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

VERBETE: Pindamonhangaba, 17 de setembro de 1881. Edital de praça do Juiz de Órfãos de Pindamonhangaba, 
atendendo a requerimento de Anna Joaquina de Castro e Mendonça, inventariante dos bens de seu falecido marido, 
Avelino Rebello de Mendonça, para pagamento dos credores no inventário. Documento de grande interesse por se 
tratar do único modelo de edital do acervo de nosso Arquivo, no seu tamanho original de 61cm de comprimento po 
45 cm de largura, que apresenta uma curiosa relação dos bens a serem arrematados, com seus nome e valores, pela 
qual se pode resgatar um pouco da história do cotidiano pindense da época.

COTA:  Pindamonhangaba, AHWBA-PMP-CPO-JORF-DD, Cx., Doc.. Documento inédito. Transcrição paleográfica de 
Silvia Maria Pereira Novais, Aline Pinto Alves e Jurandyr Ferraz de Campos.



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

Édital|1

O Dor José Gabriel Marcondes Rodovalho, Juis de Orphãos da Cidade de|2
Pindamonhangaba por  S.  M.  I.|3

Faço saber aos que o presente edital de praça virem, que|4
por parte de D. Anna Joaquina de Castro Mendonça, inventariante dos bens de Seu|5
cazal por fallecimento de Seu marido Avelino Rebello de Mendonça, me foi re|6
querido praça nos beñs de Seu cazal para pagamento dos credores do mesmo casal,|7
cujos bens São os Seguintes = um troll [grafia de trole] com dois ternos de arrei[o]s[?], por 550$000; um carro|8
de boi por 100$000; um carro velho, por 20$000; uma carroça por 100$000; um sellim por|9
40$000; uma espengarda de dois canos por 25$000; um relogio de cima da mesa por 20$000;|10

um relogio de ouro, de algebeira por 80$000; um piano por 500$000; uma maquina de costura|11

por 25$000; um apparelho de cozinha por 50$000; uma mesa de jantar por 5$000; duas mezas|12

por 6$000; um banco por 1$000; doze cadeiras americanas por 12$000; uma balança com|13

pezos por 50$000; um almario [sic] por 25$000; um guarda roupa por 80$000; duas marquezas|14

por 16$000; duas camas, por 16$000; um apparelho de jantar por 30$000; um appare|15

lho para chá por 20$000; uma mesa por 4$000; duas marquezas forradas de páu por 16$000;|16

um marquesão por 20$000; uma mesa pequena por 3$000; seis cadeiras de pau por 6$000;|17

uma cama envernizada, por 20$000; dois mil e duzentos tijollos por 64$000; 300 telhas|18

por 9$000;- Animais - uma parelha de bestas  para troll por 400$000; uma besta baia de sella|19

por 80$000; uma besta de sella, nova por 150$000; um macho crioulo de sella por 150$000;|20

um crioulo pequeno por 50$000; Duas bestas de carga por 200$000; huma besta de carga e cadeira|21

por 50$000; Tres juntas de bois por 270$000; Tres vasos de leite; por 135$000; uma Egua com|22

cria por 40$000; - Escravos – Marciana velha por 200$000; Umbelina mulher do mesmo 700$000;|23

Cassiana crioula por 2:000$000; Michaella, por 350$000; Caetana velha, por 200$000;|24

Ponciana, por 2:200$000; Euzebia, por 2:200$000; Fortunato, por 2:200$000; Jacintha por|25

2:200$000; Anna com sua filha engenua recenascida, por 1:200$000; Dorothea parda por 1:300$000;|26

João por 1:4000$000; Gabriel, por 2:200$000; Costodia por 1:000$000; Marciano pardo car|27

pinteiro por 2:500$000 Eva, por 300$000; Carlota, por 1:400$000; José por 1400$000; Hen|28

riqueta por 1:300$000; os serviços da Eugenia Balbina filha de Henriqueta 300$000; os serviços|29

da engenua Jacobina filha de Henriqueta por 150$000; - Plantações – Sete alqueires de plan|30

ta de milho por 700$000; Dois mandiocais por 250$000; A fasenda do morro azul com 300 al|31

queires de terras denominadas dos – Guarulhos por 42:000$000; vinte cinco alqueires de terras dos|32

Guarulhos para baixo por 3:500$000; trinta alqueires de terras na Capella dos Correias por 3:000$000;|33

Cafezais – um cafesal de trinta e seis mil pés por 10:800$000; um cafesal de trinta mil pés por|34

10:800$000; um cafesal de dois annos com treze mil pés por 1:300$000; vinte mil pés de café ve|35

lho, por 3:000$000; um cafesal de quatro mil pés, por 640$000; um cafesal de oito mil pés por 1:600$000;|36

mil e tresentos arrobas de café por 3:375$000; cento e cincoenta arrobas de café no terreiro por|37

525$000; uma morada de cazas na fasenda, engenho paioes, Senzallas, e mais benfeitorias por|38

11:000$000 uma cozinha na estrada, por 100$000; uma casa e chacara na galega por 4:000$000;|39

Faz mais saber que a praça para os bens moveis e Semoventes tera lugar no dia 26 do corrente|40

ao meio dia na caza da camara municipal; a dois [sic] bens de raiz no dia 6 de outubro proximo|41

futuro no lugar e hora acima indicados. As propostas pra arrematação dos escravos deverão ser|42

feitas em carta feixada de conformidade com o Decreto nº 1895 de 15 de Setembro de 1862, e que|43

serão abertas no dia 17 de outubro do corrente anno logo depois da audiencia do custume|44

E para que chegue a noticia a todos mandei passar o presente que será affixado no lugar de custume e|45

publicado pela imprensa  Pindamonhangaba 17 de Setembro de 1881  Eu Candido Marcondes de Andrade escrivão|46

de Orphãos o escrevi José Gabriel Marcondes Rodovalho|| |47


