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

Verbete: Pindamonhangaba, 16 de julho de 1772. Auto de Inventário que mandou fazer o Juiz 
Ordinário, Capitão Antonio Marcondes, por morte de Maria Moreyra, sendo inventariante o seu 
filho Francisco Rodrigues de Toledo.

Cota: Pindamonhangaba, AHWBA-PM-CPO-JO-IT, Cx.051, Doc.03. Caderno com 6 fólios, não dando para 
perceber se havia numeração por ter as bordas dos fólios bastante corroídas. Documento inédito. Transcrição 
paleográfica de Odair Aparecido de Paula e Jurandyr Ferraz de Campos.



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

[Fol. 1v]

J[uis] lhe foi deferido o [J]urament[o] dos S[a]n|1
tos evangelhos em hum Livro d[eles] S[o]b|2
cargo do qual lhe foi emCaregado que Bem e|3
verdadeiramente Com boa e sam Comcien|4
cia declarace e nomeace todos os Beins|5
que haviam fiCado no Casal por falecimen|6
to da dita Sua May Maria Moreyra|7
aSSim moveis Como de Rais dinheiro ouro|8
prata esCravos Alfayas dividas que ao Ca|9
sal Se devecem e as que o Casal devece Sob|10

pena de ImCorrer nas penas de prejuro e dos|11

que Sobnegam beins ao Inventario e de|12

pasar para os erdeiros o dobro dos beins|13

Sobnegados e tambem declarace Se a dita|14

Sua May tinha falecido Com testamento|15

ou Sem ele e recebido por ele o Juramento|16

debaxo dele prometeu declarar tudo na|17

forma que lhe tem emCaregado e logo|18

declarou em Como a dita Sua May fa|19

Lecera Sem testamento por nam ter tido|20

Lugar por hisso pela molestia ter Sido a|21

preSada e para de tudo Constar mandou|22

o dito Juis fazer este Auto em que o di|23

to Imventariante Com ele asignou|24

e eu Domingos Vieyra da Sylva esCri|25

vam que o esCrevi // Ant  oni  o Marcondes|  26  
Fran  cis  co Ro  dr  ig  ue  z de Toledo  |27

Termo de Louvamento|28

de avaliadores|29

Aos desaceis dias do Mes de Junho de mil|30

ceteCentos e Setenta e dous annos nesta|| |31


