maçinho de Reçibos de huns Pedreiros que fizerão huma obra ao Sr. Pedrode 
Figueyredo na ortta de D. Fradique. 
Hum maço de Cartas do Passo e dos Secretarios de Estado, e das merçes para o Sr. 
Pedro de Figueyredo  
fl. 92 
OUTRO Maço de Cartas tam-bem do Passo para o Sr. Rodrigo e o Sr. Dom- Miguel 
Hum Maço de Varias Cartas e algumas de Roma; Rois Reçibos, e Contas do Sr. Pedro 
de Figueyredo que tudo he de Muy pouca Inportançia  
Huma Patente para a Sra. D. Leonor do Sacramento Ser freira em Sacavem. 
 

Maço 69ºGaveta 16ª 
Hum Maço de Varias car-tas e Rois e contas que dis o sr. Pedro de Figueiredo por letra 
sua serem de Inportançia e se ve delles pertencerem a quinta de Otta, e Morgado da Lo-
bagueyra de que eram feitores o Padre Cura Antonio Jorge - e Manoel Carvalho Leitão. 

Maço 70º Gaveta 16ª 
Hum maço de Minu-tas de Cartas do Sr. Pedro de Figueyredo para o Sr. Henrique de 
Figueyredo Governador de Angola e para os Seus Procuradores e ComRes-pondentes, e 
outras pessoas, que Contem Vários Negoçios .e [sic] 
 

Maço 71º Segundo Contador Gaveta 1ª 
Hum Maço de Me- nutas de Cartas do Sr. Pedro de Figueyredo para a Índia, e outras 
muitas partes. 
E outro masso de minutas de petiçois do senhor Pedro de Figueiredo sobre vairos 
particulares. 
fl.93 

Maço 72º 2º Contador Gaveta 13 
Hum Maço com vari-as Cartas de El Rey D. João o 4º para o sr. ruy de Figueiredo 
Governador de Traz dos Montes, e no mesmo Vão InçertosVarios papeis de Contas das 
Comendas, e outraz fazendas, cartas Reçibos quitações tudo do tempo do mesmo Sr. 
Ruy de Figueyredo. 
 

Maço73º 2º Contador Gaveta 1ª 
 
Hum Maço de Vários papeis antigos de Contas Rois e quitações do tem-po do Sobredito 
Sr. Pedro de Figueiredo digo Ruy de Figueiredo. 
fl.93vº 

Maço 74º 2º contador Gaveta 1ª 
Hum Maço de Papeis Quitações Rois e Reçibos de Varias importan-çias  
 

Maço 75º 2º contador Gaveta 2ª 
Hum Maço de Varios papeis de pouca importançia em que se achão Va-rias quitaçoes, e 
outras memorias e Certidões, tudo do tempo e pertencenteao Senhor ruy de Figueyredo. 
fl. 94 

Maço 76º 2º contador Gaveta 2ª 
Hum maço de Varias Cartas de Francisco Barreto Governado[r] e Cappitão General do 
brazil para o Sr. Ruy de Figueiredo e asim mais  
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E assim mais hum maçi-nho de Papeis com hum titolo por fora que diz ; no tiçias Sobre 
o Morgado da Ilha . 
 

Maço 77º 2º contador Gaveta 2ª 
Hum Macinho com cer-tidões dos Serviços do Sr. Luis Gomes de Figueyredo. 
OUTRO Macinho com a paten-te de Governador do Sr. Ruy de Figueiredo E outros 
papeis sobre os seus Soldos. 
Mais Varias Cartas de Francisco Barreto e Cartas de El Rey para o dito Sr. Ruy de 
Figueiredo. 
fl. 94 vº 

Maço 78º 2º contador Gaveta 3ª 
Hum Maço de Varios papeis da Sra. D. Maria Manoel de Velhena de quem foi 
trstamenteyro o Sr. Ruy de Figuey-redo. 
 

Maço 79 2º contador Gaveta 3ª 
Hum Maço de papeis da Sobredita Senhora e de pouca emportançia. 
 

Maço 80º2º contador Gaveta 3ª  
Quatro Macinhos de Certidões de Missas que o sr. Pedro de Figueiredo mandou dizer 
por varias tenções. 
fl. 95 
Hum maçinho de Papeis do dito Sr de pouca importançia  
Humas Contas e Rois de hum Latoeyro. 
Hum Maçinho de Papeis de Dinheiro de Brito de pouca importançia.  
Hum Macinho de escritos que Antonio de Figueiredo fes ao dito [ao dinheiro?] Sr. 
Pedro de Figueiredo de ReSalva  
Mais outro Macinho de Róis an-tigos em que deClarava o dito Sr. Pedro de Figueiredo 
o dever certas quantias a Varias pessoas. 
Vários Róis do Mestre Corri- eyro Geral …. Pagos e justos no anno de 1713. 
 

Maço 81 2º Contador Gaveta 4ª 
Hum Maço de Cartas do Corregedor de Vizeu João Coelho Sobre Vários paticulares a 
Respeito do tombo de Covilhaâ e deVaça que tirou dos Culpados 
OUTRO Maço de Cartas do Cappitam de Cavallos Diogo de Barros CastelBranco por 
curador que foi do tombo dos ditos Maninhos, e Sobre mais particulares do mesmo 
tombo. 
fl. 96 vº 
Outro Maçinho de cartas do Juis de Fora que foi de Covilhã Paullo de Torres Rijo 
Vieyra sobre particulares do tombo dos maninhos da dita Vila. 
OUTRO Macinho com varias Contas de despezas que se fizerão No tombo dos dittos 
Maninhos. 
Consultas e Varios Requerimentos tudo sobre o tombo dos Maninhos da dita Vila de 
Covilhaâ. 

Maço 82 2º contador Gaveta 4ª 
Hum Maço de Cartas de Antonio Rabello Castel Branco juis de Fora que foi de 
Covilhaâ, e primeiro nomeado para o tombo dos Maninhos da dita Vila que Conthem 
Varios particulares sobre o mesmo tombo. 
OUTRO Maço de Cartas de Joze Nunes Rios da dita Vilade covilhaâ e procurador que 
foi do tombo dos Maninhos que Conthem Varios Particulares sobre o mesmo. 
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Hum Maçinho de Cartas de Manuel Dias da Silva digo Manule da Silva Fragozo 
fl. 96 
Fragozo de Covilhaâ sobre Vários particulares dos Maninhos da dita Vila. 
OUTRO Macinho de Cartas de Varias pessoas, e algumas de Covilhaâ sobre 
particulares dos Maninhos da dita Vila. 

Maço 83º 2º contador Gaveta 5ª 
Hum Maço de Cartas do Sr. Henrique de Figueyredo Vindas deAngo-la e assim também 
Varias Cartas de Joze carreyra Tavira Joze Alves Vianna o Padre João Bernar-dês 
procuradores do dito Sr. Henrique de Figueiredo e de outras muitas pessoas, e outras 
Memorias Ca-regações, e Conhecimentos e mais Couzas. 
Na mesma gaveta quinta se acharão varias cartas, e Conheçimentos fora do Maço 
aVulços aSim da Índia Angolla e mais partes Vltramarinas. 
fl. 96 vº 

Maço 84º 2º Contador Gaveta 6ª 
Hum Maço de Cartas de Pedro João Marques procurador do Sr. Pedro de Figueyredo 
das Comendas de Besteiros que Conthem em Si Vários negoçios sobre a Cobrança das 
mesmas Comendas e aReca-dação dellas. 

Maço 85 2º Contador Gaveta 6ª 
Hum Maço de Cartas de Manuel de Faria Pimentel que Deos tem Procurador que foi 
muitos annos do Sr. Pedro de Figueyredo em Bes-teyros das Comendas ; Sobre Varios 
negoçios Cobranças e execuções. 

Maço 86 2º Contador Gaveta 7ª 
Hum Maço de Cartas de Manuel Dias da Silva Rendeyro que foi das Comendas de 
Besteiros Vários annos de que ainda hoje esta devendo hum grande Quantia sobre  
fl. 97 
Sobre o mesmo particular Contem varias Couzas outro maço de Contas [cartas?]. 
OUTRO Maço de Cartas do Vigário de Castelloes das Comendas de Besteiros, e de 
outras pessoas das mesma Comenda.[sic] 
OUTRO Maço de Cartas de Pedro Geraldes Ribeyro Pedro João Marques, e Manuel 
Gomes Procuradores que forão do Sr. Pedro de Figueyredo nas mesmas Comendas. 
 

Maço 87º 2º Contador Gaveta 7ª 
Hum maço de Cartas de João de João [sic]Ferreira Procurador que foi do sr. Pedro de 
Figueyredo na comenda de S. Pedro de Merlim termo da Cidade de Braga que Conthem 
Varios particulares e negoçios Sobre a mesma Comenda, escritas nos an-nos de 1710 
1711 e 1712 1713 e 1714 1715. 
fl. 97vº 

Maço 88º 2º Contador Gaveta 13ª 
Hum Maço de Cartas de João Ferreira de Braga Sobre partícula-res da mesm 
Comendade Merlim, e como Procurador do Sr. Pedro de Figueiredo ; escritas em varios 
annos athe o de 1709 
Em mais dous Maços de Cartas do mesmo João Ferreira Sobre particulares da Mesma 
Comenda, e como Procurador e administrador della escritas nos annos de 1716 athe o de 
1722. 
 

Maço 89º 2º Contador Gaveta 8ª 
Hum Maço de Copias de Letras que Vierão de Braga prossedidos dos Fructos da 
Comenda de Merlim, e assim também outros do Porto, e Vizeu pro-sedidas dos Fructos 
das Comendas de Sinfaes e Besteiros 
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fl. 98 
OUTRO Macinho de cartas de Bento Affonso Colhedor dos fructos e Rendeyro que 
também foi da Comenda de S. Pedro de Mer-lim. 
OUTRO Maçinho de Cartas de João Ferreira Procurador da dita Comenda. 
OUTRO Maçinho de Cartas de João de Abreu Rendeyro que queria ser da Comenda de 
Merlim e de Frey Heronimo Carmelita Calsa-do e de João Ferreira Sobre o mesmo 
aRendamento que se lhe Revogou. 
OUTRO Maçinho de Cartas de Varias pessoassobe particulares da mesma Co-menda de 
MerLim. 

Maço 90 2º Contador Gaveta 8ª 
Hum Maço de Cartas do Doutor Simão Figueyra de Figueyredo Juis de Fora que foi que 
foi de Azurara e Lamego sobre Cari-os e deLigençias, e aRendamentos das Comendas 
de besteiros e Sinfães. 
fl. 98vº 

Maço 91 2º Contador Gaveta 9ª 
Hum Maço de Cartas do De-zembargador Miguel de Figueiredo de Abreu que Deos tem 
sobre Varios particulares, e Sobre alguns da Comenda de Sinfães. 
OUTTRO Maço de Cartas de Bernardo de Souza e Miranda fi-ador e principal pagador 
de hum Rendeiro da Comenda de Sinfães de Vários annos. 

Maço 92º 2º Contador Gaveta 9ª 
Hum Maçinho de Cartas de Joze Pinto Tavares Rendeiro que foi das Comendas de 
Sinfães e Besteiros. 
OUTRO Maçinho de Cartas de  
fl. 99 
De Pedro Pereira Procurador que ofi da Co-menda de Sinfãis sobre Varios particulares 
da mesma Comenda. 
OUTRO Maçinho de car-tas dos Irmão e Sobrinho de João Ferreira de Braga 
Cobradores que forão dos fructos das Comendas de Sinfaes. 
 OUTRO Macinho de Car-tas do Prior de Lamego, e de outras pessoas, e Antonio de 
Amaral SenbLanno sobre particulares da mesma Comenda de Sinfaes. 
OUTRO Maçinho de Cartas do Dezembargador do Porto João de Proença e Silva sobre 
alguns particulares da Comenda de Sin-fães 
OUTRO maçinho de Cartas do Porto sobre aluns particulares da mesma Comenda de 
Sinfães. 

Maço 93º 2º Contador Gaveta 10ª 
Hum Maço de Cartas de Ale-xandre Soares Leitão feitorda Quinta de otta Com alguns 
Rois de pam de azeite e vinho que  
fl. 99vº 
Que houve na dita Quinta em Varios annos 
OUTRO Maçinho de Cartas de Manoel Pereira de Faria ede Manoel Carvalho Leitão 
Com alguns Rois tambem de Pam Vinho e azeite que houve em alguns annos na quinta 
de OTTA. 

Maço 94º 2º Contador Gaveta 10ª 
Hum Maçinho de Cartas de Vicente da Motta Henriques de Alenquer sobre alguns 
particulares a Respeito da Quinta de otta 
OUTRO Maço de Cartas do Padre António Bernardes da Lobagueyra sobre Varios 
partículares da Ermida de Nossa Senhora da Emcarnação e das fa-zendas no mesmo 
destricto. 
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OUTRO Maçinho de cartas de Heronimo Vieyra de Araujo Rendeiro das Lizirias da 
Praya em varios annos. 
OUTRO Maçinho de Cartas do Padre mathias Varregozo eoutras muitas 
fl. 100 
Muitas pessoas de Lavra, e monte Mor Sobre particulares da Erdade de S. Lourenço e 
Suas Cobranças e Remeças. 
OUTRO Maço de Car-tas de António Luis Abelha que conthem al-guns particulares 
sobre a Erdade da Aniza. 
 

Maço 95º 2º Contador Gaveta 11ª 
Hum Maço de Cartas de Manuel Carvalho Leitão de Azanbuja sobre Varios particulares 
e despezas que fez com o Barco de Villa nova do Senhor Pedro de Figueiredo. 
OUTRO Maçinho de Certas de Andre Correa Bravo que Conthem Vários particulares e 
Contas. 
OUTRO Maçinho de Cartas do Doutor Andre Pires Calado de Santarém sobre alguns da 
Liziria da Praya, e Mouchão 
OUTRO Maçinho de Cartas de jacinto Correa de Medellaa de Belmonte sobre 
particulares dos maninhos, e outras couzas  
 
fl. 100 vº 
OUTRO Maçinho de cartas de Manoel Gurjão e Lionardo Monteiro de Vasconsellos 
sobre particulares da Liziria e Mouchão. 
OUTRO Macinho de Cartas de Luis Pereira Patto sobre o sapal que o Sr. Pedro de 
Figueiredo que Deos tem aforou para a Marinha em alcouchete, e assim tambem huma 
informação do Corregedor de Setu-bal Com hum Requerimento do sobreditto Sr. sobre 
o mesmo particular. 
OUTRO Maço de cartas de Varias pessoas de Varias partes sobre diverssos particulares 
Como dellas melhor, se pode Ver 
 

Maço 96º Na estante da liuraria  
Hum Maço grande de vários tombos e emprazamentos dos Maninhos de Covilhaã. 
 
fl. 102 

Maço 97º 2º Contador Gaveta 11ª 
Huma certidão da Patente de Mestre de Campo que se passou os Sr. Pedro de 
Figueyredo para hir Governar Portalegre no anno de 1704. 
Tres Maços de Cartas dos Secer-tarios de Estado, e de vários particulares, e outros 
papeis sobre couzas da mesma funssão de Portalegre. 
Huma Memoria Com no-tiçias e disurços sobre se não poder defender a Praça de 
Portalegre. 
Hum Maço de Pitições os-bre a defeza da deVaça que se tirou na tomada de Portalegre. 
Hum Maço com o passa porte com que Veyo de Castella de Prizioneyroo Sr. Pedro de 
Figueiredo. E Certidão do trouco cartas de Diogo de Mendonça e do Bispo de Elvas 
secertario de estado para que foçe para Castella, e asim o queira El Rey  
 
fl. 101 vº 
Hum Maço de Varios Requerimentos e perposta que o Sr. Pedro de Fi-gueyredo fez em 
Sua defeza Sobre a toma-da de Portalegre e devaça que sobre isso seti-rou ; e copia da 
Sentença que o dito Sr. teve sobre o tal cazo. 
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[escrito em letra diferente] Huma carta do Sr. Pedro de Figueiredo para o Conde 
General da Armada sobre a tomada de Portalegre. 
 

Maço 98º 2º Contador Gaveta 12ª 
Neste Maço se acha também a copia da sentença que o Sr. Pedro de Figueyredo teve na 
Relação Sobre a tomada de Portalegre de que Se tirou devaça e aqui se achão inCertas 
Copias da mesma deVaça, e outras muitas Couzas Sobre o mesmo particular. 
fl. 102 

Maço 99º 2º Contador Gaveta 11ª 
Hum Maço de Certidões de missas que Manoel de Faria mandou dizer em besteiros por 
ordem o do Sr. Pedro de Figueyredo em o qual se acham muitas quitações de dinheiro 
que o mesmo remeteo das cobranças que fez deCla-ro que as quitações Vam no maço 
se-guinte e nestes tudo sam certidões de missas. 
 

Maço 100º 2º Contador Gaveta 12ª 
Hum Maço de quitasoes de dinheiro que Manoel de Faria de cobranças que fez das 
comendas de Besteiros, com as quais se achão dous macinhos de Certidões de Missas 
tambem.  
 

[os próximos fólios são escritos numa outra mão] 
 
fl.102 vº 
Hum Tombo da Erdade da Aniza feito pello Doutor Simão Figueira de Figueira de 
Figueiredo [sic] no anno de 1712 
Hum maço Com varias memori-as de algumas couzas importantes que estão no feito 
grande da Caza de Villa Real 
Hum maço de papeis de quando o Sr. Pedro de Figueiredo foi fazer cavallos no destrito 
de Alemquer 
fl. 103 

#Maço 101 
Hum maço com vários papeis memorias e Lembranças e folhas dos frutos e outras 
couzas que trouxe Joseph da Fonseca de Besteiros quando La foi. 
Outro mais com varias contas e ajustes com os Dizimeiros e procuradores que forão das 
Comendas de Besteiros 

#Maço 102 
Quatro macinhos de Reçibos de dinheiro das Comendas que cobrou o senhor Rodrigo 
Antonio de Figueiredo e seu Pai e Seus procuradores 
Outro maçinho de escriptos de ARendamentos que fizerão os cazeiros da Lobagueira no 
anno de 1725 e hua conta ajustada com Luis Francisco 
Outro maçinho com quatorze escritos de varias dividas que fizerão alguns cazeiros da 
Lobagueira por conta com elles ajustada e hua Receita e despeza de Nossa Senhora da 
Encarnação. 
fl.103vº 

#Maço 103 
Testamento da Sra. D. Izabel Coutinho mulher que foi de Pedro Jacome Irmam de 
Duarte de Figueiredo em que deixa por sua Erdeira a Sra. D. Phelipa coutinho filha do 
dito seu irmão.[# testamento vide fl. 112 vº] 
Testamento da Sra. D.Marianna Coutinho viúva de Antonio Mouro da Silva 
[#“Testamento vide fl. 112 vº Maço 9º]  
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fl. 104 
Testamento da Sra. D.Isabel Coutinho mulher que foi do Doutor Bernardim Esteves 
[#“Testamento vide fl. 112 vº Maço 9º] 
Verba do Testamento do Sr. Ruy de Figueiredo em que retifica a nomeração que tinha 
fei-to de todos os seos prazos no sr. Pedro de Figueiredo Seu filho. 
Inventario de tudo queSe achou na quinta de Ota por falleçimento de Alexandre Soares 
Leytão e se entregou ao novo feitor gaspar Henriques da Silva 
Obrigaçoins que fez o sr. Rodrigo António de Figueiredo ao Porteiro mor e sobre huas 
janellas que fez e cahem Sobre os seos quintais. 
Certidão da Idade do Sr. Rodrigo Antonio de Figueiredo  
Justificação de como a quinta de otta não dava mais que athe 20 ou 25 pipas de vinho 
no anno de 1659.7 
Copia de huma certidão em que se acha o tresllado do Testamento de Antonio 
Fernandes de Elvas 
fl. 104vº 
Certidão da medição das cazas da Comenda de Sinfains 
ARendamento de hum pedaço de terra para fazer hua caza que fez por seu procurador o 
sr. Pedro de Figueiredo ao Padre Mathias varregoso(?) cura de S. Lourenço de Lavra 
Com obrigação de lhe pagar em cada hum anno 12$ (?) e ficar a dita caza para a 
herdade falleçendo o dito Padre ou deixando de ser cura. 
ARendamento que fez da horta de D. Fradique a Saber taverna e Jogos J[o]ão Marques 
(?) por seis annos por preço em cada hum de 48$000 e principiou em 1723 
Titullos antigos das cazas da Por-tagem tirados do cartório de odivellas a quem São 
foreiras as ditas cazas. 
fl.105 

#Maço 104 
Testamento da Sra. D. Maria Loba Avô do Sr. Duarte de Figueiredo feito na sua quinta 
de Monte Redondo em 18 de Novembro de 1612 deixou por testamenteira sua filha a 
sra. D. Felipa Coutinho a quem deixou Tambem sua 3ª e tudo o mais com comdição que 
a dita terça passaria ao sr. Duarte de Figueiredo e deste a sua Irmãm 
Testamento do sr. Antonio de Brito de Menezes que morreu no Rio de Janeiro. 
Sentença de Justificação do sr. Rodrigo Antonio de Figueiredo em como he filho 
legitimoe mais velho e herdeiro dos bens de morgado coroa e ordens e prazos e Acçam 
da promessa de comenda de Lotte de 300$000 feita a seu Avo 
Outra sentença Sobre o mesmo com 3 certidoins da mesma juntas. 
Sentença de Emançipação do Sr. Rodrigo António de Figueiredo 
fl. 105vº 
Certidão do cura de otta pella qual consta das duas capelas de 3 missas 
Precatória a Requerimento do procurador geral das ordens para o Doutor Simão 
Figueira fazer a vedoria dos prazos em três trºs (?) 
Preposta dos Documentos que tem a viúva de Francisco gomes Pedreiro da quinta das 4 
portas 
Carta testemunhável que Se passou na Índia ao senhor Henrique de Figueiredo  
Novo emprazamento da quinta de Monte de Loyos feito em 1725 por Rodrigo Antonio 
de Figueiredo. 
Rezumo da carta de Partilha de Soror Micaella  
Huma carta de Soror Micaela que se fez no Juízo dos orphãos 
fl. 106 

 
# Na gaveta 16 do 2º contador ficão vários papeis Avulços dos quais alguns importão 
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Sentença que alcançou Rodrigo Antonio de Figueiredo contra Manuel Ignacio da Cunha 
sobre as cazas da Portagem 
fl. 106 vº 

#Maço 105 
Sentença que alcançou o hospital Real de todos os santos contra o sr. Pedro de 
Figueiredo por Legados não compridos que se devião da Cappella de S. Julião que 
Instituhio a Sra. D. Maria Manoel de Vilhena  
Sentença de quitação do sr. Rodrigo Antonio de Figueiredo da conta que se lhe tomou 
de nove annos the o de 1723 da capella de São Julião que Instituhio a Sra.D. maria 
Manoel de Vilhena pella qual pagou de principal 164$700 
Sentença que aLcançou o senhor Rodrigo Antoniode Figueiredo contra Manuel da Silva 
Valedares Sobe a apozentadoria das cazas da Rua das Parreiras em que Se queria 
Conservar individamente. 
[falta fl. 108] 
fl. 109 em branco  
fl. 109 vº 

#Maço 106 
Alvará com que tomou o habito de Crixpto o sr. Rodrigo António de Figueiredo na 
Santa Igreja Patriarchal 
Requerimento em nome do Senhor D. Miguel para Se lhe paSar Provisão de suplemento 
de Idade com hua certidão de Idade do mesmo senhor e hua Justificação para poder 
reger, e governar seos bens 
Conhecimentos das meyas anattas, e três quartos que se pagarão nos encartes das 
Comendas de Besteiros, Sinfains, e Merlim em 1729 
Requerimento que o senhor Rodrigo Antonio de Figueyredo fez para Se lhe pagar o que 
o Senhor Pedro de Figueiredo tinha vemçido dos juros do Almoxarifado de Alemquer 
do anno de 1722 the o dia de seu falleçimento de que se lhe passou mandado. 
fl. 110. em branco 
fl. 110vº 
 
[# D. Marianna de Lima] 
Testamento de D. Marianna de Lima, feito em 18 de Junho de 1692 e aprovado em 12 
de Agosto de 1694, pelo tabeliam Joseph Caetano do Valle Se acha no cartório da 
Correiçam do Cível da cidade de que foi escrivão Francisco de Figueiredo escrito aonde 
se fez inventário dos bens da dita defunta e no cartorio ecleziastico de que foi escrivão 
Antonio de queiros carreira adonde se deu conta do dito testamento 
 
[# António Fernandez d’Elvas] 
Testamento de António Fernandez de Elvas feito em 5 de Janeiro de 1626 e aprovado 
pelo escrivam Bartolomeu Bernardes nesta cidade e aberto em o primeiro de Junho de 
1657 se acha no cartório dos orphãos da Repartição do meyo nesta cidade de Lixboa 
donde se fez o Inventario dos bens do dito defunto de que foi Escrivão Vicente 
Fernandez de Avreu, tambem se ha de achar no cartório dos órfãos da Repartição de 
Santa Justa de que foi escrivão Bento Figueira 
 
[# D. Martinho da Ribeira] 
Testamento de D: Martinho da Ribeira que foi cazado com D. Marianna de Lima se 
acha no cartóriodo Juizo do cível de que foi Escrivão Sebastiam Viçente de Padilha no 
autos do Inventario que se fez dos bens do dito defunto. 
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[# Otta D. Marianna Coutinho casal do Monte Redondo] 
testamento de D. Marianna Coutinho viúva de Francisco Vas de São Payo e May de 
André de Figueiredo Coutinho a qual deixou ao Senhor Ruy de Figueiredo o cazal de 
Monte Redondo foi feito em 4 de Junho de 1670, aprovado no mesmo dia mes e anno 
pelo escrivam nesta cidade de Lisboa Luis do Couto morreu a dita defunta em o 
primeiro de Julho de 1670 e sem duvida se ha de achar este testamento no cartório de S. 
Bento de Xabregas por ficar por testamenteiro o reytor do dito convento e serem hoje 
administradores de hum morgado que foi ao dito convento por falta de sucessão 
 
fl. 111 
[# Maço 9º D. Maria de Lima] 
Testamento de D. Maria de Lima feito em 4 de Agosto de 1662 e aprovado no mesmo 
dia se ahca no juízo dos orphãos na Repartição do meyo da cidade de Lixboa no cartório 
do proprietário José Vieira Pontes em uns Autos que se intitulão pela maneira seguinte 
Auto de Arrecadação dos bens que ficarão por phallecimento de D. Mª de Lima viúva 
de D. António de Noronha, e que primeira ves foi cazada com António Fernandez de 
Elvas o qual se continuou com Ruy de Figueiredo de Alarcão, e despois com D. 
Catherina de Souza e D. Mª de Noronha 
 
[# Maço 9º Senhor Ruy de Figueiredo] 
Testamento do Senhor Ruy de Figueiredo feito em 17 de Dezembro de de [sic]1678 e 
aprovado no mesmo dia e aberto em 17 de Janeiro de 1679 Se ahca as notas do Tabalião 
Domingos da Silva, cujo officio despoes sérvio Joseph Caetano do Valle 
 
[# Senhor Ruy de Figueiredo] 
Escriptura de contracto irrevogável e nomeação que fez o Sr. Ruy de Figueiredo em seu 
filho o Sr. Pedro de Figueiredo em 28 de Novembro de 1678 de todos os seus prazos e 
vínculos, se ahca nas nottas de Domingos de Barros cujo officio despois sérvio 
Domingos de Carvalho 
 
[# Maço 9º D. Hyeronima Lobo] 
Testamento da D. Hieronima Lobo Viuva de Diogo de Brito da Silva feito em 15 de 
Outubro de 1675 aprovado em 29 de Novembro do mesmo anno, aberto em o primeiro 
de junho de 1678 e hum codocilio feito em 8 de Fevereiro do mesmo anno e aprovado 
no mesmo dia se achão no cartório dos Reziduos e Cappellas de que foi escrivão 
Manuel Ferreira Barreto 
 

fl. 111 vº 
 
[# Maço 9º Senhor Pedo de Figueiredo] 
Testamento do Senhor Pedro de Figueiredo feito e aprovado em 26 de Março de 1722 e 
aberto em 29 do dito mes e anno se acha no Registo dos Testamentos a folha 40 verso 
do Livro do Registo quando servia de escrivão Carlos António e afolha 98 do Livro do 
Registo quando servia em 20 de Abril de 1724 se acha lançado hum Rol p.ar (?) dos 
Legado que o mesmo senhor deixou a varias pessoas Escrivão o mesmo sobredito. 
 
[# Senhor Jorge de Figueiredo] 
Testamento do Senhor Jorge de Figueiredo Avo do Senhor Pedro de Figueiredo feito em 
30 de Setembro de 1638 aprovado em 3 de Dezembro do mesmo anno, e hum codecilio 
feito em 3 de Novembro de 1644 aprovado no mesmo dia e tudo com termod e abertura 
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feito em 26 de Outubro de 1645. Se achão no Cartorio dos orphãos da Repartição do 
Bairro de Alfama de que he Escrivão Julião Ribeira digo Juliam Coelho Ribeiro 
 
 
[# Maço 9º D. Maria Manoel de Vilhena] 
Testamento de D. Maria Manoel de Vilhena feito em 27 de Outubro de 1656 aprovado 
em 15 de Novembro do dito anno, e aberto em 22 de Julho de 1663 Se acha lançado nas 
nottas o tabalião João de Azevedo Reis nesta cidade de Lixboa por Manuel Machado 
tabalião quando servio o mesmo officio em 30 de Julho de 1663 
 
[# D. Isabel Coutinho viúva de Bernardim Esteves] 
Testamento de D. Izabel Coutinho Viuva do Doutor Bernardino Esteves feito em 3 de 
Janeiro dde 1629 aprovado em o mesmo dia, mes e anno e hum codecílio feito em 18 de 
Agosto de 1638 aprovado em 8 de Setembro do mesmo anno aberto tudo em 14 de 
Outubro de 1638 Se achão no cartório do Juizo dos Orphãos desta cidade de Lisboa o 
c.al da Repartição do meyo della e bairo de Santa Justa, em hum Inventario que se fez 
dos bens que ficarão da mesma no cartório do Escrivão Joseph da Silva Vellozo 
 
[# D. Mariana Coutinho] 
Testamento de D. Marianna Coutinho viúva de António Mouro da Silva feito em 19 de 
Fevereiro de 1700 aprovado no mesmo dia mes e anno, e aberto em 26 de Dezembro 
do mesmo anno se acha nos autos da conta do mesmo testamento no Juizo da 
Provedoria dos Rezíduos no cartório de Pedro de Castro Correia. 
 
[# Vasco LourençoMorgado em 1433] 
Testamento de Vasco Lourenço e Instituição de hua capela sita em S. Nicolao desta 
cidade de Lixboa occidental da qual he administrador o Senhor rodrigo António de 
figueiredo feito em o primeiro de setembro de 1433 aprovado no mesmo anno e aberto 
se caha no cartorio do juízo das cappellas de que foi Escrivão Manoel Correa dos Santos 
aonde se da conta das obrigaçoins da mesma cappella 
 
[# Maço 64 Senhor Ruy de Figueiredo e D. Maria Correa Morgado da Lobagueira] 
Testamento e Instituição do morgado que fizerão no Lugar da Lobagueira de vários 
cazais terras e propriedades os Sres Ruy de Figueiredo e sua mulher a Sra. D. Maria 
Correa em 1521 se acha no cartório de que foi Escrivão João Domingues Pontes ainda 
se da conta das obrigaçõis e encargos que tem o mesmo morgado 
 
[# Maço 3º Braz Affonso Correa] 
Testamento de Braz Affonso Correa e Instituição do morgado a que pertencem 
estascazas da morada do Sr. Rodrigo António de Figueiredo e outros mais bens Se acha 
no cartório do Escrivão das Cappellas Luis Botelho de Tavora que Servio também 
Manoel Correa dos Santos aonde se da conta das obrigaçoins e encargos que tem o 
mesmo morgado. 
 
[# Maço 25Catherina Vicente] 
Testamento de Catherina Vicente instituídora de huma cappella em S. Julião a que 
pertence a herdade de S. Lourenço Junto a Lavra Se acha no cartório do Escrivão das 
cappellas João DominguesFontes aonde se da conta das obrigaçoins que tem a mesma 
cappella. 
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[# Maço 9º D. Izabel Coutinho solteira Instituição] 
fl. 113 [# verba do testamento vide fl.117 Foi aberto em 13 de Setembro de 1591, e 
lançado nas notas do tabeliam Daminão da Costa desta cidade de Lixboa] 
O testamento feito em 11 de Abril de 1587 asignado por ella e feito por Francisco da 
Purificação Religiozo de S. João Evangelista e aprovado por gastão da Brinhosa 
Tabeliam nesta cidade de Lixboa em 2 de Julho de 1588 na rua do Ferragial em Cazas 
da mesma senhora e o codecilio feito em 11 de Setembro de 1591 assignado por ella e 
feito por Frei Fulgêncio da Fonseca(?) Religiozo da SAntissima Trindade na sua quinta 
do Seixal e aprovado e o mesmo dia por Sebastiam de Medeiros Caldeirão, Tabelião na 
vila de Almada cujo codecilo se acha também lançado nas nottas de Luis Alvares Vieira 
tabeliam na villa de Almada cujo officio sérvio depois Diogo Braz da Silva, no livro 
que servio em 1571 a fl. 98 vº e no convento de S. Bento de Xabregas se acham os ditos 
testamento e codicilio no livro 5º a fl. 182 e fl.197 e o testamento se hade achar o ..... no 
cartório do mesmo Luiz Alvarez Vieyra em Almada Tabelião que foi. 
 
[# Maço 24 Senhor Henrique de Figueiredo ] 
Testamento do Senhor Henrique de Figueiredo e o codecilio se achão os proprios no 
feito da conta dos mesmos no juízo das cappelas e Reziduos Escrivão Hyeronimo de 
Almeida de Carvalho, e lançados a fl.34 e fl. 37 do livro do Registo dos testamentos em 
27 de Março de 1724 escrivão Carlos Antonio (? Anco?) o testamento foi feito em 
Angolla em o 7 de Junho de 1722 escrito por João Vieyra (...?) e assignado por ele e 
pelo testador aprovado em o mesmo dia mes e ano pello Tabalião André Lourenço 
Vieyra aberto7 em 6 de Abril de 1723 pelo prior de S. TiagoLuis gomes Ribeuro e o 
codecilio feito nesta cidade de Lisboa oriental em 3 de Abril de 1723 escrito pelo Padre 
Guilherme Carvalho de Barbedo e assignado por elle e pelo testador aprovado no 
mesmo dia mes e anno pelo Tabeliam Domingos de Carvalho e aberto no sobredito dia 
assima pelo mesmo Prior 
 
fl. 113 vº 
[# Maço 13 Sentença contra os Padres da Santissima Trindade] 
Sentença que alcançou o senhor Rodrigo Antonio de Figueiredo contra os Padres do 
convento da Santissima Trindade de Lixboa occidental sobre as casas de Castel picão 
que queriam lhes fossem obrigadas a humas missas sendo livres foi extrahida do 
processo no cartório do Escrivam das cappellas Manuel de Pontes em 16 de Junho de 
1725 que o foi dos outros autos da contenda a qualteve principio com o senhor Pedro de 
Figueiredo que Deos tem. 
 
[# Maço11 Emprazamento em 3 vidas das cazas da Rua do Fonil] 
Escriptura de emprazamento em três vidas de duas moradas de cazas sitas por detraz de 
S. Tiago foreiras aos Padres da dita freguesia que fizeram os mesmos ao Senhor 
Rodrigo Antonio de Figueiredo emphiteuta em 15 de julho de 1728 com o foro de 800 
reis foi feita e lançada nas nottas do tabeliam Domingos de Carvalho morador na mesma 
freguesia. 
 
[# Maço 4º Ottacompra de hua vinha] 
Escrptura da conpra de hua vinha entre as vinhas da quinta de Otta que o senhor Pedro 
de Figueiredo comprou a Joseph Marques da Silva e Maria da Silva sua mulher, 
moradores na Abrigada foi feita em Alemquerem 23 de Fevereriro de 1720 na nota do 
tabeliam Francisco da Silva de Carvalho. 
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[# Maço 4º Ottasobrogação] 
Escriptura de troca e Sobrogação que o Senhor Pedro de Figueiredo fez com Manuel 
Pereira de Otta de 4 courellas que o dito tinha entre as vinhas po rhua courella de terra 
mattos e sobreiros foi feita em Alemquer em 9 de Março de 1718 nas nottas do tabeliam 
Francisco da Silva de Carvalho. 
 
[# Maço 4º Otta hu foro] 
Escriptura de aforamento em três vidas de hum serrado em Otta com o foro de duas 
galinhas cada anno 
fl. 114 
anno que deu o Senhor Pedro de Figueiredo a Manuel Pereira malheiro em otta e sua 
mulher e herdeiros doi feita em Alemquer em 9 de Março de 1718 nas nottas do 
tabeliam Francisco da Silva de Carvalho  
 
[# Maço 4ºBordalia] 
Da quinta da Bordalia se paga de censo em cada hum anno aos padres de S. Francisco 
de Alemquer 3640 reis por hua verba do testamento de D. Ayro que se acha no cartório 
da dita Igreja e em outra parte dis que o testamento de Gonçallo velho, por sentença do 
provedor de Alemquer dada em 17 de Agosto de 1662 Escrivão António de Mattos 
Franco esta julgada a dita quinta por livre e o ditto foro por censo. 
 
[# Otta] 
Em 8 de Março de 1709 comprou o senhor Pedro de Figueiredo duas propriedades em 
otta a Antonio Antunes de que se fez escriptura nas nottas do tabeliam Francisco da 
Silva de Carvalho em alemquer 
 
[# Maço 5ºOttaCasal do Surgalego] 
Em 30 de Abril de 1704 comprou o senhor Pedro de Figueiredo o cazal de surgallego 
em otta ao Capitam Bartolomeu Lobo da Gama morador na sua quinta da prata de que 
se fez escriptura nas nottas do tabeliam Thome Freire de Araújo tabeliam nesta corte 
 
[# Otta] 
Da quinta de Otta por certidão do Parrocho da mesma freguesia consta pagarem se cada 
anno seis missas sem se saber de que terras a saber três por hua defumta e defuntos de 
que foi administrador Manuel Nunes e outas três por defuntos de que foi administrador 
Antonio Gomes da de Olhalvo 
 
[# Maço 6º Otta] 
Escriptura de emprazamento em três vidas de hum pedaço de charneca que aforou 
Manuel Henriques Olandes ao senhor Rodrigo Antonio de Figueiredo por seis alqueires 
de trigo macho em cada hum anno e seis frangas tudo entreguena quinta de otta foi feita 
em dous de Novembro de 1722 em Alemquer nas nottas do tabalião Francisco da Silva 
de Carvalho 
fl. 114 vº 
[# Doação de um morgado vide fl. 116 Campo Grande]  
No anno de 1665 em 19 de Novembro fez Doação a Sra D. Marianna de Lima e seu 
marido André de Figueiredo de hummorgado por hua escriptura nas nottas de António 
Nunes Canaves (?) a qual se acha também no cartório dos resíduos de que foi escrivão 
Custodio Monteiro de Andrade nos autos de p.am de Francisco Pereira como 
testamenteiro .... do defuncto garcia Roiz de Tavora comtra a dita senhora D. Marianna 
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de Lima viúva de D. Martinho da Ribeira a qual Doação fizerão os ditos a seu primo 
Henrique de Figueiredo de Souza filho segundo de seu Tio Ruy de Figueiredo o qual 
morgado tinha instituhido António Fernandes de Elvas Pay da dita sernhora das duas 
partes da sua terça e legitima da dita sua filha primeira chamada e que não tendo filho o 
poderia nomear em quem quisesse e fizerão a dita Doaçao com reserva dos uzos e frutos 
em vida de ambos a que deu fiança o dito senhor Ruy de Figueiredo na forma de um 
alvará que se lhe conçedeo em 4 do dito mes eanno. Deste mesmo morgado fez 
nomeação em seu testamento o senhor Henrique de Figueiredo em seu sobrinho o 
senhor Rodri go António de Figueiredo  
 
[# Inventário] 
Inventário que d. Maria de Lima, mulher de D. António de Noronha fez dos bens do 
morgado de D. Marianna de Lima su afilha e de seu primeiro marido António Fernandes 
de Elvas, e contas que deu da tutoria da dita sua filha se acha tudo no cartório dos 
orphãos da repartiçãoo de S. Justa de que foiproprietário Manoel Jorge de oliveira e 
sérvio Bento figueira o dito officio em 1703 
  
[# Maço 15 Provisão e Alvara para as feiras da Lobagueira] 
Provizão do Dezembargador do Paço para haverem duas feiras no Lugar a Lobagueira 
foi passada em 14 de Julho de 1714 registada no slivros das mesma chancelaria do Rey 
a f. 290 em 23 de Agosto de 1714 em a Camara de Torres Vedras em Agosto de 1715 a 
folha 255 
O alvará de sua Magestade para que as ditas feiras sejao Francas e so paguem o (...) para 
Nossa Senhora foi passado em nome de sua Magestade e assignado por elle no conselho 
da fazenda em 3 de Agosto de 1715, registado no livro das notas e na chancellaria a 20 
de Agosto de 1715 a f. 270 verso no livro da fazenda de Sua majestade a f. 43 em 21 de 
Agosto de 1715 a f. 263 vº. 
 
[Seguem-se 3 items ilegíveis; fólio muito danificado.]  
 
fl. 115 
 
[# Ratificação e declaração da Doação feita por D. Marianna de Lima. Nome ilegível 
nota diferente: morador ... Campo Grande] 
Escriptura de declaração que fez D. Marianna de Lima Viuva de D. Martinho da Ribeira  
sobre a Doação que havia feito de hum morgado ao senhor Henrique de Figueiredo seu 
primo que aprova e retifica foi feita em 15 de Setembro de 1699 na nottas de Domingos 
da Silva Tabeliam nesta corte e nellas declara estava possuindo como uzu 
frutuáriasomente o razo do Campo Grande foreir a câmara desta cidade. 
 
[# quitação de D. Marianna de Lima] 
Escriptura de quitaçãoo que derão D. Marianna de Lima e sua May e sogra e o D. 
António de Noronha da tutoria e administração dos bens pertencentes a D. Mariana de 
Lima a qual foi feita em 9 de Junho de 1645 nas nottas de António Figueira da Silveira 
tabalião nesta corte 
fl. 115 vº 
[parte superior da folha danificada. Um item ilegível] 
 
 [# Maço 19. Licença para Miça no oratório do Campo grande] 
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Sentença Apostolica que alcançou o senhor Pedro de Figueiredo para ter missa no 
oratório de sua quinta do campo grande foi extrahida do processo pelo Notario 
Apostollico Manuel Duarte de Franco e asignada pelo Arcebispo de Laçedemonia em 
11 de Junho de 1720 annos 
 
[#Maço 20] 
Sentença de noteficação a favor do senhor Pedro de Figueiredo como Tutor de D. João 
de Noronha contra o conde da Ericeira D. Francisco Xavier de Menezes para haver de 
lhe pagar o legado que a May do dito lhe havia deixado de 1200 cada mes em quanto 
fosse vivo foi extrahida do Processo no juízo ecleziastico de que foi Escrivão Antonio 
de queiros em 6de Abril de 1708. 
 
[#Dotte a D. Brites de Lima] 
Escriptura de contrato Dotte Arras que fez D. Joanna de Tavora viúva de D. Pedro de 
Lima para haver de cazar sua filha D. Brites de Lima com Estevão Brandão de Souza 
filho de ruy Brandão e de D. Antónia de Souza, foi feita nesta cidade de Lisboa em 8 de 
Outubro de 1590 nas nottas de Belchior de Montalvo tabeliam nesta corte em a qual a 
dita dotou sua filha com a quinta de Aniza com suas Erdades e montado e o moinho 
chamado Vasquinho, chão rente com suas cazas e horta com a condição de bens Dottais 
 
fl. 116 
[Fragmento em mau estado. Frases ilegíveis] 
 
(...) e as despezas verdadeiras que se fizessem por ordem do Padroeiro e oficiais nas 
obras da dita Ermida foi passada pelo Tribunal do Dezembargo do Paço em 20 de 
Agosto de 1652 
 
[# Maço 15 (...) Lobagueira] 
Escritura de compra que o senhor Pedro de Figueiredo fez de huas cazas no Lugar da 
Lobagueira a João gomes Lavrador morador no Cazal da Torre e da Raynha em 19 de 
Abril de 1718 por João Pinto Valladares tabeliam em Torres Vedras. 
 
[# Maço 16 Lobagueira] 
Sentença que alcançou o Padre Antonio Bernardes como cappellão de Nossa Senhora da 
Encarnação da Lobagueira contra o Padre cura da mesma freguesia sobre a chave da 
vidraça da dita ermida em que ficou absolvido da força que o dito cura deu contra elle 
foi extrahida do proçesso em 31 de Mayo de 1715 passada em nome de Sua Magestade 
assignada pelos doutoures D. Affonso Manoel de Menezes e Alexandre Ferreira e 
sobescrita por João Nunes da Cota gentil escrivão dos Aggravos e Appellaçoins da Vila 
de Torres Vedras e das Ilhas e das Causas da Inconfidençia nesta corte 
 
 [# Maço 16 Lobagueira] 
Sentença e Sobresentença do Escrivão da confraria de Nossa Senhora da Encarnação do 
Lugar da Lobagueira contra o Prior e Beneficiados de S. Tiago de Torres Vedras em que 
o querião obrigar a por em juízo os Livros das eleyçoins receita e Despeza da dita 
Irmandade a a (...) Sentença extrahida do processo no juízo da correiçam do cível 
assignada pelo Dezembargador Francisco Dias de Amaral e sobescrita pello escrivam 
Simão da Silva Lamberto e a sobressentença extrahia no mesmo juízo e sobescrita pello 
mesmo escrivão e assignada pelo Dezembargador Manoel Alvarez Pereira 
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[# Maço 16] 
Sentença do Escrivão de Nossa Senhora da Encarnação do Lugar da Lobagueira 
Salvador Francisco contra o Padre cura João roiz da mesma freguesia em que ficou 
absolvido da força que o dito Padre contra elle deu por lhe não dar guviamentos (?) na 
dita Ermida de Nossa Senhora da Encarnação 
 
fl. 116 vº 
[# Horta de D. Fradique] 
Escriptura de promessa de venda (...) conde de Atalaya ao senhor Pedro de Figueiredo 
da horta de D. Fradique e todas suas pertenças foi feita em 23 de Fevereiro de 1684 nas 
nottas do tabalião Domingos da Silva que hoje serve Thome de Araujo 
 
[# maço 14 Quinta do Carregado] 
Escriptura de Emprazamento em três vidas que fizerão as Mercieiras de Alemquer ao 
senhor Rodrigo Antonio de Figueiredo da quinta do carregado foi feita na Villa de 
Alemquer em 7 de Junho de 1723 nas nottas do tabalião [sic] 
 
[# Maço 21 Dote da Sra. D. Margarida de Menezes] 
Escriptura de Dotte da senhora D. Margarida de Menezes segunda mulher do senhor 
Ruy de Figueiredo foi feita em 20 de Mayo de 1655 nas nottas de Luis do couto 
tabeliam nesta corte 
 
[#maço 21] 
Sentença de quesito que a senhora Dona Leonor Margarida de Menezes alcançou contra 
o senhor Pedro de Figueiredo em que se lhe julgou hum escripto que o dito senho rlhe 
fez para poder cobrar os rendimentos de varias fazendas para pagamento da sua legitima 
na forma da composição que entre si fixarão foi extrahida em 14 de Agosto de 1690 na 
correiçam do cível no escriptorio de João Baptista Pereira que a inscreveu 
 
[#Maço 19. Doação das quintas da Bordalia Carregado Monte de Loios terras do vale 
em 1675] 
 
Doação que fez a senhora D. Hyeronima Lobo ao senhor Ruy de Figueiredo dos prazos 
das cazas da rua das parreiras da quinta da Bordalia, Carregado e Monte de Loyos e 
terras do Valle foi feita em quatorze de Mayo de 1675 nas nottas de Aurelio de Miranda 
tabeliam nesta corte e junto a mesma escriptura se acham juntos autos de posse das 
mesmas propriedades 
 
fl. 117 
[#Doação]; [#: Doação de D. Mariana de Lima em 1699] 
 
Escriptura de Doação que fez de seos bens D. Marianna de Lima aos condes da Ericeira 
foi feita em 3 de Setembro de 1699 nas nottas do tabalião Joseph Caetano do vâlle da 
cidade de Lixboa 
 
A cauza que o Senhor Henrique de Figueiredo troxe com os Condes da Eriçeira sobre o 
morgado que lhe Doou D. Marianna de Lima teve principio na Correição do Sivel no 
cartório de Francisco da oliveira Zuzarte de donde passou o feito paraos agravos e 
cartório de Joseph de Mattos girão a quem sucedeu Henrique Soares Ribeiro 
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[# Seixal] 
 
Verba do Testamento de D. Izabel Coutinho instituhidora do morgado da banda d além  
E quanto a quinta do Seixal declaro que a deixo a dita minha sobrinha e herdeira como 
morgado que em nenhum tempo possa ser partido nem vendido nem trocado nem 
escambado nem de outra qualquer maneira alheado mas sempre emquanto o mundo 
durar andara na linha e descendentes de meu Pay mais chegado precedendo semre as 
femeas havendo as aos machos e inda que as ditas fêmeas sejao menores em idade de 
maneira que por falecimento da dita minha sobrinha D. Felip ade Figueiredo venha a 
quinta a sua filha mais velha e não havendo ella filha nenhua venha então a seu filho e 
falecendo sem filhos em tal cazo venha a herdeira ou herdeiro de meu Pay naus chegado 
e a mayor â menor, e esta ordem Se guardara para sempre com os mesmos encarregos 
que dito tenho e não se guardando esta Instituhição a ssim em se não partir nem alhear, 
como em andar na subçessão pelo modo dito; quero e mando que ipso facto 
fl. 117 vº 
Facto se [?] a dita propriedade e aja o dito Mosteiro de São Bento com o dito encargo de 
nunca ser partida hypotecada nem alheada, e além do encargo das misas que dito tenho 
me dirão mais os ditos Padres hua cappella quotidiana,, e quero que aquella ou aquelle 
que possuir esta quinta seja Administradora ou administrador da dita minha cappella de 
Nossa Senhora da Assumpção 
 
[ #: Senhora D. Margarida] 
Em dois de Julho de 1726 se passou o Alvara de Dama a Senhora D. Margarida Leonor  
De Menezes em nome da Raynha sobescripto por Antonio de Basto Pereira registado no 
livro das cartas e Alvaras da Secretaria a f. 114 vº em 7 de Setembro de 1726 
 
[#: Cazas da Portagem] 
Em 5 de Março de 1724 se deu Sentença a favor do Senhor Rodrigo Antonio de 
Figueiredo na Cauza que Manoel Ignacio da cunha moveu a seu Tio o senhor Henrique 
de Figueiredo sobre as cazas da Portagem no juízo da correição do çível das cidades 
Escrivão Manoel de Mendanha (?) e no seu cartorio se achão os autos e Sentença 
 
[#: Cazas do Porteiro mor; Maço 3º] 
No cartório do escrivão da Porvedoria das cappellas que Servio Jorge da Costa Lemos 
se acha hua sentença que o senhor Ruy de Figueiredo contra Sebastiam Bottelho sobre 
as cazas e quintas que hoje possui o Porteiro mor pertençentes ao morgado de Braz 
Affonso Correia em os 30 de Março de 1567 
 
[Transcrição:  
(…) refere-se a palavras de difícil leitura ou não transcrita. 
 [#] para indicar acrescentos anotações de mãos diferentes no texto. 
[ ] para indicações específicas sobre o texto trasncrito  
 fim de linha ; fim de página; fim de fólio; 
Hu = hum; hus =huns  
Mantiveram-se as maiúsculas dentro da palavra.: ex: aRendamento 
Separação das palavras ou junção das mesmas : ex: d elvas  
Desenvolvimento das abreviaturas com as letras existentes nas mesmas: ex. Lixboa ou 
Crixpto  
Desenvolvimento de abreviaturas utilizado excepto nos casos em que ainda são actuais: 
ex: Sr.; Sra.  


