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Livro 2 

 

Fls 118-122v 

 

João Luis Teixeira e Leonor Alveres (testamento) 

 

« Testamento de Joam Luis teix.ra mercador e de sua molher lianor alveres defuntos. 

[26-12-1546] nesta vyla da praya … ser aberta huá cedulla e testamento de Joam luis teixeira que dés aja e que 

ora estava fallessido e defuncto desta noite … 

… [26-12-1546] … nesta villa da praya … nas cazas da morada onde vive Joam luis teixeira estando o dito Joam 

luis teixeira emfermo em huá cama e con todo seu juizo e entendimento que ao Snor deus lhe aprove a adar, e assi 

lianor alveres sua molher … 

Disserao quelles thomavao suas tersas hum moyo de terra esami adura ealhejao desento e des brassas em coadra 

nos seus serrados quelles tem e pessuem nas terras que forao de dioguo alveres na caza da Ribeira … fassa  omais 

ersas que fique e toda a mais fazenda de Rais elles a deixao o seus filhos e filhas que partao irmamente a caber a 

margarida e lianor e a manoel, por coanto a luiza teixeira sua filha lhe tem ja dado o quelle pode caber de sua 

legitima pouco mais ou menos com terra que Rende tres moyos … 

Decalrao que queriao que se dissesem outro trintario aberto de Sao griguorio pella dita maneira assima de santo 

amador como dito … darao quesse dessem mil Reis desmolla a comfraria do Saoto Sacramento assi mais darao 

quesse dessera pera ajuda de se fazer caza ou capella de nossa Senhora dos Remedios nesta villa … 

Disserao que elles faziao seus testamenteiros hum ao outro ho que vivo ficar por fallesimento do outro … e per 

fallessimento  dos ambos di dous disserao e declararao que faziao seu testamenteiro a manoel seu filho se o tal 

tempo for vivo e sendo fallessido deixa por seus testamenteiros a sua filha margarida teixeira e sendo fallessida a 

lianor teix.ra … declararao que sendo Cleriguo o dito manoel teixeira quelle logre a dita terça em sua vida e por 

seu fallessimento se passara aos outros seus filhos como dito he dahy em diante a seus filhos descendentes de cada 

hum … por linha direita … 

Aprovacao / [28-12-1546] … as cazas da morada de Joam luis teixeira Cavaleiro da casa delRey nosso Snor … 

testemunhas todo prezentes … Joam alveres filho de Joam alveres darzilla … ». 

 

João Alveres (Gonçalves) de Arzilla c.c. Leonor Alveres 

 

Leonor Alvarez de Arzilla c.c. João Luis Teixeira 

 

Manoel Teixeira de Melo Margarida Teixeira   Leonor Teixeira 

c(1).c. Inês Martins  c.c. Pedro de Barcelos Machado  c.c. Manoel de Barcelos Evangelho 

c(2).(1572) c. Catarina Evangelho 

c(3).(1590) c. Isabel Mourato de Sousa    Luzia Teixeira 

        c.c. João Cardoso 

 

Notas :  

- Espelho cristalino, op. cit. p. 389 : «  [João Alveres de Arzilla] Teve na Ilha muito boa caza, e descendencia, por 

que teve hum filho que chamarão Pedro Alvarez e Arzilla, João Alvares de Arzilla, ditto o moço, e Fernando 

Alvares de Azilla … teve mais hũa filha por nome Margarida Alvarez de Arzilla … Margarida Alvarez de Arzilla 

… casou com João Luis Teixeira que tambem veio do reino, no tempo que Rui Teixeira, não sei se são parentes 

… De Margarida Alvarez de Arzilla e de João Luis Teixeira nascerão 3 filhas e hum filho, a saber : Margarida 

Teixeira, Lianor Teixeira Luzia Teixeira e Manoel Teixeira ». 
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- Fenix Angrense, op. cit. p. 85 : « João Luis Teix.ra Vejo a Ilha Terc.ra onde foi conhecido, ê reputado pot homé 

nobre com lipeza de sangue : Era n.al de Braga : cazou com Ignes, digo Leonor Alveres Arzila, f.a de Joao glz 

Arzila, é Leonor Alveres ». 

Deste testamento, podemos concluir que o nome da mulher de João Luis Teixeira era Leonor em lugar de 

Margarida. 

 

Fls 122v-126v 

 

Afonso Lopes (testamento) 

 

« Testamento de afonsso lopes escrivao dos orphaõs que deus tem. 

… [29-03-1555] na villa da praya … nas cazas da morada dafonsso lopes que deus tem ahy por marquos de 

bracellos seu genro do dito afonsso lopes defunto foi requerido … que sua cedulla … fosse aberta … 

… [03-09-1554] no porto martim termo da villa da praya na quinta de afonsso lopes estando ho dito afonsso lopes 

doente em hua cama em todo seu jizo e emtendimento … 

Disse que para cumprir o atras dito e ho que mais mandar fazer toma toda sua terca no movel e Rais que lhe for 

hachada a lhe couber de direito a caber toma hum moio de terra quesse chama o Serrado das eiras com as cazas 

que hy estao e pumar e serradinhos e tabem serrado quesse chama da orta e por coanto dispois da morte de sua 

molher Catharina Rodriguez fallesserao duas filhas e hum filho delle testador e de sua molher Catharina 

Rodrigues a caber margarida lopes e catharina e manoel Rodriguez Cleriguo davangelho e por que elle afonsso 

lopes erdou sua fazenda movel e Rais elle ditto afonsso lopes da terra que erdou por sua mortte delles defuntos 

outro sim toma a terça que lhe couber nos ditos quinhois  a ajunta a mais tterra que toma em terça assima 

nomeada … 

Disse que nomeava por seu testamenteiro a maria lopes sua filha em sua vida e a marquos de bracellos seu marido 

em vida da dita maria lopes, e por morte da dita maria lopes nomeya por seu testamenteiro a seu filho dioguo 

lopes sendo vivo e nao sendo vivo ao seu filho o mais velho quesse achar … e nao avendo macho na femea lhe 

prescrever a jeracao com tal emtemdimento que nao tendo marquos de brasellos de sua molher maria lopes filho 

macho ou neto que aja de coceder a dita terça tendo breatis lopes filho macho socedera nella, e correra na sua 

linha pera sempre … 

Disse e declarou elle testador que elle cazara com sua molher Breatis evangelho por contrato feito e instromento 

publico secudariamente e fora que elle nao erdar em sua fazenda delle nem na sua della somente seria merianos 

adquiridos … 

Declarou que era em divida em Portugal a hus erdeiros de Joam glz mil rs … mais disse que devia a hum Joam piz 

da ilha da madeira tio de Isabel miz mil rs manda quesse lhe dem a qual Isabel miz mora nesta villa da praya … ».  

 

Notas : Espelho cristalino, op. cit. p. 404 : « Affonço Lopes não sei se veio da fora, nem se naceo na Ilha. Consta 

ser casado com Maria [O nome Maria está escrito sobre a palavra Catharina com tinta diferente] cuja filha não 

sei, pode ser viessem casados ambos de fora, e sejão a primeira raiz dos deste appellido … Deste matrimonio, 

nacerão os filhos seguintes Manoel Rodriguez : Maria Lopes : Diogo Lopes : Breatiz Lopes. Consta destes filhos 

do testamento de Maria Rodriguez feito em dous de Novembro de 1534, e do testamento de Affonço Lopes, feito em 

3 de Setembro de 1554, aonde declara, que casou 2.a vez com Breatiz Evangelho … 

A Manoel Rodriguez deixou a May hum moio de terra, pera que fosse Clerigo, o qual morreu coatro annos depois 

della, sendo das ordens de Evangelho … 

Maria Lopes casou com Marcos de Barcellos … ». 

 

Afonso Lopes c.c. Catarina Rodrigues 

 

Maria Lopes c.c. Marcos de Barcelos Machado  Padre Manoel Rodrigues 


