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[Livro de correspondência de Luís Correia da Serra]
[s. l., s. d.]
IAN/TT (Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, Lisboa), Arquivos Particulares,
Abade Correia da Serra, Caixa 5A, C 4.
4 f., f/v; numeração a partir do número 40; as folhas anteriores estão cortadas do livro,
excepto a folha 25 que se encontra arrancada e guardada à parte com uma outra folha
que contém o índice.

Absedario dos negocios que contem este Livro1
Correios desde folha 1 the
Treslado de cartas, que vão a folha 10 the
O mesmo que veem a folha 40 thé
Negocios que vão a folha 80 the
Dinheiros dados... a folha 90 thé

folha 10
folha 40
folha 80
folha 90
folha 95

O correspondente em Madrid se xama
Carlo Maria Marracci e Companhia.
Roupa que vai para proxide a 17 de Julho com Anna e se principia o mes a 15 a 12 turlinos, e logo
levou a paga do primeiro mes 1ª luna — 1 matarasino — 1 cutrielo trapuntado — 2 savanieli — 4
enfaxadores de lam — 12 de lino — 3 faxe e huma soprafuxa largas —, 4 scufie —, 5 stomachini
— a bolsa de la reliquia — 1ª pelle.
Levou a 15 de Setembro 24 carlini — e ja havia levado a 15 de Julho — 12.
Levou a 12 de Outubro 12 carlini — a 16 de Dezembro 24 carlini.
Levou a 12 de Fevereiro — 24 carlini.
Levou 30 de Março 24 carlinos.

n.º 4 pistachios2

Levou no ultimo de Junho 36 carlinos.
Folha solta de papel diferente em dimensões e densidade do do Livro; apresenta marcas de lacre na margem superior do
anverso e na margem lateral do verso, mas não tem marcas de dobragem que indicariam tratar-se do aproveitamento do
resto do papel duma carta recebida. Trata-se do índice feito ao Livro do qual só subsiste a parte que respeita às cartas
recebidas, faltando assim 39 folhas iniciais e 15 finais.
2
Ou pritachios.
1

Nota: O número e a descrição do conteúdo estão, no documento anotados lateralmente até ao nº 31. Depois só
o nº.
Transcrição: Maria Paula Diogo, 2003.
Referências: Teague, Michael comp. e introd., Abade José Correia da Serra, Documentos do seu Arquivo. 17511795. Catálogo do Espólio, Manuela Rocha trad. (Lisboa: Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento,
1997), p. 71-97.
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Acentos do nosso Recebimento, e Filhos3.

+
+
+
+
+
+
+

Cazámos, e nos recebemos a 5 do mes de Agosto do anno de
Tivemos o primeiro filho que he Jozé a 5 do mes de Junho de
Tivemos o 2º filho que he Joachim a 3 de Março de
Tivemos o 3º filho que foi Manoel que morreu a 21 de Abril
Tivemos o 4º filho que he Manoel a 3 de Maio de
Tivemos o 5º filho que foi João Maria que morreu a 2 de Abril
Tivemos o 6º filho que foi Maria que morreu em Roma a 10 de Setembro
Tivemos o 7º filho que he Maria que nasceu a 26 de Setembro de
e morreu a 2 Outubro de 64
Tivemos o 8º filho que he Francisco que nasceu a 11 de Novembro de
e morreu a 7 Março de 64
Tivemos o 9º filho que he Anna, que nasceu a 13 de Julho de
Tivemos o 10º filho que he Thereza nasceu a 25 de Agosto de
e morreo a 8 Agosto de 1765
Tivemos o 11º filho que he Vincenzo nasceu a 22 de Janeiro de
e morreo em Abril de 64
Tivemos o 12º filho, que he a 3ª Maria que nasceu em Napoles a 4 de Maio
de 1765 e se batizou a 5 na parrochia de Fonseca, foi para a Italia a 6 a noute
Dona Francisca levou-a Deos a 26 de Junho do mesmo anno de 65 com 31
anno[s], 7 mezes e 15 dias, de cazada 14 annos 10 mezes, 26 dias.

1750
1751
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1761
1762
1764
1765

Negocios de Portugal 17714
1. Posta de 4 de Julho Domingos Alexandre Pianori huma dispensa cum infamia in forma
pauperum em 3º grao pera Antonio da Roza Manco, e Catarina Godinha do Priorado do Crato
Provincia Lisbonensis nullius.
2. Mesma posta do mesmo correspondente outra semelhante pera João Rodrigues e Genovefa
Maria do mesmo Priorado. Se lhe respondeo aos dezoito com a espedição feita que custou 4
paolos a carta e 12 escudos a espedição por aver dois paolos de mais pera abreviar — se lhe
poz 12400.
3. Posta de 14 de Outubro do pay huma dispensa com copula scienter em 3º grao pera Marcos
Martins Coelho e Maria Quiteria da Costa Alho de Serpa. Bejeno queria a dispensa de
impedimento e penitencia foi-lhe no correio de 27 de Novembro a do impedimento, por 6
escudos por cauza etc. poz-se-lhe a — 6000$.

3
4

Fl. 25, muito provavelmente do livro de correspondência que se encontra truncado.
No verso da folha 25 onde constam os dados de família.
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