JOÃO BATISTA DE MAGALHÃES GOMES

DOCUMENTÁRIO SOBRE
MARÍLIA DE DIRCEU

M I N I S T É R I . O DA EDUCAÇÃO
SERVIÇO

DE

E CULTURA

DOCUMENTAÇÃO

EM MEMÓRIA DE TOMÁS BRANDÃO
BIÓGRAFO DE MARILIA

INTRODUÇÃO

A

apresentação desta pequena coletânea sobre Marília de Dirceu teve como fim prestar uma homenagem,
por ocasião do centenário de sua morte, à in{ortunada
musa de páginas líricas eternas da língua portuguesa.
Não é que seja uma figura histórica, a rigor crítico da
expressão, pois poucas figuras femininas alcançaram
uma tal proeminência. No entanto, já tem constituído
motivo de elogio ou censura, e até hoje ainda é lembrada.
Isto, denota, exatamente, alguma razão para tal lembrança.
A verdade sobre ela foi, durante muito tempo, bastante nebulosa. E era crença mesmo que, ou se havia
casado, ou houvesse tido uma conduta imprópria a uma
jovem de boa formação moral. As confusões foram
geradas, em grande parte, pelas informações que de
Marília deu o viajante inglês, S/r Richard Francis Burtton autor de «Explanation of the Highlands of Brazil».
Outros autores, como Henrique Lopes de Mendonça e
Olavo Bilac, a trataram com uma enorme falta de sentimentos humanos. Fazendo a defesa de Gonzaga, ou
atacando a ambos, denegriam a memória de sua infeliz

noiva. Injustiça forte, pois ela se conservou solteira e
pura até o fim de sua vida.
Em 1932, Tomás Brandão publicou uma obra,
«Marília de Dirceu», feita com o propósito firme de
uma rigorosa crítica histórica e conseguiu, de forma
luminosa e incontestável, a reabilitação completa da bela
mineira. Assim a verdade apareceu em toda sua força
e esplendor. Felizmente, depois deste trabalho, os pontos passíveis de controvérsia desapareceram. A história de Marilia não é cheia de peripécias. Não fosse
o seu idílio e o sentido romântico da alma mineira, nada
haveria digno de ressalto.
Segundo a opinião de Tomás Brandão, nasceu
Marília a 4 de outubro de 1767 e, pelo assento paroquial, batizada a 8 do mês seguinte. As pesquisas feitas no sentido de descobrir as origens de sua família
paterna resultaram infrutíferas.
Seu pai Baltazar João
Mairinque, era do Rio de Janeiro, Capitão de Nobreza
do Regimento de Vila Rica e de origem* ilhoa. Sua mãe,
Maria Dorotéia foaquina de Seixas, nascida em Vila
Rica, na «Casa Grande», como era chamada a residência dos avós maternos de Marília, o Tte. Mestre de
Campa General Bernardo Xavier da Silva Ferrão e
D. Francisca de Seixas da Fonseca.
Ê de se crer, porém, terem boa origem os Mairinques. Pelo menos, todas as suas tias foram muito bem
casadas, assim como as suas irmãs, e não havia motivo
para uma exceção neste caso. Já pela linha materna
é melhor conhecida a ascendência, pois existem estudos
publicados por Tomás Brandão na obra citada.
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Por este lado descendia de antigas famílias da
fidalguia portuguesa. Isto se prova por uma Carta
de Brasão de Armas, Nobreza é, Fidalgma. passada
ao Capitão-mor de Vila. fflca, Antônio Eulálio da Rocha Brandão, seu primo bem próximo, fora outros parentes que também a obtiveram. E, ainda, o próprio
Visconde de Barbacena, no atestado que passou a Gonzaga dando-lhe licença para casar-se, alude ao fato do
poeta unir-se «a uma das principais famílias da Capitania». Daí ficar desfeita esta história que Marília era
plebéia, Gonzaga nobre e não poderia unir-se à sua
noiva. Esta lenda foi motivada por um romantismo
escaldante e teve origem no pedido de licença que um
ouvidor deveria fazer ao Rei para casar-se no território
de sua jurisdição. Aliás esta petição de Gonzaga era
inútil, pois já fora ele, anteriormente, nomeado desembargador da Relação da Bahia. Quanto ao ser ignorante, que nem sabia assinar o nome, é outro equívoco
já desfeito. Outra inverdade é a que se refere à sua
morada, «uma humilde choupana». Poucas eram as
casas da antiga Vila Rica, de construção altamente requintada. O estilo, herdado do rural português, não
tinha a grandeza de outras regiões brasileiras. No entanto, sofreu algumas influências de conforto. A casa,
de um só pavimento, com oito janelas de frente, possuía
um garnde quintal. A sua construção, relativamente
antiga, o tempo acabou desmoronando-a, chegando,
contudo, até 1928, ano que foi desmanchada e, no local,
erguido outro prédio, onde funciona a Escola Normal
de Ouro-Prêto e o Grupo Marília de Dirceu.
Ê possível que o conhecimento entre Marília e Dirceu fosse baseado nas relações que o poeta já traria de
— 7

Portugal, onde dois de seus tios eram magistrados, —
Francisco Roberto da Silva Ferrão e Mateus Antônio
da Silva Ferrão, — os quais, por lá ficaram, deixando
vasta e ilustre descendência.
Gonzaga, envolvido na Inconfidência Mineira, foi
exilado para Moçambique e lá morreu. Quem fez dele
um belo estudo crítico foi o ilustre erudito português,
Pró/. M. Rodrigues Lapa. Em lá chegando, acometido
de uma doença grave, teve como enfermeira, fiel e dedicada, D. Juliana de Souza Mascarenhas, rica herdeira,
com quem se casou pouco tempo depois. Mas, na inquirição dos contraentes disse não ter dado palavra de
casamento a pessoa alguma. Conhecedor de leis como
era>, sabia que se houvesse afirmado qualquer coisa
desta ordem, haveria de ter trabalho para desfazer a
sua palavra empenhada. E as leis canônicas, também,
eram severas a este respeito: o processo de dissolver
uma possível aliança era complexo e demorado. Naturalmente preferiu calar-se neste assunto, a fim de que
o processo matrimonial fosse rápido e normal. 'De
algum modo era justo o seu procedimento: sentia que,
depois de preso e condenado, sua história de amor
seria mudada. Nada mais natural, pois nenhum dos
inconfidentes levou família e é bem possível que isto
não fosse permitido. Além do mais, uma jovem de
pouco mais de vinte anos certamente não faria uma
viagem penosa como a travessia dos mares naquela
época. E mesmo que a fizesse não poderia ir só e
obter companhia talvez não fosse muito fácil. Isto são
meras deduções, porque há uma petição sua à Rainha
pedindo licença para ir ao Reino ficar em companhia

de uma sua tia. Era mais fácil uma ida ao Reino que
a Moçambique. A verdade, porém, é ter ficado aqui,
vivendo sua vida de família, repartindo com os seus
parentes a afeição que não pôde dedicar completamente
a Gonzaga continuando fiel até a morte à sua desventura. E assim, desaparece, mansamente, aquela que
foi uma das mais belas moças de sua época, falecendo
a 10 de fevereiro de 1853, cercada de respeito e estima.
Foi sepultada na matriz de Antônio Dias (Nossa Senhora da Conceição), no jazigo 11.
Enquanto sua noiva aqui ficava, ele, casado e com
posses, passou a ter a vida comum dos mortais. Ocupou
cargos de proeminência, advogou \e sua veia poética, cedeu lugar ao mesmismo de todo dia. Assim, este romance teve o seu mérito : o ter dado à língua portuguesa a «Marília de Dírceu».
Fazia parte do presente estudo alguma notícia de
jornal ou revista da época. Mas as dificuldades encontradas foram grandes, embora as pesquisas fossem
intensas.
Os documentos, ora divulgados, ou são inéditos,
ou pouco conhecidos, o que torna mais atraente este
ligeiro apanhado. Adiante, vão mencionados, ao pé
de cada documento, as suas fontes.
A parte propriamente bibliográfica está deficiente,
mas é de se crer, porém, haver reunido os estudos básicos já aparecidos sobre a ilustre mineira.

TESTAMENTO DE SEU AVÔ MATERNO

R

. EGISTRO do testamento com que falleceu o Thenente
general Bernardo daSilvaFerrao morador nestav.a dequem hestestamenteiro sua mulher dona Francisca
deSeyxas daFonseca.
Jezus Maria Jozeph Saybaõ quantos estepublico
instrumento deSedolladetestamento virem emque no
Anno do Nascimento deNosso Senhor Jezus christo
demil eSetecentos eSecenta equatro annos Aos vinte
eoito dias do mez deAbril do dito eu Bernardo daSilva
Ferrão estando emfermo decama dedoença que Deozfoi
Servido darme em meuperfeito juizo eentendimento
querendo por minha Alma nocaminho daSalvaçaõ faso
estemeu testamento damaneira e forma Seguinte § Primeiramente emcomendo aminha alma aSantisima trindade queacriou epeso ameu Senhor Jezus christo que
pellas suas devinas chagas mequeiradar ofruto doSeupreciozo Sangue quehe agloria etambem Suplico avirgem Maria sua SantisSimaMay como titullo daPiedade
equeiraSer minha adevogada alcansando demeu Senhor Jezus christo o perdão das minhas culpas, ea mesmadeprecaçaõ faso ao Santo do meu nome eao Anjo
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daminha goarda eatodos os Santos daCorte doCeo com
expeceialidade aquelles dequem Soudevoto § Declaro
queSou Natural dePernes Arcebispado digo do Patriarcado deLisboa filho Legitimo deBernardo Giraõ
daMaya edesua Mulher catherina daSilva Soteria já
defuntos, ebaptizado na mesma Freguezia dePernes
deNosa Senhora daPurificaçaõ § Declaro que sou cazado com Dona Francisca deSeixas deAffonçeca que
aRecebi Eclesis., edella tenho osfilhos Seguintes aSaber
Francisco Roberto que esta no serviço deSua Magestade em Portugal Matheus Antônio da Silva Ferrão
também em Portugal BernardodaSilvaFerraó. João
carllos, Dona Thereza Matilde dejezus, Dona catherina Soteria daSilva Ferrão, Dona Maria Dorothea
Joaquina deSeixas / Donajoanna Roza Marcelinade-Seixas Dona Antonia claudia Cassimira deSeixas.
eDona Izabel Felliciana Narciza deSeixas, cazada com
o Alferes deDragoens Francisco Sanches Brandão os
quais todos os instituos pormeus herdeiros forçados §
Meu corpo será amortalhado em ohabito demeu Padre
Sam Francisco epor Sima deste odecavalleiro, pois sou
professo naordem dechristo, etodaadispoziçaõ domeu
funeral aeLeiçaõ dos meus testamenteiros pois fio delles farão o que eu também porcadahum delles fizera
principalmente aSenhora Dona Francisca deSeixas dequem fio toda aLembrança da minha Alma ehe minhavontade Ser Sepultado nesta Matriz deNosaSenhora
daconceiçaõ em huá das covas dalrmandade do Santisimo Sacramento dequem Soulrmaó eaesta sufrague
oque consta dever, eatodas asmais Irmandades, cestas
memandaraó fazer os meus Sufrágios eomesmo seentenderá com aveneravel ordem terceiradapenitensia §
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Peso erhprimeiro lugar aminha mulher Dona Francisca
deSeyxas deAffonseca emsegundo Lugar ameu filho
oDoutor Bernardo da SilvaFerraó eemterceiro lugar
ameu filho oAlferes João carllos daSilva Ferrão queiraó
ser meus testamenteiros bemfeitores admeinistradores
eprocuradores aos quais hei todos por abonados esenecesario for os constituo já meos procuradores § Declaro
quedevo avarias pesoas os quais alguns tem credito,
eoutras onaõ tem como saõ Mercadores eaestas sem
credito apresentando as suas contas correntes sesatisfasaõ sem contendadejustiça, esequalquer alguá pesoa
mais fidedigna quediser lhe devo, jurando selhesatisfaça daminhafazenda § Declaro quedeixo todos os meos
serviços ameufilho o Alferes João carllos oaracinelles
puder requerer com as certidoens que seacharem § Declaro que sousenhor eademenistrador debens eprazos
emo lugar dePernes cuia adeministraçaó esenhorio o
deixo ameu filho digo nomeo em meu filho mais velho
oDoutor Francisco Roberto paraque fique substituindo
omeu lugar com ampla adeministraçaó eserviço como
eutinha § Declaro queos meus serviços que constaõ
decertidoens emais papeis os tinha remetido ameu
cunhado em Lisboa o Dezembargador João Antônio
deoliveira comselheiro dafazendaefora destas também
sehaõ deachar outros emos meus papeis quetodos os
deixo aotal meu filho asimadito § Declaro quedevo
asminhas cunhadas que seachaõ emPortugal dedinheiro quemeemprestaraõ oque constar depois defeitas as
contas que meus testamenteiros afarão afarão ecuio
dinheiro precodedecobransas quefis das suas legitimas
emmeservir delle eaindaque remeti algum naõ foi tudo
quanto lhetocava e aopresentenaõ estou certo naquantia
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§ Declaro queosbens todos queposuo asim moveis como
derraiz ao fazer destemeutestamento fis delles venda
eeu eminhamulher ameu filho o Doutor Bernardo daSylva Ferrão por preso desetecontos e seis centos mil
reis em cuia compra com vieraõ os meus herdeiros prezentes e asignaraõ emo escrito devenda por mim a sinadoepor minha Mulher por naõ haver naterra Tabelliaõ
que por escritura publica sefisese adita venda querocomo tal valha etenha toda avallidade emjuizo eforadelle
§ Declaroqueficou exsetuada apropriedade decazas deminhavivenda porque nestas tenho feito patrimônio
ameu filho Doutor Matheus Antônio, eaoutro filho
meu pornome Francisco Roberto e que inda naõ tinha
effeito esta dada a providencia noescrito davenda quefiz
dos bens § Declaro que he minha vontadeque meus credoresseiaõ todos pagos emeus testamenteiros cuidem
muito em Satisfazer pellos pagamentos que se fizerem
digo pellos pagamentos que seforem vensendo, e peso
atodos os meus credores serem damesma comizeraçaõ
dando espera paraserem satisfeitos pois só asim seriaõ §
Declaro que fui testamenteiro demeu cunhado oCapitaõ
Mor ManoeldeSeixas deAffonseca, ecomo correpleito
sobre seus bens naõ dei o cumprimento aodisposto
notai testamento meus testamenteiros ofaso (sic) logo
atendendo muito ao que diz odito capitaõmor em hua
carta queseacha nos meus papeis § Declaro que as minhas dividas que estão por credito estas sesatisfaçaõ
sem duvidas eas que naõ sam por créditos digo casque
naõ sam porcredito e só som por conta sua enaõ por
ellas sem mais contenda queo juramento § Declaro
que se mecouber alguã couza detersa depois depagas
asminhas dividas adeixo aminha Mulher § Declaro que
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antes defazer a dita venda foraõ avalliados os meus
bens porpesoas idonias einteligentes epello que avalliaraõ os vendi sem confrangimento de pesoa alguã muito deminhavontade estando comtodo omeu perfeito digo
estando com todo omeu Juizo eemtendimento eporqueesta he aminha ultima vontadetorno apedir aditaminha
Mulher Dona Francisca deSeixas deAffonseca ea meufilho oDoutor Bernardo daSilvaFerraõ eao Alferes
JoãoCarlos meu filho queiraaceitar estemeu Testamento epara cumprimento delle lhesdou o tempo dequinze
annos esenecesario for lhesdou mais dois annos, eporque estehe aminha ultima vontade do modo quetenho
dito peso as justiças deSuaMagestade easim Eclesiásticas como Seculares lhedemtodoocomprimento epara
ese effeito empenho todas as clauzullas de direito quefazem ameufavor paraavallidadedeste meu testamento
equando como. tal naõ valha quero quevalha como
disposição deultima vontade por naõ poder escrever
pedi erroguei ao Padre Antônio deSouzaLobo estepormim fizese eeu meconsignei comomeu sinal costumado
dia eEraasima " Bernardo daSilvaFerraõ, como testemunha queestefiz arogo oPadre Antônio deSouza Lobo.
(Fls. 60 a 61 verso)
Termos de abertura a 8 de junho de 1764, fls. 62.
Aprovação a 10 de maio de 1764, fls. 62.

(Livro de Testamentos do Cartório do L9 Ofício de Ouro
Preto, ano de 1764).
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CERTIDÃO DE BATISMO DE MARÍLIA
CERTIDÃO DE BATISMO

Aos oito dias do mez de Novembro de mil setecentos e sessenta e sete annos nesta Igreja Matriz de
Nossa Senhora do Filiar de Villa Rica de Ouropreto
baptizei e puz Santos óleos a Maria innocente filha
legitima de Balthazar João Mairinck e Donna Maria
Dorothea Joaquina de Seixas Foraõ padrinhos o Reverendo Vigário actual Antônio Corrêa Mairinck e Maria do Rosário moradora no Rio de Janeiro e tocou n
criança por procuração da dita o Alferes Theotonio
José de Moraes todos moradores nesta dita freguesia
de que para constar fiz este assento.
O Coad.r João Carv.o da Rosa.

PEDIDO DE LICENÇA DE GONZAGA
PARA CASAR-SE
Senhora
Diz o D.or Thomaz An.to Gonzaga ouvidor, q foi
de V.a Rica, que elle Supp.e pretende cazar com D. Maria Dorothea filha legitima do Cap.m de cavallos João
Balthezar Marinque da mesma villa. Parece, Senhora,
que o Sup.e já nem careceria desta Licença, por ser a
prohibição, que ha p.a não se cazarem os Ministros só
expressa p.a os cazamentos feitos nos Lugares das suas
jurisdiçoens, o que não se verifica no Sup.e, que já se
acha Dezembargador da Bahia, e em sua capitania tão
distante. Contudo, quer o Sup.e mostrar a justa veneração que tem às sagradas ordens de V. Mag.e e por
isso
P. a V. Mag.e seja servida pela sua Real Grandeza, conceder-lhe Licença p.a o referido cazamento.
E. R. M.

(Tem à margem) «Haja v.ta o Dez.or p.or da Fazenda.
30 de Abril de 1789».
(Livro de Batisados da Matriz de Nossa Senhora do Pilar,
cujo termo de abertura é de 1749, fls. 149).
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(Rubricas ilegíveis)
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(Tem à margem) «Haja v.tá o Dez.or P.or da Coroa.
Lx.a 7 de Mayo de 1789».
(Tem à margem) «Fiat Justitia, visto ter já acabado o
seu Lugar».
R.
(Tem à margem) «Podesse Ordenar ao G.or, que
achando ser decente este Cazamento do Sup.e lhe partecipe o pode
effectuar, p.a cujo effeito lhe permite S. Mag.e a licença q. Req.r»

ATESTADO DO VISCONDE DE BARBACENA
A GONZAGA
Luís Antônio Furtado de Castro do Rio de Mendonça, Visconde de Barbacena, do Conselho de Sua
Magestade, Governador e Capitão General da Capitania de Minas Geraes, etc.

(Arquivo Histórico Colonial de Lislxxi).
Camilo de Oliveira Neto).
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(Cópin do Dr. Luís

Attesto que o Desembargador Thomás Antônio
Gonzaga logo depois de ter acabado o lugar de Ouvidor desta Comarca, me participou que estava esperando licença de Sua Magestade para casar, e por
este motivo pretendia demorar-se alguns mezes até
chegar o tempo de melhor monção para o seu embarque : e que haverá um mez pouco mais ou menos, me
tornou a dizer que a tardança da dita licença lho fazia
já incommodo e desejava retirar-se ; e que vinha saber,
se poderia eu suprir essa falta, visto que elle se não
achava em actual serviço, e que havia circunstancias
para não desistir do casamento : ao que eu annui pelos
ditos motivos, que me pareceram attendiveis e dignos
de providência, e por ser o casamento em uma das
principaes famílias desta Capitania, tomando sobre mim
obter a approvação de Sua Magestade ; e me constou
19

que logo se principiaram a fazer as disposições necessárias para a condução delle, e que estava para effectuar-se brevemente : e por elle me pedir esta attestacão lha mandei passar, sellada com o sello das minhas
armas, e tudo o referido nella juro, sendo necessário,
pelo habito que professo.
Cachoeira do Campo 23 de Maio de 1789.
Visconde de Barbacena

LICENÇA REGIA PARA MARÍLIA
IR A PORTUGAL
Sua Magestade he servida que V. Sá. conceda
licença a D. Maria Dorothea Joaquina Seixas p.a se
se transportar para este Reino pá a Compa de sua Tia
D. Clara Gertrudes de Seixas da Fonseca Borges.
D.s G.e a V. Sá.
Palácio de Queluz em 13 de Fevr9 de 1797
D. Rodrigo de Souza Coutinho.
Snr. Bernardo Joé de Lorena

(Autos de devassa da Inconfidência Mineira, vol. IV, páginas 256-57).
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(Documento original do Arquivo Público Mineiro — Cartas
e Ordens Regias, Códice n' 269, Secretaria do Governo, 1795-1805,
fls. 5).
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Depoimento do Contrahente

Evangelhos, em que fez por a sua mão direita para
debaixo delle dizer a verdade do que soubesse e fosse
perguntado.
E sendo preguntado pelo seu nome, de quemi era
filho, terra, logares, e freguezias aonde tem residido,
e porquanto tempo, idade, estado e officio que tem ;
.se tem feito algum voto de religião ou castidade, ou
se tem algum impedimento para contrahir o matrimônio que pretende ; respondeo que se chamava Thomar
Antônio Gonzaga, filho legitimo do desembargador
José Bernardo Gonzaga e de sua mulher D. Thomazia
Chargue Gonzaga, já falecida, natural da cidade do
Porto, bautisado na freguezia de S. Pedro do Reino
de Portugal; que tinha de edade 38 annos, que era
solteiro e nunca fora casado ; que rezidira na mesma
cidade do Porto, na cidade de Beja, na de Lisboa,
Coimbra, Villa Rica, e actualmente em Mossambique.
passando a existência nas ditas cidades de mais de seis
mezes ; que nunca dera palavra de casamento a pessoa
alguma, nem fizera voto de castidade ou de religião,
nem tinha impedimento algum para contrahir o matrimônio que pretendia com D. Juliana de Souza Masquerenhas, a quem conhecia por ter visto de prezente, com
quem queria ser cazado de sua livre e espontânea vontade, sem constrangimento de pessoa alguma ; e mais
não disse, e se assignou com o dito reverendo Juiz ; eu
dito escrivão, que o escrevi, Souza. Dr. Thomaz Antônio Gonzaga.

No dito dia, mez e era supra apareceo, o dito
contrahente Thomaz Antônio Gonzaga, a quem o dito
reverendo Juiz fez prestar o juramento dos Santos

Depoimento da Contrahente
No dito dia, era e mez retro, apareceo a contrahente D. Juliana de Souza Masquerenhas, que jurou

DEPOIMENTO DE GONZAGA PARA CASAR-SE
EM MOÇAMBIQUE
DEPOIMENTOS PARA o CASAMENTO DE THOMAZ
ANTÔNIO GONZAGA
(Dirceu)
Anno do nascimento do Nosso Senhor Jesus Christo de 1793, aos 9 dias do mez de Maio, n'esta capital
de Mossambique, na egreja da Sé matriz, sendo prézente o muito reverendo provizor vigário geral e juiz
dos cazamentos Francisco Ferreira de Souza, comigo
o padre Lino Francisco Rodrigues, escrivão do juizo e
auditório ecclesiastico, foram inquiridos os contrahentes Thomaz- Antônio Gonzaga e D. Juliana de Souza
Masquerenhas perante o mesmo Juiz : em fé do que fiz
este termo eu dito escrivão, que o escrevi.
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aos Santos Evangelhos, em que poz a sua mão direita
para dizer a verdade do que soubesse. E sendo perguntada pelos interrogatórios atraz feitos ao contrahente, respondeu que se chamava D. Juliana de Souza
Masquerenhas, filha legitima de Alexandre Roberto
Masquerenhas e de sua mulher D. Anna Maria, natural da freguezia da Cabeceira grande e nella bautizada ; que tinha de idade 19 annos, que era solteira e
nunca dera palavra de cazamento a pessoa alguma,
nem fizera voto de castidade ou de religião, nem tinha
outro impedimento algum para contrahir o matrimônio,
que pretendia com Thomaz Antônio Gonzaga, a quem
conhecia pelo ter visto de prezente e com quem queria
ser cazada de sua livre e espontânea vontade, sem
constrangimento de pessoa alguma, e mais não disse,
e se assignou com o dito reverendo Juiz ; eu dito escrivão, que o escrevi. Souza. Signal -f- de D. Juliana de
Souza Masquerenhas.

O advogado Joaquim de Santa Anna Gracias Miranda, cavaleiro da ordem de Christo e de Nossa Senhora da Conceição de Villa Viçosa, juiz de direito
substituto com alçada nesta cidade de Moçambique e
seo termo por Sua Magestade Fidelissima, que Deus
guarde, etc.:
Faço saber pela fé do escrivão que subscreve, que
a assignatura razo e publica, sinaes ao pé do reconhecimento retro são de Cesario Jozé Maltez, tabellião
publico de notas na mencionada cidade de Moçambique ; o que assim os hei por reconhecidos e justificados.
Dada em Mossambique aos 18 de Abril de 1850.
Eu Vicente Anes Carneiro Pinto, escrivão o subscrevi.
Joaquim de Santa Anna Gracias Miranda.

Certifico eu escrivão abaixo assignado estarem os
depoimentos dos contrahentes o doutor Thomaz Antônio Gonzaga e D. Juliana de Souza Masquerenhas.
conforme ao que elles depuzeram, do que porto minha fé.
Moçambique 9 de Maio de 1793.
cisco Rodrigues.

Dr. Lírio Fran-

Reconheço a assignatura retro ser própria e verdadeira e do próprio punho de Thomaz Antônio Gonzaga por ser conhecida de mim tabellião e constar no
meo cartório igual assignatura, do que dou fé. Moçambique 18 de Abril de 1850. Cesario José Maltez.
(C. J. M.) Em testemunho e fé da verdade.
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(Extr. da R. do Inst. Hist. e Geog., vol. 55, pág. 361).
Revista do Arquivo Público Mineiro, vol. VII, 1902, páginas 407-409.
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cidade para seregerem eadimenistrarem seusbens sem
depend.''a deTutor ou Curador
(Fls. 2)

JUSTIFICAÇÃO DE MARÍLIA E SUA IRMÃ
PARA EMANCIPAREM-SE
(1805)
D. Maria Dorothea de Seixas esua Irman D. Emerencianna Joanna Evangelhista de Seixas filhas e Erdras
desua falescida May D. Maria Dorottea de Seixas
Justcfficaçaõ

(Fls. 1)
Dizem D. Maria Dorotea Joaquina deSeixas esua
irmã D. Emerencianna Joanna Evangelhista de Seixas
que ellas, precizaó justificar o seg.e
Justificarão que saó filhas Legitimas do Cap.m
Baltezar João Marinques e desua m.er D. Maria Dorotea deSeixas já fallecida eque vivem desdesua menor
idade epr fallecim.to desua may em comp.a deseu Thio
o Coronel
Ajud.e deOrdenz deste Governo João. Carlos
X.''r claS." Ferrão.
Que as Justificantes saõ mayores de 25 annos
como mostraõ pela Cerftidaõ junta etem juízo e Capa26 —

Dizem, Dona Maria Dorothea Joaq.a deSeixas, e
D. Emerenciana Joanna Evangelista deSeixas, f.as
doCap.m Balthazar João Marink, esua m.er D. Maria
Dorothea deSeixas, q lhes faz abem q. oR.do Vig.o da
Freg.a do Ouro Preto ou q.cm suas vezes fizer, lhepasse
por Cert.ro os theores do acento de uns Batismos, ep.a
isso
Pedem aV. M. sedigne mandar-lhes paçar emmodo q. faça fé
E R M

(Fls. 3)

Joaquim Roberto Silva Coadjutor actual nesta
Freguezia de NossaSenhora do Pillar deVillaRica do
OuroPreto •— Certifico que revendo o l" 4" deassentos
debaptismo nelle aí\49 achei odotheor seguinte — Aos
Oito dias domes de Novembro demil esete centos esecenta esete annosnesta Igreja Matriz deNossaSenhora
do Pillar deVillaRica do Ouro Preto baptizei epus
osSanctos óleos a Maria innocentefilha legitima deBalthazar João Mairink eDona MariaDorothea Joaquina
deSeixas. Foraô padrinhos oReverendo Vigário actual
Antônio Corrêa Mairink, eMaria doRozario moradora
noRio de Janeiro, etocou acriança por procuração
dadita o Alferes Theotoneo Joze deMorais todos mo— 27

radores desta Freguezia deque para constar fis esteasento •— OCoadjutor João Carvalho da Roza — Enaõ
secontinhamais nodito assento que fiel mente copiei
doproprio aque me aporto ejuro aos Sanctos EvageIhos — Item
Certifico que revendo omesmo l 9 af 214 achei
oassento deste theor •— Aos três dias domes de Julho
demil esette centos esetenta e quatro annos nesta Igreja Matriz de NossaSenhora do Filiar de VillaRica
oReverendo Doutor Antônio CorreaMairink Vigário
destaFreguezia baptizou epos osSantos óleos a Emerenciannainnocentefilha legitima do Capitam Balthazar
João Mairink edesua Mulher Dona Maria Theodora
deSeixas Foraõ padrinhos oTenenteCoronel Ventura
Fernandes deOliveira, eDona Antonia todos desta Freguezia deque fis este assento — oCoadjutor Antônio
Ribeiro de Azevedo — Enaõ secontinhamais nodito assento que fielmente copiei doproprio aque me reporto
ejuro aos Sanctos Evangelhos V.a R.a 27 deNovembrode 1805
oCodj.or Joaq.m Roberto S.a
(Fis. 3 e 3 verso)

(Justificação de D. Maria Dorotéa Joaquina de Seixas, Marilia
de Dirceu, e sua irmã D. Ernereaciana Joana Evangelhista de Seixas, apensa ao Inventário).

JUSTIFICAÇÃO DO CAPITÃO BALTAZAR JOÃO
MAIRINQUE, PAI DE MARÍLIA
1806

O Cap.m Balthazar João Marink
Justificação
Tavares
Escrivão
Traslado dos próprios autos de Justificação que
seentregaraô ao Justificante
. .. Dom José por graça de Deos Rey dePortugal
e dos Àlgarves da Quem e Dalem Mar em África
Senhor de Guiné e da Comquista eNavegaçaõ Comersio da Ethiopia Arábia Pérsia e da índia etCetera —
Faço saber aos que esta minha Carta Patente de
Comffirmaçaõ virem que tendo Concideraçaõ a Balthazar João Marink seachar provido pello Governador e Capitão General da Capitania das Minas Geraes no Posto de Capitão dehuma das Companhias da
Nobreza de Villa Rica pertensente ao Regimento de
Cavallaria Auxiliar da mesma Nobreza da Comarca
doOuro preto deque he Coronel João de Souza Lisboa
— 29
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novamente regullado eextabellecido na Comformidade
daminha Real Ordem devinte dois de Março demil
esette Centos esessenta eseis attendendo ao ditto Balthazar João Marink ser pessoa de Capacidade zello
eactividade, eesperar delle que emtudo odeque for em
Carregado domeu Real Serviço sehaverá daqui emdiante Comsatisfaçaõ : Hey por bem fazer mercê deo
Comffirmar / Como poresta Comffirmo / no ditto
Postto de Capitão dAuxiliares das Companhias da
Nobreza davilla Rica pertencente ao Regimento Cavallaria Auxiliar da mesma Nobreza da Comarca doOuro
preto de que he Coronel João de Souza Lixboa novamente regullado eixtabellecido o qual Servirá em quanto eu o houver por bem enaõ Mandar o Contrario e
Comelle gozará detodas as honras privilégios Isempçoins efranquezas que em Razão delle lhepertencerem.
Pello que Mando ao Governador eCapitaõ General da
Capitania das Minnas gerais Conheça aoditto Balthesar João Marink por Capitão dehuma das Companhias
daNobreza de Villa Rica do referido Regimento e
Como tal o honre, eestime e o deixe exercitar o dito
Posto debaixo damesma Posse ejuramento que selheder
quando nelle emtrou, e aOsOfficiais esoldados seos
Subordinados Ordeno também Cumpraõ suas Ordens
Por Escripto edepallavra no que pertencer ao Meu
Real Serviço Como devem eSaõ obrigados emfirmeza
Emfintteza do que lhe mandei passar esta Minha Carta
Pattente por duaz viaz pormim asignada e sellada
Com osello grande deminhas Armas. Dada na Cidade
de Lisboa aos quinze de Junho Anno do Nascimento
de Nosso Senhor Jezuz Chrizto demil sette Centos e
Cessenta enove — El Rey — Conde da Cunha — Por
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Despacho do Conselho Ultramarino detrinta deMayo
demil sette Centos e Cesenta enove — OSecretario
Joaquim Miguel Lopes de Lavra — afis Escrever .—
Registrada afolhas Cento e vinte duaz do Livro quarto
deOfficiais daSecretaria do Concelho Ultramarino Lixboa vinte três de Junho demil sette Centos e Cesenta
enove — Joaquim Miguel Lopes de Lavre — João
Paxeco Pereira — Livro vinte dous — folhas quatro
Centas e doze <— Fica asentada esta Cartta nos Livros
das Mercês epagou dous mil reis — Dom Sebastião
Maldonado — Pagou quinhentos e quarenta Reis eaos
officiais dous mil Cento etrinta eoito Reis Lixboa
noonze de Julho de mil esette Centos esesenta enove
— Dom Sebastião Maldonado — Registada na Chansellaria Mor da Corte e Reino no Livro d Officiais
eMerces afolhas duzentas esetenta e Cinco Lisboa dezoito de Julho demil sette Centos esesenta enove —
Francisco Joze de Saá — Francisco Monteiro daSilva
afez — Cumpra-se Como Sua Magestade determine
ese Registe naSecretaria deste Governo, Provedoria
da Real Fazenda eonde mais tocar Villa Rica — três
dejaneiro demil sette Centos esetenta — Conde de
Valladares — Enaõ secontem mais Couza alguma eno
ditto regisdo qual dis pasar oprezente em Cumprimento
do Despaxo do Illustrisimo eExcellentissimo Senhor Pedro Maria Xavier deAtaide eMello Governador e
Capitão General desta Capitania aqual vai por mim
somente asignada Villra Rica desasete deMaio demil
oito Centos e Cinco — João Joze Lopes Mendes Ribeiro — oDoutor Lucas Antônio Monteiro de Barros
do Dezembargo deSua Alteza Real que Deos guarde
Ouvidor geral e Corregedor desta Comarca Comarca,
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e Juis das Justificaçoins de índia e Mina etCetera •—
Faço Saber que me Constou por fé do Escrivão domeo
Cargo que esta Escreveo Serem as Letras da Asignatura posta nofim da Certidão Retro Escriptas pella
própria maõ epunho do Secretario do Governo desta
Capitania João Joze Lopes Mendes Ribeiro oque hey
por Justificado verdadeiro Villa Rica quatorze de Junho demil oitto Centos e Cinco annos e Eu Juliaõ
daSilva Tavares Escrivão daOuvidoria a Escrevi —
Lucas Antônio Montteiro deBarros — Pedro Affonço
Galvaõ de Saó Martinho, Proffesso naOrdem desaó
Bentto d'Aviz, Coronel do Regimento de Cavallaria
de Linha das Minas Gerais por Sua Àlteza Real que
Deos guarde etCetera — Certifico que revendo oprimeiro Livro de Registos afolhas onze Consta que Balthezar João Marink deidade dequarenta etres annos natural do Rio de Janeiro foi promovido a Capitão daSexta Companhia, assentou praça ejurou Fidellidade aos
Estandartes no primeiro de Dezembro demil sette Centos esetenta e Cinco por ter Levantado amesma Companhia asua Custa para o que Comcorreo Tenente,
Alferes e Furriel delia. Dolivro segundo folhas Cinco
Consta que sendo Capitão deAuxiliares pasou para
este Regimento quando se regulou mera mente por ter
posto Companhia. Foi refformado no mesmo Postto
Com meio soldo aosvinte hum de Agosto demil sette
Centos eoitenta esete athe Cujo dia selhepasou asua
Competente fé deofficios Nos seos asentos naó seacha
mais notta alguma. Epara Constar •— sepasou aprezente que assigno eSéllo Como selo das minhas Armaz
Villa Rica vinte de Mayo de mil oitto Centos e Cinco.
Bernardino José Simoins Tenente e Secretario do Re-

gimento afez esobrescrevo — Pedro Affonço Galvaó
deSaó Martinho Coronel " Lugar doSello >— Registrada — OPromotor Lucas Antônio Monteiro de Barros
do Dezembargo desua Àlteza Real que Deos guarde.
Ouvidor geral e Corregedor desta Comarca e Juiz
das Justificaçoins da índia eMina etCetera — OPadre
Francisco dos Santos Pintto Presbitero secular Comisario do Santo Officio e Escrivão daCamera Eclasiastica nesta Cidade do Rio de Janeiro pello Illustrisimo
e Reverendisimo Senhor Vigário Capitular destavacante etCetera — Certifico que revendo o Livro nono
dos baptizados brancos eLivres daFreguezia daSé Cathedral nelle afolhas vinte e sinco seacha o Asento do
tior seguinte •— Aos doze dias do mês dedezembro
demil sette Centos trinta eseis annos nesta Igreja daSé
Cathedral Baptizei epúz os Sanctos OLeos a Balthezar
Filho Ligitimo de Antônio Corrêa Marink ede sua
mulher Maria do Rozario. foraó Padrinhos Amaro
Vieira e Dona Maria deAlmeida mulher deMathias
Rodrigues Vieira •— Manoel Rodrigues Corrêa Cura
daSé .— E E naó se Continha mães Couza alguma
emoditto asento queseacha Lançado emoreferido livro
oque me reporto emfé doque eEmobservancia do despaxo retro fizapresente por mim sobrescripta easinada
Rio de Janeiro aos dês enove dias do mez deOutubro
de mil oito Centos esinco annos e Eu oPadre Francisco dos Santos Pinto Escrivão daCamera asubescrevi
easignei — oPadre Francisco dos Santos Pinto —

(Autos de justificação do Capitão Baltazar João Mairinck,
existentes no Cartório do 2' Ofício de Ouro Preto, letra "B").
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por tttr.a eherdr.a D. Maria Dorothea Joaq.a deSeixas.
em hum só corpo com oP.e Ig.co daS.a Ferrão, aq.l
herdeir.a he alnventariante.

Fls. 2

INVENTÁRIO DO MARECHAR JOÃO CARLOS
XAVIER DA SILVA FERRÃO
Folha de rosto

1820
Provedoria
Def.to Ex.mo Marechal deCampo
João Carlos X.er da S.a Ferrão
Inventr.o dos bens do finado supra m.or q. foi
nesta V.a deq. he tttr.a elnventariante D. Maria Dorothea Joaq.a deSeixas.
Escrivão Cintra

Fls. l
Provedoria
Def.to Ex.mo Marechal de Campo
João Carlos X.er daS.a Ferrão
Inventario dos bens do falescido supra n.al em.or
desta V." onde falesceo com solemne ttt.° emq instituio
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Diz D. Maria Dortohea Joaqn.a de Seixas, tttra.a,
e herdr.a de seu Thio o Marechal deCampo João Carlos X.€r daS.aFerraõ, q ella quer inventariar os bens
deste p.r este J.° da Provedr.a p.r ser o da alternativa
daConta, e Fiscal da R.' Décima, e pá isso requer a
VossaS.a se digne mandar passar mand.o de Comissão,
p.a o Escr.™ do seu Cargo proceder aelle, visto q V.S."
pela conhecida moléstia naõ pode pessoal assistir aelle,
d'gnandj-se mais mandar q Distrebuida esta, e autuada se sigaõ os mais tr.os copiando-se o próprio testam.to
na forma do estillo, e tomando-se a Supp.e afinal termo
de aceitação daher.ca aSrviço de Inv.°
D. A. passe m.do na f.a reqar.da
AlvaresCosta
E R M cê

Fls. 3
Traslado do ttt.o do Ex.mo Marechal João Carlos
daSilva Ferrão Em nome de Deos Amem Eu o Marechal João Carllos morador nesta Freguezia deNossaSenhoradaConceiçaõ de Villa Rica filho legitimo do finado Tenente General Bernardo da Silva Ferrão ede
sua conçorte Donna Francisca deSeixas estando enfermo em juizo perfeito, determinei que o Padre Francisco de Almeida Pinto escrevece este meu testamento
eultima vontade — Encomendo a minha Alma aNosso
Senhor Jesus que a Remio, e a Sua Santíssima May
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seja aminha advogada : O meu Corpo será emvolto
emhabito de SaôBento de Àviz aonde sou profeço Levando o Escapulareo de Nossa Senhora do Carmo,
será conduzido em deposito para a Igreja Matris destaminhafreguezia aonde quero ser sepultado ficando
aEleição do meutestamenteiro ádisposiçaô do meu funeral, quero que sediagaô pela minha Alma todos os
Reverendos Sacerdotes de ambas freguezias Missas de
Corpo prezente, ecada hum mais hum oitavario de
Miças de Esmola o oitavario deseis centos reis. Nomeo
por testamenteiros em primeirolugar aminha Sobrinha
Dona Maria DoroThea Joaquina de Seixas e ao Reverendo Ignacio Xavier daSilva
Fls 3 verso
da Silva Ferrão ambos eminteiro corpo emsegundo
lugar ao Tenente Francisco dePaula Marinques e emterceiro ao Sargento Mor Francisco Theobaldo Sanches Brandão compridas as despoziçoens deste meu
testamento instituo por minha herdeira univerçal doque ficar aminha SobrinhaDona Maria doroThea Joaquina de Seixas a qual vive emminha Companhia Item
deixo os Serviços quetenho prestado aSua Magestade
aoCapitão Venancio Xavier da Silva Ferrão aoprezente noRio de Janeiro... sou Irmão da Ordem deNossa
Senhora do Carmo desta Villa easlrmandades do Sanctissimo Sacramento ede Nossa Senhora da Conceição
desta minha digo desta mesma Freguezia e do Senhor
dos Passos do Ouro Preto a cada huâ das quaesmeu
Testamenteiro Satisfará o que eu dever de annuais

Fls. 4
de annuais . . .
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Fls. 4 verso . . . Villa duzoito de Abril demil oito
centos evinte João Carlos Xavier daSilva Ferrão —

Fls. 7
- Aceitação - - Aosvinte ehum dias do mês deAbril de mil oito centos evinte annos nesta Villa Rica
de Nossa Senhora do Pillardo Ouro Preto em Cazas
demorada do Excelentíssimo Marechal de Campo João
Carlos Xavier daSilvaFerraô aondeEuEscrivaô Ajudante do da Provedoria vem mais digo vem esendo ahy
prezentes Dona Maria Dorothea Joaquina de Seixas
eoReverendo Ignacio Xavier daSilva Ferrão que reconheço pellos próprios de quedoufe epor elle uniformemente mefoi dito que como primeirosTestamenteiros
instituídos em hum só corpo no Testamento com quefaleceuodito Excelentíssimo Marechal deCampo João
Carlos Xavier daFer- digo Xavier daSilva Ferrão vinhaõ aeste Juizo por ser o da alternativa fazer
Fls. 7 verso
fazer avaliação dadita Testamentaria como defacto
afazem pelo prezente termo pelo qual se obrigaõ ambos
juntos ecada hum deperci insolidum por suas pessoas
ebens acumprir as despoziçoens deseu Testador pelos
bens deste theonde elles chegarem mas nunca pellos
seosproprios bens debaixo de protesto deperceberem a
Vintena deixada pelo testador edecomo asim odisseraõ
caceitaraô sendolhes lido assignaõ com duas testemunhas eEu João Nunes MauricioLisboa Escrivão Ajudante do daProvedoria de Auzentes Capellas eReziduos que o escrevi — Maria Dorotheajoaquina de
Seixas — OPadre Ignacio Xavierda Silva Ferrão —
37

Manoel Pinheiro deFaria
drade —
Fls. 9 .

Marcelino Corrêa deAn-

Auto de Inventario
Anno do Nascimento deNosso Senhor Jezus Christo demil oito centos evinte aos vinte seis dias do mês
deAbril dodito anno nesta Villa Rica deNossa Senhorado Pillar do Ouro Preto emCazas demorada do Excellentissimo Marechal deCampo João Carlos Xavier
daSilva Ferrão aonde eu Escrivão ao diante nomeado
vim esendo ahy por bem daComissaõ amim dada no
Mandado retro pelo Dezembargador Bartholomeu Paulo Alvares daCostaCavalleiro Proffeço naOrdem de
Christo, Provedor actual da Fazenda dos Defuntos
Auzentes Capellas e Reziduos nesta Villa eseu Termo
deferi ojuramento dos Santos Evangelhos a Inventariante DonaMaria Dorothea Joaquina deSeixas testamenteira eherdeira dodito finado sob cargo doqual lhe
emcarreguei jurasse em sua alma debem everdadeiramente dar a descrição doprezente Inventario todos os
bens que ficarão por falecimento dodito seu Testador
tanto dinheiro embarra noeda deoiro prata cobres bens
moveis semoventes ederaiz bem como odia mês eanno
do falescimento do dito Testador secom Testamento
ou sem elleedonde hera asuanaturalidadeequemsaõ seus
herdeiros Erecebido por ella odito juramento debaixo
delle jurou edeclarou emsua alma queodito seu Tio
Fls. 9 verso
Testador hera natural desta Villa e havia falescido
nodiadesoito do corrente mês anno ecom seu Solemne
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Testamento noqual instituiu por sua herdeira aellalnventariante equequanto aos bens em seus respectivos
lugares os faria descrever noprezentelnventario e para
constar faço esteauto de Inventario emqueseasignaaditalnventariante aqui commigo João Nunes Maurício
LisboaEscrivaõ Ajudante doda Provedoriade Auzentes
Capellas e Reziduos que oescrevi e asigno
João Nunes Maur.ço Lx.a
Maria Dorothea Joaq.™ deSeixas

Fls. 10
Dinheiro
Item declarou ella Inventariante que o falescido
Testador seu Thio haviaencarregado aellalnventariante que por seu falescimento pagaseno Juizo daProvedoriadestaVilla
Fls. 10 verso
Villa aquantia detrezentos milreis dedous pagamentos
das Gazas queomesmo Testador havia arrematado naquelle Juizo pois quepara isso deixava como deixou
emdinheiro contado areferida quantia detrezentos mil
reis queseachaõ empoder delia Inventarianteeos fãs
descrever noprezente Inventario para aseu tempo fazer
odito pagamento esesae amargem
300$000
Declarou mais ella dita Inventariante queporfalescimento deseu Testador havia ficado em moedadeprata
eCobre equatro pessas deouro aquantia de trezentos
quarenta etres mil seis centos etrintareis com que
sesae
343$630
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Trastes deOuro
Item hum Habito deChristo com Cruz delatatodachapeada deoiro quebrado comopezo dequatorzeoitavas
visto eavaliado pelos ditos Avaliadores a mil eduzentos
reis aoitava que importa na quantia dedesaseis mil eoito
centos reis esesae
16$800
Item hum Habito deChristo com seu esmalteemgastado emouro com seus raios elaço também deouro com
o pezo dedoze oitavas etres quartos visto eavaliado
pelos ditos Avaliadores a mil quatro centos aoitava
queimporta naquantiadedesasete mil oito centos esincoentareis esae
17$850

que são trintaeseis mil e trezentos reis esesaeaqui a
margem
36$300
Hum dito mais pequeno como pezo deseis oitavas
avaliado a mil duzentos quesaõ sete mil eduzentos reis
comque sesae
7$200
Trastes depedra
Item hum par defivellas depedras degrisolitas emgastadas emprata comopezo dequinze oitavas vistas e
avaliadas pelos ditos Avaliadores na quantia detres mil
eduzentos reis
3$200
as quais saõ para calção esesaeaqui

Item humas Cadeias deOuro derelogio comdous
sinetes comopezo dedozeoitavas avaliadas pelos ditos
678$280
Fls. 11
ditos Avaliadores a mil eduzentos cada oitava que importa naquantia dequatorze mil e quatro centos reis
esae
H$400

Item hum par defivellas para Calção degrisolitas
asentadas emouro com seus algofres deouro Francez
e xarneiras deprata modernas comopezo detres oitavas
emeiavistas eavaliada pelos ditos Avaliadores naquantia deseis mil reis comque sesae
6$000

Item hum botão deouro comopezo detres quartos
equatro vinténs avaliado pelos ditos Avaliadores naquantia demil ecincoenta reis esai aqui
l $050

Item hum habito tallar de SaõBento . . . . 747$630

Item huma Chave de Relógio de Chapa ealgofres
deouro comxaveta deferro comopezo de huma oitava
vista eavaliada pelos ditos Avaliadores na quantia de
mil eduzentos reis esesai
l $200
Item hum castaõ deouro lavrado com sua respecitiva argola eponteira tudo muito antigo comopezo detrinta oitavas equesaõ avaliado a mil eduzentos aoitava
40 —

Abitos de Aviz

Fls. 11 verso
de Bento deAviz asentado emprata forrada comoito
diamantes no Centro daCruz ehum laço deDiamantes
asentados emprata com argolladeouro e no mesmo laço
hum Coração comaCruz daComenda visto eavaliado
pelos ditos Avaliadores naquantia naquantia de Cento
evinte mil reis esesae aqui
120$000
Item hum habito de Saõ Bento de Aviz asentado
em ouro com hum Coração e Cruz da Comenda como— 11

pezo deCinco oitavas visto eavaliado pelos ditos Avaliadores naquantia dedoze mil coito centos reis comque
sesae a margem
12$800
Item hum habito deAviz comCirculo depedras
brancas asentado emprata com hum laço dediamantes
enella Coração e Cruz da Comenda comopezo dequatro
oitavas equarto visto eavaliado pelos ditos Avaliadores
naquantia de nove mil e seis centos reis esesae . 9$600
Item hum Habito deAviz de Grizolitas com algofres
deouro Francês em roda oitavado asentado emprata
com hum lacinho degrizolitas Coração eCruz da Comenda como pezo de seis oitavas visto e avaliado pelos
ditos Avaliadores naquantia dedozemil reis ... 12$000
Item huma Cruz dehabito deAviz depedras verde
assentada emouro com hum laço emforma deraios deouro comgrisolitas no centro e nelle o Coração eCruz
daComenda comopezo detres oitavas equarto visto
eavaliado pelos ditos Avaliadores naquantia de oito mil
reis comquesesaeaqui
8$000

Fls. 12

ditos Avaliadores naquantiadedous mil reis comque
sesae
2$000
Item huma fivella deouro cumprida oitavada que
serve nos hábitos com o pezo dedoze vinteins evistaeavaliadapelos ditos Avaliadores naquantia dequatro
centos eoitenta reis esae
$480
Item huma fivelladeouro oitavada mais pequena
queserve paraosditos hábitos comopezo demeya oitava
vista eavaliadapelos ditos Avaliadores naquantia desetecentos reis esesae
$700
Item huma fivella deouro redonda comopezo demeya oitava queserve para os ditos hábitos vista eavaliada pelos ditos Avaliadores naquantia de sete centos
reis comquesesae a margem
$700
Item huma fivella deouro Francez comopezo dedoze vinteins queserve para os ditos Avaliadores naquantia detrezentos reis comquesesaeaqui
$300
Item huma fivelinha que serve nos ditos hábitos
degrizolitas meuzadas asentadaemprata doiradavista
eavalia
917$210

910$030
Item huma Medalha deSaõBento de Aviz devidro
com Circulo eargola deouro comopezo dehuma oitava
doze vinteins visto eavaliado pelos ditos Avaliadores
naquantia detres mureis comquesesae amargem . 3$000

Fls. 12 verso
eavaliada pelos ditos Avaliadores naquantia denove
centos esesenta reis comquesesaeaqui a margem . $960

Item huma Medalha dehabito de Saõ Bento deAviz asentada emouro Francez comalgofres domesmo
emroda comopezo dehuma oitavavisto eavaliadapelos

Itemhuma Baciaejarro deprata lavrada embom uzo
comopezo desete centas evintequatro oitavas visto eavaliado pelos ditos Avaliadores a Cento edes reis cada

Prata
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oitava que importa naquantia desetenta e nove mil seis
centos equarenta reis esesae .
79$640
Item hum Caraxa daComendade Saõ Bento deAvir
com o pezo devinte duas oitavas comseu circulo deOuro visto eavaliado pelos ditos Availadores naquantia
de seis mil equatro centros reis comquesesaea margem
6$400
Item huma Cefeteira deprata lavrada com seu Cabo dejacarandapreto comopezo deduzentas evintequatro oitavas incluzivel o cabo visto eavaliado pelos ditos
Avaliadores a cento evinte reis cada oitavaque importa
digo oitava deque abatidos oito centos eoitenta dopezo
dojacaranda fica avaliada adita Cafeteiranaquantia devinte oito mil reis comquesesae aqui
28$000
Item humaLeiteiradepratalavrada nova comseuCabo de jacarandapreto compezo deCento setehtaeseis oitavas vistaeavaliadapelos ditos Avaliadores a Cento
evinte reis cadaoitava dque habatido opezo dojacaranda vem aficar liquido aquantiadevinte mil etrezentos
reis comquesesae
20$300
Item hum Asucareiro depratalavradanova comopezo de Cento e sesenta

Fls. 13
1:052$510
esesenta oitavas visto eavaliado pelos ditos Avaliadores a cento evintereis cada oitava que importaem desenove mil eduzentos reis comquesesae
19$200
Item huma Salva depratalizarecortada comtres pez
comopezo decento eoitenta oitavas vistaeavaliada pelos

ditos Avaliadores a cem reis cada oitava que importanaquantiade desoito mil reis esesae aqui amargem . ..
18$000
Item huma espadagaõ decobredoirado combainhamais pequena com opezo deCem oitava vista eavaliada
pelos ditos Avaliadores a Cem reis cada oitava que
importa naquantia de dês mil reis comquesesae aqui
10$000
Item huma Salva deprata mais pequena liza recortada com três pez comopezo desetenta eseis oitavas
vista eavaliada pelos ditos Avaliadores a cem reis cada
oitava que importa naquantia desete mil eseis centos
reis
7$600
Item huma Salva deprata liza comseu Cordão emroda etres pez com opezo desesenta eoito oitavas vista
eavaliada pelos ditos Avaliadores a cem reis aoitava
que importa naquantia deseis mil eoito centos reis comquesesaeamargem
6$800
Item huma Salva deprata liza com seu Cordão emrodaetres pez com opezo de sesenta eoito oitavas vista
deavaliada pios ditos Avaliadores a cemreis aoitava
queimportana quantia deseis mil eoito centos reis 6$800
Fls. 13 verso
1:120$910
Item huma Salvadeprata lizacom digo depratalavradacomseus algofres etrez pez comopezo desesenta
equatro oitavas vistaeavaliada pelos ditos Avaliadores
aCem reis cadaoitavaque importa naquantiadeseis mil
equatro centos reis comque se sae
6$400

Item hum par de Castiçaes deprata com seus frizos
retorcidos grandes comopezo detrezentas e quatorzeoitavas vistos eavaliados pelos ditos Avaliadores cada
oitava aCem reis que importaõ naquantia detrinta
ehuma mil equatro centos reis comque sae . . . . 31 $400
Item hum par de Castiçaes deprata pequeninos lavrados comopezo dequarentaeoito oitavas visto eavaliado pelos ditos Avaliadores a cem reis cada oitava que
importaõ naquantia dequatro mil eoito centos reis esae
4$800
Item hum par de Estribos deprata com seus filetes
e meyas Canas em bom uzo comopezo dequatro centas
etrinta eduas oitavas vistos eavaliados pelos ditos avaliadores cada oitava a Cem reis queimportaõ naquantia
dequarenta etres mileduzentos reis comquesesaeaqui a
margem
43$200
Item três unhas deprata queserve emteliz comopezo
deduzentas sesenta eseis oitavas avaliadapelos ditos
Avaliadores cada oitava aCem reis que importaõ naquantia devinteseis mil eseis centos reis esesae . 26$600
Item hum par deesporas deprata comsuas fivellas
antigas como pezo

Fls. 14

Chá comopero de setentaehuma oitava emeya vista
eavaliada pelos ditos Avaliadores aoitentareis cada oitava que importa naquantiade cinco mil seis centos
eoitenta reis comquesesaeamargem
5$680
Item humas esporas inglezas deprata rozetas deferro comopezo desesenta equatro oitavas vistas eavaliadas pelos ditos Avaliadores aoitenta reis cada oitava
que importaõ na quantia decinco mil cento evintereis
esae
5$120
Item huma espevitador deprata comopezo de vinte
huma oitavas vista eavaliada pelos ditos Avaliadores
aCem reis que importa na quantia dedous mil e cem
reis esae
2$100
Item hum par de fivellas deprata para Sapatos
outro dito para calção e huma fivella depescocinho
tudo deprata lavrada comopezo de vinte oito oitavas
vistaseavaliadas pelos ditos Aavliadores aoitentareis
cada oitava que importa naquantia dedous mil duzentos
equarenta reis comque se sae aqui amargem . .. 2$240
Item doze Colheres e doze garfos de prata novos
de Cabos lavrdaos com opezo detrezentas e desoito
oitavas
Fls. 14 verso . .

1:233$310
comopezo de Cem oitavas vistas eavaliada pelos ditos
avaliadores aoitenta reis cada oitava queimporta naquantia deoito mil reis esesae
8$000

oitavas vistas eavaliadapelos ditos Avaliadores aCem
reis cada oitavaque importanaquantiadetrintaehum mil
eoito centos reis esae
31 $800

Item huma tizourinhapequena de prata detirar asucar thenas doze Colherinhas ehumaescomadeira para

Item dozeCabos defaca ou doze facas comseus
Cabos deprata lavrada e Irmans das sobre ditas Co-
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1:256$450
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lheres com o pezo só menteapràtadecento setenta eduas
oitavas acem reis aoitavaque importa naquantia dedesasete mil eduzentos reis comquesesae a margem . 17$200
Item huma colher depratapara sopa em bom uzo
como Cabo lizo efilletes na concha comopezo de cincoentaoitavas vistaeavaliadapelos ditos Avaliadores a
cem reis cada oitava que importa naquantiade cinco
mil reis esae
5$000
Item doze Colheres edoze garfos de prata com
seus cordoens no Cabo com bastante uzo comopezo
deduzentas noventa eduas oitavas vistas eavaliadas
pelos ditos Avaliadores aoitenta reis cada oitava que
importa naquantia devintetres mil trezentos esesenta
reis comque sesaeamargem
23$360
Item doze facas comseus cabos deprata Irmaons
das colheres supradescritos comopezo deduzentas e cincoenta eduas oitas vistas eavaliadas pelos ditos Avaliadores aoitenta reis que importa naquantia devinte mil
ecento esesenta reis comquesesaeaqui amargem. 20$ 160
Item seis colheres ehuma escumadeira deprata
para chá comopezo de trinta equatro oitavas vistaseavaliadas pelos ditos Avaliadores aoitenta reis cadaoitava
que importa
Fls. 15

1:353$970
importa naquantia dedous mil esetecentos evintereis
comque sesae
2$720
Item hum par depistollas aparelhadas deprata
com os Coices de Caranca lavrada ehuma bracadeira

em cada huma com feixos catalunos vistas eavaliadas
pelos ditos Avaliadores naquantia deVinte coito mil
equatro centos reis esesaeaqui
28$400
Item hum par de pistollas aparelhadas deprata com
figuras nos Coices circulada dealgofres efeixos portuguezes vistas eavaliadas pelos ditos Avaliadores naquantia dedoze mil eoito centos reis comquesesae amargem
12$800
Item hum par depistollas pequenas dealgibeira
comhum ligeiro aparelho deprata vistas eavaliadas
pelos ditos Avaliadores naquantia detres mil eduzentos
reis comque sesaeamargem inclusive huma pequena forrnade ferro dabala
3$200
Item hum Relógio pequeno comduas Caixas deprata doirada comfabrica coberta visto eavaliado pelos
ditos Avaliadores naquantia denove mil eseis centos
reis comquesesae a margem
9$600
Item humaespada deprata doirada com dous bocaes eponteira epunho de espadim asaber aponteira
e bocaes de lataõdoirado eos virotes punhos emacineta
deprata comopezo de setenta oitavas vista eavaliada
pelos ditos Avaliado: es aoitentareis cada oitava que
importa naquantia de cinco mil eseis centos reis e sesae
5$600
Item hum talabarte demaroquim muito Velho comsua ferrage delataõ
Fls. 15 verso
I:416$290
delataõ doirado que se comprehende huma chapa comgancho do Cinto duas argolas etres fivellas visto eava— 49

48

liado pelos ditos Avaliadores naquantia de hum mil
eduzentos reis comquesae
l $200
Item huma faca deMato aparelhada deprata compunho de osso vista eavaliada pelos ditos Avaliadores
naquantia dequatro mil oito centos reis esesae . 4$800
Item huma espadagaõ descobredoirado combainhaquaze coberta do mesmo doirado esó mente comopunho
de prata vista eavaliada naquantia de nove mil eseis
centos reis esesae
9$600
Item hum espadim deCobre doirado combocaes
eponteiras do mesmo e bainha desolla branca visto eavaliado naquantia detres mil eduzentos reis comque
sesae a margem
3$200
Item hum Espadim de metal doirado com macineta
decarranca cega bocaes eponteira e talhamar do mesmo metal bainhapreta com talabarte debebulte preto
eferrage doirada visto eavaliado pelos ditos Avaliadores naquantia deseis mil e quatro centos reis comquesesae
6$400
Item hum talabarte de marroquim bordado
deouro com suaferrage doirada vista eavaliada
ditos Avaliadores naquantia dedous milequatro
reis esesae

de fio
pelos
centos
2$400

Item hum recutelaõ pequeno com bainhadeferro
epunho de prata visto eavaliado naquantia deseis mil
reis comquesesaeaqui amargem
6$000
Item
50 —

Fls. 16
Item hum par deEsporas de metal doirado comsuas fivelinhas vistas e avaliadas pelos ditos Avaliadores na quantia deseis centos reis esesae
-$600
Item humas correas pretas deespada com ferrage
de metal amarello vista eavaliada pelos ditos Avaliadores naquantiadequatro centos reis
$400
Item hum fagotedepratacomponteira dous bocaes
viroteepunho do mesmo comopezo desesenta oitavas
visto eavaliado pelos ditos Avaliadores naquantia deseis mil reis
6$000
Item humaarreadura deprata de varias pessas miúdas eabertas com xapa do peitoral focinheira ecoldres
bastantemente antigo com opezo decento evinte duas
oitavas vista eavaliada pelos ditos Avaliadores aoitentareis cada oitavaqueimportanaquantia denove mil setecentos e sesenta reis comquesesae aqui
9$760

João Nunes Maur.ço Lx.a
Maria Dorothea Joaq.na de Seixas 1:466$650
Fls. 16 verso
Continua aprata
Item huma bengalla depao com seu castaõ eargolla deprata doirada vista eavaliada pelos ditos Avaliadores naquantia dehum mileoito centos eseis com que
sesae
1$800
— 51

Item huma arreadura deprata liza antiga comopezo decento equatro oitavas visto eavaliada pelos ditos
Avaliadores a oitenta reis aoitavadigo

Fls. 17
1:468$450
digo Avaliadores naquantia dedes mil equatro centos
reis com todas as correas eColdres respectivos esesae
10$400
Item hum freio delataõ com duas chapas correntinhas eargolas deprata ebocado deferro cujaprata peza
vinte duas oitavas visto eavaliado pelos ditos Avaliadores naquantia dedous mil eduzentos reis esesae . . .
2$200
Item huma Escrivaninha deLasquinha com lastro
alçado deverde comquatro pessas devidro para tinta
área eobreas tudo novo sem ter servido vista eavaliadapelos ditos Avaliadores naquantia dedous mil equatro centos reis esesae
2$400
Mais ouro eDiamantes
HumaCoroa deouro lavrado da ImagemdeNossaSenhoracomo pezo de trezeoitavas ehumCruzado ainda
nova vista eavaliadapelos ditos Avaliadores a mil equatrocentos reis cadaoitavaqueimporta naquantia dedesanove mil esetenta ecinco reis
19$075
Item huma Coroadeouro mais pequena queserve
nalmagem deNossa Senhora comopezo decinco oitavas
e três quartos equatro vinténs vistaeavaliada pelos ditos Avaliadores amil equatro centos reis cada oitava52 —

que importa na quantiade oito mil duzentos evintecinc°
reis
8$225
Item hum anel com -hum diamantenomeio eoito
menores emroda asentado em ouro visto eavaliado pelos ditos Avaliadores naquantiade vintecinco mil eseis
centos reis esae
25$600
Item hum par de fivellas depratala
Fls. 17 verso
1:536$350
deprata lavrada edoiradas com o pezo dedesaseteoitavas e meiavistas eavaliadas pelos ditos Avaliadores na
quantia dedous mil reis esesae aqui
2$000
Item humpar deEstribos decobre doirado embomuzo visto eavaliado pelos ditos Avaliadores naquantia dedous mil equatro centos reis esesae
2$400
Item humpar deCastiçaes deCasquinha comope
quadrado elavrado combastanteuzo vistos eavaliados
pelos ditos Avaliadores naquantia deseis centos reis
comquesesae
$600
Item humpar de Castiçaes deCasquinha compez
ovados ehumdelles quebrado visto eavaliado pelos ditos Avaliadores naquantiadequatro centos esincoentareis comque sesahe
$450
Item huma arreadura decobre lavrado edoirado
comsuachapa nopeitoral fucinheira etesteira tudo asentado emcouro preto comcoldres esuas respectivas chapas rabixo eredeas com fivelas domesmo metal visto
eavaliado pelos ditos Avaliadores naquantiadetres mil
eseis centos reis
3$600
— 53

Lataõ

a trezentos reis cada libraqueimporta naquantia deoito
centos evinte cinco reis comquesesaeamargem . . $825

Item huma Baciagrandedearame emmuito bom uzo
comopezo dehuma arroba ehuma Libravista eavaliada
pelos ditos Avaliadores aseis centos reis a libre queimporta na quantia dedesanovemil eoito centos reis comquesesaeaqui
19$800

Item huma bacia deCobrepequena com opezo decinco libras vista eavaliadapelos ditos Avaliadores atrezentos reis cada libra queimporta naquantia dehum
milequinhentos reis comquesesaeamargem
l $500

Item hum Candieiro deLataõ de quatro luzes bandeira emais apare

Fls. 18
aparelhos equatro Serpentinas foraVellas comopezo denove libras etres quartos visto eavaliado pelos ditos
Avaliadores aquatro centos reis cada libra que importa
naquantia detres mil nove centos reis esesae . . . 3$900
Item hum Candieiro debombada lataõ muito antigo
comopezo decinco libras emeya visto eavaliado pelos
ditos Avaliadores aquatro centos reis cada libra queimportanaquantiadedous mil eduzentosreis esae . . 2$200
Item hum par deestribos delataõ lizos emuito uzados comopezo de três libras equarta avaliado pelos
ditos Avaliadores naquantia dehum mil eoito centos reis
comquesesae
l $800

Item huma baciagrandede
Fls. 18 verso
1:578$625
grande deCobre comopezo detreze libras vistaeavaliadapelos ditos Avaliadores atrezentos reis cada libra
queimporta naquantia detres mil enove centos reis comquesesae
3$900
Item humtacho grandedecobre comopezo dedesasete libras visto eavaliado pelos ditos Avaliadores atrezentos reis cada libraqueimporta naquantia deCinco
mil ecem reis
5$100
Item hum tacho deCobre mais pequeno comopezo
desete libras visto eavaliado pelos ditos Avaliadores
a trezentos reis alibraque importa naquantia dedous mil
e cem reis
2$ 100

Cobre
Estanho
Item huma Cafeteiradecobre com opezo dequatro
Libras equarta em bomuzo eestanhadapor dentro vista
eavaliada pelos ditos Avaliadores naquantia detresmileduzentos
3$200
Item humaterrina deCobre comopezo deduas libras
etres quartas vista eavaliada pelos ditos Avaliadores
54 —

Item dous pratos deEstanho de meia cozinha veiIhos comopezo decinco libras visto eavaliado pelos ditos Avaliadores a cento ecincoenta reis cada libra queimporta na quantia desetecentos e cincoenta reis esesae
$750
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Item hum prato e Jarro de Estanho muito velho
comopezo decinco livras visto eavaliado pelos ditos
Avaliadores acento e cincoenta reis cadalibraqueimporta naquantia desetecentos ecincoenta reis comquesesaeamargem
$750
Ferro
Item seis freios de ferro de varias qualidades eantigos visto eavaliados cada hum naquantia dequatro
centos ecincoenta reis que importaõ naquantia dedous
mil esete centos reis esesae
2$700
Item huma Eixada deferro embom

Moveis
Item dozeCadeiras dejacarandapez deCabraeencosto de madeiraeasento decouro pintado edoirado grandes e antigas vistas eavaliadas pelos ditos Avaliadores
a mil eseis centos reis queimportaõ naquantia dedesanove mil eduzentos reis comquesesae
19$200
Item seis Cadeiras maiores e muito antigas dejacaranda preto comasento eencosto de couro pintado
edoirado visto eavaliadas pelos ditos Avaliadores a
nove centos reis que importaõ naquantiadecinco mil
equatro centos reis comquesesae amargem
5$400

embom uzo pequena vistaeavaliada pelos ditos Avaliadores naquantia dequatro centos e cincoenta reis . $450

Item doze Cadeiras dejacarandapreto pequenas
emodernas somasento decouro pintado e doirado vistas
eavaliadas pelos ditos Avaliadores adous milreis cada
humaque importaõ naquantia devintequatro mil reis
24$000

Item hum eixo deferro queservia emhum Carro da
Sege comopezo dehuma arroba enove libras vistaeavaliada pelos ditos Avaliadores naquantia decento ecincoentareis comquesesaeaqui amargem
$150

Item seis poltronas depao branco pintado deencarnado comdados pretos vistas eavaliadas pelos ditos
Avaliadores naquantiadesetecentos reis queimportaõ
naquantia dequatro mil eduzentos reis esesaeaqui 4$200

Item hum almofarizdebronzecom suamaõ visto
eavaliado pelos ditos Avaliadores naquantia deseis centos reis comquesesae aqui a margem
$600

Item seteCadeiras deCampanha dejacaranda vermelho asento deSolla vistas eavaliadas pelos ditos Avaliadores a nove centos reis que importaõ naquantia
deseis mil etrezentos reis
6$300

Fls. 19
1:593$925

Item huma thezoura deaparar papel com bastante
uzo vista eavaliadapelos ditos Avaliadores naquantia
deduzentos reis comquesesae
$200

Fls. 20

Fls. 19 verso
1:599$710
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Item humaMarqueza ou Canape depao branco
pintado de vermelho
1:658$810
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devermelho comassento deSollavista eavaliada pelos
ditos Avaliadores naquantia dedous mil reis esesae
2$000
Item huma poltronademadeirabrancapintada com
assento deCouro de viado vista eavaliada pelos ditos
Avaliadores naquantia denove centos esesenta reis comquesesae
$960
Item duas Mezas dejacarandapreto pés deCabra
comgavetafeixadura eChavevistas eavaliadas pelos ditos Avaliadores adous mil equatro centos cada humaqueimportaõ naquantia dequatro mil oito centos reis
comque sesae amargem
4$800
Item duas Mezas dejacarandapreto compez deCabra semgaveta vista eavaliada pelos ditos Avaliadores
a mil oito centos reis cadahumaqueimportaõ naquantiadetres mil eseis centos reis comquesesai
3$600
Item huma Meza deMadeira branca ouvada comhum só pé torneada vista evaliadapelos ditos Avaliadores naquantia dequatro centos reis
$400
Item duas Mezas dejacarandapreto compez de Cabrasem gaveta vistas eavaliadas pelos ditos Avaliadores a mil e oito centos reis queimportaõ naquantia detres mil eseis centos reis comque sesae amargem 3$600
Item huma Mezadejacarandapreto pez deCabra
comsua gavetasem feixadura vista eavaliada pelos ditos Avaliadores naquantia dedous
Fls. 20 verso
dedous mil reis comquesesaeaqui
58

1:674$170
. 2$000

Item humapapeleira dejacaranda preto muito antiga com ferragede prata suas respectivas gavetas edentro algumas gavetinhas degoardar papeis vista eavaliadaspelos ditos Avaliadores naquantia dedesaseis milreis
16$000
Item huma MezadeMadeira branca liza deduas
abas duas gavetas queserve parajanta vistaeavaliadapelos ditos Avaliadores naquantiadehum mil e duzentos reis comque sesae
l $200
Item humAlmario demadeira branca comduas portas feixadura echave visto eavaliado pelos ditos Avaliadores naquantiadedous milequatro centos reis comquesesaeaqui
2$400
Item dous pares deCanastras deViagem comsuas
feixaduras eChaves cobertas decouro Cru vermelho
vistas eavaliadas pelos ditos Avaliadores aseis mil reis
cadapar queimportaõ naquantia dedoze milreis . 12$000
Item huma papeleira demadeirabranca pintada deencarnado com quatro gavetas pequenas eduas grandes
muito damneficada vista eavaliadapelos ditos Avaliadores naquantia de quatro mil eoito centos reis esesae
4$800
Item dous Baús deMoscovia com pregaria doirada
cada hum comsua feixadura echaveembom uzo visto,
eavaliado pelos ditos Avaliadores na quantia deseis
mil reis comquesesae amargem
6$000
Fls. 21
1:718$570
Item dous Baús cobertos deCouro cru compregaria doiradacomduas feixaduras echaves cada hum vis— 59

tos eavaliados pelos ditos Avaliadores a dous mil e
quatro centos reis cada hum que importaõ naquantia
de quatro mil eoito centos reis comque sesaeaqui 4$800
Item huma Caixa frasqueirademadeira brancavistaeavaliadapelos ditos Avaliadores naquantiadeseis
centos reis comque sesae amargem
$600
Item hum Baú demoscovia com pregaria doirada
e no meio datampa humlevantado para acomodar chapeos comduas feixaduras echaves bastantemente velho
visto eavaliado naquantia dehum mil eoito centos reis
comquesesaeamargem
l $800
Item humaCaixa demadeira branca goarnecida dejacaranda comsua fexaduraeChavevistaeavaliadapelos
ditos Avaliadores naquantiadehum mil eoito centos reis
comquesesae
l $800
Item hum Oratório dejacarandapreto com cinco
masinetas lizo comhuma Imagem de Santo Christo com
diadema eengastes naCruzdeprata humalmagem deSaõ
João de Deus com seuresplandor dePratahuma Imagem
deNossa Senhora da Conceição comcoroa deprataeoutra Imagem deNossaSenhora das Neves depedra estimado tudo emseis milreis esesae
6$000
Item hum Catre dejacarandapreto lavrado muito
antigo com seucortinado deDamasco Carmezim commuito uzo e roto visto eavaliado pelos ditos Avaliadores naquantiade
Fls. 21 verso
1:733$570
naquantia dequatro milreis esesae
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. 4$000

Item humaCama delonacompezde madeirabranca
vistaeavaliadapelos ditos Avaliadores naquantia de
dous mil equatro centos reis esesae
2$400
Item hum preguiceiro dejacaranda preto coberto
decouro cru visto eavaliado pelos ditos Avaliadores
naquantia dehum mil eoito centos reis esae . . . . l $800
Item seis paizes (sic) pequeno depapel com suas
guarniçoens demadeira vistos eavaliados pelos ditos
Avaliadores atrezentos reis cada humque importaõ naquantia demil eoito centos reis comquesesaeaqui amargem
1$800
Item sinco paizes maiores depapel comgoarniçaõ
de madeira vistos eavaliados pelos ditos Avaliadores a
trezentos reis cada hum queimportaõ naquantia dehum
milequinhentos reis comquesesaeamargem
l $500
Item huma alenternadefolhado flandes comdous vidros redondos vista eavaliadapelos ditos Avaliadores
naquantia detrezentos reis esesae
$300
Itemhum espelho grandecommolduras dejacarandadoirado com duas placas da mesmaqualidade visto
eavaliado pelos ditos Avaliadores na quantiadedesoito
mil reis esesae
18$000
Item hum espelho grandecomgoarniçoens demadeira brancadoirada visto eavaliado pelos ditos Avaliadores naquantiadenove mil eseis centos reis comquesesae
amargem
9$600
Fls. 22
1:772$970
Itemvinte três qtfadros de retratos dos Monarcas
do Reino de Portugal em sombra preta guarnecido de
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madeira depinho tintadepreto comseus vidros de meya
folha vistos eavaliados cada hum naquantia de trezentos evinteque importaõ naquantia desete mil trezentos
evinteque importaõ naquantia desete mil trezentos esessenta reis comquesesaeamargem
7$360
Item hum quadro da restauração do Porto comvidro defollio (sic) visto eavaliado pelos ditos Avaliadores na quantia deoito centos reis esesae
$800
Item humaSella novacom Coxim de Camurça esua
fita deretros amarello sem arreios alguns vistaeavaliada pelos ditos Avaliadores naquantia deseis mil reis
comquesesae
6$000
Item huma Sellagrande com coxim deCamurçaantigaeuzadasemarreios vistaeavaliadapelos ditos Avaliadores naquantia detres mileseis centos reis comque sesaeamargem
3$600
Item huma SellaVelhadepagem comseus arreios
muito Velhos vista eavaliadapelos ditos Avaliadores
naquantiadehum mil eoito centos reis comquesesaeaqui
amargem
l $800
Item huma Sellacombastante uzo com manta depellede Gato muito Velhacomseus arreios eestribos
de ferro vista eavaliadapelos ditos Avaliadores naquantia detres mil eseis centos reis comquesesaeaqui . 3$600
Item humaSella depagemcomCapa deCouro preto
epontaadiante
Fls. 22 verso
1:796$130
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adiante para Mallaxaireis preto e arreios respectivos
comestribos deferro vista eavaliada pelos ditos Avaliadores naquantia dequatromil oito centos reis comquesesae
4$800
Item hum teliz depelle derapoza forrada debaeta
Vermelhavista eavaliada pelos ditos Avaliadores naquantiade nove centos reis e sae
$900
Item humaMalladeCouro preto forrada deBaeta
vermelha vista eavaliadapelos ditos Avaliadores naquantiade mil oito centos reis
l $800
Itemhum teliz de couro preto forrado deBaetaencarnada visto eavaliado pelos ditos Avaliadores na
quantia denove centos reis esesae
$900
Item hum teliz Malla exeirereis depano groço azul
claro bordado combastante uzo visto eavaliado pelos
ditos Avaliadores naquantia dequatro mil eoito centos
reis
4$800
RoupadeCor
Item huma farda depano azulferrete forrada deCassemirabranca toda bordada defio deOuro com seu
Caraxa daComenda deAvizbordada defio deouro eprata tudo próprio paraoposto deMarechal nova emfolha
semser vestida vista eavaliada pelos ditos Avaliadores
na quantia detrinta mil reis esesae
30$000
Item humas Dragonas deCanutaõ deOuro compalmatoria degalaõ
Fls. 23
1:839$330
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degallaõ deesteira comduas estrellas bordadas defio
dcprata próprias do posto deMarechal ainda novas
vistas eavaliadas pelos ditos Avaliadores naquantia
deCincoenta mureis
50$000
Item hum fiel com liga deretros e ouro ehuma borla de Canutaõ deprata ainda novo visto eavaliado pelos
ditos Avaliadores naquantia denove mil eseis centos
reis com que sesae
9$600
Item huma farda depano azul com bastante uz°
aparelhada defio de ouro comseu CaraxadaComenda
deAviz bordado defio deprata couro própria do posto
deBrigadeiro vistaeavaliada pelos ditos Avaliadores
naquantia deoito mil reis esae
8$000
Item huma farda depano azul íorradado mesmo
goarnecida nas mangas egolla defio deouro com seu
Caraxa bordado defio deprata eouro com bastanteuzo
visto eavaliada pelos ditos Avaliadores na quantia desei mil reis esesae
6$000

Fls. 24

Item humas Calças deCassemira cor de Camurça
bordadas defio de ouro pela frente elados tudo combastante uzo vistaeavaliada pelos ditos Avaliadores naquantiadedou mil equatro centos reis
2$400
Item hum calção de Cassemira cor de Cana forrado forrado debranco visto eavaliado pelos ditos Avaliadores pelo achar com bastanteuzo naquantia dehum
mil eduzentos reis comque sesae aqui amargem . l $200
Item hum Calção deCassemira cor de Camurssa
forrado de branco com bastante uzo visto eavaliado
pelos ditos Avaliadores na quantia de mil eduzentos
reis esae
l $200
Item hum Calção deCassemira branca singelo embom uzo visto eavaliado pelos ditos Avaliadores naquantia de mil eoito centos reis
l $800
Item hum calção deCassemirapre
Fls. 24 verso
1:926$730
deCassemira preta singello novo visto eavaliado pelos
ditos Avaliadores naquantia dedous mil equatro centos
reis comque sesaeaqui
2$400

1:902$930
Item huma Cazacadepano azul ferrete forrada do
mesmo combastante uzo eagolla daneficadavista eavaliada pelos ditos Avaliadores por ser opano entre fino
na quantia dedous mil equatro centos reis comque sesae aqui amargem
2$400

Itemhum Calção desetim branco combastante uzo
forrado de branco ejaleco do mesmo bordado tudo
deouro visto eavaliado pelos ditos Avaliadores naquantia de mil oito centos reis comque sesaeamargem . l $800

Item humas Calças deCassimira azulferretecomseu
bordado de fio deouro dos lados de foraebregilha vista
eavaliada pelos ditos Avaliadores naquantiadequatro
mil eoito centos reis comquesesaeaqui
4$800

Item humas Calças de Cassimira cor deCamurçacombastante uzo vistaeavaliadapelos ditos Avaliadores
naquantia demil eduzentos reis comque sesae a margem
l$200
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Item hum jaleco deCassemira cor de Camurssaembom uzo forrado debranco visto eavaliado pelos ditos
Avaliadores naquantiadeseis centos reis comquesesaeaqui amargem
$600

Item hum Chapeo armado comgalaõ de fio deesteira prezilhade fio deOuro circulado deplumas de Garça
commuito uzo visto eavaliado pelos ditos Avaliadores
naquantia deseis mil reis comquesesae
6$000

Item hum jaleco deCassimira cor decana forrado
debranco muito uzado visto eavaliado pelos ditos Avaliadores naquantia detrezentos reis comquesesaeaqui
$300

Item hum Chapeo armado comprezilha bambolins
deCanutaõ deouro muito uzado visto eavaliado pelos
ditos Avaliadores naquantiade dous mil e quatro centos reis esesae
2$400

Item hum jaleco deSelezia cor cleCamurssa forrado
deDurante amarello muito uzado visto eavaliado naquantia deduzentos reis
$200

Item vários pedassos degalaõ deouro velho visto
eavaliado pelos ditos Avaliadores naquantia de mil
equatro centos reis comquesesaeaqui
l $400

Item hum jaleco deSetim branco bordado de matizes em bom uzo visto eavaliado pelos ditos Avaliadores naquantiadeseis centos reis
$600

Item hum Capote deBaetaõ escuro em bom uzo
visto eavaliado na quantia detres mileseis centos reis
3$600

Item huma banda deretros Carmezim combastante
uzo edescipli

Roupabranca douzo

Fls. 25
1:973$830
edisciplina defio deprata eretros azul vista eavaliadapelos ditos Avaliadores naquantia denove mil eseiscentos reis comque sesae
9$600

Item vinte três Camizas debretanhade França com
seus falhos
Fls. 25 verso
1:969$230

Itemhuma banda de retrós Carmezim muito rota
vista eavaliada pelos ditos Avaliadores naquantia dedous milequatro centos reis
2$400

falhos nas aberturas vistas eavaliadas cada huma amil
eseis centos reis que importaõ naquantia dequarenta
ehum mil eseis centos reis comquesesae aqui amargem
41$600

Item humChapeo de Brigadeiro com tope ebambolis de Canutaõ sirculado depenas deGarça comseu uzo
visto eavaliado pelos ditos Avaliadores naquantia dedes mil reis esae
10$000

Item três Camiazs debretanhade frança combastante uzo vistas eavaliadas pelos ditos avaliadores a
quatro centos e cincoenta reis que importaõ naquantia
demil trezentos ecincoenta reis comquesesae . . . l $350
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Item onzepares demeyas delinha uzadas vistas
eavaliadas pelos ditos Avaliadores a duzentos reis cadapar que importaõ naquantia demil e duzentos reis
esesae
1$200
Item desaseis lenços brancos depescoço detres
pontas em bom uzo vistos eavaliados pelos ditos Avaliadores aduzentos reis cada hum que importaõ naquantia detres mil eduzentos reis comque sesae
3$200
Item hum lenço branco depescoço detres pontas
bordado deouro visto eavaliado pelos ditos Avaliadores naquantia detrezentos reis
$300
Item seis lenços marotinhos edecor todos Avaliados naquantiadeseis centos reis comque sesaeaqui $600
Item três calças deganga asucaradas comseu uzos
vistas eavaliadas pelos ditos Avaliadores atrezentos
reis cadahum que importaõ naquantiadenove centos
reis
$900

Item hum jaleco eCalças de fustaõ branco delistas
embom uzo visto eavaliado pelos ditos Avaliadores
naquantia de mil eduzentos reis comquesesae . . . l $200
Item humjaleco eCalças deSetineta brancaembom
uzo vista e avaliada pelos ditos Avaliadores naquantia
de mil eduzentos reis comquesesaearnargem . . . . l $200
Item hum jaleco e Calças defustaõ branco combastante uzo visto eavaliado pelos ditos Avaliadores naquantia deseis centos reis com que sesae
$600
Item hum jaleco novo desetineta branca em bom
uzo visto eavaliado pelos ditos Avaliadores naquantiadeseis centos reis comque sesae
$600
Itemcinco jalecos defustaõ branco dediversos lavores muito uzados vistos eavaliados pelos ditos Avaliado
Fls. 26 verso
2:026$180

Fls. 26
2:019$380
Item humas Calças ejaleco defustaõ branco embom
uzo visto eavaliado pelos ditos Avaliadores naquantia
deoito centos reis esae
$800
Item humas Calças ejaleco de metim branco embom
uzo visto eavaliado naquantiademil eduzentos reis comque sesaeaqui
l $200
Item humaveste e calças deSetineta branca em
bom uzo vista eavaliada naquantia de mil eduzentos
reis comque sesae aqui
l $200
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Avaliadores aduzentos reis cadahum que importaõ naquantia de hum mil reis comquesesae a margem . l $000
Item cinco Ciroullas depano delinho com bastante
uzo vistas eavaliadas pelos ditos Avaliadores aquatro
centos reis cada humaqueimportaõ naquantia dedou mil
reis esesae
2$000
Roupa deCama
Item huma Colxa deDamasco Carmezim forradadebaeta branca com folhos detafeta damesma cor embom
uzo vista eavaliadapelos ditos Avaliadores naquantia
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deseis milequatro centos reis comquesesaeamargem
6$400

quantia demileduzentos reis comquesesea a margem
1$200

Item hum Colxaõ deriscado delinho azul ebranco
cheio de Cabello visto eavaliado pelos ditos Avaliadores naquantia dedous mil equatro centos reis esae 2$400

Item dous Lençoes debr;tanha dcamburgo comfoIhos deCassaeduas fronhas Irmans embom uzo visto
eavaliados pellos ditos Avaliadores a mileoito centos
cada hum que importaõ naquantiadetres mil eseis centos reis esae
3$600

Item três Colcoens dealgodaõ cheos de Capim já
uzados os quaes saõ três vistos eavaliados cadahum
naquantia de seis centos reis que importaõ naquantiademil oito centos reis
l $800
Item huma Colxa de Chita coberta forrada de Gigante já uzada vista eavaliadapelos ditos Avaliadores
na quantia denovecentos reis esesae
$900
Item huma Colxa de Damasco Carmezim
debaeta amarella comseugalaõ defio deouro
tudo muito Velho vista eavaliada pelos ditos
dores naquantia dequatro mil reis comque sesae

forrada
emroda
Avalia. 4$000

Item humaColxa deLinho lavrada comtres panos
embomuzo vista

Fls. 27
2.044$680
vista eavaliadapelos ditos Avaliadores naquantia dequatro mil eoito centos reis esesaeaqui a margem 4$800
Item huma Colxadealgodaõ pintada deazul eamarelo com bastante uzo vistaeavaliada pelos ditos Avaliadores naquantia denove centos reis
$900
Item dous Lençoes de bretanha deFrança grandes
com rendaemrodacom muita damneficaçaõ ehuma fronha Irman vistos eavaliado pelos ditos Avaliadores na
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Item noveLençoes depano delinho com muito uzo
sem folhos vistos eavaliados pelos ditos Avaliadores
atrezentos reis cada hum queimportaõ na quantia de
dous mil esete centos reis
2$700
RoupadeMeza
Item humatoalhadeMezaclelinho eDamasco com
oito goardanapos comseu uzo vistaeavaliado pelos ditos
Avaliadores naquantia dequatro mil eoito centos reis
comquesesae
4$800
Item huma toalha deMeza dealgudaõ bordada com
doze goardanapos já uzada vista eavaliada pelos ditos
Avaliadores naquantia detres mil eseis centos reis com
que sesae
3$600
Item duas toalhas deMeza dealgudaõ defustaõ sem
goardanapos
Fls, 27 verso
2:065$280
goardanapos já uzados vistas eavaliadas pelos ditos
Avaliadores a mil eduzentos reis cada huma que importaõ naquantia dedous mil equatro centos reis comquesesaeamargem
2$400
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Item huma toalha dealgudaõ defustaõ mais estreita com sinco goardanapos muito damneficada vistaeavaliada pelos ditos Avaliadores naquantia demil eduzentos esesae
l$200
Item três toalhas deMezapequenas dealgodaõ lizo
comtrintae quatro goardanapos com muito uzo vistas
eavaliadas pelos ditos Avaliadores naquantia detres mil
eduzentos reis comquesesaeaqui amargem
3$200
Item oito toalhas dealgudaõ lizo para maons ordenarias vistae eavaliadas pelos ditos Avaliadores a Cento ecincoentareis cada huma que importaõ naquantia
demileduzentos reis
l $200
Item duas toalhas debretanhadeamburgo embomuzo com seus folhos de Cassa vistas eavaliadas pelos
ditos Avaliadores aseis centos reis cada humaqueimportaõ naquantia de mil eduzentos reis comque sesae
1$200

Item hum penteador debretanha muito uzado visto
eavaliado pelos ditos Avaliadores naquantia de Centoe
cincoenta reis comque sesaeaqui
$150
Mais roupadeCor
Item humCalçaõ ejaleco de Setim cor deouro com
raminhos da mesma cor muito uzado visto eavaliado
naquantia deCento ecincoentareis
$150

FIs. 28
2:074$780
Item hum Calção ejaleco deCassemira cor deCamurssa comseugalaõ deouro estreito naveste tudo muito
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uzado visto eavaliado pelos ditos Avaliadores naquantia demil eduzentos reis comquesesaeamargem . . l $200
Itemhum jeleco de Cassemira cor de CanaespeguiIhado deouro com bastanteuzo visto eavaliado pelos
ditos Avaliadores naquantia deseis centos reis comquesesaeamargem
$600
Item hum jaleco deSeda branca com huma pequena
sercaduradeMatizes visto eavaliado naquantiadetrezentos reis comque sesaeamargem
$300
Item hum calção deSetim cor de pérola combastante uzo eavaliado pelos ditos Avaliadores naquantia deseis centos reis comquesesae
$600
Item hum fraque deChitadafabrica forrado degigante combastante uzo visto eavaliado naquantiade
quatro centos ecincoentareis esae
$450
Item hum fraquedefustaõ deriscas verdes forrado
deolandacrua combastante uzo visto eavaliado pelos
ditos Avaliadores naquantiade quatro centos ecincoenta reis esae
$450
Item duas Calças deganga asucarada com bastante
uzo vista eavaliada pelos ditos Avaliadores atrezentos
reis cada huma que importa na quantiadeseis centos
reis esesae
$600
Item hum Saco deDamasco verde
Fls. 28 verso
verde forrado detafeta damesma cor com Cordoens
deretros com bastanteuzo visto eavaliado pelos ditos
Avaliadores naquantiadedous mil e quatro centos reis
comquesesae
2$400
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Item hum Manto de esmilha com bastante uzo
com suas borllas deretros branco visto eavaliado pelos
ditos Avaliadores naquantiadedoze mil eoito centos
reis comque sesae
12$800
Item humaMantadepano azul com Capelladas tudo
comfolhos deDurgueste branco egalaõ deouro bastantemente uzado forrado deencarnado ecoxim deCamurssa
visto eavaliado pelos ditos Avaliadores naquantia de
sete mil eduzentos reis esesae
7$200

Itemseis pratos acanoados mais pequenos podepedra vistos eavaliados pelos ditos Avaliadores aquatro
centos reis que importaõ naquantia dedous mil equatro
centos reis esesae
2$400
Item quatro pratos acanoados mais pequenos pó
depedra vistos eavaliados pelos ditos Avaliadores naquantia detrezentos reis cadahumqueimportaõ naquantia de hum mil eduzentos reis comque sesaeamargem
l$200

Item hum xaireis comCapelladas depano azul comseu gallaõ deouro deesteira embom uzo visto eavaliado
pelos ditos Avaliadores naquantia dedoze mil reis comque sesae
12$000

Item duas fruteiras oitavadas de pó depedra vistas
eavaliadas pelos ditos Avaliadores atrezentos reis cada
huma que importaõ naquantia deseis centos reis comque
sesae
$600
2:121$280

Louça
Item huma baciae Jarro depo depedra em ponto
grandeeantigo vista eavaliadapelos ditos Avaliadores
na quantiademil eduzentos rie esesae
l $200
Item dous pratos depô depedraacanoados grandes
vistos eavaliados pelos ditos Avaliadores aseis centos
reis cada huma que importaõ na quantia de mil eduzentos reis esesae
1$200
Item dous ditos pratos depo depedra mais pequenos vistos eavaliados pelos ditos Avaliadores aqueinhen

Fls. 29
2:116$080
aquinhentos reis cadahum queimportaõ naquantiadehum
mil reis
1$000
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(aa) João Nunes Maur.ço Lx.a
Maria Dorathea Joaq.na deSeixas
Continua aLoiça
Item quatro dúzias depratos de pó depedradegoardanapo vistos eavaliados pelos ditos Avaliadores cada
dúzia aoito centos reis queimportaõ naquantia detres
mil e duzentos reis comquesesae aqui a margem . 3$200
Item huma dúzia depratos depo
Fls. 30
2:124$480
depo depedra maiores vistos eavaliados pelos ditos
Avaliadores na quantia denove centos reis e sesae
$900
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Item seis dúzias digo seis pratos depo depedra pequenos deSopa vistos eavaliados pelos ditos Avaliadores naquantiadequatro centos reis
$400
Item huma Terrinapequenadepo depedra vista
eavaliada pelos ditos Avaliadores naquantiadenovecentos esesenta reis comquesesaeamargem
$960
Item hum bullepqueno depo depedra piqueno visto
eavaliado pelos ditos Avaliadores naquantia de seis
centos equarenta reis comquesesae
$640
Item humaSopeira deLouçada índia comtampa vistaeavaliadapelos ditos Avaliadores naquantiadenovecentos esesenta reis comquesesae
$960
Item hum tegelinhapequenadelouça da índia vista
eavaliada pelos ditos Avaliadores naquantiadecem reis
comquesesaeaqui a margem
$100
Item vintepratos degoardanapos de louça dalndia
dês irmanados vistos eavaliados pelos ditos Avaliadores na quantia de cento esincoenta reis que importaõ
emtres mil reis esesae
3$000
Item humprato redondo deMeza delouçada índia
visto eavaliado pelos ditos Avaliadores naquantiade
trezentos reis comquesesae aqui
$300
Item humbullepequeno dalndiavisto eavaliado pelos ditos Avaliadores naquantiadeseis centos equarenta
reis comquesesaeaqui amargem
$640
Fls. 29 verso
2:132$380
Item huma tigelladeLouça dalndia sem tampa vistaeavaliada pelos ditos Avaliadores naquantia decento
ecincoenta reis comquesesaeaqui
$150
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Item vinte xícaras epires de louça da índia desirmanadas vistaseavaliadas pelos ditos Avaliadores a
cento ecincoenta reis queimportaõ naquantia detres mil
reis comque sesaeaqui
3$000
Item hum bulle preto delouça dalndia visto eavaliado pelos ditos Avaliadores naquantiadequatro centos eoitentareis esae
$480
Item humprato cumprido deLouça do Porto visto
eavaliado pelos ditos Avaliadores naquantia deduzentos reis comque sesae aqui a margem
$200
Item hum bulle de Louçado Porto visto eavaliado
pelos ditos Avaliadores naquantia deduzentos reis esae
$200
Item hum Leiteira deLouça do Porto pequena vista
eavaliadapelos ditos Avaliadores naquantiadeCemreis
esae
$100
Item huma tigellapequenadeLouça do Porto vista
eavaliadapelos ditos Avaliadores naquantia deCento
ecincoenta reis comque sesaeaqui
$150
Item onze xícaras epires delouçado Porto vistas
eavaliadas pelos ditos Avaliadores ao tentareis cada
humaque importa naquantia deoito centos e oitenta reis
comquesesae amargem
$800
Item três Copos devidro branco paraagoa vistos
eavaliados pelos ditos
Fls. 31
2:137$540
ditos Avaliadores aduzentos reis cada hum queimportaõ
na quantia de seis centos reis comque sesae . . . . $600
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Item oito copos devidro branco pequenos para
Vinho vistos eavaliados cada hum a Cem reis que importaõ na quantia deoito centos reis esesae . . . . $800
Item hum talher decinco vidros trancos pá a azeite
e Vinagre visto eavaliado pelos ditos Avaliadores naquantia deseis centos reis comquesesae
$600
Item dous Copos pequenos de vidro branco lavrados vistos eavaliados pelos ditos Avaliadores a cento
ecincoenta reis cada hum queimportaõ na quantia detrezentos reis esesae
$300
Item hum Orinol devidrobranco visto eavaliado
pelos ditos Avaliadores naquantia de Cento esincoenta reis comque sesaeaqui a margem
$150
Item hum funil devidro branco visto eavaliado
pelos ditos Avaliadores naquantia deCem reis esesae
$100
Item hum Asucareiro grandecom sua tampa eprato
devidro branco doirado visto eavaliado pelos ditos
Avaliadores naquantia desei centos reis
$600
Item vintequatro garrafas devidro preto cumpridas
vistas eavaliadas pelos ditos Avaliadores soitentareis
cadahuma queimportaõ naquantia demil novecentos
evinte reis esesae
l $920
Item duas garrafas devidro preto chatas vistaeavaliadaspelos ditos Ava
Fls. 31 verso
2:H2$610
Avaliadores acento ecincoentareis cada huma que importaõ na quantia detrezentos reis comque sesaeaqui
$300
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Item hum garrafaõ grande devidro preto visto
eavaliado pelos ditos Avaliadores naquantiadenove centos esesenta reis comque sesae a margem
$960
Item duas bandeias asaber humade ferro eoutra
depao vistas eavaliadas pelos ditos Avaliadores naquantiade seis centos reis comque sesaeaqui . . . . $600
Medalha
Item huma Medalhapequenadedous vidros comalgofres eargolladeouro muito pequeinavistaeavaliada pelos ditos Avaliadores naquantiade novecentos esesenta
reis comosae
$960
Trastes daCapella
Item hum Calix epatenadeprata doiradacomsua colher respectiva com opezo deCento evintehuma oitava
avaliadaa cento edes cadaoitava que importa naquantia detreze mil trezentos edes reis comquesesae aqui
13$310
Item hum par de galhetas devidro comseupratinho
quebrado vistaeavaliada pelos ditos Avaliadores naq
quantiadetrezentos evinte reis esesae
$320
Item hum Missal moderno embom uzo visto eavaliado pelos ditos Avaliadores naquantiadequatro mileoito centos reis comque sesaeaqui
4$800
Item huma Estantedemadeirapara o Missal vista
eavaliadapelos
Fls. 32
Vem somando
2:163$860
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pelos ditos Avaliadores naquantia detrezentos reis comquesesae aqui
$300
Item hum OrnamentodeDamasco roxo everde goarnecido degallaõde retrós amarelo forrado deolandaem
muito bom uzo com seu maniplo estolla ebolça respectiva eavaliado pelos ditos Avaliadores naquantia
dequatro mil eoito centos reis
4$800
Item hum Ornamento deDamasco branco evermeIho goarnecido degalaõ deretros amarelo forrado deolanda em muito bom uzo com seu maniplo estolla ebolça
respectiva visto eavaliadopelos ditos Avaliadores na-quantia dequatro mil eoito centos reis
-}$800
Item huma alvadebretanha comseu amito eCordaõ
vistaeavaliadapelos ditos Avaliadores naquantiade dói
mil e quatro centos reis comquesesaeaqui
2$400
Item duas Mezes de Corporaes de bretanhavistas
eavaliadas ambas naquantia denove centos esesentareis
$960
Item humatoalha debretanha de Altar com muito
uzo vistaeavaliadapelos ditos Avaliadores naquantia
deduzentos reis comquesesaeaqui
$200
Item sinco veos decores detafeta para cobrir o
Calix vistos eavaliados pelos ditos Avaliadores todos
naquantia de hum mil eduzentos reis comquesae . l $200
Item hum tapete dealgudaõ dafabrica daterraembomuzo visto eavaliado pelos ditos Avaliadores naquantia denovecentos e sesentareis esae
$960
Fls, 32 verso

Livros
Item hum Livro de folio combastante uzo intitullado escolla depallas emCastelhano visto eavaliado pelos
ditos Avaliadores naquantia de mile duzentos reis com
que sesae a margem
l $200
Item HumLivro de folio intitulado Decionario das
lingoas PortuguezaeFranceza Tomo Segundo daprimeira Impressão visto eavaliado pelos ditos Avaliadores naquantiadequatro mil eoito centos reis comque
sesae
4$800
Item seis Livros em oitavo da Historia dePortugal
combastanteuzo vistos eavaliados pelos ditos Avaliadores naquantia de mil oito centos reis
l $800
Item hum Livro defolio pequeno comseus Mappa
intitulado Methodo Luzitano dedezenhar embom uzo
visto eavaliado pelos ditos Avaliadores naquantia de
nove centos reis
$900
Item hum Livro defolio muito velho dahistoria do
Imperador Carlos quinto emCastelhano visto eavaliado
pelos ditos Avaliadores naquantiade trezentos reis com$300
quesesaeaqui
Item dous Livros dequarto grande comoprimeiro
eSegundo Tomo intitulados o Capitão delnfantaria Portuguez vistos eavaliados pelos ditos Avaliadores a seis
centos reis cada hum que importaõ naquantia demil
eduzentos reis comquesesae
l $200
Item dous Livrinhos emoitavo com o primeiro esegundo Tomo intitulado
Fls. 33
2:189$680

2:179$480
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intitulados Fizico Mathematicas sobre os elementos
degeometria vistos eavaliados pelos ditos Avaliadores
atrezentos evinte reis cadahum que importaõ naquantia
deseis centos equarenta reis comque sesaeaqui a margem
$640
Item dous Lívrinhos emoitavo com oprimeiro eSegundo Tomo dos Regimentos Militares vistos eavaliados pelos ditos Avaliadores atrezentos e vintereis cada
hum que importaõ naquantia deseis centos equarentareis comque sesae a margem
$640
Item humLivrinho dequarto intitulado instruçoens
para o exercício dos Regimentos de Infantaria comseus
Mappas visto eavaliado pelos ditos Avaliadores na
quantiade nove centos esesenta reis esesae
$960
Item dous Livrinhos emoitavo asaber hum do Regulamento deMilicias comseus Mappas eoutro dinstreçoens provisórias para Cavallaria vistos eavaliados
pelos ditos Avaliadores atrezentos reis cada hum que
importaõ naquantia de seis centos reis comquesesaeaqui amargem
$600
Item hum Livro dequarto pequeno intitulado Indcce Militar visto eavaliado pelos ditos Avaliadores na
quantia detrezentos reis comque sesae
$300
Item hum Livrinho emoitavo do Regulamento deCavallaria do Condede Lipiz visto eavaliado pelos ditos Avaliadores naquantia detrezentos reis
$300
Item hum Livrinho emoitavo intitulado instrução
de Infantaria.
Fls. 33 verso
2:193$120
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de Infantaria visto eavaliado pelos ditos Avaliadores
naquantia detrezentos reis comquesesaeaqui amargem
$300
Item hum Livrinho emoitavo intitulado Dicionário
Geographico portátil em Francez combastanteuzo visto
eavaliado pelos ditos Avaliadores naquantia detrezentos reis esae
$300
Item hum Livrinho emoitavo muito velho intitulado
o Governadorde Praças vistos eavaliado pellos ditos
Avaliadores naquantiadeCento ecincoenta reis comquesesaeamargem
$150
Item hum Livrinho emquarto pequeno intitulado
evidencia apologetica ecritica visto eavaliado pelos ditos Avaliadores naquantia detrezentos reis comque sesaeamargem
$300
Item três Livros dequarto intitulados artedaguerra
comoprimeiro segundo eterceiro Tomo vistos eavaliados pelos ditos Avaliadores aquatrocentos reis cadahum que importaõ naquantiademil eduzentos reis comque sesaeaqui amargem
l $200
Item hum Livrinho dequarto intitullado movimentos da Cavallaria visto eavaliado pelos ditos Avaliadores naquantiadetrezentos reis
$300
Item hum Livrinho dequarto intitullado promptuario histórico visto eavaliado pelos ditos Avaliadores
na quantiadeduzentos reis
$200
Item dous Livros dequarto intitulados o Enginheiro Portuguez
Fls. 34
2:195$870
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Portuguez vistos eavaliados pelos ditos Avaliadores
atrezentos reis cada hum queimportaõ naquantia de
seis centos reis comquesesaeaqui
$600
Item hum Livrinho emoitavo pequeno intitulado
economia davida humanavisto eavaliado pelos ditos
Avaliadores naquantiadeCento ecincoenta reis comquesesae a margem
$150
Seges
Item huma Segeem muito bom uzo coberta deVaquetapretacomferrage amarella Silhoens e mais arreios
com ferrage amarella tudo com muito bom uzo freios
eestribos de ferro vista eavaliadapelos ditos Avaliadores naquantia deCento eoitenta mil reis com quesesae
180$000

pelos ditos Avaliadores naquantia deCincoenta mil reis
comque se sae
50$000
Item hum Cavallo Lazaõ já Velho visto eavaliado
pelos ditos Avaliadores naquantia dedesoito mil reis
esae
18$000
Item huma Besta muar rozilha muito velha eavaliadapelos ditos Avaliadores naquantia dedoze mil reis
comque sesaeamargem
12$000
Dividas activas

Item humaparelhadeMaxos pello derato muito idozos vistos eavaliados pelos ditos Avaliadores a vinte
mil reis cada hum queimportaõ naquantia dequarenta
mil reis
40$000

Item hum Credito passado pelo Tenente Coronel
Joze da Silva Brandão comdata de seis deOutubro de
mil setecentos noventa etres ao Capitão Luiz Cardozo
Fontes que o cedeo ao Doutor Bernardo da Silva Ferrão doqual foi herdeiro o Execelentissimo Marechal
deCampo JoaõCarlos Xavier daSilva Ferrão aquém
hojepertence acobrança do resto dodito Credito quesendo daquantia de decento sesenta e cinco oitavas e
meya tem hum recibo nas Costas detrintaeduas oitavas eseacha arestar cento etrinta etres oitavas e meya
queadinheiro saõ Cento sesenta mil eduzentos reis comquesesaeamargem
160$200
Item humaCarta deobrigaçaõ de Francisco deMello Franco pela qual deve dedinheiro deemprestimo ades
de Julho de mil oito centos eonze aquantia dedozemil
oito centos reis comque sesae aqui a margem . . 12$800

Item hum Cavallo Russo foveiro de boaidade visto
eavaliado pelos

Benz de raiz

Item huma Sege mias pequena cantiga coberta
deVaqueta preta com ferrage amarella com silhoens
emais arreios pronteficados denovo comferrage amarellafreio e estribos deferro tudo em muito bom uzo
vista eavaliada pelos ditos Avaliadores naquantiadeCento equarenta mil reis comque sesae
H0$000

Fls. 34 verso

Item huma moradadeCazas emque
2:556$620

Fls. 35
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emque vivia o Testador abarracadas cobertas detelha
citas fronteira ao largo daponte deAntonio Dias com
escadas dealvenaria na frente com estribaria e Coxeira
na Sege com seu pateo egrande quintal que serve de
Chácara toda murada depedra edentro dellahuma telha
deagoalimpa comseu encanemanto ebicame próprio que
vem daMinaque seacha no Morro de Henrique Lopez
cujas Gazas partem daparte do Nascente comterras do
Padre Francisco de Almeidaemais vezinhos do Virasayas edapartedo Pontecomo largo dapontegrande deAntonio Dias aqual Cazae todos os seus pertences numero mil esete foi vista digo esete declarou a Inventariante que haviasido Avaliada a vintede Mayo demil
oito centos edesaseteno Inventario aqueseprocedeo por
este mesmo Juizo daProvedoria dos bens da IllustrissimDona Francisca deSeixas da FonsecaMay do Testador
oqual havia arrematado este pelaquantiadedous contos
equatro centos mil digo arrematado a metade daquella
testadorapor hum Conto eduzentos mil reis sendo porisso que o total da mesma Caza esua avaliação hera
dous contos equatro centos mil reis comque se sae
2:400$000
Declarou finalmenteella dita Inventariante que
oseu Testador possuhia nas Comarcas de Saõ João
deEl Rey e Sabaraalguns bens de raiz dequecompetentementerequeria deprecadas para serem avaliados
Fls. 35 verso
avaliados edescritos noprezente Inventario eque por
horasenaõ lembrava de mais bens alguns deseuTestador porem queprotestavafazer descrever outros quaes
quer quede novo lhevierem a noticia para naõ incorrer
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nas penas impostas aos sonegantes debens pois que
naõhenem será já mais dasua intenção lezar os interesses Regiosequepor estaforma havia por findo oprezentelnventario comprotesto tambemde fazer descrever nelles as passivas de seu Testador. Epara constar
faço esteensserramento aeste Inventario emqueassignaa
Inventariante cornos Avaliadores estes emcomo avaliarão os bens como entenderão em suas conciencias
eaquellae mesmo os aprezentou etornou a receber comigo João Nunes Maurício Lisboa Escrivão Àjudantedoda Provedoria deAuzentes Capellas eReziduos que
o escrevi eassigno.
(aa) João Nunes Maur.ço Lx.a
Maria Dorothea Joaq.na deSeixas
MarcelinoCorreadeAndr.e

Fls. 36
Tr.o deAceit.m da her.ça abeneficio de Inventr.o
Aos vinte nove dias do mês deAbril demil oito
centos evinteannos nesta Villa Rica de Nossa Senhora
do Pillar do Ouro Preto emCazas demorada do Excelentíssimo Marechal de Campo João Carlos Xavier
daSilva Ferrão aonde eu Escrivão ÀjudantedodaProvedoria deAuzentes sendo ahy prezenteDonaMariaDorothea Joaquina deSeixas que reconheço pela propriade
que dou fé eporella me foi dito emprezença deduas
Testemunhas que fazia Aceitação daherança que Ihedeixou seu Thio odito Excelentíssimo Marechal deCampo JoaõCarlos Xavier da Silva Ferrão abeneficio doprezente Inventario afimdequeja mais pelos seus pro— 87

prios bens responda pelas dividas doseu Testador mas
taõ só mentetheonde elles chegarem edecomo asim
odisse abaixo asigna com as ditas testemunhas prezentes e eu João Nunes Maurício Lisboa Escrivão AjudantedodaProvedoria deAuzentes Capellas e Reziduos
oescrevi
Maria Dorothea Joaq.na deSeixas
OP.e Ignacio X.er daS.aFerraõ
Manoel Pinhr.o de Faria
MarcelinoCorreadeAndr.e

PAGAMENTO DE DÍVIDA FEITO POR MARILIA
Fls. l

Fls. 38

Itemdeclarouella Inventariante que por hora KC
naõ lembrade mais bens alguns doseuTestador porbem
que protestava atodo o tempo que tiver noticia demais
alguns de os dar por adicçaõ aeste Inventario epara
constar faço este termo emqueassigna aqui abiaxo eeu
João Nunes Maurício Lisboa Escrivão AjudantedodaProvedoriadeAuzentes Capellas eReziduos queoescrevi
(a) Maria Dorothea Joaq.na deSeixas

1821

Provedoria
O CorJ An.to Joze Pexoto

A.

D. Maria Dorothe Joaquina de Seixas como tttr.o
do Marechal João Carlos X.er daS.a Ferrão.
Ro.
Fls. 3
Singindo-nos aVerba do Testador naõ podemos
jamais duvidar do pagam.to q. sepertende por ser verdeiro. V.a R.ca 8 de Junho de 1820

Maria Dorothea Joaq.na deSeixas
OP.e Ignacio X.er daS.a Ferrão
(Documento original existente no Arquivo do Museu da Inconfidência, em Ouro-Préto, avulso).
(Cartório do l" Ofício de Ouro-Prêto, avulso) .
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TESTAMENTO DE MARÍLIA
O TESTAMENTO DE MARÍLIA DE DIRCEU ( l )
Testamento de dona Maria Dorotheia de Seixas
moradora nesta freguezia de Antônio Dias aprovado
por mim Tabellião Abaixo assinado cozido com cinco
pontos de linha verde de algodão dobrado e lacrado
com outros tantos pingos de lacre vermelho por banda.
Imp.al Cidade do Ouro Preto 16 de Mayo de 1840.
O Tabellião Francisco Antônio de Almeida Vasco. Em nome da Santicima Trindade Amen.
Eu D. Maria Dorothea Joaquina de Seixas, (2)
achando me em perfeita saúde e entendimento Ordeno
meu Testamento na forma seguinte.
Seu natural desta Cid.e filha legitima do Cap.m
Balthezar João Mayrink, e sua Mulher D, Maria Dorothea Joaquina de Seixas já fallecidos.
Instituo por meus Testamenteiros e universaes herdeiros a D. Francisa de Paula Manso de Seixas, q'
vive em m.a Companhia, e Anacleto Teix.ra de Quei90 —

roga q.' ao presente he residente no Rio de Janeiro,
para q' cada hum de per si in solidum possão ser meus
Testamenteiros, bemfeitores e Administradores de todos os meus bens, athé vendei os fora de prassa p.a
repartirem entre ambos o liquido da herança depois
de pagar as dividas, q', ainda existirem de meu Tio o
Snr.' João Carlos.
Deixo em prêmio ao Testeamenteiro que asseitar
esta tttr.a cem mil reis e o prazo de quatro annos p.a
a conta final;
Declaro que deixo huma Cédula a m.a Testamenteira a qual não será obrigada a aprezental-a em Juizo
e só com seu juramento se lhe levará em conta a despeza que com a mesma fizer ;
Deixo a eleição de Minha testamenteira as disposições do meu funeral, e só recomendo q.' o meu corpo
será sepultado em cova da Ordem de S. Francisco de
Assis, (3) e que por m.a alma se celebrem quantas
Missas de Corpo presente couber no possível de esmolla de mil e duzentos cada huma, e também quero
que se digão as de S. Gregorio, e por esta fôrma hei
por findo o prez.*e Instrumento p.r mim feito e assinado
nesta Cid.e do Oiro Preto a 2 de Sbr.o de 1836.
Maria Dorotheia Joaq.na de Seixas
Approvação
Aos dezeseis dias do mez de Mayo, digo Anno
do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil
oitocentos e quarenta décimo nono da Independência
e do Império do Brazil aos dezeseis dias do mez de
— Ql

Mayo do dito anno nesta Imperial Cidade do Ouro
Preto em a Freguezia de Antônio Dias em casas de
morada de Dona Maria Dorothea Joaquina de Seixas
onde eu Tabellião ao diante nomeado vim a chamado
da mesma, e sendo ella prezente a própria de que tracto
e dou minha fé por ella me foi apresentada huma folha
de papel escripta só huma lauda, e me disse ser aquella
escripta o seu Testamento por ella mesma todo escripto
e assignado e que me requeria o approvasse para sua
validade, e que supposto não estivesse enferma mas
de perfeita saúde, deliberava a sua approvação por
não demoral-a mais tempo por isso que estando feito
desde a data do mesmo constante, nada tinha a alterar
em sua disposição, e só sim quanto ao prêmio que será
de quatrocentos mil reis e não de cem como havia declarado. E fazendo-lhe as perguntas do estillo e pelas
respostas que me deu achei estar ella em seu perfeito
juizo segundo meu parecer e o das testemunhas prezentes. E logo o passei pelos olhos e achando-o sem
vicio borrão ou entrelinhas o numerei e rubriquei com
a minha rubrica que diz — Vasco. •— E logo dei principio a esta approvação de testamento que approvo e
hey por approvado tanto quanto posso e sou obrigado
em razão do meu officio, estando o mesmo conforme
as Leis de Sua Magestade o Imperador q.' D.s guarde,
a cujas justiças roga a testadora cumprão este seu testamento como nelle se declara, e por este revoga outro
qualquer que dantes houvesse feito e só quer que valha
o prezente. Em testemunho de verdade assim o dice e
depois de lhe ser lida esta e achar conforme a acceitou
e assigna com as tesetmunhas prezentes o Tenente João
Ferreira de Ulhoa Cintra, Manoel Alves de Azevedo,
92 —

Antônio José Ferreira da Silva, José Augusto Dias e
Manoel José Ferreira pessoas livres maiores de quatorze annos moradores desta cidade e reconhecidos todos
de mim Francisco Antônio Vasco Tabellião que escrevi
e assigno em publico e razo. Em testemunho da verdade. Estava o signal publico. Francisco de Almeida
Vasco.
Maria Dorothea Joaq.na de Seixas.
João Ferreira de Ulhôa Cintra.
Manoel Alves de Azevedo.

(Revista do Arquivo Público Mineiro, vol. VII, 1902 — páginas 401-407).
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RESOLUÇÃO DA CÂMARA SOBRE UM
REQUERIMENTO DE MARÍLIA
Sessão de 6 de outubro de 1846
Leo-se um requerimento de D. Maria Dorothea
Joaq.na de Seixas fazendo ver que o Proc.or exige delia
pagamentos de Concertos de Agoa e encanamto, e só
sim deve pagar aquelles consertos que se fizeram do
seu registro the a Mina &. Falando-se sobre a matéria
Resolveo-se que o Fiscal vá ao lugar eproceda os necessários exames, e informe aCama arespeito — No
mmo sentido se lançou o Despacho •—

(Fls. s/n e s/n verso
Preto : L846).
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Atas da Câmara Municipal de Ouro-

INFORMAÇÃO DO FISCAL DA CÂMARA SOBRE
UM REQUERIMENTO DE MARíLIA
Sessão de 14 de outubro de 1846
Huma informação do Fiscal Suppe respeito ao q'
requereo D. Maria Dorothea Joaq.na efas ver q' não
deve pagar dispezas de encanamto da sua pia pá baixo,
pr naõ se servir dod.o Encanamto Ç) Resolveo aCamr.a
que se Officiasse ao Proc.or p.a que naõ exija da da
Maria Imbolcam'" de dispesas q' se fiserem de sua pia
de Agoa pá biaxo, e q' só deve ammapagar em rateio o
que se gastar dad.a pia the a mina ; eno mmo sentido
selançou odesp.o —

(Fls. s/n verso — Atas da Câmara Municipal de Ouro-Préto
1846).

PARECER DO FISCAL DA CÂMARA SOBRE
UM REQUERIMENTO DE MARíLIA
Em virtude do Desp.o de V.S.as de 6 do corr.o
exarado no incluso requerimento dt D. Maria Dorothea Joaquina de Seichas, informo a V.S.as que tendo
procedido aos necessários exames à respeito do alegado
pelaSup.e acho que ella tem rasaõ, para isso que não se
utilisando da Mina Publica, e nem do Chafariz da
Ponte naõ deve concorrer com quantia alguma p."
taes concertos, e só sim relativam.e, ao encanam.to deq.
se utiliza ; parecendo-me também de justiça que ella
seja obrigada a concertar o seu encanam.to^ p.s tendo
ella pedido permissão pj pouco tempo, ate q. — o concertasse, ainda naõ o fez tendo -se passado já 16 annos.

CERTIDÃO DE ÓBITO DE MARíLIA DE DIRCEU
Aos dez de Fevereiro de 1853 falleceo com todos
os Sacramentos Dona Maria Dorotea, MARIA DOROTHEA DE SEIXAS branca, solteira de idade de noventa annos : foi encommendada e sepultada nesta matriz em Cova daFabrica : para constar faço este assento
que assigno OVig.o João Ferrade Varv.o
A margem
D. Maria Dorothea deSeixas

V.S.as resolverão a respeito. •— Ouro preto 15
de Sbr.o
Luiz J.e d'Olivr.a J.r
Fiscal Supp.e

(Fls. s/n — Atas da Câmara Municipal de Ouro-Pròto
1846).

(Livro de Óbito n° 8 — 1836-1853 — Matriz de N. S. da
Conceição — Fls. 92).
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'
presente testemento segundo foi informado he o próprio e único da Testadora e que não lhe constava houvesse outro nem cédula ou codicillo. E do referido para
constar lavro este termo que assignão com o Juiz perante mim João dos Santos Abreu Tabellião que o
escrevi.
Nogueira.
APRESENTAÇÃO E ACEITAÇÃO
DO TESTAMENTO DE MARÍLIA
Antônio José Ferreira da Silva. José Augusto Dias
de Magalhães. Manoel José Ferreira.
Apresentação
Aos dez dias do mês de Fevereiro do anno de
mil e oitocentos e cincoenta e três nesta Imperial Cidade de Ouro Preto em casas da residência do Doutor
Eugênio Celso Nogueira Juiz Municipal e de Orphãos
Suplente nesa dita cidade seu Termo onde eu Tabellião vim e sendo ahy por Manoel de Jesus Maria foi
apresentado ao Juiz este Testamento dizendo que era
de D. Maria Dorothea Joaquina de Seixas falescida
nesta dita Cidade, para ser aberto. E logo pelo dito
Juiz foi deferido ao apresentante o juramento aos Santos Evangelhos em hum Livro delles em que poz sua
mão direita sobcargo do qual lhe encarregou jurasse
em sua alma se o presente Testemamento era o próprio
e único da Testadora ou se havia ficado outro bem
como cédula ou codicillo, e aceito por elle o juramento
debaixo do cargo do mesmo jurou em sua alma que o
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Manoel Jesus Maria.
Abertura
Aos dez dias do mez de Fevereiro do anno de
mil oitocentos e cincoenta e três nesta Imperial Cidade
de Ouro Preto, em Casas da rezidencia do Doutor
Eugênio Celso Nogueira Juiz Municipal de Orphãos
Supplente nesta dita Cidade e seu Termo onde eu Escrivão me achava e o apresentante Manoel de Jesus
Maria por este foi dito ao juiz que visto ter aceitado
o Testamento da Testadora D. Maria Dorothea Joaquina de Seixas, fosse servido abril-o e mandar que se
cumprisse e Registasse, o que sendo ouvido pelo juiz
e observando que o Testamento se acha feixado e lacrado na forma do rotulo, o abriu e mandou que pago
o sello se cumprisse e Registasse na forma requerida.
E para constar lavro este termo que assigna perante mim João dos Santos Abreu, Tabellião que escrevi.
Termo de aceitação
Aos vinte hum dias do mez de Fevereiro de mil
oitocentos e cincoenta e três nesta Imperial Cidade do
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Ouro Preto em Caza da Rezidencia de D. Francisca
de Paulo Manso de Seixas a própria que se acha presente, pela qual foi dito que em razão de ser a primeira
Testamenteira nomeada pela Testadora, vinha a este
juízo pelo presente termo aceitar como de facto aceita
a testamentaria para cumprir as disposições de sua
Testadora com o protesto de haver o prêmio deixado
e de prestar contas neste mesmo Juizo. E como assim
disse lavro este termo que assigna com as testemunhas
presentes perante mim João dos Santos Abreu Tabellião que escrevi.
Aceito, Francisca de Paula Manco de Seixas.
Liduardo Roiz. ' de Souza.
Jacintho Rodrigues de Souza.
N. R.

1) Este original precioso foi offerecido ao Archivo pelo sr. capitão Bento Antônio Romeiro Veredas, tabellião em Ouro Preto.
2) E não Maria Joaquina Dorothea de Seixas
Brandão, como se tem escripto. D. Beatriz Brandão,
em nenia que lhe dedicou, escreveu : D. Maria Dorothea de Seixas Mairink (Cantos da mocidade), l 9 ed.
pag. 217).

Sua profição em 18 de Março de 1795 (esportula).
Annuaes até 1823. 60$000.
L9 3" fls. 122 verso :
«A Irman D. Maria Dorothea Joaquina de
Seixas <— Antônio Dias, pelo que vem a dever a
conta no 1. 2? fls. 211 thé 1833
102$375
Engano na Profissão
$175
O Secretario Cintra
Annual de hum anno athé 1834
l $200
Exp.a de Ministra em 1835
50$000
Annues até 1849
16$800
D.os té 1851
2$400
Remida por despacho da Mesa de 18 de janeiro de
1852 pela quantia de
67$970
Fallecida a 10 de Fevereiro de 1853. Jaz na Matriz de Antônio Dias.»
Não se cumpriu, portanto a vontade da testadora
nesta parte, aliás de tão fácil execução.
(Revista do Archivo Publico Mineiro, volume VIII, 1902,
págs. 401-407).

3) Nos livros da irmandade de S. Francisco de
Assis em Ouro Preto constam estes assentos : L. 2"
fls. 211 :
«1793. A Irman D. Maria Dorothea Joaquina
de Seixas moradora nesta V.a
Sua recepção em 2 de Agosto (jóia).
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(O original pertence ao Archivo Publico Mineiro).
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Item declarou aTestamenteira InventarianteDona
FranciscadePaula Manso deSeixas, que por fallecimento desua testadoranaõ ficou dinheiro algum emOuro
Barras, Nottas, nem Jóias.
Prata

INVENTÁRIO DE MARÍLIA

1853
Inventario dos bens qficarão p.r fallecimento dafinada Supra fallecida em An.to Dias desta Imp.al Cid.e
comSeu sollenne ttt.o edeq.m ficou tttr.a D. Fran.ca dePaula Manso deSeixas.

(Fls. 1)
. . . Deixo a eleição daminha testamenteira as dispoziçoens do meu funeral, esó recomendo que omeu
Corpo será Sepultado em cova daOrdem deSamFrancisco deAssis .. .

(Fls. 3)
Titulo de herdr.os
l"

Cobre
Item aprezentou mais amesmaTestamenteiralnventariante uma Bacia deCobre embom uzo com o pezo
dedoze libras, vista eavaliadapelos mesmos Avaliadores aseis centos equarenta reis cada huma Libra que
importanaquantia desete mil, seis centos eoitenta reis
7$680
Item aprezentoumais amesma Testamenteira Inventariantehum Taixo piqueno deCobremuito uzado ecomremendo no fundo, comopezo decinco Libras emeia,
visto eavaliado pelos mesmos Avaliadores atrezentos
reis cada humalibraqueimporta naquantia dehumil qui
digo mil, seis centos e cincoenta reis que vaeamargem
l$650

Atttr.a D. Francisca de Paula Manso de Seixas

2' Anacleto Teixr.a de Queiroga rezidente no Rio
de Janeiro
(Fls. 12v.)
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Item aprezentou aTestamenteiralnventariantehuma
Salva piquenadeprata em bomuzo, com opezo desetentaeduas oitavas, vista eavaliada pelos Avaliadores aduzentos reis cadaoitava que importa naquantia dequatorze milequatro centos reis comquesaeamargem H$400

Moveis
Item aprezentoumais amesmaTestamenteira Inventariante hum Espelho grande já muito uzado com suas
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molduras, visto eavaliado pelosmesmos Avaliadores naquantia deseis mil reis
6$000
29$730
Item aprezentoumais amesmaTestamenteira Inventariante humquadro grande comseu vidro — do Elillon
— embom uzo, visto e avaliado pelos mesmos Avaliadores naquantia dedous mil reis que sai amargem 2$000
Item aprezentoumais amesma Testamenteira Inventariante vintetres quadros piquenos comseus vidros e
differentes estampas, em bom uzo, avaliados pelos mesmos Avaliadores a trezentos reis cada humqueimportaõ na quantia deSeis mil enove centos reis que seamargem
6$900
Item aprezentoumais amesma Testamenteiralnventariante onze Cadeiras antigas de Jacarandá compez
deCabra emuitouzadas, vistas eavaliadas pelos mesmos
Avaliadores aseiscentos equarenta reis cadahuma que
importao naquantiadeSete mil e quarenta reis quesae
amargem
7$040
Item aprezentoumais amesmaTestamenteira Inventariante quatro tamboretes cobertos deSolla muito uzados, vistos eavaliados pelos mesmos Avaliadores atrezentos evinte reis cada hum que importao naquantiademil duzentos eoitenta reis que sae
l $280
46$950
Item aprezentoumais amesma Testamenteira Inventariantehuma Poltrona muito antiga deencosto com pezdeCabra, vista eavaliadapelos mesmos Avaliadores naquantiademil reis
l $000
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Item aprezentou mais a mesma Testamenteira Inventarianteduas Mezes dejacarandápreto compez deCabra embomuzo eproprias para Salla vista eavaliadas
pelos mesmos Avaliadores aquatro mil reis cada huma
queimportao na quantiade oito mil reis comque sae
8$000
Itemaprezentoumais a mesmaTestamenteira Inventariantehuma dita Meza deMadeira branca com gaveta,
muito uzada, vista e avaliada pelos mesmos Avaliadores naquantiade dous mil reis com que sae . . . . 2$000
Item aprezentou mais amesmaTestamenteiralnventariante hum Catredejacarandá muito velho, visto eavaliado pelos mesmos Avaliadores naquantiadetres mil
reis que saeamargem
3$000
60$950
Item aprezentou mais amesma Testamenteira Inventariantehuma Colxa deDamasco carmezim com babado ebastante uzada, vista e avaliadapelos mesmos
Avaliadores naquantia de quatro mil reis comquesae
4$000
Trastes daCapella
Item aprezentou mais amesmaTestamenteira Inventariante hum Cales, patena ecolher piquenatudo deprata e embomuzo com o pezo de cento evinte huma oitavas, visto e avaliado pelos mesmos Avaliadores aduzentos reis cada oitava queimporta naquantiadevintequatro mil eduzentos reis e sae
24$200
Itemaprezentoumais amesmaTestamenteira Inventariantehumparde Calhetas devidro comSeu prato tam— 105

bemdevidodevidro visto e avaliado pelos mesmos Avaliadores naquantia detrezentos evintereis esae . .. $320
Item aprezentoumais amesmaTestamenteiralnventariante hum Missal com sua Estante em bom uzo,
visto eavaliado pelos mesmos Avaliadores naquantiadecincomil ecem reis
5$100
94$570
Item aprezentoumais a mesma Testamenteiralnventariantedous Ornamentos composto de Cazulas emanipulos, Sendo hum roxo e, outro branco muito uzados,
avaliados pelos mesmos Avaliadores adous mil equatro
centos reis cada hum que importao naquantiade quatro
mil eoito centos reis
4$800
Itemaprezentoumais amesmaTestamenteira Inventariante os Corporaes queforaõ vistos eavaliados pelos
Avaliadores naquantiadehummil eduzentos reis . l $200
Item aprezentoumais amesmaTestamenteiralnventariante os Corporaes queforaõ vistos evaliados pelos
mesmos Avaliadores naquantia dequatro centos eoitenta reis
$480
Item aprezentoumais amesmaTestamenteira Inventariante cinco vêos detafeta muito uzados, vistos eavaliados pelos mesmos Avaliadores acento evinte reis cadahum, queimportao naquantia deseis centos reis $600
Bens de raiz
Item huma morada deCazas baixas, coberta deteIhas muito arruinada com hum grande quintal todo
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murado de Pedras ehü dAgua limpadentro ahumlado
doChafaris daPontedeAntonio Dias vista eavaliada pelos mesmos Avaliadores naquantia dehum conto e quatrocentos mil reis comque sae
1:400$000
Item outra dita morada deCazas deSobrado coberta detelhas, deNumero cinco com patheo equintal
sita naRua DireitadoOuro Preto que confronta por
hum lado comCazas queforaõ do finado Antônio do
Carmo Magalhaens epor outro comas de Joze dos Reis
Coutinho vistaeavaliada pelos mesmos Avaliadores naquantia de oito centos e cincoentamilreis . . . . 850$000
2:351$650
(Fls. 12 verso a 16)
Partilhas amigáveis que fazem os herdeiros da
Fallecida D. Maria Dorothea Joaquina de Seixas.
Emporta omonte em 2:951 $550 como consta do
Inventario f 16. Prêmio da testamenteira f 26 400$000
Oq divide-se pelos herdeiros 2:551 $650 tocando a cada
um 1:275$825. Haverá para seo pagamento oherdeiro
Dr Anacleto Teixra de Queiroga.
Pte na caza q foi avaliada em l :400$000 a
quantia
:
Pte na caza da rua Direita que foi avaliada

700$000

em 850$000 a quantia de
No credito do fallecido José Felicio de

219$435

600$000 a quantia de
Uma bacia de cobre avaliada em
Um taixo avaliado em
Um espelho avaliado em

300$000
7$680
l $650
6$000
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Onse quadros avaliados em 300 cada um . .
Seis cadeiras avaliadas em 640 cada uma . .
Uma poltrona avaliada em
Uma meza avaliada em
Outra Da avaliada em
Um calis avaliado em
Um par de Calhetas avaliadas em
Uma casulla avaliada em

3$300
3$840
l $000
2$000
4$000
24$200
$320
2$400
1:275$825

Haverá atestamenteira D. Francisca de Paulo
Manco de Seixas
Uma salva de prata avaliada em
14$400
12 Quadros avaliados em 300 cada um ...
3$600
Sinco cadeiras avaliadas em 540 cada uma
3$200
Quatro tamporetes avaliados em 320 cada um
l $280
Uma colxa de damasco avaliada em
4$000
Um Quadro do General Ellicton avaliado em
2$000
Um Catre avaliado em
3$000
Uma meza avaliada em
4$000
Um missal avaliado em
2$400
Uma casulla avaliada em
l $200
Uma Alva avaliada em
$480
Sinco Veos de Calis avaliados em
$600
Pte na caza gde q foi avaliada em 1:400$ a
quantia de
700$000
108 —

No credito dofallecido José Felicio da
quantia de 500$000
Na caza da rua Direita q foi avaliada na
qta de 850$000

300$000
230$565
1:275$825

Ambos os herdeiros tem convencionado em pagarem entre si as dividas e despezas. Desta forma se deraõ por findas as sobreditas partilhas que acharão comformes epr isso se assignaõ comigo a quem em carregarão defazer as referidas Ouro Preto 18 de Mrço de
1854
Fran.ca dePaulaManço deSeixas
Dor Anacleto Teixr.a de Queiroga
(Fls. 30 a 31 verso)

(Inventário de D. Maria Dorotéa /oaquina de Seixas, Marilia
de Dirceu, existente no Cartório do l' Ofício de Ouro-Prêto,
avulso).
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PAGAMENTO DE IMPOSTO DOS HERDEIROS
DE MARILIA
Palácio da Presidenciada Província de Minas
22 d'Abril dei 854. —
Parasatisfação ao Officio da Assembléia Legislativa Provincial de 20 do corrente, N 9 29, hajão Vmces
de prestar as necessárias informações sobre a inclusa
representação documentada em que o D.or Anacleto
Teixzira de Queiroga, e D. Francisca de Paula Manso
peder.'. isempção do pagamento de foros da propriedade
em qu; residem, em attenção ao contracto celebrado
entre essa Câmara, e os ascendentes dos peticionarios.
D.os G.e a Vm.ces

INVENTÁRIO DOS BENS DO DR. ANACLETO
TEIXEIRA DE QUEIROGA

1861
Autuação ep.m de D. Minervina Brazida de Queiroga Miz Per." tttr." fo finado D.r Anacleto Teixra de
Queiroga
Para inventr.o dos bens do m.mo

(Fls. 1)

Francisco Diogo Pereira de Vasconcelos.
A' Com.m Permanente. O.P. em Sessão de 23 de
Abril de 1854.
Resp. a 4 de Maio,

OPrindToledoPiza

Com a representação.

OSecr.o intr.o Tassára

Snr.es Presidente e Vereadores daCamara
Municipal d'estaCapital
Fls. s/n
Correspondência do Governo da Província com a
Cama-a Municipal de Ouro Preto,
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Francisco dePaula Malaquias Primeiro Tabellião
e Escrivão da Provedoria deCapellas e Reziduos em
Exercício nestaCidade de Ouro Preto e seu termo etcetera
Certifico que em meu poder e Cartório existe o próprio testamento com
que fallecera o Doutor Anacleto Teixeira de Queiroga, e seu theor he o
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seguinte •— Em nome da Santíssima
Testam.to
Trindade, Amem -— Eu o Doutot Anacleto Teixeira de Queiroga estando de
saúde e em pleno exercício de minhas
faculdades intellectuaes, que se -achão
em seu estado normal, tenho determiFeliação e Na- nado fazer meu testamento pelo modo
turalid.e
seguinte •— Sou natural desfaCidade,
filho natural do Tenente Coronel Manoel Teixeira de Queiroga já fallecido, e exposto e criado em caza de Manoel Ferreira daSilvaCintra morador
destaCidade — Sou cazado com Jeronima Maria de Menezes, e deste Consórcio tive somente uma filha de nome
Filha natural Francisca Lídia deQueiroga — Tenho
também uma filha natural de nome
Minervina Brazida de Queiroga que
foi cazada em o Rio de Janeiro com
João Martiniano Martins Pereira e
hoje seacha Viuva, a qual reconheci
minha filha por escritura escritura publica em o Cartório do Tabellião Joaquim Jozé deCastro em aCapital do
Testamen.tros
Império — Instituo por meus testamenteiros, em primeiro lugar á minha
filha Minervina Brazida de Queiroga,
em segundo ao meu actual adeministrador e procurador no Rio de Janeiro
Jozé Cornelio Martins Pereira, em ter-
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Administração
dos bens

ceiro á Carlos Fortunato de Meirelles
marido de minha neta Francelina —
O meu segundo testamenteiro continuara a administrar os meus bens até
a concluzão do inventario e partilhas

.— Também mandará
dizer uma Capela de Missas por alma
de minha bemfeitora Dona Maria Dorothea Joaquina de Seixas —
;
metade das cazas e chácara em que
moro, pertencendo a outra metade á
Desp.a com a Senhora Dona Francisca de Paula
caza de Ouro Manso de Seixas —
Preto
Declaro que nesta caza do Ouropreto
minha e de Dona Francisca de Paula
Manso deSeixas quatrocentos e oitenta e oito mil reis somente no madeiramento do telhado e mão d'obra despendi em Concertos em o anno de mil
oito centos cincoenta e quatro, e deste
anno em diante tenho gasto talvez
maior quantia em diversos reparos por
ser a caza muito velha, cujas ferias
não estão sommadas por de novo seafferirem novos concertos —
. . . . Rogo ás Justiças Justiças do Império lhe-deem inteiro cumprimento
Ouro Preto dez de Abril de mil oitocentos sessenta e um .—• Doutor Ana— 113

cleto Teixeira de Queiroga — Como
testemunha que este escrevi João Antônio Affonso —
(Fls. 6 a 8)

LOCALIZAÇÃO DA CASA DE MARILIA
RuadaBarra pela parte do Pinheiro (Fls. 302 verso)
17 Dona Maria Dorothea de Seixas testamenteira e
Herdeira do Marechal João Carlos Xavier daSilva
Ferrão tem de frente vinte braças emeya e de fundos sesenta enove braças epartedehum lado com a
rua queseguepara a Capela de Nossa Senhora das
Dores edeoutro com Dona AnnaRicarda Edeclarou
a Proprietária que tem Documento para naõ pagar
Foro por se terem carregado aos moradores de Virasaya

(Fls. 309)

(Autos de inventário do Dr. Anacleto Teixeira de Queiroga
existentes no Cartório do 2" Ofício de Ouro-Préío, letra À ) .
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(Livro de Tombo cia Câmara Municipal, 1830-1883).
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LOCALIZAÇÃO DA CASA DE MARíLIA

NOTAS GENEALÓGICAS

Rua do Calvário (Fls. 251 verso)

Francisco de Seixas da Fonseca, Sargento-mór no
Rio de Janeiro, n. do Lamego e D. Maria da Rocha
Fiusa n. do Rio de Janeiro, foram pais de :

N 71 Herdeiros de Dona Anna Ricarda de Seixas; sua casa tem frente desoibraças e naõ era foreira; parte de um lado com a de Gabriella Fortunata
de Oliveira, e do outro com o Chafariz, e paga oitenta
réis por cada braça epor anno quatrocentos e quatro
réis.
Epara constar lavro o presente.
Eu, Antônio Tassára de Pádua, Secretario, o escrevi.
(Fls. 269)

(Livro de Tombo de Prédios e Terras da Sesmaria Municipal — 1872).
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Fl) Dom Frei João de Seixas da Fonseca, da
Ordem de S. Bento, Bispo Titular de Areópolis, notável compositor sacro.
F2) Sargento-mór Manuel de Seixas da Fonseca f. solteiro em Vila Rica. Ficou sua herdeira a irmã,
abaixo nomeada. No seu testamento declara «ser nobre e sempre ter vivido á lei da nobreza».
F3) D. Francisca de Seixas da Fonseca, n. do
Rio de Janeiro, c. ai em 1727 com o Tenente Bernardo
Xavier da Silva Ferrão, n. de Pernes, Patriarcado de
Lisboa, filho de Bernardo Girão da Maia e D. Catarina da Silva Soteria. Era Cavaleiro do Hábito de
Cristo, Senhor e Administrador de Prazos em sua terra
natal. Um seu irmão veio também para o Brasil, fixou-se em S. Paulo deixando ali descendência. Foi,
por várias vezes, Presidente do Senado da Câmara e
um grande benfeitor da igreja de S. Francisco daquela
— 117

Cidade. (Frei ADALBERTO ORTMANN, O.F.M. — História da Antiga Capela da Ordem Terceira da Penitência de São Francisco em São Paulo, publicação n9 16
da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). O casal teve os seguintes filhos :
N I ) D. Teresa Matilde da Silva Soteria, n. no
Rio de Janeiro e f. em Vila Rica, solteira.
N2) Dr. Francisco Roberto da Silva Ferrão,
n. no Rio de Janeiro, Desembargador da Relação do
Porto, Senhor e Administrador das terras de seu pai.
Casou-se na Bahia e, mudando-se para Portugal, lá
deixou vasta e ilustre descendência.
N3) Dr. Mateus Antônio da Silva Ferrão, também mudou-se para Portugal tendo-se dedicado à magistratura. Casando-se na Bahia, deixou no Reino
vasta descendência.
N4) D. Catarina da Silva Soteria, n. do Rio de
Janeiro, f. em Vila Rica, solteira.
N5) Dr. Bernardo da Silva Ferrão, n. do Rio
de Janeiro, Bel. em Direito Canõnico pela Universidade de Coimbra e Escrivão da Casa de Fundição do
Rio das Mortes. O Dr. DIOGO DE VASCONCELOS na
sua memória, Pessoas Ilustres da Capitania, o inclue
como literato distinto, na época que brilhava a chamada «Escola Mineira», tendo uma tradução da Bíblia
que não foi publicada por ter saído a do Pé. Antônio
Pereira de Figueiredo. Faleceu solteiro em Vila Rica.
N5) Maria Dorotéía Joaquina de Seixas, n. e
batizada na matriz de N. S. da Conceição (Antônio
Dias). C.c. o Capitão Baltazar João Mairinque, a
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27-VII-1765 na Casa Grande, residência dos pais da
noiva. Filhos :
Bnl) Maria Dorotéa Joaquina de Seixas, Marília de Dirceu, n. e batisada na freguesia de N. S. do
Pilar (Ouro Preto) a 8-XI-1767 e f. na freguesia de
N. S. da Conceição (Antônio Dias). Sepultada na
mesma matris, jazigo 11.
Bn2) Ana Ricarda Casimira de Seixas c.c. o Capitão Valeriano Manso da Costa Reis, f. do Dr. Manuel Manso da Costa Reis, F.C.R. e D. Clara Maria
de Castro. Deste casal descendem Manso da Costa
Reis, e alguns ramos de Monteiro de Barros, Monteiro
de Castro, Alvim Nogueira da Gama, Baeta Neves, etc.
Bn3)
Dr. José Carlos Mairinque da Silva Ferrão, Senador do Império pela província de Pernambuco e presidente da mesma. Tomou parte, como mediador, na Revolução de 1817 naquela Província, tendo sido o seu espírito de justiça e prudência, não só
louvado pelo Governo do Príncipe Regente, como apreciado pelos próprios revoltosos. Casou-se em Pernambuco com descendência.
Bn4)

Francisca, f. criança.

Bn5)
Emerenciana Joana Evangelista de Seixas,
c.c. o Capitão Carlos José de Melo. Deste casal procede o Barão de Araújo Gondim, Antônio José Duarte
de Araújo Gondim, diplomata do Império.
Bn6) Coronel Francisco de Paula Mairinque, declarado Benemérito da Pátria, por D. Pedro I. C.c.
Eufrásia de Assis, com vasta descendência na Zona
da Mata.
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N7) Joana Rosa Marcelina de Seixas, c.c. o Sargento-mor de Sabará Manuel da Rocha Brandão, n. de
Pernambuco. Obteve Carta de Brazão de Armas, Nobreza e Fidalguia. Não houve conhecimento deste registro, porém, o Visconde SANCHES DE BAENA a indica
no seu índice Heráldico. Um seu filho, o Capitão-mór
de Vila Rica, Antônio Eulálio da Rocha Brandão, tirou
Carta que se acha registrada em um dos códices da
Câmara Municipal de Vila Rica. Escudo esquartelado : no primeiro a dos Brandões, em campo azul cinco
brandões de ouro acesos postos em sautor ; no segundo
a dos Silvas, em campo de prata um leão de púrpura
armado de azul; no terceiro a dos Ávilas, em campo
de ouro treze arruelas de azul em três palas e no quarto a dos Ferrões, em campo de prata cinco aguilhadas
com ferrões azuis. Timbre : dos Brandões, dois brandões acesos em aspa. E por diferença uma brica de
prata com um trifólio verde. Do casal acima descendem : Rocha Brandão, Peixoto de Melo, Soares de
Moura, Freitas Pacheco, Nogueira (da Gama) Brandão, Bernhauss de Lima, Pereira Ribeiro, Brandão de
Rezende, etc.

oitenta anos, solteiro, deixando todos os seus haveres
para sua sobrinha, Marília, inclusive, a Casa Grande
que adquiriu dos outros herdeiros. Esta casa Marília
a deixou para uma sobrinha que lhe fazia companhia
e um sobrinho que morava no Rio de Janeiro. Teve
uma sorte variada : moradia particular, Hospital Militar e residência dos frades capuchinhos. Em 1928, foi
derrubada por achar-se em ruínas e, no local foi levantado um novo edifício onde funciona, atualmente, a
Escola Normal e o Grupo Escolar, Marília de Dirceu.
N10) Isabel Feliciana Narcisa de Seixas, c.c. o
Sargento-mor de Vila Rica, Francisco Sanches Brandão, n. de Pernambuco e irmão do Sargento-mor Manuel da Rocha Brandão. Obteve Carta de Brasão de
Armas registrada em Lisboa e em um dos códices da
Câmara Municipal de Vila Rica. Deste casal procedem : Brandões e Silva Brandões, vários outros ramos
do Serro, sulmineiros, rio-grandenses do sul, paulistas,
cariocas, etc.

N8) Antônia Cláudia Casimira de Seixas c.c. o
Tenente Luís Antônio Saião, f. do Coronel José Luís
Saião e Catarina de Velasco Molina. São seus descendentes os Viscondes de Niterói e Sabará, respectivamente, Francisco de Paula de Negreiros Saião Lobato e João Evangelista de Negreiros Saião Lobato.
N9) Marechal Frei João Carlos Xavier da Silva
Ferrão, Cavaleiro Professo na Ordem de Cristo, Ajudante de Ordens do Governo. Faleceu com mais de
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Inventário dos bens de D. Maria Dorotéa Joaquina de Seixas,
Marília de Dirceu, no mesmo Cartório.
Observação :

FONTES
Impressos

Estas pequenas notas sobre a família de Marília representam
uma ligeira homenagem à sua memória. Para maior interesse
foram incluídas algumas famílias que descendem, também, dos
Ferrões, que no caso é a varonia. No entanto, como ela assinava
o sobrenome materno, foi destacada esta parte. Aliás era um uso
comum na fidalguia portuguesa : os homens continuavam o apelido
paterno e as mulheres o materno. Seria interessante uma ampliação
maior dessas notas, no entanto, as pesquisas desta ordem demandam um trabalho, intenso e cuidadoso, que ainda não foi possível
de ser realizado.

Tomás Brandão — Marília de Dirceu.
Cônego Raimundo Trindade — Velhos Troncos Ouropretanos.
Silva Leme -— Genealogia Paulistana.
Artur Rezende •— Genealogia dos Fundadores de Cataguazes.
Artur Rezende — Genealogia Mineira.
Revista do Arquivo Público Mineiro — (Coleção)
Revista Geneatógica Brasileira — (Coleção)
Anuárío Genealógico Brasileiro — (Coleção)
Manuscritos
Livros vários de assentos de batismos, casamentos, óbitos e
testamentos das matrizes de N. S. do Pilar e da Conceição.
Testamento do Tte. Mestre de Campo General Bernardo Xavier da Silva Ferrão, Cartório do l' Oficio de Ouro
Preto.
Testamento do Marechal Frei João Carlos Xavier da Silva
Ferrão, mesmo Cartório.
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GONZAGA, Tomás Antônio — Marilia de Dirceu e mais poesias.
Prefácio e notas do prof. M. Rodrigues Lapa. Ed. da Livraria
Sá da Costa. Lisboa.
GONZAGA, Tomás Antônio — Marilia de Dirceu. Introdução de
J. Norberto de Sousa e S. Livraria Garnier, 1862, vol. I. Rio
de Janeiro.
LIMA, Mario de — Esboço da História Literária de Minas.
LIMA, Júnior, Augusto de — O amor infeliz de Dirceu e Marilia.

BIBLIOGRAFIA SOBRE MARÍL1A DE DIRCEU
ALENCAR. Gilberto de — Cidade do Sonho e da Melancolia.
9

BANDEIRA, Manuel — Guia de Ouro Preto. Ed. do SPHAN, n 2.
BANDEIRA, Manuel — Cuide d'Ouro Preto. Traduction, notes et
bibliographie par Michel Simon. Ed. do M.R.E.

Rio BRANCO, Barão do — Efemérides Brasileiras. Ed. do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, anotada por Basílio
de Magalhães.
Rio BRANCO. Barão do — Efeméirdes Brasileiras. Vol. VI das
Obras Completas, Ed. do M.R.E. anotada por Rodolfo Garcia.
ROMERO, Silvio — História da Literatura Brasileira. 4* ed. vol. II.
SANTOS, Lúcio dos — A Inconfidência Mineira.

BLAKE, Sacramento — Dicionário Bibliográfico Brasileiro, vol. 7.

SILVA, Artur Resende Vieira e Silva — Genealogia dos Fundadores de Cataguazes.

BRANDÃO, Beatrir Francisca de Assis — Cantos da Mocidadc,
vol. I, 1858. Apud Coletânea de Autores Mineiros, organizada por Mario de Lima — Vol. I — Escola Mineira. Poetas.
Pré-român ticos.

SILVA, Artur Resende Vieira e Silva — Genealogia Míne/rs, vol. II,
2" parte.

BRANDÃO, Tomás -- Marilia de Dirceu.
1932. B.H.

Tipografia Guimarães.

CASTRO, Machado de — A Inconfidência
Arquivo Público Mineiro», vol. VI.

Mineira.

«Revista do

DELAMARE, Alcibiades — Vila Rica. Editora Nacional.
FERRER, Gilberto — A fotografia no Brasil e um dos mais dedicados servidores; Marc Ferraz (1843-1923. «Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional», n" 10. Fotografia
n' 28 e notas explicativas à pág. 299.
GONZAGA, Tomás Antônio — Obras Completas, ed. critica de Rodrigues Lapa. Coleção «Livros do Brasil», vol. 5'. Editora
Nacional.
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TRINDADE, Cônego Raimundo - - Velhos Troncos Oitropretanos.
Título Seixas.
VEIGA, J. P. Xavier da — Efemérides Mineiras.

Vol. I.

REVISTAS
«Anais da Biblioteca Nacional» — Vol. LXIX.
«Anais da Biblioteca Nacional» — Vol. LI V (Arquivo da Casa
Imperial do Brasil, vol. I).
«Revista do Arquivo Público Mineiro» — Vol. III.
«Revista do Arquivo Público Mineiro» — Vol. VI.
«Revista do Arquivo Público Mineiro» — Vol. VII.
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