1711, fevereiro, 11 a 1711, fevereiro, 19, Lisboa – Petição de D. Isabel Cafaro, viúva do Correio-mor do Reino a
solicitar licença para mandar fazer um passadiço das suas casas para outras casas para acomodar a sua família.
Cota: Livro de cordeamentos de 1710-1719, f. 175 a 176v.
[f. 175]

Diz D. Jzabel Caffaro veuua do Correyo Mor do Reino que ella quer fazer hum pasadiso das cazas em que viue que
outras suas proprias pera acomodar a sua familia e deixar liure a pasagem de todo e qualquer genero de Carruage
e homens a Caualo sem fazer impedimento algum ao publico em a Rua da Lista em que ha de ficar o pasadiso pera
o que sendo necesario quer Licenca de vossa senhoria
Pede a vossa senhoria lhe faça merce Conceder Licenca pera fazer o dito pasadiso deixando liure a seruentia do
publico
									E recebera merce
Depositando para o senado uestoria Meza 11 de Feuereiro de 1711
[assinado:] Antonio Francisco do souto
[assinado:] Antonio Lopes da silua
[assinado:] Rubrica
[assinado:] Rubrica

[f. 175v.] Tem se dar por todo noue mil Reis pera o senado fazer uestoria e Nomear dia Lixboa 19 de feuereiro
de 1711
[assinado:] Belchior Moreira

Belchior Moreira escriuão do tombo dos bens e propriedades do senado da Camera desta Cidade de Lisboa e
do Hospital de São Lazaro della et cetera certefico que eu fuy Com o Senado da Camera desta ditta Cidade de
Lisboa ao Correo Mor auer Cordear hum pasadiso que quer mandar fazer nas suas Casas em que uiue para outras
suas Donna Jzabel Cafaro Veuua do Correio mor do Reino de que se trata em sua petição Retro proxima o qual
Cordeamentose mandou fazer pella Maneira seguinte A saber ha de ficar o dito pasadisso por sima da Rua em
altura de dezouto palmos para sima não fazendo empidimento a pasagem da Rua publica o qual Cordeamento foj
feitto per jozeph freire medidor30 [f. 176] Das obras da cidade e por uara de medir de sinco palmos da marca da
cidade de que passey esta certidão em Lisboa aos treze de feuereiro de mil e settecentos e onze annos

30

Reclamo: das obras.
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[assinado:] Belchior Moreira

Dam licença a Supplicante pera mandar fazer a obra na forma do Cordeamento Meza 19 de Feuereiro de 1711
[assinado:] Várias rubricas
[assinado:] Pereira

[assinado:] Antonio francisco do souto
[assinado:] Antonio Lopes da silua
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