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Carta das terras de Guaratiba E Guarapitanga q a Marquesa Frª q os aia deixou ao Collegio Em 

Guaratiba 

                      En nome de Deos amen saibão quantos esta escritura de dada E esmola -------- 

nostro senor Jesus sptº de mil E quinhentos e oitenta E dous annos aos dito dias domes de 

dezembro da dita era en esta cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro costa do brasil fuy Eu 

tabalião pó diante nomeado as pousadas onde E ora pouza marquesa Frª pella quas fuy dito 

perante mim tabelião E as testemunhas tudo ao diante nomeado q Ella estava doente de uma 

enfermidade y Deos nojso senhor y fé dera E em todo seu fizo E entendimento segundo 

parecia E por Ella fuy dito q odia atras fizera seu testamento E o tinha feito E em elle deijava ao 

collegio desta cidade da companhia de jesos a metade das terras que tinha em guaratiba E 

Guarapiranga pera a parte de São Vicente vinda que em o testamento dizia q lhas deixa que 

agora E las da Em sua vida por seu marido E filho E Ella sempre tverão E vontade de lhas dar E 

por ijo lhas dava deste dia pêra todo sempre aji E damaneira y as tinha por carta de dada E as 

amia por dadas E pedia Eragama assim curada que esta escritura fizesse comprir como Em seu 

testamento Estava nomeado E dadas E a seus Erdeiros pedia Este gaua que não fossem contra 

esta escritura por quanto Esta era a vontade de seu marido E filho E della dadora E de como 

assi o disse E declarou perante mim tabalião E as testemunhas tudo ao diante nomeado 

mandou Ser feita esta escritura em esta minha nota E que de goir por diante anca por dada 

como dito finga em seuo testamento E mandava por em elle não declarar pera que parte amia 

deser pera parte de são Vicente ainda que estivesse com clausa alpria Em o dito testamento E 

Ella Em sua vida se desajo saua dellas por seuo marido E seu filho p ajasar na verdade mandou 

foi feita esta escritura Em esta minha nota a qual Eu tabalião + mei E asento En nome do 

Collegio E das pessoas a q Fo quar passa Estando por ter testemunhos João da Araujo que 

ajinou a rogo da dita Marquesa Ferreira E João Miz todos os moradores e estantes E nesta 

cidade que esta escritura tomey Em esta minha nota E a escrevi -----------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------- 

( o último parágrafo desta página estava ilegível, bem como a página a seguinte. Na seqüência 

do manuscrito temos o auto de posse das terras acima referidas que também possuem os seus 

últimos parágrafos ilegíveis.) 
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Auto de posse das terras de Guarapiranga E Guaratiba dada ao Reverendo padre Esteivão 

dagrã procurador do collegio desta cidade 

Anno do nascimento de nosso Snor Jesus Cpº da Era de mil E quinhentos E noventa annos aos 

des dias do mês se fevereiro da dita Era en esta cidade --------- Eu tabelião ao diante asinado 

com o porteiro desta cidade Manoel fez E por virtude desta escritura E mandada do suis 

ordinaico Manoel de Castilho as partes de guaratiba a onde e E amas Guarapiranga onde 

Marquesa Frª tivera E tinha Eris Tiyupa resElogo ali En a dita praja onde esta sua barreira, 

uerme E a pollo Dio padre digo pello Reverendo padre Estevão dagrã procurador do collegio 

desta cidade me foy dado esta escritura depois me requereo En nome do dito collegio E o 

metesse de posse cada da terra conteuda Em dita escritura por  virtude da qual escritura o Eey 

metido de posse Eloguo por lo porteiro Manuel Fêz que perante as testemunhas que a tudo 

forão presentes lançou hio pregão Em altas lotes Esta aqui quem tinha embargos a esta posse 

que sequer dar ao collegio E mosteiro dos Reverendos padres do Rio de Janeiro E deu o pregão 

por duas vezes E por não apareser pessoa que fissesse Enbargos a dita posse tomou o dito 

porteiro pedra, terra, E ramos darvores que avião En a dita parte E meteo tudo Em a sua mão 

ao reverendo padre Estevão dagrã procurador do dito Collegio lhe se ouve por empossado da 

dita terra E passeou por Ella sem contradição de pessoa algua E ficou Empossado da dita terra 

por virtude deste instrumento de posse mandado dar por autoridade de justiça como consta 

do despacho do juiz, que fica Em meu poder Estando a toda Esta posse por testemunhas 

Roque de Ponte E Francisco do Reguo que aqui assinarão com o Reverendo padre Estevão 

dagrã E porteiro todos os moradores Estantes Em esta cidade de Rio de Janeiro por sua 

magestade El Rey nosso Snor o escrevi aqui assinei de meu pubrico E acostumado sinal que  

tal He 

 


