
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
℘ ARQUIVO HISTÓRICO DR. WALDOMIRO BENEDITO DE ABREU℘

VERBETE: Pindamonhangaba, 31 de dezembro de 1856. Autos de Prestação de Conta Testamentária, 
sendo  testador  o  Barão  de  Paraibuna,  Custódio  Varella  Lessa,  e  Testamenteiro/Inventariante  a 
Baronesa de Paraibuna,  Benedita  Emilia  Salgado Lessa. Os documentos  constituem-se de 5(cinco) 
Certidões de termos de quitação, datados de fevereiro de 1857, passados pelo Escrivão de Órfãos, e de 
um grande numero de recibos referentes ao cumprimento das verbas testamentárias.

COTA: Pindamonhangaba, AHWBA-PMP-CPO-JM, Cx.189, Doc.26. O conjunto de documentos é composto 
de um total de 73 fólios, (faltando os 15 primeiros), com um em branco entre os de nº 54 e 55, e com mais 3 em 
branco no final. Documento inédito. Transcrição paleográfica de Silvia Maria Pereira Novais, Aline Pinto Alves 
e Jurandyr Ferraz de Campos.

[Fol. 16r]

Nº. 1.|1
Candido Marcondes de Andrade Ser|2
ventuario Vitalicio do Officio de|3
Escrivão de Orphaõs desta Cidade|4
de Pindamonhangaba e Seu Ter|5
mo por S. M. I. que Deos Guarde|6

etc|7
Certifico que revendo em meo Car|8
torio os Autos de Inventario que Se|9
fés pelo fallecimento do Excellentissi|10

mo Barão de Parahybuna, no|11

mesmo Se Acha o termo de qui|12

tação passado pelo herdeiro Anto|13

nio Joaquim Gomes Varella e Sua|14

mulher, o qual he do theor Seguin|15

te = Aos trinta de Dezembro de mil|16

Oitocentos e cincoenta e Seis, nes|17

ta Cidade de Pindamonhangaba|18

em meu Cartorio comparecêo pre|19

zente digo comparecêo João Ba|20

ptista de Paiva Baracho, como|21

Procurador batante do Capitão|22

Antonio Joaquim Gomes Varella|23

e Sua mulher Dona Maria Le|24

opoldina Marcondes, pela Pro|25

curação que aprezentou, e que|26

se Vé retro, e por elle me foi dito|27

perante as testemunhas abaixo|28

assignadas, que dava com|29

authorização de Seus constituintes|30

conforme a procuração que apre|31

zentou, plena e geral quitação|32

a Excellentissima Viuva inve|| |33



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
℘ ARQUIVO HISTÓRICO DR. WALDOMIRO BENEDITO DE ABREU℘

[Fol. 16v]

inventariante Baroneza da Para|1
hybuna, assim de trinta e dois con|2
tos duzentos digo trezentos e nove|3
mil novecentos e Secenta e Oito|4
reis, Oitocentos e Oitenta, mil Oi|5
tenta avos, provenientes da legi|6
tima paterna de Seus Constituin|7
tes, não conprehendida a da res|8
tituição testamentaria, e do le|9
gado que lhe fôra deixado pelo fal|10

lecido Pai e Sogro dos mesmos,|11

mais tãobem dezenove Con|12

tos duzentos e Secenta mil Seis|13

centos e trinta e nove reis, Seis|14

centos e quarenta e treis mil|15

Oitenta avos, provenientes da|16

legitima e terça materna e|17

legitima paterna inherentes|18

a Citada restituição; Somando|19

estas duas Cifras cincoenta e hum|20

Contos quinhentos e Setenta mil|21

Seiscentos e Oito reis, quatrocen|22

tos e quarenta e treis, mil Oitenta|23

ávos, importancia, repito, dos|24

quinhões que aos Seus constitu|25

intes couberão no Inventario|26

e partilhas do finado Pai e Sogro,|27

os quais receberão digo recebiam|28

os beñs descriptos no pagamen|29

to respectivo, incluzive huma|30

Ordem a favor de Seus constituin|31

tes, de Vinte cinco contos quatro|| |32
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[Fol. 17r]

quatrocentos e Secenta e treis mil|1
trezentos e Secenta e dois reis, Se|2
tenta e Sete, duzentos e Setenta|3
ávos dinheiro que aos Seus cons|4
tituintes fora adjudicado / Saca|5
da na data de hoje pela dita in|6
ventariante Contra Carnelio|7
Filho e Irmão, do Rio de Janeiro|8
E por estarem Seos constituintes|9
pagos segundo as referidas par|10

tilhas pedia me lhe tomasse o|11

prezente termo pelo qual dava|12

plena e qual quitação, E por|13

assim me ter dito lhe passei o|14

prezente trrmo que Sendo ele li|15

do achou estar comforme com|16

o que havia dito e assignou com|17

as testemunhas prezentes   Doutor|18

Antonio Faustino Cezar e Ni|19

coláo de Andrade [?]Tavares, e Eu Can|20

dido Marcondes de Andrade Escri|21

vão que o escrevi = João Baptista,|22

de Paiva Baracho = Nicoláo de|23

Andrade Tavares = Antonio Fausti|24

no Cezar = Segundo assim Se con25

tinha em dito termo de quitação|26

que aqui bem e fielmente dou por|27

Certidão; Pindamonhangaba|28

doze de Fevereiro de mil OitoCentos e|29 R   1$120
cincoenta e Sete Eu Candido Marcon|30 B-    $600
des de Andrade Escrivão que o escrevi|31       1$720
e assigno|32    Andrade
        Candido Marcondes de Andrade|| |33

______________________________________
Nota: o fólio 17v está em branco
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[Fol. 18r]
Nº 2.|1

Candido Marcondes de Andrade Ser|2
ventuario Vitalicio do Officio de|3
Escrivão de Orphaõs desta Cidade|4
de Pindamonhangaba Seo Ter|5
mo por S. M. I. que Deos Quarde|6

Etc|7
Certifico que revendo em meu Car|8
torio os autos de Inventario que Se|9
fés pelo fallecimento do Excellen|10

tissimo Barão de Parahibuna|11

no mesmo acha Se o termo de|12

quitação passado pelo Coherdeiro|13

Jose Joaquim de Souza Braga|14

Como Cabeça de Sua mulher Dona|15

Maria Justinianna Lessa cuja|16

quitação he do theor Seguinte = |17

Aos Onze e Fevereiro de mil Oitocen|18

tos e cincoenta e Sete nesta Cida|19

de de Pindamonhan gaba em|20

meu Cartorio Comparecerão pre|21

zentes o Coherdeiro Jose Joaquim|22

de Souza Braga e Sua mulher|23

Dona Maria Justinianna Les|24

Sa e por elles me foi dito peran|25

te as duas testemunhas abaixo|26

assignadas que davão plena e|27

geral quitação a Excellentissi|28

ma Viuva Inventariante|29

Baroneza da Parahibuna, assim|30

de Vinte nove Contos novecentos|31

e nove mil novecentos e Secen|32

ta e Oito reis, Oitocentos e Oiten|| |33
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[Fol. 18v]

Oitenta, mil Oitenta ávos prove|1
niente de Suas legitimas paterna|2
não conprehendida a da resti|3
tuição testamentaria e dos lega|4
dos que lhes forão deixados, e a|5
Seus filhos, pelo fallecido Seu|6
Pai e Sogro, mais tãobem de|7
dezenove Contos duzeentos e Se|8
centa mil Seiscentos e trinta e|9
nove reis, Seiscentos e quarenta|10

e treis, mil Oitenta ávos, prove|11

nientes de Suas legitima e terça|12

materna, encluzive a parte|13

pertencente aos nétos do inven|14

tariado filhos do fallecido Jose Pin|15

to Rabello Pestanna, e legitima|16

paterna inherentes a Citada res|17

tituição; Sommando estas duas|18

Cifras, quarenta e nove Contos|19

cento e Setenta mil Seiscentos|20

e Oito reis, quatrocentos e qua|21

renta e treis mil Oitenta ávos|22

importancia, repetimos, dos|23

quinhões que nos Couberão e|24

aos netos referidos no inventario|25

e partilhas do finado nosso Pai e|26

Sogro, os quais recebemos em os|27

beñs descriptos no pagamento|28

respectivo, encluzive huma|29

ordem a nosso favor de Vinte cinco|30

Contos duzentose cincoenta e|31

hum mil trezentos e Secenta e dois|| |32
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[Fol. 19r]

dois reis Setenta e Sete duzentos e Se|1
tenta Avos / dinheiro que nos fôra|2
adjudicado / Sacada na data|3
de hoje pela dita Inventariante|4
Contra Cornelio Filho e Irmão, do|5
Rio de Janeiro,  E por esterem pagos|6
e Satisfeitos me pedirão lhes pas|7
SaSe digo lavraSe o prezente ter|8
mo nestes autos para constar|9
o qual lhes passei e lhes li e por|10

acharem estar conforme com|11

o que tinhão dito assignarão|12

com as testemunhas prezentes|13

Eu Candido Marcondes de Andra|14

de Escrivão que o escrevi = Jose Jo|15

aquim de Souza Braga = Maria|16

Justinianna Lessa = Benedicto|17

Gomes de Araujo = Jose Monterio|18

Rólla = Segundo assim Se continha|19

em dito termo de quitação que|20

aqui bem e fielmente extrahi por|21

Certidão do proprio Original ao|22

qual me reporto   Pindamonhan|23

gaba treze de fevereiro de mil Oito|24

centos e cincoenta e Sete Eu Can|25

dido Marcondes de Andrade Es|26

crivão de Orphãos que o escrevi e|27 Po    600
assigno //|28 R   1:080

      1:680
        Andrade

     Candido Marcondes de Andrade|| |29

______________________________________
Nota: o fólio 19v está em branco.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
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[Fol. 20r]
Nº. 3.|1

Candido Marcondes de Andrade|2
Serventuario Vitalicio do Officio de|3
Escrivão de Orphãos desta Cidade|4
de Pindamonhangaba e Seu Ter|5
mo por S. M. I. que Deos Quarde|6

etc|7
Certifico que revendo em meo Car|8
torio os Autos de inventario que|9
Se fés pelo fallecimento do Excellen|10

tissimo Barão da Parahybuna|11

no mesmo Se acha e termo de|12

quitação passado pelo herdeiro Dou|13

tor Jose Gomes Varella Lessa e Sua|14

mulher, o qual he do theor Seguin|15

te = Aos dezeSeis de Dezembro de|16

mil Oitocentos e cincoenta e Seis|17

nesta Cidade de Pindamonham18

gaba em meo Cartorio compare|19

cêo prezente o Doutor Jose Gomes|20

Varella Lessa e por elle me foi|21

dito perante as duas testemunhas|22

abaixo assignadas que pelo prezen|23

te termo dava plena e geral qui|24

tação a Excellentissima Baroneza|25

da Parahybuna inventariante|26

dos beñs de Seu Cazal da quantia|27

de quarenta e dois Contos duzentos|28

e quarenta e quatro mil cento|29

e Vinte reis, duzentos e cincoen|30

ta e Sete, duzentos e Setenta ávos|31

pelo pagamento que lhes fôra fei|32

to nas partilhas Constantes dos|| |33
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[Fol. 20v]

destes autos pelo fallecimento de|1
Seu Pay o Excellentissimo Barão|2
da Parahybuna;. a Saber Vinte|3
nove Contos trezentos e quarenta|4
e treis mil Seis Centos e Vinte Oito|5
reis, mil e Vinte Cinco, mil oiten|6
ta avos proveniemtes de Sua legi|7
tima paterna e dos legados que|8
lhes forão deixados e a Seus filhos|9
pelo fallecido Inventariado, alem|10

de trinta e treis mil Seiscentos e|11

Secenta reis cento e quarenta e|12

cinco mil Oitenta avos por Sal|13

do de doze Contos novecentos e|14

trinta e quatro mil cento e cin|15

coenta e dois reis, cento e quarenta|16

e Oito mil Oitenta avós, proveni|17

emtes de Suas ligitimas materna|18

e paterna na restituição declara|19

da em testamento de Seu finado|20

Pai, cujas ultimas Addições|21

perfazem o total assima decla|22

rado de quarenta e dois Contos du|23

zentos e quarenta e quatro mil|24

cento e Vinte reis, duzentos e cin|25

cincoenta e Sete, duzentos e Setente|26

avos, que efectivamente recebêo|27

em beñs do monte paterno e da|28

Citada restituição Conforme|29

o Seu pagamento ao qual Se|30

reportava incluzive huma Or|31

dem a Seu favor de Vinte treis Con|| |32
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[Fol. 21r]

contos Setecentos e Vinte Seis mil|1
cento e quarenta e Oito reis, cento|2
e Seis, cento e trinta e cinco avos,|3
Sacada com data de hontem quin|4
ze do Corrente Mêz pelo Inventa|5
riante Contra Cornelio filho e|6
Irmão, dando Se por este termo|7
de quitação por pago e Satisfeito|8
de Seu referido pagamento, e de co|9
mo assim o disse me pedio lhe|10

lavraSe o prezente termo que|11

lhes li   achou estar conforme|12

com o que havia dito   aceitou e|13

assignou com as testemunhas|14

prezentes   Doutor Antonio Faus|15

tino Cezar e Nicolào de Andrade[?]|16

Tavares e Eu Candido Marcon|17

des de Andrade Escrivão de Orphãos|18

que o escrevi = Jose Gomes Varella|19

Lessa = Antonio Faustino Cezar = |20

Nicoláo de Aró de [?] Tavares = Se|21

gundo assim Se continha em di|22

to termo de quitação que aqui|23

bem e fielmente extrahi por Certi|24

dão do proprio Original ao qual me|25

reporto   Pindamonhangaba doze|26

de fevereiro de mil Oitocentos e|27

cincoenta e Sete  Eu Candido Mar|28

condes de Andrade Escrivão de Or|29 1$720
phão que o escrevi e Assigno //|30     Andrade

Candido Marcondes de Andrade|| |31

______________________________________
Nota: o fólio 21v está em branco.
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[Fol. 22r]

Nº.4.|1
Candido Marcondes de Andrade|2
Serventuariu Vitalicio do Officio de|3
Escrivão de Orphãos desta Cidade||4
de Pindamonhangaba e Seu ter|5
mo por S. M. I. que Deus Quarde|6

etc|7
Certifico que revendo em meo Car|8
torio os Autos de Inventario que|9
Se fés pelo fallecimento do Excel|10

lentissimo Barão da Parahybu|11

na no mesmo Se acha o ter|12

mo de quitação passada pelo her|13

deiro Manuel Gomes Varella Les|14

Sa e Sua mulher cujo termo he|15

do theor Sequinte = Aos trinta e|16

hum de Dezembro de mil Oitocentos|17

e Cincoenta e Seis em meo Car|18

torio nesta Cidade de Pindamo|19

nhangaba Comparecerão pre|20

zentes os herdeiros Manuel Go|21

mes Varella Lessa e Sua mulher|22

Dona Anna Maria Marcon|23

des Varella e por elles me foi|24

dito perante as duas testemu|25

nhas abaixo assignadas que|26

pelo prezente derão plena e geral|27

quitação a Excellentissima Viuva|28

Inventariante Baroneza da Para|29

hybuna, assim de Vinte Oito Con|30

tos novecentos e nove mil no|31

vecentos e Secenta e Oito reis, oi|32

tocentos e Oitenta mil Oitenta|| |33
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℘ ARQUIVO HISTÓRICO DR. WALDOMIRO BENEDITO DE ABREU℘

[Fol. 22v]

Oitenta mil Oitenta avos pro|1
Veniemtes de Sua legitima pa|2
terna não comprehendida a|3
da restituição testamentaria|4
e dos legados que lhes forão dei|5
xados, e a Seus filhos pelo Seu fal|6
lecido Pai e Sogro o Excellentissi|7
mo Barão da Parahybuna,|8
mais tãobem de dezenove con|9
tos duzentos e Secenta mil Seis|10

centos e trinta e nove reis, Seis|11

centos e quarenta e treis, mil|12

Oitenta ávos preveniemtes de Sua|13

legitima e terça materna, e legi|14

tima paterna inherentes a Cita|15

da restituição; Sommando estas|16

duas Cifras quarenta e Oito con|17

tos cento e Setenta mil Seiscentos|18

e Oito reis, quatro contos e quaren|19

ta e treis mil Oitenta ávos im|20

portancia, que, repetião, dos qui|21

nhões que lhes Couberão no in|22

Ventario e partilhas de Seu finado|23

Pai e Sogro, os quais receberão|24

em os beñs descriptos no paga|25

mento respectivo, incluzive hu|26

ma Ordem em Seu favor de qua|27

torze Contos Secenta e quatro mil|28

Setecentos e dois reis, Setenta e Sete,|29

duzentos e Setenta ávos / dinhei|30

ro que lhes fora adjudicada|31

| Sacado na data de hoje pela|| |32
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[Fol. 23r]

pela dita Inventariante Contra|1
Cornelio Filho e Irmão do Rio de Ja|2
neiro. E por estarem pagos pedi|3
rão-me que lhes lavrase o presen|4
te termo que Sendo lhes lido digo|5
que Servirá de plena e geral qui|6
tação e por assim terem dito|7
lhes lavrei o prezente termo que|8
Sendo lhes lido acharão estar|9
conforme e assignarão com|10

as testemunhas prezentes   Dou|11

tor Antonio Faustino Cezar|12

e Nicoláo de Aréde [?] Tavares e|13

Eu Candido Marcondes de|13

Andrade Escrivão que o escrevi|14

Manoel Gomes Varella Lessa|15

= Anna Maria Marcondes Va|16

rella = Antonio Faustino Cezar,|17

Nicoláo de Arede [?] Tavares = Sequin|18

do assim Se continha em dito ter|19

mo de quitação que aqui bem|20

e fielmente extrahi do proprio|21

Original ao qual me reporto|22

Pindamonhangaba treze de|23

Fevereiro de mil Oitocentos e|24

cincoenta e Sete Eu Candido|25 1$680
Marcondes de Andrade Escrivão|26    Andrade
de Orphãos que o escrevi e assigno// |27

Candido Marcondes de Andrade| ||28

______________________________________
Nota: o fólio 23v está em branco.
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[Fol. 24r]

Nº.5.|1
Candido Marcondes de Andrade Ser|2
Ventuario Vitalicio do Officio de Es|3
crivão de Orphãos desta Cidade|4
de Pidamonhangaba e Seu Termo|5
por S. M. I. que Deos Quarde|6

etc|7
Certifico que revendo em meu|8
Cartorio os autos de Inventario|9
que Se fés pelo fallecimento do|10

Excellentissimo Barão da Pa|11

rahybuna no mesmo a fo|12

lhas Se acha o termo de qui|13

tação passado pelo herdeiro|14

Capitão Jose Moreira Cezar e|15

Sua mulher, Cujo termo he do|16

Theor e forma Seguinte = Aos|17

Dezenove de Janeiro de mil Oito|18

centos e Cincoenta e Sete nesta|19

Cidade de Pindamonhangaba|20

em meu Cartorio comparecêo|21

prezente e o coherdeiro Capitão|22

Jose Moreira Cezar e Sua mu|23

lher Dona Anna Jacintha|24

Marcondes Lessa e por- elles me|25

foi dito perante as duas testemu|26

nhas abaixo assignadas que|27

davão plena e geral quitação|28

a Excellentissima Baroneza|29

digo a Excellentissima Viuva|30

Inventariante Baroneza da Pa|31

rahybuna das treis Sequintes|32

Addições Vinte nove contos Sete| ||33
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℘ ARQUIVO HISTÓRICO DR. WALDOMIRO BENEDITO DE ABREU℘

[Fol. 24v]

Setecentos e nove mil nove cen|1
tos e Secenta e Oito reis, Oitocen|2
tos e Oitenta, mil Oitenta avos|3
provenientes de Sua legitima|4
paterna não comprehendida|5
a da restituição testamentaria|6
e dos legados que lhes forão deixa|7
dos e a Seus filhos pelo Seu fal|8
lecido Pai e Sogro, dezenove con|9
tos duzentos e Secenta mil Seis|10

centos e trinta e nove reis, Seis|11

centos e quarenta e treis, mil|12

Oitenta ávos, provenientes de|13

Sua legitima e terça materna,|14

incluzive a parte pertencente|15

aos netos do Inventariado, fi|16

lhos do fallecido Jose Marcondes|17

Machado e legitima pater|18

na inherentes a Citada restitui| 19

ção, e quatro contos duzentos e|20

hum mil e trezentos reis Sua quo|21

ta não cobrada em tempo, do re|22

manescente da terça materna,|23

Sommando estas treis Cifras cin|24

coenta e treis Contos cento e Setenta|25

e hum mil novecentos e oito re|26

is, quatrocentos e quarenta e|27

treis, mil oitenta avos inpor|28

tancia dos quinhões que lhes cou|29

berão e aos nétos referidos, com|30

prehendida a parte do remanes|31

cente da terça materna no In|| |32
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[Fol. 25r]

Inventario e partilha do finado|1
Pai e Sogro digo do finado Seu Pai|2
e Sogro os quais receberão em os|3
beñs descriptos no pagamento|4
respectivo, incluzive huma ordem|5
em Seu favor de Vinte Seis Contos|6
quinhentos e Secenta e quatro|7
mil Seiscentos e Secenta e dois|8
reis Setenta e Sete, duzentos e Setenta|9
avos / dinheiro que lhes fôra adju|10

dicado / Sacada na data de hoje|11

pela dita Inventariante Contra Cor|12

nelio Filho e Irmão, e por estarmos|13

pagos do referido pagamento que nos|14

fôra feito passamos a prezente qui|15

tação que assgnamos, e de co|16

mo assim o disserâo me pedirão|17

que lhes passaSe o prezente termo|18

que lhes foi por mim lido acha|19

rão estar conforme com o que|20

havião dito e assignão com as tes|21

temunhas prezentes e Eu Candi|22

do Marcondes de Andrade escrivão|23

que o escrevi = Jose Moreira Cezar =|24

Anna Jacintha Marcondes Les|25

Sa = Antonio Faustino Cezar =|26

Nicoláo de Arede[?] Tavares = Segundo|27

assim Se continha em dito termo|28

de quitacão que aqui bem  e fi|29

elmente extrahi por certidão|30

e Vai conforme o original ao|31

qual me reporto Pindamonhan|| |32



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
℘ ARQUIVO HISTÓRICO DR. WALDOMIRO BENEDITO DE ABREU℘

[Fol. 25v]

Pindamonhangaba treze de Fe|1
Vereiro de mil Oitocentos e cinco|2
coenta e Sete Eu Candido Marcon|3
des de Andrade escrivão de Orphãos|4

1$800 que o escrevi e Assigno// |5
     Andrade

Candido Marcondes de Andrade|| |6

______________________________________
Nota: estão faltando os fólios 26, 27 e 28.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
℘ ARQUIVO HISTÓRICO DR. WALDOMIRO BENEDITO DE ABREU℘

[Fol. 29r]

Nº 8 |1
Receby do Illustrissimo Senhor Ignacio Bicudo de Siqueira Salgado, como tes|2
tamenteiro do finado Senhor Barão da Parahibuna, a quantia de seiscen|3
tos mil reis, em uma ordem sobre Cornellio Filho e Irmão, im-|4
portancia, deduzida a decima, do legado em testamento, que me deixara|5
o dito finado Senhor Barão.  Pindamonhangaba 13 de Fevereiro de 1857|6

Reis 600$000 Bemjamim da Cunha Boeno|7

Reconheso verdadeira a letra assignatura do|8
recibo Supra Pindamonhangaba 21 de Fevereiro de 1857   Francisco|9
Marcondes de Oliveira Tabellião o escrevi e assigno|10

em Publico e razo // |11

      Em testemunho [sinal público]   de verdade|12

      Francisco Marcondes de Oliveira|| |13

______________________________________
Notas: 1) no canto superior direiro está: “Nº.=8=160rs|  Pg. Cento e sessenta rs   Pinda| monhangaba 21 de 
Fevereiro de 1857| Marcondes   Alm  ei  da  ”; 2) o fólio 29v está em branco, tendo no canto superior esquerdo o nº 
29, que se refere à numeração da página anterior.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
℘ ARQUIVO HISTÓRICO DR. WALDOMIRO BENEDITO DE ABREU℘

[Fol 31r]

Nº 9 |
Recebi do Illustrissimo Senhor Ignacio Bicu-|1
do de Siqueira Salgado, como tes-|2
tamenteiro do finado Barão da-|3
Parahybuna, a quantia Seiscen-|4
tos mil reis em uma ordem sobre|5
Cornelio, Filho e Irmão, impotancia,|6
dedusidade a decima, do legado em|7
testamento, que me deixára o dito|8
Barão. Pindamonhangaba 13 de Fevereiro de|9
1857.|10

        O P  adr  e Tobias da Costa Resende  |11

R$ 600$000.|12

Reconheco ser verdadeira a letra e assigna|13

tura do recibo Supra Pindamonhangaba 21 de Fevereiro de|14

1857  Francisco  Marcondes de Oliveira Ta|15

bellião o escrevi e assigno em publico e razo // |16

   Em testemunho  [sinal público]  de verdade|17

   Francisco Marcondes de Oliveira|| |  18  
______________________________________
Notas: 1) no alto, a direita, foi colocado, com letra e tinta diferentes, o nº do fólio como 31, quando o correto 
seria o nº 30; 2) no canto superior direiro está: “Nº.=9=160rs| Pg. Cento e sessenta| rs.Pindamonhangaba 21 de| 
Fevereiro de 1857|  Alm  ei  da   |  Marcondes”; 3) no canto inferior direito,com letra e tinta diferentes, está : “Nº. 
6”; 4) o fólio 31v está em branco.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
℘ ARQUIVO HISTÓRICO DR. WALDOMIRO BENEDITO DE ABREU℘

[Fol.31r]

Nº 10 |1

Recebi do Sor Ignacio Bicudo de Oliveira Salgado|2
como testamenteiro do finado Barão de Para|3

‘ hibuna a quantia de duzentos e quarenta-|4
mil reis de Decima correspondente de dous con|5
tos, e quatrocentos mil reis, que o dito finado|6
legara em Seo testamento aos herdeiros do fi|7
nado Jose da Cunha Boeno Godoy a quantia de dous|8
contos de reis e quatrocentos mil reis o fi-|9
lho do Sor Dor Antonio Pedro Teixeira Collec|10

tor: “de Pindamonhangaba 16 de Fevereiro de 1857|11

   o Colletor o Escrivão|12

   Claro Marcondes do Am  ar  al |  13  
João Nepom  uce  no de Alm  ei  da   |14

Reconheco serem verdadeiras as  assigna|15

turas Supra  Pindamonhangaba 21 de Fevereiro|16

de 1857   Francisco Marcondes de|17

Oliveira, Tabellião o escrevi e assigno|18

em publico e razo // |19

   Em testemunho de  [sinal público]   verdade|20

   Francisco Marcondes de Oliveira |21

______________________________________
Notas: 1) na parte inferior, do centro para a direita,  após a linha 21, está: “Nº = 10 = 160 rs.|  Pg. cento e 
Sessenta rs| Pindamonhangaba 21 de Fevereiro de| 1857Alm  ei  da   |  Marcondes “;  2)  no  canto  inferior  direito, 
com tinta e letra diferentes estão: “Nº. 6 e 7”; 3) o fólio 31v está em branco.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
℘ ARQUIVO HISTÓRICO DR. WALDOMIRO BENEDITO DE ABREU℘

[Fol.32r]

Nº. 11.|1

Recebi do Illmos Snr Ignacio Bicudo de|2
Serqueira Salgado a quantia de|3
tresentos e secenta mil reis, valor do|4
legado, dedusida a desima, que dei-|5
xou a minha filha Adelina Mar-|6
condes Teixeira o Exmo Snr Barão|7
da Parahybuna em seu testamento,|8
e por verdade passei o presente por|9
mim feito assignado. Pindamonhangaba|10

14 de Fevereiro de 1857.|11

O S  or   Antonio Pedro Teixeira|  12  

Reconheco ser verdadeira a assignatura|13

supra Pindamonhangaba, 21 de Fevereiro de 1857  Francis|14

co Marcondes de Oliveira  Tabellião o es|15

crevi e assigno em publico e razo// |16

Em testemunho  [ sinal publico]  de vardade|17

  Francisco Marcondes de Oliveira| ||18

______________________________________
Notas: 1) no canto superior direito está: “No=11 =160 rs.| Pg. Cento e sessenta| rs. Pindamonhangaba 21 de| 
Fevereiro de 1857| Alm  ei  da  | Marcondes”;  2) no canto inferior direito, entre as linhas 17 e 18 com tinta e letra 
diferentes está: “Nº. 7”; 3) o fólio 32v está em branco.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
℘ ARQUIVO HISTÓRICO DR. WALDOMIRO BENEDITO DE ABREU℘

[Fol.33r]

Nº. 12.|1
Recebi do Sr Ignacio Bicudo de Siqueira Salgado testamentei|2
ro do finado Exm.mo Sr. Barão da Praibuna, a quantia|3
de cento e oitenta mil rs. para destribuir pellos pobres|4
desta, na forma da verba de Seu testamento; porque com-|5
pri, e Se necessario for juro aos Santos Evangelho. Pin-|6

180$ damonhangaba   10 de Setembro de 1855|7

Barão de Pindam  onhan  g  ab  a  |8

Recebi do Snr Igncaio Bicudo de Siqueira Salgado; Testamen-|9
teiro do finado Exllmo Barão da Parahibuna a quantia de|10

cem mil reis 100$000 rs de esmola que em verbo Testa-|11

mentario deichou o dito finado, e por ter recebido, e para clareza|12

pedir ao Sr. Antonio Salgado Silva este por mim fizese|13

100$     e o meu rogo asignado – Pindamonhangaba 10 de   Sete  m  bro   de 1855|14

280$000 A rrogo de Francisco Vieira do Espirito Santo|15

Antonio Salgado Silva|  16  
Como testamunho prezente que vi receber e aSinar|17

Joaq  ui  m Antonio de Mello [  ?  ]|  18  
Reconheco serem verdadeiras as assignaturas|19

dos recibos supra digo Supra Pindamonhangaba 21 de|20

Fevereiro de 1857 Francisco Marcondes de|21

Oliveira Tabellião o escrevi e assigno em|22

publico e razo//|23

Em testemunho     [sinal público]     de verdade|24

   Francisco Marcondes de Oliveira|| |25

______________________________________
Notas: 1) no canto superior direito está: “No=12 =160 rs.| Pg. Cento e sessenta rs.| Pindamonhangaba 21 de 
Fevereiro| de 1857 Alm  ei  da  | Marcondes”; 2) o fólio 33v está em branco.

[Fol. 34r]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
℘ ARQUIVO HISTÓRICO DR. WALDOMIRO BENEDITO DE ABREU℘

Nº 13 |

Recebi do Snor. Ignacio Bicudo de Siqueira Salgado. como Testa-|
menteiro do finado Barão da Parahibuna, a esmóla de cin=|
enta mil reis, pequena parte da quantia que este deixára|
em testamento, para ser deStribuida pelos póbres, como|
eu.   Pindamonhangaba 29 de fevereiro 1856.|

Rs 50$000 Jose Francisco [  ?  ] de Castro   [?]

Reconheco verdadeira assignatura Supra|
Pindamonhangaba ,21 de Fevereiro de 1857   Francisco Mar|
condes de Oliveira   Tabellião o escrevi e assi|
gno em publico e razo//

Em testemunho     [sinal público]      de verdade|
Francisco Marcondes de Oliveira| ||

________________________________________
NOTAS: 1) no canto superior direito está: “Nº= 13 = 160 r.s| Pg. cento e Sessenta rs.| Pindamonhangaba 21 de 
Fevereiro| de 1857 Alm  ei  da  | Marcondes”; 2) o fólio 34v está em branco.

[Fol. 35r] Nº.14.|1



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
℘ ARQUIVO HISTÓRICO DR. WALDOMIRO BENEDITO DE ABREU℘

Recebÿ do Snr Ignacio Bicudo de Siqueira|2
Salgado a quantia de cem mil reis|3
que o mesmo Snr na qualidade de Testamenteiro|4
do Exmo Snr Barão da Prahibuna com|5
forme a verba Testamentaria do mesmo|6
deo de Esmola a minha Filha orfão|7
de Nome Maria da Conceição Cezar|8
Natural da Provinçia do Rio grande do|9
Sul, Filha Legitima do falecido|10

meo Marido Henrique Siriaco de|11

Siqueira Cezar.  É por ter recebido dita|12

quantia e Ser minha dita Filha de menor|13

idade passo por ella o prezente reçibo ro=|14

gando ao Sr Benedicto Gomes de Araujo|15

este por mim escrevesse  sendo por mim toca [?]|16

Somentes aSignado perante as testemunhas|17

abaixo aSignadas. Pindamonhangaba 27|18

de Janeiro de 1857|19

Francisca Candida Goularte|20

Como Testemunha que este fis e via|21

Signar.    Benedito Gomes de Ar  auj  o  |22

Como testemunha prezente|23

   Antonio Faustino Cezar|24

Como Testemunho   Jose Polycarpo de Souza Mendes |25

Reconheco serem verdadeiras as aSignaturas|26

Supra Pindamonhangaba 21 de Fevereiro de 1857 Francisco|27

Marcondes de Oliveira  Tabellião o escrevi e assigno em|28

publico e razo Eu //  Em testemunho  [sinal público]  de verdade|29

Francisco Marcondes de Oliveira|| |30

______________________________________
Notas: 1) no canto superior direito está: “No=14 =160 rs.| Pg. Cento e sessenta rs.| Pindamonhangaba 21 de| 
Fevereiro de| 1857 Alm  ei  da  | Marcondes”;  2) o fólio 35v está em branco.

[Fol. 36r]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
℘ ARQUIVO HISTÓRICO DR. WALDOMIRO BENEDITO DE ABREU℘

Nº.15.|1
Recebi do Sor Ignacio Bicúdo de Sequeira Salgado,|2
como Testamenteiro do finado Barão da Parahi|3
buna, a esmóla de cincoenta mil reis, peque-|4
na parte da quantia que este lagára, para|5
ser distribuida pela clásse póbre. Pindamonhangaba|6
28 de Janeiro de 1857.|7

Rs 50$000 A Rogo de Maria Moreira|8
Cezar Antonio Ro  dr  i  gue  z Salgado  |9

Como Testemunha Prezente Antonio Salgado Silva|10

Reconheco verdadeiras as assignatu|11

ras Supras Pindamonhangaba 21 de Fevereiro de 1857|12

Francisco Marcondes de Oliveira Ta|13

bellião o escrevi e assigno em publico|14

e razo // |15

Em Testemunho   [sinal publico]   de verdade|16

Francisco Marcondes de Oliveira| ||17

______________________________________
NOTAS: 1) no canto superior direito está: “No=15 =160 rs.| Pg. Cento e sessenta rs.| Pindamonhangaba 21 de| 
Fevereiro| de 1857 Alm  ei  da  | Marcondes”; 2) o fólio 36v está em branco.

[Fol. 37r]
Nº.16.|1

Recebi do Sor Ignacio Bicúdo de Siqueira Salgado,|2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
℘ ARQUIVO HISTÓRICO DR. WALDOMIRO BENEDITO DE ABREU℘

como testamenteiro do Barão da Parahibuna,|3
a esmóla de Cem mil reis, pequena parte da quantia|4
que este legára em testamento, para Ser distribui-|5
da pela classe póbre. Pindamonhangaba 28 de Janeiro|6
de 1857.|7

A Rogo de Maria Correa da Silva|8
Rs 100$000 Antonio Rodrigues Salgado|9
Como Testemunha prezente Antonio Salgado Silva|| |10

________________________________________
NOTA: 1) no canto superior direito está: “Nº= 16 = 160 r.s| Pg. cento e Sessenta rs.| Pindamonhangaba 21 de 
Fevereiro| de 1857 Alm  ei  da  | Marcondes”.

[Fol. 37v]
________________________________________
NOTA: na margem direita, proximo ao centro do fólio, da esquerda para direita está a assinatura: “P e. Jozé 
Joaquim Cardozo.”



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
℘ ARQUIVO HISTÓRICO DR. WALDOMIRO BENEDITO DE ABREU℘

[Fol. 39r]
Nº.18.|1

Recebi do Snr Ignacio Bicudo de Segueira Salgado|2
como Testamenteiro do finado Barão da Parahibuna, a esmó-|3



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
℘ ARQUIVO HISTÓRICO DR. WALDOMIRO BENEDITO DE ABREU℘

la de cincoenta mil reis, pequena parte da quantia|4
que este legára em testamento, para ser destribuida pela|5
classe póbre.   Pindamonhangaba 28 de Janeiro de 1857.|6
Rs 50$000,   A rogo de Maria Fortunata da Silva|7

   Joze Monteiro Rólla|8
Testemunha prezente   Manuel Ign  a  c  i  o Corr  ei  a Lemes  |9

     Reconheco verdadeiras as assignaturas|10

Supra Pindamonhangaba 21 de Fevereiro de 1857   Francisco|11

Marcondes de Oliveira Tabellião o escrevi|12

e assigno em publico e razo // |13

Em testemunho         [sinal público]      de verdade|14

Francisco Marcondes de Oliveira|| |15

________________________________________
NOTAS: 1) esta faltando o documento nº 17, do fólio de nº 38; 2) No canto superior direito está: “Nº= 18 = 160 
r.s| Pg. cento e Sessenta rs.| Pindamonhangaba 21 de Fevereiro| de 1857 Alm  ei  da  |  Marcondes”; o fólio 39v está 
em branco.

[Fol. 40r]
Nº.19.|1

Recebi do Snr.Ignacio Bicudo de Serqueira Salgado,|2
como Testamenteiro do finado do Barão da Parahibuna, a|3
esmóla de Vinte mil reis, pequena da quantia que|4



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
℘ ARQUIVO HISTÓRICO DR. WALDOMIRO BENEDITO DE ABREU℘

este legara em testamento; para ser destribuida pela classe|5
póbre   Pindamonhangaba 28 de Janeiro de 1857.|6

A rogo de Maria do Carmo Bernarda|7
Rs 20$000 Joze Monteiro Rólla|8

      Testemunho prezente Manoel Ign  aci  o Corr  ei  a Lemes  |9

Reconheco serem verdadeiras as assignatu|10

ras Supra Pindamonhangaba 21 de Fevereiro de 1857 Fran|11

cisco Marcondes de Oliveira, Tabellião|12

o escravi e assigno em publico e razo // |13

Em testemunho     [sinal publico]    de verdade|14

Francisco Marcondes de Oliveira|| |15

______________________________________
NOTAS: 1) no canto superior direito está: “No= 19 =160 rs.| Pg. Cento e sessenta rs.| Pindamonhangaba 21 de 
Fevereiro| de 1857   Alm  ei  da  | Marcondes”; 2) o fólio 40v está em branco.

[Fol. 41r]

Nº. 20.|1

Recebi do Snro. Ignacio Bicúdo de Sequeira Salgado,|2
como Testamenteiro do finado Barão da Parahibuna a|3
esmóla de quarenta mil reis, pequena parte da quan-|4



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
℘ ARQUIVO HISTÓRICO DR. WALDOMIRO BENEDITO DE ABREU℘

tia que este legára em testamento; para ser destribida|5
pela classe póbre.   Pindamonhangaba 28 de Janeiro|6
de 1857.   A rogo de Marianna de Quadra|7
Rs 40$000,   Joze Monteiro Rólla|8
Testemunha prezente Manoel Ign  a  c  i  o Corr  ei  a Lemes  |9

Reconheco verdadeiras assignaturas|10

Supra Pindamonhangaba 21 de Fevereiro de 1857  Francis|11

co Marcondes de Oliveira Tabellião o es|12

crevi e assigno em publico e razo //|13

Em testemunho   [sinal publico]   de verdade|14

Francisco Marcondes de Oliveira|| |15

______________________________________
NOTAS: 1) no canto superior direito está: “No = 20 =160 rs.| Pg. Cento e sessenta rs.| Pindamonhangaba 21 de 
Fevereiro| de 1857   Alm  ei  da  | Marcondes”; 2) o fólio 41v está em branco.

[Fol. 42r]

Nº 21.

Recebi do Snro. Ignacio Bicúdo de Sequeira Salgado,|2
como Testamenteiro do finado Barão da Parahibuna, a|3
esmóla de Vinte mil reis pequena parte da quantia|4



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
℘ ARQUIVO HISTÓRICO DR. WALDOMIRO BENEDITO DE ABREU℘

que este legára em testamento; para ser destribuida|5
pela classe póbre.   Pindamonhangaba 28 de Janeiro|6
de 1857.|
Rs 20$000; A rogo de Maria Dolada|7

Joze Monteiro Rólla|8
Como Testemunha presente José Antonio Ferr  eir  a  |9
Reconheco verdadeiras as assignaturas Su|10

pra Pindamonhangaba 21 de Fevereiro de 1857  Francisco|11

Marcondes de Oliveira Tabellião que|12

o escrevi e assigno em publico e razo //|13

______________________________________
NOTAS: 1) no canto superior direito está: “No= 21 =160 rs.| Pg. Cento e sessenta| rs. Pindamonhangaba 21 de 
Fe|vereiro de 1857   Alm  ei  da  | Marcondes”; 2) o fólio 42v está em branco.

[Fol. 43r]

Nº 22.|1

Recebi do Snro. Ignacio Bicúdo de Sequeira Sal-|2
gado; como Testamenteiro do finado Barão da Para-|3



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
℘ ARQUIVO HISTÓRICO DR. WALDOMIRO BENEDITO DE ABREU℘

hibuna, a esmóla de Vinte mil reis, pequena parte|4
da quantia que este legára em testamento, para ser|5
destribuida pela classe póbre.   Pindamunhan-|6
gaba 28 de Janeirode 1857.|7
Rs 20$000;   A rogo da D. Maria Marcondes de Oliveira|8

Joze Monteiro Rólla|9
Testemunha prezente Manoel Ign  a  c  i  o Corr  ei  a Lemes  |10

Reconheco verdadeiras as aSignaturas Supra|11

Pindamonhangaba 21 de Fevereiro de 1857  eu Francisco Marcon|12

des de Oliveira, Tabellião o escrevi assigno|13

em publico e razo // |14

Em testemunho   [sinal puvlico]   de verdade|
Francisco Marcondes de Oliveira|

______________________________________
NOTAS: 1) no canto superior direito está: “No= 22 =160 rs.| Pg. Cento e sessenta rs.| Pindamonhangaba 21 de 
Fevereiro de| 1857 Alm  ei  da  | Marcondes”; 2) o fólio 43v está em branco.

[Fol. 44r]

Nº 23.|1

Recebi do Snro. Ignacio Bicúdo de Sequeira Salgado, como|2
Testamenteiro do finado Barão da Parahibuna, a esmóla de|3
ciunquenta mil reis, pequena parte da quantia que este|5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
℘ ARQUIVO HISTÓRICO DR. WALDOMIRO BENEDITO DE ABREU℘

legára em testamento para ser destribuida pela classe pó|
bre.   Pindamunhangaba   28 de janeiro de 1857.|6
Rs 50$000 – |

A rogo da Ignacia de Soúza|
Jose Monteiro Rólla|

Como Testemunha prezente Francisco Maria de Mesquita|

Reconheco verdadeiras as aSignaturas| 
Supra   Pindamonhangaba 21 de Fevereiro de 1857  eu Francis|
co Marcondes des de Oliveira, Tabellião que|
o escrevi e assigno em publico e razo // |
Em testemunho   [sinal puvlico]   de verdade|
   Francisco Marcondes de Oliveira|

______________________________________
NOTAS: 1) no canto superior direito está: “No= 23 =160 rs.| Pg. Cento e sessenta| rs. Pindamonhangaba 21 de| 
Fevereiro de 1857|  Alm  ei  da  | Marcondes”; 2) o fólio 44v está em branco.

[Fol. 45r]

Nº 24.|1

Recebi do Snro. Ignacio Bicúdo de Sequeira Salgado,|2
como Testamenteiro do finado Barão da Parahibuna, a es-|3
móla de cicoenta mil reis, pequena parte da quantia|4
que este legára em testamento, para ser destribuida pela|5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
℘ ARQUIVO HISTÓRICO DR. WALDOMIRO BENEDITO DE ABREU℘

 classe póbre.   Pindamunhangaba   28 de Janeiro de 1857.|6
Rs 50$000,    A rogo da Snro.D. Ignez Pereira de Tolledo.|7

Jose Monteiro Rólla|8
Testemunha prezente Antonio Marcondes de Ama  ra  l  |9

Reconheco verdadeiras as aSignaturasSupra|10

Pindamonhangaba 21 de Fevereiro de 1857  eu Francisco Marcon|11

des de Oliveira, Tabellião o escrevi e assigno em|12

publico e razo // |13

Em testemunho   [sinal puvlico]   de verdade|14

Francisco Marcondes de Oliveira|15

______________________________________
NOTAS: 1) no canto superior direito está: “No= 24 =160 rs.| Pg. Cento e sessenta.| rs. Pindamonhangaba 21 de| 
Fevereiro de 1857| Alm  ei  da  | Marcondes”; 2) o fólio 45v está em branco.

[Fol. 46r]

Nº 25.|1

Recebi do Sr Ignacio Bicúdo de Sequeira Salgado,como|
Testamenteiro do finado Barão da Parahibuna, a esmóla|
de cicoenta mil reis, pequena parte da quantia que este
legára em testamento, para ser destribuida pela classe póbre.|
Pindamunhangaba   28 de Janeiro de 1857.|6
Rs 50$000,    A rogo Anna Tomazia Gonsalves Salgado|7



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
℘ ARQUIVO HISTÓRICO DR. WALDOMIRO BENEDITO DE ABREU℘

Jose Monteiro Rólla|8
Testemunha prezente Manoel Ignacio Correa Lemes||9

Reconheco verdadeiras as aSignaturasSupra-|10

Pindamonhangaba 21 de Fevereiro de 1857  eu Francisco Mar|11

condes de Oliveira,  Tabellião o escrevi e assi|
gno em publico e razo // |13

Em testemunho   [sinal puvlico]   de verdade|14

Francisco Marcondes de Oliveira|15

______________________________________
NOTAS: 1) no canto superior direito está: “No= 25 =160 rs.| Pg. Cento e sessenta rs.| Pindamonhangaba 21 de 
Fevereiro| de 1857| Alm  ei  da  | Marcondes”; 2) o fólio 46v está em branco.

[Fol. 47r]
Nº 26.|1

Recebi do Snro. Ignacio Bicúdo de Sequeira Sal-|2
gado, como Testamenteiro do finado Barão da Parahibu-|
na, a esmóla de Trinta mil reis, pequena parte da|
quantia|que este legára em testamento, para ser dis-|
tribuida pela classe póbre.   Pindamunhangaba   28|
de Janeiro de 1857.|
Rs 30$000, |
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Mari[a] Luiza de Ol  iveir  a  .|
Testemunha prezente Manoel Ign  a  c  i  o Corr  e  a Lemes   |
Testemunha J  oz  e Bibiano de Ol  iveir  a Piolho  .|
Reconheco verdadeiras as aSignaturasSu|
pra Pindamonhangaba 21 de Fevereiro de 1857  eu Francisco|
Marcondes de Oliveira Tabellião o escrevi e assi|
gno em publico e razo // |
Em testemunho   [sinal publico]   de verdade|
Francisco Marcondes de Oliveira|15

______________________________________
NOTAS: 1) no canto superior direito está: “No= 26 =160 rs.| Pg. Cento e sessenta rs.| Pindamonhangaba 21 de 
Fevereiro| de 1857 Alm  ei  da  | Marcondes”; 2) o fólio 47v está em branco.

[Fol. 48r]

Nº 27.|1

Recebemos do Snr. Ignacio Bicúdo de Sequeira|
Salgado, como Testamenteiro do finado Barão da Para-|
hibuna, a esmóla de Vinte mil reis, pequena par-|
te da quantia que este legára em testamento, para|
ser distribuida pela classe póbre.   Pindamunhan-|
gaba   28 de Janeiro de 1857.|
A rogo de Antonia Rodrigues da Conceição e de sua Irmã An-|7
na Rodrigues de Jasús [sic].|
Rs 20$000 Jose Monteiro Rólla|8
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Como Testemunha prezente Bened  it  o G  ome  s de Ar  auj  o  |9

Reconheco verdadeiras as aSignaturas Su|
pra Pindamonhangaba 21 de Fevereiro de 1857  eu Francisco|
Marcondes de Oliveira Tabellião o escrevi e as|
signo em publico e razo // |13

Em testemunho   [sinal pulico]   de verdade|14

Francisco Marcondes de Oliveira|15

______________________________________
NOTAS: 1) no canto superior direito está: “No= 27 =160 rs.| Pg. Cento e sessenta rs.| Pindamonhangaba 21 de 
Fevereiro| de 1857 Alm  ei  da  | Marcondes”; 2) o fólio 48v está em branco.

[Fol. 49r]

Nº 28.|1

Recebi do Snr. Ignacio Bicúdo de Sequeira Salgado,|
como Testamenteiro do finado Barão da Parahibuna,|
a esmóla de Vinte mil reis, pequena parte da quantia|
que este legára em testamento, para ser distribuida pela|
classe póbre.   Pindamunhangaba   28 de Janeiro de|
1857.   A rogo de Anna Maria de Jasus|
Rs 20$000, Jose Monteiro Rólla|8
Testemunha prezente Manoel Ign  a  c  i  o Corr  e  a Lemes  |9

Reconheco verdadeiras as aSignaturas Su|pra|
Pindamonhangaba 21 de Fevereiro de 1857  eu Francisco Marco|
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ndes de Oliveira Tabellião o escrevi e assi|
gno em publico e razo // |13

Em testemunho   [sinal pulico]   de verdade|14

Francisco Marcondes de Oliveira|15

______________________________________
NOTAS: 1) no canto superior direito está: “No= 28 =160 rs.| Pg. Cento e sessenta rs.| Pindamonhangaba 21 de 
Fevereiro| de 1857 Alm  ei  da  | Marcondes”; 2) o fólio 49v está em branco.

[Fol. 50r]

Nº 29.|1

Recebi do Snr. Ignacio Bicúdo de Sequeira Salgado, como|
Testamenteiro do finado Barão da Parahibuna, a esmóla de|
cincoenta mil reis, pequena parte da quantia que este le=|
gára em testamento, para ser distribuida pela classe póbre.|
Pindamunhangaba   28 de Janeiro de 1857.|
Rs 50$000,  A rogo de Flozina Maria de Assunção|7

Jose Monteiro Rólla|8
Testemunha prezente  Manoel Ign  a  c  i  o Corr  e  a Lemes  |9

Reconheco verdadeiras as aSignaturas Supra|
Pindamonhangaba 21 de Fevereiro de 1857  eu Francisco|
Marcondes de Oliveira Tabellião que|
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o escrevi|
Em testemunho   [sinal pulico]   de verdade|14

Francisco Marcondes de Oliveira|15

______________________________________
NOTAS: 1) no canto superior direito está: “No= 29 =160 rs.| Pg. Cento e sessenta rs.| Pindamonhangaba 21 de 
Fevereiro| de 1857 Alm  ei  da  | Marcondes”; 2) o fólio 43v está em branco.

[Fol. 51r]

Nº 30.|1

Recebi do Snr. Ignacio Bicudo de Sequeira Salgado,|
como Testamenteiro do finado Barão da Parahibuna, a|
esmóla de Vinte mil reis, pequena parte da quantia|
que este legára em testamento, para ser destribuida|
pela classe póbre.   Pindamunhangaba   28 de Janeiro|
de 1857.|
Rs 20$000   A rogo de Anna Francisca da Conceição|

Jose Monteiro Rólla|8
Testemunha prezente João Luiz de Barros Junior|9

Reconheco verdadeiras as aSignaturas|
Supra Pindamonhangaba 21 de Fevereiro de 1857  eu|
Francisco Marcondes de Oliveira Tabell|
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ião o escrevi e assigno em publico e razo // |13

Em testemunho   [sinal pulico]   de verdade|14

Francisco Marcondes de Oliveira|15

______________________________________
NOTAS: 1) no canto superior direito está: “No= 30 =160 rs.| Pg. Cento e sessenta rs.| Pindamonhangaba 21 de 
Fevereiro| de 1857 Alm  ei  da  | Marcondes”; 2) o fólio 51v está em branco.

[Fol. 52r]

Nº 31.|1

Recebi do Snr. Ignacio Bicudo de Sequeira Sal-|
gado, como Testamenteiro do finado Barão da Pa-|
rahibuna, a esmóla de Quarenta mil reis, pe-|
quena parte da quantia que este legára em|
testamento, paraser distribuida pela classe póbre.|
Pindamunhangaba   28 de Janeiro de 1857.|
Rs 40$000, Maria|

A rogo da Senrª D. Maria Candida de Jesus|7
Manoel Antonio dos Santos|

Testemunha prezente Jose Monteiro Rólla|9

Reconheco verdadeiras as aSignaturas|
Supra Pindamonhangaba 21 de Fevereiro de 1857  eu Fran|
cisco Marcondes de Oliveira Tabellião|
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o escrevi e assigno em publico e razo // |13

Em testemunho   [sinal pulico]   de verdade|14

Francisco Marcondes de Oliveira|||15

______________________________________
NOTAS: 1) no canto superior direito está: “No= 31 =160 rs.| Pg. Cento e sessenta rs.| Pindamonhangaba 21 de 
Fevereiro| de 1857 Alm  ei  da  | Marcondes”; 2) o fólio 52v está em branco.

[Fol. 53r]

Nº 32.|1

Recebi do Sor. Ignacio Bicúdo de Sequeira Salgado|
a que digo Salgado como testamenteiro do finado|
Barão da Parahibuna, a quantia de cento e|
vinte mil reis, / 120$ rs de decima correspon|
dente a hum conto e duzentos mil reis / 1:200$|
000 rs / que o dito finado legara em testamen|
to para ser destribuida pela classe pobre. Col-|
lectoria Pindamonhangaba  28 de Janeiro de 1857|
o Collector|
     Claro Marcondes do Am  ar  al   o Escrivam|

João Nepom  uce  no d`Almeida  |

Reconheco verdadeiras as aSignaturas|
Supra Pindamonhangaba 21 de Fevereiro de 1857  eu Fran|
cisco Marcondes de Oliveira Tabellião|
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o escrevi e assigno em publico e razo // |13

Em testemunho   [sinal publico]   de verdade|14

Francisco Marcondes de Oliveira|15

______________________________________
NOTAS: 1) no canto superior direito está: “No= 32 =160 rs.| Pg. Cento e sessenta rs.| Pindamonhangaba 21 de 
Fevereiro| de 1857 Alm  ei  da  | Marcondes”; 2) no canto inferior direito, com letra e tinta diferentes, está: “Nº 8”; 
o fólio 53v está em branco.

[Fol.54 r]

Nº. 33.|1

Eu abaixo assignado, na qualidade de Testamen=|2
teiro do finado Barão de Parahibuna, e em confor|3
midade com a verba do seu testamento, dou e con=|4
firo a liberdade ao seu Escravo de nome João (pedreiro),|5
passando-lhe a prezente carta, que lhe servirá de Ti|6
tulo, com todas as clausulas em direito necessarias,|7
a fim de que possa gozar della em todas sua pleni=|8
tude, como si de ventre livre houvesse nascido.|9
Para clareza do que passo aprezente que vai por=|10

mim feita e assignada.   Pindamonhangaba 8 de Setembro de 1855|11

Ignacio Bicudo de Siqueira Salgado|12
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Reconheco verdadeira a aSignatura|13

Supra Pindamonhangaba 21 de Fevereiro de 1857 Eu|14

Francisco Marcondes de Oliveira, Ta|15

bellião o escrevi e assigno em publico|16

e razo //|17

Em testemunho   [sinal publico]   de verdade|18

Francisco Marcondes de Oliveira|| |19

______________________________________
NOTAS: 1) no canto superior direito está: “No 33 =160 rs.| Pg. Cento e sessenta| reis Pindamonhangaba| 21 de 
Fevereiro de 1857| Marcondes   Alm  ei  da  ”; 2) o fólio 54v está em branco; 3) em seguida, há um fólio em branco.

[Fol.55 r]
Nº. 34

Certifico, e sendo necessario juro aos Santos Evangelhos em|
como disse cincoenta missa pela alma do Escelentissimo Barão de Pa-|
rahybuna Custodio Gomes Varella Lessa encomendadas|
pelo Sr. Ignacio Bicudo de Siqueira Salgado primeiro Testamenteiro|

‘ di finado Barão dito por intermedio do Reverendo Sr. Joaquim|
Jose da Silva Lisboa, de quem recebi a esmolla de 1280 por|
cada hua. S. Paulo 18 de Maio de 1856=|

São 64$000|
O Pe. Jozé Custodio de Siq  ue  ra Bueno  .|

Reconhceo verdadeira assignatura|
Supra Pindamonhanagaba 21 de Fevereiro de 1857 Eu|
Francisco Marcondes de Oliveira, Ta|
bellião o escrevi e assigno em publico|
e razo //|
Em testemunho   [sinal publico]   de verdade|
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Francisco Marcondes de Oliveira|| |

______________________________________
NOTAS: 1) no canto superior direito está: “No= 34 =160 rs.| Pg. Cento e sessenta rs.| Pindamonhangaba 21 de 
Fevereiro| de 1857 Alm  ei  da  | Marcondes”; 2) o fólio 55v está em branco.

[Fol.56 r]
Nº 35|.1

Certefico, que dice huma capella de Missas pela|2
alma do falecido Exmo Barão da Parahibuna Custo-|3
dio Gomes Varela e Lesa mandadas dizer pelo|4
Seu premeiro Testamenteiro Ignacio Bicudo de|5
de [sic] Sequeira Salgado e mesta cidade por interme-|6
dio do Reverendo Sr. Joaquim Jose da Silva Lisboa,|7
de quem recebi a esmola de mil duzentos e|8
oitenta reis por cada huma; e tudo junto|9
fas a quantia de Secenta e quatro mil reis.|10

O referido é verdade e o Juro aos Stos  Evangelhos|11

S. Paulo 5 de Julho de  1856   |12

o Pe. Antonio Joaquim da S  ilv  a  |13

São 64000 rs.|14

Reconheco verdadeira a assignatura|15

Supra   Pindamonhangaba, 21 de Fevereiro de 1857  Eu|16

Francisco Marcondes de Oliveira Ta|17

bellião o escrevi e assigno em publico|18
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e razo //|19

Em testemunho de [sinal publico]  verdade|20

Francisco Marcondes de Oliveira|| |21

______________________________________
NOTAS: 1) no canto superior direito está: “No= 35 =160 rs.| Pg. Cento e sessenta rs.| Pindamonhangaba 21 de| 
Fevereiro de 1857| Alm  ei  da  | Marcondes”; 2) o fólio 56v está em branco.

[Fol.57 r]
Nº 36.|1

Certifico, que disse huma capella de Missas|2
pela Alma do Exmo Barão da Parahybuna, man=|3
dadas dizer pelo Senhor Ignacio Bicudo de Si=|4
queira Salgado primeiro Thestamenteiro do dito|5
finado Barão;  e por entremedio do Rmo Snr.|6
Joaquim Jose da Silva Lisboa, por mão de|7
quem recebi a esmola de mil duzentos, e oiten|8
ta reis, por cada huma, ou a importancia de|9
Cinquenta Missas. O referido hé Verdade, que|10

juro aos Santos Evangelhos. Conceição dos|11

Gurulhos 1º de Maio de  1856 |12

Rs. 64$000|13

o Pe. Francisco de Assis Leite|14

Reconheco verdadeira a assignatura Su|15

pra   Pindamonhangaba, 21 de Fevereiro de 1857  Eu Fran|16

cisco Marcondes de Oliveira Tabellião|17

 o escrevi e assigno em publico e ra|18
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zo //|19

Em testemunho de [sinal publico]  verdade|20

Francisco Marcondes de Oliveira|| |21

______________________________________
NOTAS: 1) no canto superior direito está: “No= 36 =160 rs.| Pg. Cento e sessenta rs.| Pindamonhangaba 21 de 
Fevereiro| de 1857 Alm  ei  da  | Marcondes”; 2) o fólio 57v está em branco.

[Fol. 58r]

Nº 37.|1

Certifico, que disse huma Capella de Missas|2
pela alma do Barão da Parahybuna, mandadas|3
dizer pelo Snr. Ignacio Bicudo de Siqueira Sal=|4
gado – 1º testamenteiro do dicto finado, por in|5
termedio do Illmo. e R.mo Snr. Joaquim Jozé da|6
Silva Lisboa, de quem recebi de esmolla de mil|7
duzentos, e oitenta de cada uma,  por verdade|8

     Ro. 64$000 rs passo a prezente, e juro aos Santos Evangelhos.|9
São Paulo 13 de Maio de 1856.|10

O Pe. Joaquim Francisco de Paula|11

A firma Supra é verdadeira Pindamonhangaba|12

21 de fevereiro de 1857 – |13

Francisco Marcondes de Oliveira|14

______________________________________
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NOTAS: 1) no canto superior direito está: “No= 37 =160 rs.| Pg. Cento e sessenta rs.| Pindamonhangaba 21 de 
Fevereiro| de 1857 Alm  ei  da  | Marcondes”; 2) o fólio 58v está em branco.

[Fol. 59r]

Nº 38.|1

Certefico que disse Cincoenta Missas, conforme a Verba do Testa-|2
Mento do Exmo. falecido Barão da Parahibuna, Custodio Gomes|3
Varella Lessa, encommendada pela Viuva e Testamenteira do mesmo|4
a Exma. Snra. Baroneza D. Maria Benedicta, da parte de quem|5
recebi nesta cidade de S. Paulo, a esmola das ditas Missas na quan|6
tia de sessenta r quatro mil reis, do Illmo. Sor. Dor. João Thomaz|7
de Mello.  O referido hé verdade, que juro aos Santos Evangelhos, e|8
me assigno. S. Paulo 26 de Março de 1856 ___|9

O Conego Hygino Francisco Teixeira|11

A firma Supra é verdadeira Pindamonhangaba|12

21 de fevereiro de 1857 – |13

Francisco Marcondes de Oliveira|14

________________________________________
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NOTAS: 1) no canto superior direito está: “Nº= 38 = 160 r.s| Pg. cento e Sessenta| rs  Pindamonhangaba de 18-|
57    Alm  ei  da  | Marcondes”; 2) o Fol 59v: está em branco.

[Fol. 60r]

Nº 39.|1

Certefico, que dice cincoenta Missas / huma Capella / pela alma|2
do Barão da Parahibuna Custodio Gomes Varella Lessa, mandadas|3
dizer por sua Testamenteira a Snra. D. Maria Benedita: cuja|4
encommenda foi feita nesta Cidade pelo Illmo. Snr. Dor. João|5
Thomáz de Mello, de quem recebi a esmolla de cada huma Missa|6
de mil duzentos, e oitenta reis, vindo a importar todas as ditas cin-|7
coenta Missas em Sessenta <e> quatro mil reis. Todo o referido he ver|8
dade, que Juro aos Santos Evangelhos. São Paulo 8 de|9
Março de 1856 ____ |10

O Conego Manoel Emygdio Bernardes|11

São Rs. 64$000
A firma Supra é verdadeira|12

 Pindamonhangaba 21 de fevereiro de 1857|13

Francisco Marcondes de Oliveira|14

________________________________________
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NOTAS: 1) no canto superior direito está: “Nº= 39 = 160 r.s| Pg. cento e Sessenta rs| Pindamonhangaba 21 de 
Fevereiro| de 1857 Alm  ei  da  | Marcondes”; 2) o Fol 60v: está em branco.

[Fol. 61r]

Nº 40.|1

Certefico que disse huma capella de Mis|2
Sas, pela alma do Barão da Parahibu3

na, mandadas dizer pelo Snr. Ignacio|4
Bicudo de Sequeira Salgado, primeiro|5
Testamenteiro do dito finado Barão|6
por intermedio do Snr. Rdo. Joaquim|7
Jozé da Silva Lisboa, de cujas maous [sic]|8
recebi a esmolla de mil duzentos, e|9
oittenta reis, por cada huma, ou a im=|10

portancia de Secenta, e quatro mil|11

reis, correspondentes a estas cincoen-|12

ta Missas. O refferido he verdade|13

que Juro aos Santos Evangelhos.|14

S. Paulo 21 d`Abril, 1856 ____ |15
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Claro Fran  cis  co de Vasconcellos.  |16

======= 64$000 rs.|17

A firma Supra é verdadeira|18

Pindamonhangaba 21 de fevereiro de 1857|19

Francisco Marcondes de Oliveira|20

________________________________________
NOTAS: 1) no canto superior direito está: “Nº= 40 = 160 r.s| Pg. cento e Sessenta rs| Pindamonhangaba 21 de 
Fevereiro de| 1857 Alm  ei  da  | Marcondes”; 2) o Fol 61v: está em branco.

[Fol. 62r]

Nº 41.|1

Certefico haver celebrado huma Capella de Missas por alma do finado|2
Barão da Parahibuna na forma de seu solemne Testamento, mandadas di-|3
zer nesta Cidade pelo seu primeiro Testamenteiro o Senhor Ignacio Bicu|4
do de Siqueira Salgado por intermedio do Senhor Dr. João Thomaz de|5
Mello, de cujas mãos recebi a esmola de mil, duzentos, e oitenta reis por cada|6
huma, ou a importancia de sessenta, e quatro mil reis, correspondentes às cin-|7
coenta missas, de que consta a sobredicta Capella. O referido hé a mesma|8
verdade, para cujo testimunho juro aos Santos Evangelhos. S. Paulo 18|9
de Agosto de 1856.|10

Rs. 64$000. Pe. Joaquim Jozé da Silva Lisboa.|11

A firma Supra é verdadeira Pindamonhangaba|12

21 de fevereiro de 1857|13

Francisco Marcondes de Oliveira|14

________________________________________
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NOTAS: 1) no canto superior direito está: “Nº= 41 = 160 r.s| Pg. cento e Sessenta rs| Pindamonhangaba 21 de 
Fevereiro de| 1857 Alm  ei  da  | Marcondes”; 2) o Fol 62v: está em branco.

[Fol. 63r]

Nº 42.|1

Certifico que disse huma Capella de Missas pela Alma do Exmo.|2
Barão da Parahÿbuna, mandadas dizer pelo Snr. Ignacio Bicudo|3
de Sequeira Salgado, primeiro Testamenteiro do dito finado Barão|4
e por entremedio do Rmo. Snr. Joaquim Jozé da Silva Lisboa, por mãos|5
de quem recebi a esmóla de mil duzentos e oitenta reis, por cada huma,|6
ou a importacia de sessenta e quatro mil reis, correspondentes às cin-|7
coenta Missas. O referido he verdade, que juro aos Santos Evange|8
lhos.|9

São Paulo 20 d`Abril de 1856.|10

Pe. Jozé Joaquim Cardozo|11

Rs. 64$000
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A firma Supra é verdadeira|12

Pindamonhangaba 21 de fevereiro de 1857|13

Francisco Marcondes de Oliveira|14

________________________________________
NOTAS: 1) no canto superior direito está: “Nº= 42 = 160 r.s| Pg. cento e Sessenta rs| Pindamonhangaba 21 de 
Fevereiro de 1857| Alm  ei  da  | Marcondes”; 2) o Fol 63v: está em branco.

[Fol. 64r]

Nº 43.|1

Certefico, que disse huma Capella de Missas pela alma do finado|2
Barão da Parahibuna mandadas dizer pelo Snr. Ignacio Bicudo|3
de Siqueira Salgado, primeiro Testamenteiro do dito finado Barão por|4
intermedio do Rdo. Snr. Joaquim Jose da Silva Lisboa por mão de quem|5
recebi a esmolla de mil duzentos, e oitenta reis, por cada uma Missa, ou a|6
importancia de sssenta e quatro mil reis, correspondentes a estas cincoenta|7
Missas. O referido he verdade, que Juro aos Santos Evangelhos. São|8
Paulo 20 de Julho de  1856 ____ |9

Rs. 64$000 Manoel Emygdio Bernardes|10

A firma Supra é verdadeira|11

 Pindamonhangaba 21 de fevereiro de 1857|12



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
℘ ARQUIVO HISTÓRICO DR. WALDOMIRO BENEDITO DE ABREU℘

Francisco Marcondes de Oliveira|13

________________________________________
NOTAS: 1) no canto superior direito está: “Nº= 43 = 160 r.s| Pg. cento e Sessenta rs| Pindamonhangaba 21 de 
Fevereiro de 1857| Alm  ei  da  | Marcondes”; 2) na margem direita do Fol 64v, na região central, da esquerda para 
a direita, está: “Conego Manoel Emygdio.”.

[Fol. 65r]
Nº.44.|1

Certifico, que disse cincoenta Missas|2
pelas almas dos Pais do fallecido Exmo|3
Barão de Parahybuna, que me forão|4
encommendadas pelo Snr. Dor.João Tho=|5
maz de Mello, que Satisfez –me as esmolas|6
de mil duzentos, e oitenta por cada hu=|7
ma; o que affirmo = in fide Sacerdo=|8
tis =|9

Luz 24 de Março de 1856|10

Pe. Jeronymo Pedrozo de Barros|11

A firma Supra é verdadeira|12

Pindamonhangaba 21 de Fevereiro de 1857|13
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Francisco Marcondes de Oliveira|| |14

______________________________________
NOTAS: 1)No canto superior direito está: “No= 44 =160 rs.| Pg. Cento e sessenta rs.| Pindamonhangaba 21 de 
Fevereiro de 1857| Alm  ei  da  | Marcondes”; 2) o fólio 65v está em branco.

[Fol. 66r]

Nº 45.|1

Certifico que disse cincoenta Missas pelas almas dos|2 
finados Pais do fallecido Barão da Parahybuna|3 
Custodio Gomes Varella Lessa, encommendadas pelo|4
Snr. João Thomaz de Mello, e mandadas dizer pela|5
Testamenteira D. Maria Benedita sob a esmola de|6
1$280 rs. cada huma.  o referido é verdade o que affirmo|7
em fé de Sacerdote|8
Sé de S. Paulo 24 de Março de  1856.|9

Rs. 64$000 o Pe. Manoel Francisco de Alvarenga.|10

A firma Supra é verdadeira Pindamonhangaba|11 
21 de fevereiro de 1857|12



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
℘ ARQUIVO HISTÓRICO DR. WALDOMIRO BENEDITO DE ABREU℘

Francisco Marcondes de Oliveira|13

________________________________________
NOTAS: 1) no canto superior direito está: “Nº= 45 = 160 r.s| Pg. cento e Sessenta rs| Pindamonhangaba 21 de 
Fevereiro de 1857| Alm  ei  da  | Marcondes”; 2) o Fol 66v está em branco.

[Fol. 67r]

Nº 46.|1

Certifico que disse uma Capella de missas pelas almas|2
dos Pais do Barão da Parahibuna, mandadas dizer|3 
pelo Snr. Ignacio Bicudo de Siqueira Salgado __ |4 
1º. testamenteiro do dicto finado Barão por intermédio|5
do Rmo. Snr. Joaquim Joze da Silva Lisboa, pr mãos|6
de quem recebi a esmolla de mil duzentos e oitenta reis|7 
por cada uma, ou a importancia de Sessenta e quatro|8
mil reis correspondentes á estas Cincoenta missas. O|9
referido he verdade o que affirmo em fé de Sacerdote|10

Rs. 64$000 Sé de S. Paulo 24 de Junho de 1856|11

Manoel Francisco de Alvarenga|12

A firma Supra é verdadeira Pindamonhangaba|13

21 de fevereiro de 1857|14



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
℘ ARQUIVO HISTÓRICO DR. WALDOMIRO BENEDITO DE ABREU℘

Francisco Marcondes de Oliveira|15

________________________________________
NOTAS: 1) no canto superior direito está: “Nº= 436= 160 r.s| Pg. cento e Sessenta rs| Pindamonhangaba 21 de 
Fevereiro de 1857| Marcondes| Alm  ei  da  ”; 2) o fólio 67v está em branco.

[Fol. 68r]

Nº 47.|1

Certefico que disse cincoenta Missas, applicadas pelas almas dos finados|2
Pais do falecido Exmo. Barão da Parahibuna, conforme a verba do seu Testamento, encom-|3 
mendadas por seu Testamenteiro, o Illmo. Sor. Ignacio Bicudo de Sequeira Salgado, da Cidade|4
de Pindamunhangaba, pelas quaes recebi as esmollas de mil e duzentos e oitenta|5
reis, de cada huma Missa, nesta Cidade de S. Paulo, o Rmo. Sor. Joaquim Joze da Silva|6
Lisboa. O referido hé verdade, que juro aos Santos Evangelhos, e me assigno. S. Paulo 28 de|7
de Junho de 1856.|8

  São  64$000 r  s  .  o Conego Hygino Francisco Teixeira|9

A firma Supra é verdadeira Pin|10

damonhangaba 21 de fevereiro de 1857|11

Francisco Marcondes de Oliveira|12

________________________________________



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
℘ ARQUIVO HISTÓRICO DR. WALDOMIRO BENEDITO DE ABREU℘

NOTAS: 1) no canto superior direito está: “Nº= 47 = 160 r.s| Pg. cento e Sessenta rs| Pindamonhangaba 21 de 
Fevereiro de 1857| Marcondes Alm  ei  da   |”; 2) o Fol 68v está em branco.

[Fol. 69r]

Nº 48.|1

Certifico, que disse cincoenta Missas, applicadas pelas Al|2
mas dos fallecidos Pais do Exmo.Barão da Parahÿbuna, tambem fal-|3
lecido, mandadas dizer pelo Snr. Ignacio Bicudo de Sequeira Salgado,|4
1º Testamenteiro do dito finado Barão; e por entremedio do Illmo. Rmo.|5
Snr. Joaquim Jozé da Silva Lisboa, de quem, recebi a esmola de mil|6 
duzentos e oitenta reis, por cada huma, ou a importacia de sessenta e qua|7 
tro mil reis, correspondentes a estas cincoenta Missas.  O referido|8 
he verdade, que juro aos Santos Evangelhos.|9

São Paulo 20 de Julho de 1856.|10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
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Pe. Jozé Joaquim Cardozo|11

Rs. 64$000,|12

que recebi = Cardozo|13

A firma Supra é verdadeira Pindamonhangaba 21|14 
de fevereiro de 1857|15

Francisco Marcondes de Oliveira|14

________________________________________
NOTAS: 1) no canto superior direito está: “Nº= 48 = 160 r.s| Pg. cento e Sessenta rs| Pindamonhangaba 21 de 
Fevereiro| de 1857 Alm  ei  da  | Marcondes”; 2) o Fol 69v: está em branco.

[Fol. 70r]
Nº.49.|1

Certifico, que disse huma Capella de Missas|2
pela Alma de D. Florinda, 1ª consorte do finado|3
Barão de Parahybuna, encommendadas pelo Seo Tes=|4
Tamenteiro o Snr. Ignacio Bicudo de Siqueira Salga=|5
do; e por intermedio do Rmo. Sr. Joaquim Joze da Silva|6
Lisboa, de quem recebi a esmola de mil duzentos|7
e oitenta  rs. por cada huma ou a importancia de sessen|8
ta, e quatro mil rs. correspondentes a estas cincoenta|9
Missas.   O referido he verdade, que juro aos|10

Santos Evangelhos.|11

   Rs.64$000-rs.-
São Paulo 10 de Julho de 1856|12

O Pe. Jeronymo Pedrozo de Barros|13

A firma Supra é verdadeira Pindamonhangaba|14

21 de Fevereiro de 1857|15



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
℘ ARQUIVO HISTÓRICO DR. WALDOMIRO BENEDITO DE ABREU℘

Francisco Marcondes de Oliveira|| |14

______________________________________
NOTAS: 1) no canto superior direito está: “No= 49 =160 rs.| Pg. Cento e sessenta rs.| Pindamonhangaba 21 de 
Fevereiro de| 1857 Alm  ei  da  | Marcondes”; 2) o fólio 70v está em branco.

[Fol. 71r]
Nº.50.|1

Certifico que disse vinte e cinco Missas pela alma de D. Florinda|2
1ra.consorte do finado Barão de Parahibuna, encommendadas pelo seu|3
testamenteiro Ignacio Bicudo de Siqueira Salgado, por intermedio|4
do Rdo. Sr. Joaquim Jozé da Silva Lisboa, de quem recebi a esmola|5
de mil duzentos e oitenta reis  por cada uma (32,000 rs)|6

S. Paulo 28 de Fevereiro de 1856|7

f. Eugenio de Ramilhos [  ?  ] Cap  |8

Certifico que disse vinte e cinco Missas pela alma de|9
Da. Florinda 1ª consorte do finado Barão de Parahibuna, encommendadas|10
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℘ ARQUIVO HISTÓRICO DR. WALDOMIRO BENEDITO DE ABREU℘

pelo seu testamenteiro Ignacio Bicudo de Siqueira Salgado, por interme|11

dio do Rdo. P. Joaquim José da Silva Lisboa, de quem recebi a esmola|12

de mil duzentos e oitenta reis por cada uma   (#32,000 rs)|13

S. Paulo 28 de Outubro de 1856|14

Fr. Firmino de Ceut  s    capº [  ?  ]  |15

As firmas Supras é verdadeira Pin|16

damonhangaba 21 de Fevereiro de 1857|17

Francisco Marcondes de Oliveira|| |18

______________________________________
NOTAS: 1) no canto superior direito está: “No= 50 =160 rs.| Pg. Cento e sessenta rs.| Pindamonhangaba 21 de 
Fevereiro de| 1857 Alm  ei  da  | Marcondes”; 2) o fólio 71v está em branco.

[Fol. 72r]
Nº.51.|1

Certefico que disse huma Capella de Missas|2
pela Alma da Snra. D. Florinda, primeira|3
consorte do finado Barão de Parahÿbuna|4
Custodio Gomes Varella Lessa, mandadas di|5
Zer pelo seo primeiro Testamenteiro o Snr.|6
Ignacio Bicudo de Sequeira Salgado, por|7
intermedio do Rmo. Snr. Joaquim Joze da|8
Silva Lisboa, de cujas maous recebi a esmo-|9
la de mil duzentos, e oittenta  reis. por ca-|10

da húa, ou a importancia de Secenta, e|11

quatro mil reis. correspondentes a estas|12

cincoenta Missas:  o refferido he ver-|13

dade, que juro aos Santos Evangelhos.|14

S. Paulo 22 de Agosto, de|15

1856.|16

Claro Francisco de Vasconcéllos.|17
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    === 64$000 rs.|18

A firma Supra é verdadeira Pindamonhangaba|19

21 de Fevereiro de 1857|20

Francisco Marcondes de Oliveira|| |21

______________________________________
NOTAS: 1) no canto superior direito está: “No= 51 =160 rs.| Pg. Cento e sessenta rs.| Pindamonhangaba 21 de 
Fevereiro de 1857| Alm  ei  da  | Marcondes”; 2) o fólio 72v está em branco.

[Fol. 73r]
Nº.52.|1

Certifico, e sendo necessario juro aos Stos. Evangelhos, que disse cin-|2
coenta missas pela alma de D. Florinda primeira consorte do –|3
finado Barão de Parahibuna, mandadas dizer pelo Sr. Ignacio|4
Bicudo de Siqueira Salgado, Testamenteiro do dito Barão por|5
intermedio do Sr. Joaquim Jozé da Silva Lisboa, por mão|6
de quem recebi a esmola de mil dusentos e oitenta por cada|7
hua. S. Paulo 23 de Setembro de 1856 =|8

    São 64$000
Jozé Custodio de Siq  uei  ra Bueno.  |9

A firma Supra é verdadeira Pin|10

Damonhangaba 21 de Fevereiro de 1857|11

Francisco Marcondes de Oliveira|| |12

______________________________________
NOTAS: 1) no canto superior direito está: “No= 52 =160 rs.| Pg. Cento e sessenta rs.| Pindamonhangaba 21 de 
Fevereiro de| 1857 Alm  ei  da  | Marcondes”; 2) o fólio 73v está em branco.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
℘ ARQUIVO HISTÓRICO DR. WALDOMIRO BENEDITO DE ABREU℘

[Fol. 74r]

Nº 53.|1

Certifico, que disse 50 Missas pela al=|2
ma de D. Florinda, 1ª Consorte do finado Ba=|3
rão da Parahÿbuna, encommendadas pelo seu|4
Testamenteiro, Ignacio Bicudo de Siqueira Sal=|5
Gado, e recebi de esmolla de cada huma 1$280 rs.|6
por intermedio do Illmo. e Rmo. Snr. Joaquim Jozé|7
Lisboa, por verdade passo a prezente, e me as=|8
signo. São Paulo 2 de Outubro de 1856.|9

O Pe. Joaquim Francisco de Paula.|10

São 64$000 rs.
A firma Supra é verdadeira Pindamonhangaba|11

21 de fevereiro de 1857 – |12

Francisco Marcondes de Oliveira|13

______________________________________
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NOTAS: 1) no canto superior direito está: “No= 53 =160 rs.| Pg. Cento e sessenta rs.| Pindamonhangaba 21 de 
Fevereiro| de 1857 Alm  ei  da  | Marcondes”; 2) o fólio 74v está em branco.

[Fol. 75r]

Nº 54.|1

Certifico haver celebrado vinte, e cinco missas, e com as mesmas|2
Suffragado as almas dos finados escravos do fallecido Barão da Parahy-|3
buna na forma do seu Testamento em vigor,encommendadas, e a com-|4
petente esmola plenamente satisfeita pelo respectivo seu 1º Testamenteiro|4
o Snr. Siqueira Salgado na importancia ou de trinta, e dous mil reis, con-|5
siderados em sua totalidade, ou na de mil, duzentos, e oitenta reis que forão|6
prudentemente  applicados  á  cada  huma  de  per  si,  =  ita  in  fide,  et  verbo 

Sacerdotis.= |7
Sendo-me pois esta pedida, passo-a, e assigno nesta Cidade de S. Paulo|8
aos 15 de Novembro de 1856.|9

Pe. Joaquim Jozé da Silva Lisboa.|11

Rs. 32$000.
A firma Supra hé verdadeira|12

Pindamonhangaba 21 de fevereiro de 1857|13

Francisco Marcondes de Oliveira|14



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
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________________________________________
NOTAS: 1) no canto superior direito está: “Nº= 54 = 160 r.s| Pg. cento e Sessenta rs| Pindamonhangaba 21 de 
Fevereiro de| 1857 Alm  ei  da  | Marcondes”; 2) o Fol. 75v: está em branco.

[Fol. 76r]

Nº 55.|1

Certifico, que disse vinte e cinco Missas pelas Almas dos|2
escravos do finado.Barão da Parahybuna, Custodio Gomes Va-|3
rella Lessa; encommendadas pelo seo 1º Testamenteiro, Ignacio|4
Bicudo de Sequeira Salgado, por intermedio do Illmo. e Rmo. Snr.|5
Joaquim Joze da Silva Lisboa, de quem, recebi a esmola de|6
mil duzentos e oitenta reis, por cada huma, ou a quantia de trinta|7
e dous  mil reis, correspondentes ás ditas Missas. E por ser ver-|8
verdade passo a presente, que affirmo in fide Sacerdotis.|9

São Paulo 24 de outubro de 1856.|10

Pe. Jozé Joaquim Cardozo|11



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
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Rs. 32$000.|12

A firma Supra é verdadeira|13

Pindamonhangaba 21 de fevereiro de 1857|15

Francisco Marcondes de Oliveira|14

________________________________________
NOTAS: 1) no canto superior direito está: “Nº= 55 = 160 r.s| Pg. cento e Sessenta rs| Pindamonhangaba 21 de 
Fevereiro de 1857| Alm  ei  da  | Marcondes”; 2) o Fol 76v: está em branco.

[Fol. 77r]

Nº. 56.|1
Pindamunhangaba 7 de Setembro de 1855|2

O Snr. Ignacio Bicudo de Sequeira Salgado, como Testamenteiro do finado Barão|3

da Parahibuna ____ á Francisco Antonio Pereira de Carvalho . . . . . . . . . . . . Deve|4

   Por Importancia despendida na factura do Mausoleo do dicto|5
   finado; a Saber|6

4  Duzias e 8 Taboas de Soalho . . . . . . . . . . . . . . . á 14$000 // 65$328//|7
3  ½  Duzias Duzias   de fôrro. . . . . . . . . . . . . . . //    9$000 // 31$500//|8

  // 96$828//|9
   Abate-se: o producto do dicto taboado, depois de servi=|10

   do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .// 20$000//|11

   //  76$828//|12

8 Caximbos de ferro, para prender as arandellas . . á $200          1$600         78$428|13

   Jornais dos officiais de carpinteiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   //   17$760|14

Rs.      //    96$188|15

   Recebÿ Noventa e seis mil cento e oitenta e oito reis, da prezente Con=|16

   ta. Pindamunhangaba Era ut. Supra.|17



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
℘ ARQUIVO HISTÓRICO DR. WALDOMIRO BENEDITO DE ABREU℘

Fran  cis  co Antonio Per  eir  a de Carvalho  |18

A firma Supra é verdadeira|19

Pindamonhangaba 21 de Fevereiro de 1857|20

Francisco Marcondes de Oliveira|21

________________________________________
NOTAS: 1) no canto inferior direito está: “Nº= 56 = 160 r.s| Pg. cento e Sessenta rs| Pindamonhangaba 21 de 
Fevereiro de 1857| Alm  ei  da  | Marcondes”; 2) o Fol 77v: está em branco.

[Fol. 78r]
Nº. 57.|1

Pindamunhangaba 7 de Setembro de 1855|2
O Snr. Ignacio Bicudo de Sequeira Salgado, como Testamenteiro do|3

       finado Barão da Parahibuna, á Barros & Monteiro.. . . . . . . . . . . . . . . . . .Deve|4
       Para o Officio de corpo prezente do dicto finado;   a Saber:|5

Por 1     Peças de pano preto, com  cs. [?] 57. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .//2640.
     150$480|6

          26 ½ cs. de Belbutina preta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
//1400.      37$100|7

          98     vs. [?] de Galão amarello largo   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   // 400.      39$200|8
            3     Berumas   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     // 100.         $300|9
           4 ¾  Ms. [?] de Pregos frances. . . . . // 640.       3$040|10

       500      Pregos Caixares . . . . . . // 400.       2$000|11

3     Maços de Taxas americanas. . . . . // 400.       1$200|12

2     Cravadores . . . //   20.         $040|13

         4/8     Retros, para custurar o manto e almofasda. . . //
  200.         $800|14

1     Caixa com 20 ps. canutilho para a almofada . . //
  100.       2$000|15

1      Peças de pano preto, com cs. 35 ¼ . . . //2640.     93$060|16

          46      vs. Galão estro. [?]                          . . . //  200.       9$200|17

           8 ½   vs. Dito   Dito                                       . . . //  200.       1$700|18

        Dinheiro que pagou-nos por feitio do manto e almofada       5$000|19

       150       vellas de cêra de  ¾ . . . .     990    148$500|20
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       156       Ditas   Dita   de ½ Ms. . . . .     660    102$960|21

         36       Ditas   Dita   de 3 m Ms. . . .     440      15$840|22

Soma   S.   O.   E.      Rs      612$420|23

         Recebemos Seiscentos e doze mil quatrocentos e vinte reis, importe|24

         da prezente conta;   Pindamonhangaba 11 de Janeiro de|25

         1856 Barros & Monteiro|26

A firma Supra é verdadeira|27

Pindamonhangaba 21 de Fevereiro de 1857|28

Francisco Marcondes de Oliveira|| |29

________________________________________
NOTAS: 1) no canto inferior direito está: “Nº= 57 = 160 r.s| Pg. cento e Sessenta rs Pindamonhangaba 21 de 
Fevereiro| de 1857| Marcondes    Almeida”; 2) no Fol 77v, no canto superior esquerdo, está o nº 78, referente à 
numeração da página anterior.

[Fol.79r]
Nº 58.|1

   O Illmo. Snr. Ignacio Bicudo de Siqueira Salgado para o|2
Funeral do Exmo. Snr. Barão de Parahibuna|3

a Oliveira Costa & Irmãos                  Comprou  .|4

       54       rs de Espiguilha amarella 100 // //    5$400|5
             1       Masso de taixas americanas // //      $400|6
       20       rs de Espiguilha amarella ms. 100    2$000|7
       30       //  de          //        branca 100 // //    3$000|8
       14 1/6   Covados de Velia [?] branca 280 // //    3$966|9
       19 ½         //       d[e] Baeta preta colxester superio    2$ //

  39$000|10

         8 ¾         //       de Panno preto entrefita [?]   
//4$ //

  35$000|11

         1       Peças de huarte grosso da India bom   // //               8$200  |12

S.  E.  &  O. Rs 
  97$006|13

      Pindamonhangaba 2 de Septembro 1855|14

O.  C  ta  .  &  I  r  |15

Recebemos em era|16

O C & Irmãos|17
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A firma Supra é verdadeira|18

Pindamonhangaba 21 de Fevereiro de 1857|19

      Francisco Marcondes de Oliveira|| |20

________________________________________
NOTAS: 1) no canto inferior direito está: “Nº= 58 = 160 r.s| Pg. cento e Sessenta rs Pin|damonhangaba 21 de 
Fevereiro de 1857| Marcondes    Almeida”; 2) O Fólio 79v está em branco.

[Fol.80r]
Nº. 59.|1

O Snr. Ignacio Bicudo de Sequeira Salgado, como Testamenteiro do finado Ba=|2
rão da Parahibuna – á Jozé dos Santos Moreira . . .  .Deve|3

Para o Mausoleo do dicto finado:|4

   25 Covados de Baeta preta conxerte . . . .    á 2$240     56$000|4

Recebÿ cincoenta e Seis mil reis, da prezente conta. Pindamonhangaba|5
Era ut. Supra|6

José dos Santos Moreira|7

A firma Supra hé verdadeira|8
    Pindamonhangaba 21 de Fevereiro de 1857|9

Francisco Marcondes de Oliveira || |10

________________________________________
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NOTAS: 1) no canto inferior direito está: “Nº= 59 = 160 r.s| Pg. cento e Sessenta rs| Pindamonhangaba 21 de 
Fevereiro de 1857| Marcondes    Almeida”; 2) no fólio 80v, no canto superior esquerdo, está o nº 80, referente à 
numeração da página anterior.

[Fol.81r]
Nº 60.|1

Pindamonhangaba 7 de Setembro de 1855|2

O Sor. Ignacio Bicudo de Siqueira Salgado, como Testamenteiro do finado|3
Barão da Parahibuna, á João Julio Gustavo Deve|4

Pelo meu trabalho das pinturas alegóricas no Mauso-|5
leo do dicto finado . . . . .      //      5$000|6

Recebi o importe da presente Conta.     Pindamonhangaba Era|7
Ut. Supra. João Julio Gustavo|8

A firma Supra é verdadeira|9
  Pindamonhangaba 21 de Fevereiro de 1857|10

   Francisco Marcondes de Oliveira|11

________________________________________
NOTAS: 1) no canto inferior direito está: “Nº= 60 = 160 r.s| Pg. cento e Sessenta rs| Pindamonhangaba 21 de 
Fevereiro de 1857| Marcondes    Almeida”; 2) o fólio 81v está em branco.
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[Fol. 82r]
Nº 61.|1

Pindamonhangaba 7 de Setembro de 1855|2

O Snr. Ignacio Bicudo de Sequeira Salgado, como Testamenteiro do|3

finado Barão da Parahibuna ____ á Benedicto Gomes de Araujo   //     Deve|4

Importancia por que me comprometi a fornecer a Mu=|5
zica, no Officio Solemne do dicto finado . . .Rs //    180$000 |6

Recebÿ cento e oictenta mil reis, da prezente Conta, Pin=|7
damunhangaba   Era ut. Supra.|8

Benedito Gomes de Ar  auj  o   |9

    A firma Supra é verdadeira|10

       Pindamonhangaba 21 de Fevereiro de 1857|12]1

        Francisco Marcondes de Oliveira |12

________________________________________
NOTAS: 1) no canto inferior direito está: “Nº= 61 = 160 r.s| Pg. cento e Sessenta rs| Pindamonhangaba 21 de 
Fevereiro de 1857| Marcondes    Almeida”; 2) o fólio 82v está em branco.
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[Fol.83r]
Nº 62.|1

    Conta das quantias pagas, voluntariamente, pelo Snr. Ignacio Bicúdo de Sequei-|2
    ra Salgado, como Testamenteiro do finado Barão da Parahibuna, aos Snrs. Sacerdotes, e Sachris|3
    tão, abaixo assignados, que assistiram aos suffragios __ officio solemne e Missa contada __ que tive-|4
    ram lugar, no 7º dia, pela alma do dicto finado __ em 7 de Setembro de 1855; a saber:|5

         Aos Snrs: Cónego Vigario; pela Missa officio e mais solemnidades //  20$000|6
Reverendo Antonio Moreira Cézar d’Almeida; pelo officio e mais solemnidades // 10$000|7
       // Dr. Bento Joze dos Santos Braga; por idem idem  // 10$000|8

       // Tobias;  por idem idem  //     +|9
       // Abreu;  por idem idem  // 40$000|10

       // Marianno;   por idem idem  // 40$000|11

       // Felippe;   por idem idem  // 40$000|12

       // João Baptista;   por idem idem  // 40$000|13

       // Benjamim de Toledo Mello;   por idem idem  // 40$000|14

       // Emýgdio Corrêa de Toledo;   por idem idem  // 40$000|15

       // Antonio Moreira de Sequeira;   por idem idem  // 40$000|16

       // Vigario Joaquim Pereira;   por idem idem  // 40$000|17

       // Marcondes;   por idem idem  // 40$000|18
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       // Amancio;   por idem idem  // 40$000|19

Sachristão Manoel José Rodrigues, por si e trez coroinhas  } 13$500|20

alem dos dóbres de Sina  }_______|21

Reis  
//

 453$500|22

Por ser verdade o referido na parte que respeita a ca-|23

da um de nós, firmamos a presente. Pindamonhangaba|24

Era  Ut  Supra.|25

# O Conego Vigario João Nepomuceno de Assis Salgado.|26

O Pe. Antonio Moreira Cezar de Almeida|27

O Dr. Bento Joze dos Santos Braga|28

O Pe. Tobias da Costa Rezende|29

Pe. Abreu|30

Marianno Joaquim de Paula Munis Simão [?] Junior|| |31

[Fol.83v]

O Pe. [ilegível]  do officio|1
O Pe. [ilegível] Vieira de Toledo|2
O Pe. Antonio Mor  eir  a   do officio|3
O Pe. Benjamim de Toledo Mello.|4
O Pe. Emygdio Correa de Toledo|5
O Pe. Joaq  ui  m Pe  rei  ra de Barros  |6
Pe. Francisco Marcondes do Am  ar  al S  ilv  a  |7
O Pe. Amancio Leite de Camargo|8
Manoel Joze Ro  dr  ig  ue  s  |9

As Firmas retro e Supra São verda|10

deiras Pindamonhangaba 21 de Fevereiro de 1857|11

Francisco Marcondes de Oliveira|12

________________________________________
NOTAS: 1) abaixo da linha 12, centralizado, está: “Nº= 62 = 160 r.s| Pg. cento e Sessenta rs| Pindamonhangaba 
21 de Fevereiro de 1857|  Marcondes    Alm  ei  da  ”; 2) No canto superior esquerdo está o nº 83, referente à 
numeração na página anterior.
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[Fol.84r]
Certefico que entimei ao Doutor Pro|1
mutor dos residuos para respon|2
der nestes autos o referido e verdade|3
Pindamonhangaba 23 de Fevereiro de 1857|4

Antonio Felicianno de Morais|5

Vista|6
Aos vinte e tres de Fevereiro de mil|7
oitocentos e cincoenta e sete nesta ci|8
dade de Pindamonhangaba dou com |9
Vista estes autos ao Promotor dos ri|10

zeduos Eu Antonio Felicianno de Mo|11

rais escrivão o escrevi.|12

Cumpridas como se achão todas|13

as verbas do testamento que fal-|14

lecêo o Barão da Paraybuna, co|15

mo bem e  claramente se demonstra|16

com os 62 documentos retro, sella|17

dos e reconhecidos, achão-se as|18
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prezentes contas no cazo de se|19

rem julgadas prestadas, exone-|20

rando-se o Testamenteiro do|21

onus da Testamentaria.|22

O Promotor.|23

    Miguel Monteiro de Godoÿ|24

Dacta|25

Aos vinte de Fevereiro de mil oi|26

tocentos e cincoenta e Sete nesta cida|27

de de Pindamonhangaba me foi en|28

tregue estes autos com a reposta Supra|| |29

[Fol.84v]
Eu Antonio Felicianno de Morais escri|1
vão o escrevi //|2

Vai pagar o Sello|3
de f 11  Pindamonhangaba 23 de|4
Fevereiro   1857|5

Morais|6

Concluzam|7
Aos vinte e tres de Fevereiro de mil oi|8
tocentos e cincoenta e Sete nesta cidade|9
de Pindamonhangaba dou concluzos estes au|10

tos ao Doutor Juiz Municipal   Eu An|11

tonio Felicianno de Morais escrivão o escrevi //|12

      _______Concluzos_____|13

Julgo por sentença as contas pres-|14

tadas nestes autos; e desonero ao|15

respectivo Testamenteiro   Ignacio|16

Bicudo de Siqueira Salgado- do onus|17

da testamentária. Quanto a so-|18
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ma de Rs. 2:000$000rs- deixada em|19

conta testamentaria pelo Testador,|20

para ser empregada na caza de|21

caridade, que como declara o dito|22

testamento se vai  instalar n´esta|23

cidade, determino que se cum-|24

pra a respeito a vontade do Testador-|25

d´entro do espaço de hum anno-|26

da dacta d´esta sentença, ficando|27

a referida somma depositada em|28

poder do Testamenteiro para esse fim|29

Se porem d´entro do dicto prazo|| |30

________________________________________
NOTA:  no  alto,  do  lado  esquerdo  e  abaixo  da  segunda  linha  está:  “Nº.  20 660|  Pg.seiscentos  e  secenta| 
Pindamonhangaba 23 de Fevereiro| de 1857| Marcondes | Oliveira “.

[Fol. 85r]

não se der principio a refferida|1
caza de caridade; na forma da|2
Lei seja ditta somma entregue |3
A Municipalidade para criação de|4
Emgeitados, visto não haver no|5
discricto Hospital algum.   P.|6
Pagas as  custas pelo Testa|7
menteiro.   Pindamomhangaba 23 de|8
Fevereiro de 1857|9
José Vicente Marcondes de Moura[?]10

Custas ao Juis __      Gratis|11

Marcondes |  12  
Concluzam13

Aos vinte e tres de Fevereiro de mil|14

oitocentos e cincoenta e Sete nesta|15

cidade me foi entregue estes autos|16

com a Sentença Supra nelle|17

proferida  Eu Antonio Felicianno|18
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de Morais escrivão o escrevi //|19

Certifico que a Sentença Supra in|20

timei ao Testamenteiro   Pindamonhangaba|21

25 de Fevereiro 1857|22

   Antonio Felicianno de Morais |23

Escrivão    Autos [?] $300|24

Copia do Testamento           6$550|25

Termos //                2$200|26

Certidam //           4$000|27

Coms.[?]           6$000|28

PetiSam             $300 |29

        19$350|30

Proventos           3$000|31

Contador ________           1$000 |32

        23$350|| |33

[Fol. 85v]

Intime-se o Testamenteiro para declarar se foi cumprido o legado deixado|1
a Misericordia, e se forão dadas as cartas aos libertos Luis, Joaquim e|2
Jacyncto; Recebendo[?] a prova.  Pindamonhangaba 30 de Outubro de 1873|3

S J. Pereira |  4  

Data.|5
Na mesma data supra recebi estes autos.|6
Eu Climerio Marcondes de Oliveira , o|7
Escrevi.______________|8

Juntada.|9
Aos seis de Novembro de 1873, juntei|10

a certidão, que ao diante se vê. Eu Cli|11

merio Marcondes de Oliveira, o escrevi|| |12

________________________________________
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NOTA: entre a 4ª e 5ª linhas, foram puladas 14, onde se encontra, com o fólio envertido por ter sido dobrado, o 
sequinte registro: “Testamento que faz o Excelentissimo Barão da| Praibuna   Approvado aos 27 de Janeiro de 
1855| Cuzido com cinco pontos de retros preto e cu| berto os pontos com lacre tãobem preto Su|bescrito por 
mim Tabelião| Antonio Felicianno de Morais”.

[Fol. 86r]

Certifico que emtreguei huma|1
carta de intimacão ao Capi|2
tão Ignacio Bicudo de Si|3
que[i]ra Salgado para Vir|4 estado
Vatimar[?] As contas das tes-|5 6000
tamentaria, do Barão da-|6 conducão[?]
praibuna isto fis na sua-|7 2000
Fazenda no Bairo do titi-|8 emtrega
quera, o Referido he ver|9   500

dade do que dou Fe Pi|10 8$500

ndamonhangaba 6 de No-|11     Nunes
vembro de 1873  official|12

de justiça|13

Antonio Nunes da Silua|| |14

________________________________________
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NOTAS:  1) após a linha 14, o restante do fólio foi inutilizado com um traço ondulado no centro, de cima a 
baixo; 2) o fólio 86v contém no alto, na posição central, a rubrica “Climerio”, circundada por um traço que se 
prolonga, ondulado, até ao pé da página.

[Fol. 87r]

Termo de declaração.|1
Aos oitode Novembro de mil oitocentos e seten-|2
ta tres, em Pindamonhangaba, em caza do|3
Juiz de Di,reito, Dr.Sebastião José Pereira, com-|4
pareceo o Capitam Ignacio Bicudo de Siquei-|5
ra Salgado, testamenteiro do Exmo.    Barão|6
da Paraibuna, e declarou que a quan-|7
tia destinada para a Santa Caza da-|8
Misericordia foi entregue ao Tezo-|9
reiro de emtão, como consta do documen-|10

to, que aprezenta -: que o escravo Joaquim|11

morreo antes do prazo marcado para gozar|12

da liberdade, e que os escravos Lino|13

e Jacintho entrarão no gozo de suas liber-|14

dades emmediatamente, que findou o|15

prazo, porque devião servir; sendo que|16

Lino falleceo depois de liberto alguns annos,|17
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como prova com as declarações de Sabas-|18

tião Pinto Rebello Pestana e Rafael|19

Pestana; e estando prezentes as mesmas pes-|20

soas indicadas foi dito por Sebastião|21

que conhece á Jacintho e sabe que elle|22

goza de sua liberdade, e conheceo á Lino|23

como forro, e quanto á Joaquim sabe|24

que elle morreo, ha muitos annos. Pelo|25

declarante Rafaél foi dito que conheceo|26

aos tres escravos, de que se trata, e sabe|27

que entrarão no gozo de suas liberdades imme-|28

diatamente que findou-se o prazo. De co-|29

mo assim o disserão, assignarão este com|30

o Juiz, fazendo á rogo de Rafaél, por não|31

saber ler e nem escrever Marcolino|32

Martins da Silva. Eu Climerio Mar-|| |33

[Fol. 87v]

Marcondes de Oliveira, o escrevi|1
S. J. Pereira|2

Ignacio Bicudo de Siqueira Salgado  3  |
Sebastião Pinto Rebello Pestana|4
Marcolino Martins das Silva|5

Juntada.|6
Aos oito de Novembro de 1873, juntei o do-|7
cumento, que ao diante se vê. Eu Clime-|8
rio Marcondes de Oliveira, o escrevi.|| |9

________________________________________
NOTA: após a linha 09, o restante do fólio foi inutilizado com um traço ondulado no centro, de cima a baixo.
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[Fol. 88r]

Na qualidade de Thezoureira da Santa Caza de|1
Misericordia desta Cidade, recebi nesta dacta a|2
quantia de dois contos de reis, do Snr. Ignacio Bi|3
cudo de Sequeira Salgado, que, na qualidade de|4
testamenteiro do finado Exmo Barão de Parahibu|5
na m`os entregou, para cumprimento da verba|6
testamentaria d`aquele Exmo. finado.  Para clareza|7
firmo o prezente.  Pindamonhangaba 16 de abril|8
de 1864.|9
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Rs 2:00$000 Francisco Marcondes Homem de Mello|10

Concluzão|11

Aos honze de Novembro de mil oitocentos e se|12

Tenta tres em Pindamonhangaba, em meo car || |13

________________________________________
NOTA: 1) abaixo da linha 10, do lado direito, foi colado um selo do Império do Brazil, de 200 réis, sobre o qual 
está: “Pindamonhangaba 8 de  Novembro de 1876|  Siqueira Salgado”; 2) logo abaixo, começando na margem 
esquerda,  está:  “Tem de pagar  sello  de 2 folhas.|  Pindamonhangaba 8 de Novembro de 1873.|  O Escrivão 
Climerio”; 3) do lado direito desta ultima anotação estão dois selos do Império do Brazil, de 200 réis cada um, 
sobre os quais está: “Pindamonhangaba 11 de Novembro de| 1873.| O Escrivão Climerio”.

[Fol. 88v]
cartorio, faço concluzão ao Juiz de Direito, Dr.Se-|1
bastião José Pereira.  Eu Climerio Marcondes de|2
Oliveira, o escrevi__________ |3

Concluzos|4
Revistos em Correição. Estão cumpridas todas as|5
verbas testamentarias, por tanto dê-se quita|6
ção os testamenteiros se o exigir. Pindamo|7
nhangaba 12 de Novembro de 1873|8

Juiz de Direito|9
     Sebastião José Pereira |10

Data |11

Na mesma data supra recebi estes autos. Eu|12

Climerio Marcondes de Oliveira, o escrevi__ |13

Dou fé haver imtimado o Capitam Ignacio Bicu-|14

do de Siqueira Salgado da sentença supra, de|15

que ficou sciente. Pindamonhangaba 12 de Novembro de|16

1874.___ |17

Climerio M. de Oliveira.|18

Dei a quitação exigida pelo testamenteiro __ |19

Pindamonhangaba 8 de Maio de 1874.|20

O Escrivão Climerio.|| |21

________________________________________
NOTA: após, seguem-se mais três fólios em branco e sem numeração.


