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Apêndice Documental 

Advertência 

O Documento n° 10 (pp. 11-12), foi indevidamente incluído neste Apêndice 
Documental. 

Como se sublinhou na respectiva "Introdução", pretendemos publicar fontes 
que julgamos inéditas, com a excepção, bem assinalada, de uma que, além de ter sido dada 
à estampa com algumas inexactidões, de resto não significativas no que toca ao conteúdo, é 
essencial para esta dissertação: o "Regimento dos Perdões de D. Manuel" (Documento n° 
107, pp. 215-225). 

Ora a carta régia de 1426 a que nos referimos agora foi já objecto de, pelo 
menos, oito publicações, além de ser recorrentemente citada1. 

Devido à constatação de discrepâncias entre as várias lições, optámos por fazer 
a nossa própria leitura do original, apenas para utilização pessoal. No momento de 
seleccionar, de entre as várias centenas de documentos integralmente transcritos, os que nos 
parecia útil publicar no Apêndice, a carta régia de 1426 ficou obviamente de lado. Mas 
acabámos por a incluir, por erro, durante o trabalho de dactilografia. Desde já nos 
penitenciamos por tal lapso, remetendo para todos os investigadores que, desde há muitos 
anos, vêm estudando o documento em questão. 

1 Assim, e que saibamos: 1. ALMEIDA, Fortunato de - História de Portugal, Coimbra, 
1925, T. III, p. 10, nota 1; 2. Annaes do Município de Lisboa, n° 31 (1857), p. 250; 3. 
BARROS, Henrique da Gama - História da Administração Pública em Portugal nos séculos 
XII a XV, 2a ed., Lisboa, 1945, T. I, p. 123, nota 4; 4. COSTA, Mário Júlio de Almeida -
La Présence d'Accurse dans l'Histoire du Droit Portugais, sep. do "Boletim da Faculdade 
de Direito de Coimbra", Coimbra, 1966, p. 13, nota 16; 5. IDEM - Romanismo e Bartolismo 
no Direito Português, p. 21, nota 30; 6. HESPANHA, António Manuel - "Notas do 
Tradutor" à Introdução Histórica ao Direito de John Gilissen, [Lisboa], Fundação Calouste 
Gulbenkian, [1988], pp. 379-380 (publica a leitura de Gama Barros); 7. SILVA, Nuno 
Espinosa Gomes da - História do Direito Português..., p. 186 (sem o protocolo nem o 
escatocolo); 8. IDEM - Bártolo na História do Direito Português, sep. da "Revista de Direito 
de Lisboa", Vol. XII, Lisboa, 1960. 
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perdão, não transcrevemos nenhuma das que estudámos1. São documentos sobejamente 
conhecidos. Pedro de Azevedo, nos seus Documentos das Chancelarias Reais anteriores a 
1531 relativos a Marrocos, publicou cerca de 800, Laranjo Coelho divulgou algumas mais, 
nos Documentos inéditos de Marrocos. Chancelaria de D. João II, e Baquero Moreno, em 
numerosos trabalhos, vem dando à estampa um bom número de perdões. Escolhemos espécies 
documentais menos conhecidas, como os alvarás, ou virtualmente inéditas para o período que 
nos ocupa: inquirições-devassas, róis de pagamentos dos tribunais centrais, correspondência 
entre o monarca e os 'seus' juízes, certidões de prisões, autos completos de processos, etc. 
Trata-se no fundo de documentação que gostaríamos de ter confrontado com as cartas de 
perdão, mas que desapareceu quase por completo no que diz respeito à época medieval. 
Incluímos ainda algumas cartas de provimento de ofícios relacionados com a justiça em 
sentido lato, por acreditarmos que elas podem ajudar a compreender melhor as respectivas 

competências. 
Por isso também, em muitas das páginas que se seguem, encontraremos 

documentos que, do ponto de vista cronológico, se situam fora do período que estudámos: 
o reinado de D. Afonso V, com especial incidência na sua segunda metade2. A explicação 
é simples: não admitimos qualquer leviandade cronológica na utilização das fontes, qualquer 
generalização não provada de dados mais tardios para períodos em que eles desapareceram. 
Mas não vemos razão para, prevenidos os leitores para a existência de uma décalage temporal 
e assumindo os riscos dessa operação intelectual, não aproveitarmos informações respeitantes 
a períodos posteriores. Os riscos a que aludimos variam de resto de caso para caso: em 
determinados temas, uma fonte posterior em algumas décadas pouco ou nada compromete o 
rigor da investigação; em outros, uma diferença de meses ou semanas pode torná-la 

totalmente inaproveitável. 
Concretizemos: as inquirições-devassas eram uma peça básica da investigação 

1 Os oito primeiros documentos deste Apêndice são cartas de perdão fernandinas. Incluímo-
las por julgarmos serem as primeiras de que temos provas documentais. O Documento n 33 
é uma carta de perdão: foi escolhido pelo que revela sobre a actividade dos tabeliães, nao 
por critérios diplomáticos. 
2 Há nove documentos do século XIV, dezena e meia do século XVI. Concretamente no que 
toca ao âmbito cronológico da dissertação, quinze documentos são anteriores e trinta e três 
posteriores. 
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judicial e do processo crime na nossa Idade Média ( as devassas anuais eram mesmo, como 
vimos momentos delicados da vida das comunidades). Sabemos que eram numerosas e 
frequentes, trabalho de rotina para magistrados e tabeliães. Sd que, para o período que nos 
ocupa, não chegou nenhuma ao nosso conhecimento. A primeira que encontrámos data de 
1499 Não temos notícia de nada de verdadeiramente decisivo que, no último quartel do 
século XV fosse susceptível de provocar alterações assinaláveis, no fundo ou na forma, às 
inquiriçtes-devassas (seja em relação ao estatuto e competências dos corregedores, ouvidores, 
inquiridores, juízes e tabeliães, seja em relação aos métodos de investigação cnmmal e à 
natnreza das provas, seja no âmbito processual). Foram promulgadas ordenações, é certo; 
foram tomadas decisões em cortes, é certo; D. João II será tudo menos um continuador sem 
sobressaltos do governo do pai; mas - insistimos - nenhuma destas considerações nos leva a 
pensar que uma inquiriçOo-devassa de 1499 pode ser substancialmente diferente de uma de 
1470 ou de 1480. Por isso estudámos em pormenor e publicámos aquela; e considerámos que 
- à falta de outra mais antiga - ela é de extrema utilidade para se saber como era uma 
inquinçao^assa na Baixa Idade Média. Isto sem deixar de alertar, sempre e sempre, para 
o facto de se tratar de um documento que já está fora do nosso período cronológico. Em 
poucas palavras, trata-se de cumprir uma das regras elementares da investigação htstdnca. 

Começámos por tentar organizar os documentos segnndo um criténo temático. 
A maior parte deles era, no entanto, impossível de -arrumar' nesta ou naquela alínea, pelo 
que optámos pela sua seriação cronológica, talvez menos cómoda de consultar, mas mars 

segura. 

3. Normas de transcrição 

Na transcrição paleográfica e na sumariação dos documentos seguimos as 

Normas Gerais de Transcrição e Publicação de Documentos e Textos Medievais e Modernos, 
da autoria do F Avelino de Jesus da Costa (3* Edição muito melhorada, Coimbra, 1993).3 

3 com a excepto — « ^ g ^ ^ J ^ i ^ Z ^ ^ ^ 
^ Z r ^ ^ o ^ ^ l ^ T S i c i e n c i a de informação da nossa parte, 
da qual, desde já, nos penitenciamos. 
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Documento n° 1 

1377, Ago., 2, Folgosinho 
D. Fernando perdoa a Afonso Esteves, bacharel em leis e 
morador em Tomar, todos os erros que tenha cometido em 
Portugal, permitindo que regresse ao reino em liberdade, a 
pedido do Mestre de Santiago de Castela. 
A.N.T.T., Chanc. D. Fernando, L. 4, fól. 21v. 

"Dom Fernando pella graça de Deus Rey de Portugal e do Algarve a quantos 

esta carta virem fazemos saber que nos querendo fazer graça e mercee [a] Affoms'Estevez 

bacharel em leis morador em Tomar a rogo do Mestre de Santiago nos Reynos de Castella 

que nos por el enviou pedir mercee teemos por bem e perdoamo lhi todolos erros que contra 

nos ha fectos per qualquer guissa que seja dello casso moor ataa o mehor per razom do (.. .)4 

que per el foy fecto nos nossos Reynos. Porem mandamos a todallas nossas justiças que nom 

prendam nem lhi façam por ello outro nenhuum desaguisado e ho leixem viir pêra os nossos 

Reynos sem outro nenhuum embargo. Onde al nom façam. Dada em Fulgosinho dous dias 

d'Agosto. El Rey o mandou. Affonso Perez a fez. Era de mil HIT e quinze anos". 

Documento n° 2 

1377, Ago., 27, Guarda 
D. Fernando comuta o degredo e açoites em que fora con
denado um judeu de Lagos, por ter ferido outro, numa multa 
destinada às obras da muralha de Lisboa. 
A.N.T.T., Chanc. D. Fernando, L. 4, fól. 7. 

"Dom Fernando pella graça de Deus Rey de Portugal e do Algarve a vos juizes 

de Lagos e a todalas outras nosas justiças que esta carta viirdes saúde. Sabede que Judas 

judeu morador em esa villa nos dise que el foi preso e acusado que sobre segurança dera hua 

ferida a Salamão Ambraiz (?) aberta e sangoenta na espadoa dereita aveendo ante ameaçado 

4 Uma palavra ilegível. 
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e seendo preso em esa villa fora per nos julgado que pagase a parte XXV libras de 
corigimento e que fose açoutado e degredado da villa de Lagos e de seu termho e dezia que 
el pagara o dicto corigimento e ante que se em el fezesse enxecuçom da pena dos azoutes que 
fogira da dieta prisom. E pediu nhos5 por mercee que pois havia tempo que andava amorado 
por esta razom que lhe mudasemos a pena dos azoutes e degradamento em dinheiros pêra as 
obras do muro da cidade de Lixboa. E nos veendo o que nos pedia e querendo lhe fazer graça 
e mercee que se ho fecto tal he commo el diz teemos por bem e mandamos que el de e peite 
per a dieta rezom satenta e V libras pêra as obras do muro de Lixboa e que nom seja 
açoutado nem degradado porque vos mandamos que se vos el fazer certo que el pagou ao 
tesoureiro da cidade de Lixboa pêra o dicto muro a[s] setenta e cinco libras dada esta nosa 
carta que lhe nos damos espaço a que nos page ataa primeiro dia de 6 Dezembro primeiro 
seginte e nos delho mostrar estormento fecto per taballiom publico vos nom conprirdes em 
el a pena dos azoutes e degradamento que per nos foy julgado que ouvese. E se o el asy nom 
fezer esta carta nom lhe valha e fazendo el asy mandamos que o nom prendades nem lhe 
fa<ça>des desagisado quanto he pella dieta razom. E em testemunho desto lhe mandamos 
dar esta nosa carta. Dada na cidade da Guarda. Vinte VII dias d'Agosto. El Rey ho mandou 
per Joham Gonçallvez seu vassallo e veedor de sa fazenda. Martim Vaasquez a fez. Era de 
mill e quatrocentos e quinze anos". 

Documento n° 3 
1377, Set., 8, Covilhã 
D. Fernando perdoa a Afonso Mendes, morador em Portel, o 
degredo que lhe fora posto para fora do Reino por, juntamente 
com outros vizinhos da vila, se terem levantado contra um 
oficial da Coroa. 
A.N.T.T., Chanc. D. Fernando, L. 4, fól. 20. 

"Dom Fernando pella graça de Deus Rey de Portugal e do Algarve a todalas 

5 Sic. 

6 Riscado Set.... 
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justiças dos nossos Reinhos7 que esta carta viirdesTaude W H " ~ 
graça e mercee r.l Aff *, qUC n0S q u e r e n d o **** 
graça me rCee [a] Affonso Meendez morador em Portel, alçamo Ihi o degredo cue lhe oer 

frades ^ nenl desaguisad0 quan[o he ^ d.cta razom E em 

or JoHan, Gonça,ve2 seu vasa-o e veedor da sua ta* Vaseo Vicente a fe Í 7 l 
e quatrocentos e quinze annos". * 

Documento n° 4 
1377, Set., 8, Covilhã 

A.N.T.T., Cfaj«c. Z>. Fernando, LA, foi. 21. 

" D O m F e m a n d o p e , a ^ d ^e„ S Re y dePo. t U g a l edoAlgarv e a ,oda I 1 as 

- e r c e e a J o h a m d o R a v a a i m o r a d o r „ „ S o u t o j u l g a d o d . A 1 ^ a J o m e o d J ^ 
» * . *e P e r nos foi posto ,ue non, end.se no dicto julgado ataa nossa tnercee T ^ Z 
ta perdoados a nosa jus t iça a qne era tfceudo porqne pasou o dicto degredo ^ Z 

d jedoepa . a . en todeH.En . t e s . en .onhode .o . e . nanda .o sda raod i l ^ rC 
H T Carta- D M t ó " ° " - * - * — * . Rey o .nandon ^ 
GonçaUve, seu vasaHo e veedor da sua fazenda. Vaseo Vicente a f e , E r a de J „ e ^ 

quinze anos". m e 

7 S/c. 

http://end.se
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Documento n° 5 
1377, Set., 10, Covilhã 
D Fernando perdoa a João Afonso um homicídio pelo aual 
hanasido degredado, por D. Pedro, para MonsaXdelTi 
para Terena, onde ao presente vivia. Foi tida em coma a 
P:T?Trt° d€StimtárÍ0 m *U™ cm Coitei û 

A.N.T.T., Chanc. D. Fernando, L. 4, fól. 24. 

" D O m F e m a n d °P e l l a ^<'eDeu S ReydePo n ugal ledoA I garveatodal la s 
jusuças dos nossos Rey„„s q u e esta carta virdes saúde. Sabede one „os „nerendo fazer graça 
e mercee W Joham A f f o m s o „ e m T e r e n a ^ ^ J ? « 

« . de (...)• «veleiro qoe foi m o r t o em termho da dicta vi„a o qoal, J . Z 2 

T l " ? h T a " " " " " " Cert° ̂  taSmimen'° PUMÍC0 to° « "*»*> P - Loureoço 

oe cartas d , R e y Oom P e d r 0 n o s s o P a d r e , q y e ^ [<fc] ^ ^ ^ £ -

caTd"!^ m 0 I t ó C q U e S ,eVera Cm M ° n S a r a Z ^ Sera"re- E * " * - - e ootra 
car* do dtcto nosso padre per one ve<e>sse en, no dicto logo de Terena pêra sempre peia 
gurssa q„e devta de vyr e ntorar en, o dicto logo [de Mo„,saraz e pella qnal. rezo. g n a l n 
de n„s o u t r a n o s s a ^ q u e ^ ^ n o d . c t o i o g o ^ T e r e M ( ) ( ̂  ^ ^ 

<hcta morte e q„e o sobredicto Joham Affomso agnardou as dietas cartas ( ," logares 
Outrosy por serviço q u e n o s fez na gnerra qne onvemos com E, Rey de Castella [temos por 
bem e perdoamos lhe a nossa jnsbça a q„e per razom da dieta n,„rte era thndo por qne Zs 
mandamos .ne [non, o prendados, nem !he façades outro nenhnnm dessagnisado pella dicta 
rezom. Unde al nom façades. En sobredic* fohan, (...)» a esta carta" de perdom Dante 

h u n S f ™ Íle8,'VeK A Car t a e S t í e m * » * P - * tantílizada for nma grande mancha de 

Uma palavra ilegível. 
10 Está: razazom. 

Uma palavra ilegível. 

Algumas palavras que não conseguimos 1er. 
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em Covilhãa dez dias de Setembro. El Rey o mandou14 livrar per Joham Gonçallvez seu 

vassalo e veedor da sua fazenda. Stevam Martinz a fez. Era de mill e Ifflc e XV anos". 

Documento n° 6 

1377, Dez., 22, Tentúgal 
D. Fernando perdoa a Martim Vicente, morador na Azóia, o 
degredo que lhe fora posto para o Algarve, por homicídio, 
considerando o facto de ele ter custeado a participação de um 
soldado na frota recentemente armada. 
A.N.T.T., Chanc. D. Fernando, L. 4, fól 12. 

"Dom Fernando pella graça de Deus Rey de Portugal e do Algarve a todallas 
justiças dos nossos Reynos que esta carta viirdes saúde. Sabede que nos querendo fazer graça 
e mercee a Martim Vicente morador na Azoya termho de Lixboa portador desta carta alçamos 
lhii o degredo que lhi era posto pêra o Algarve per razom da morte de Stevam Coraçom (?) 
que foy morto na ribeira de ...bões em que o culparom per que nos fez certo per estormento 
que mandara por sy servir huum homem em na nossa frota que nos ora mandamos armar que 
foy a guerra(?) (...)15. Porem vos mandamos que [o] nom prendades nem lhy façades outro 
nenhuum desaguisado quanto he por a dieta rezom ca nossa mercee [he] de lhi alçar o dicto 
degredo pella guisa que dicto he. Unde al nom façades. Dante em Tentúgal viinte dous dias 
de Dezembro. El Rey o mandou per Gomez Martinz bacheler em leiis seu vassallo veedor 
da sua fazenda. Stevam Paaez a fez. Era de mill e quatrocentos e quinze anos". 

Documento n° 7 

1378, Fev., 20, Soure 
D. Fernando perdoa a Martim Anes, morador em Odemira e 
que fora lá juiz, a fuga de um preso que ele recapturou e que 

13 Repete: carta. 
14 Riscado: per. 
15 Algumas palavras ilegíveis. 
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depois lhe foi tirado à força. 
A.N.T.T., Chanc. D. Fernando, L. 4, fól. 16. 

" Dom Fernando pella graça de Deus Rey de Portugal e do Algarve a vos 
juizes d'Odemyra e a todallas outras justiças que esta carta viirdes saúde. Sabede que Martim 
Annes morador em esse logo nos disse que seendo em esse logo juiz que Joham de Santarém 
e Domingos Boaventura [per] nos contadores Um foy entregue Pedr'Eannes Comhaa que foy 
nosso monteirom no Campo de Ourique por dinheiros e outras cousas em que a nos era thudo 
do tempo que asy foy monteiro. E diz que teendo asy preso o dicto Pedr'Eannes que lhi 
fogio. E depois ell prendeu e apoderou o dicto Pedr'Eannes e que seendo presso em Guarvam 
que alguuns homens do dicto logo lho tomarom e o soltarom. E diz que em esto o dicto 
Pedr'Eannes gaanhou per as dietas razõoes e per outras de nos carta de segurança e que 
estando asy per ella que nos ho mandamos prender e he presso. E pedio nos que pois o dicto 
Pedr'Eannes he presso que mandássemos que ell por a dicta razom nom fosse presso. E nos 
veendo o que nos pedya e comme nos foy certo per estormentos pubricos que ell prendeu o 
dicto Pedr'Eannes e lhi foy tomado comme dicto he querendo lhi fazer graça e mercee teemos 
por bem e mandamos vos que o nom prendades nem lhi façades por ello outro nenhuum 
desaguisado quanto he por a dieta razom. Unde al nom façades. Dante em Soyre. Viinte dias 
de Fevereyro. El Rey o mandou per Gomez Martinz bacharel en lex seu vassalo e veedor da 
sua fazenda. Stevam Paaez a fez. Era de mil e quatrocentos XVI anos". 

Documento n° 8 
1378, Mar., 3, Vila Nova de Anços (Soure) 
D. Fernando perdoa a João Anes, morador na Lousã, a morte 
de um sapateiro dessa mesma localidade, a pedido de um bispo 
castelhano. 
A.N.T.T., Chanc. D. Fernando, L. 4, fól. 16. 

"Dom Fernando pella graça de Deus Rey de Portugal e do Algarve a todallas 
justiças dos nossos reynos que esta carta virdes saúde. Sabede que nos querendo fazer graça 
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e mercee a Joham Annes morador na Lousãa a rogo do Bispo de Calaffeira mesegeiro d'El 

Rey de Castela nosso irmãao teemos por bem e perdoamos lhi a nossa justiça a que era 

theudo per razom da morte de Joham Annes çapateiro que foy morto no dicto logo da Lousãa 

que ell matou. Porem vos mandamos que o nom prendades nem lhi façades outro nenhuum 

desaguisado por ello (...)16 se a dieta morte foy aleyve ou a treyçom. Unde al nom façades. 

Dante em Villa Nova de Anços. Três dias de Março. El Rey o mandou. Afomso Perez a fez. 

Era de mil e quatrocentos e dez e seis anos". 

Documento n° 9 

1396, Ago., 11, Lisboa 
D. João I autoriza o ouvidor do Mestre da Ordem de Cristo a 
dar despacho a todas as apelações que perante ele venham, 
mesmo que tal aconteça fora das terras da Ordem ou na 
própria Corte. 
A.N.T.T., Colecção Especial, Caixa 32, Doe n° 13. 

"Dom Joham pella graça de Deus Rey de Portugal e do Algarve. A todos os 
Coregedores das comarcas da Estremadura e da Beira e d'Antre Tejo e Odiana e a quaesquer 
outros que desto ajam conhecimento a que esta carta for mostrada saúde. Sabede que o 
Meestre de Cristo nos dise que vos lhe poedes defesa ao seu ouvidor que nom ouça nem de 
livramento em nenhuuns fectos posto que perant'el <per apellaçom> venha salvo se estever 
nas terras da dieta hordem em o que elle diz que he agravado porquanto o dicto seu ouvidor 
onde quer que stevese soia a livrar os fectos que a el vinham. E pedi[u] nos sobr'ello mercee. 
E nos veendo o que nos asy dise e pedio e querendo lhe fazer graça e mercee teemos por bem 
e mandamos que quando o dicto Mestre sair fora das suas terras ou pêra a nossa Corte onde 
nos estevermos e o dicto seu ouvidor for em sua companha que el posa ouvir e livrar as 
apellaçõoes que a el veerem. E esto lhe fazemos <de graça> enquanto nossa mercee for. 
Unde al nom façades. Dante em a cidade de Lixboa onze dias d'Agosto. El Rey o mandou 
per Ruy Lourenço lecenciado em degredos dayam de Coimbra nom seendo hi Joham Afomso 

16 Uma alavra ilegível. 
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de Santarém seu vasallo anbos do seu Desenbargo. Martim Lourenço a fez. Era de mill e IIIP 
XXX IIII anos. 

[Assinado:] 

R. COLIMBRIENSIS DECANUS" 

Documento n° 10 
1426, Abr., 18, Alverca 
D. João I envia à vereação de Lisboa dois livros com traduções 
(do latim para português) e esclarecimentos sobre a "Glosa " de 
Acúrcio e os "Comentários" de Bártolo, no sentido de unificar 
as práticas jurídicas no Reino. 
A.H.C.M.L., Livro dos Pregos, fól. 216. 

"Coregedor e Comcelho e homees boons da nossa muy nobre leall cidade de 
Lixboa. Bem sabees o trabalho que nos tomamos per que os fectos de nossos Regnos fosem 
desenbargados per huum termo soo o qual foy outorizado pella força das leix do Código e 
decraradas e outorizadas pelas enteençõees fmaaes das grossas de sua final entençom 
d'Acursio que sobr'ello escrepveo ora fosse per hua grossa ou per duas ou per três ou mais 
segundo he escripto nos livros. E esto quissemos que as gelussõoes de Bartallo que de 
sobellas leix do Código fez que estas sejam autenticadas ca esta he nossa vontade de os fectos 
nom seerem desembargados senom per nua entençom e openyom segundo ja he escripto. E 
porque estas leix e estas grossas e leitura de Bartallo a nos nom parecia que per elas ouvessem 
de sentenciar porque os trelados de tirar de latim em linguajem nom sam tam craros que os 
homens que muyto nom sabem os podessem bem entender por esto nos trabalhamos de fazer 
hua decraraçom em cad'hûa ley e na grossa e no Bartalo que de sobrello he escripto pella 
qual mandamos aos nossos desembargadores que per aquella decraraçom façam livrar os 
fectos e dar as sentenças agora per os fectos que perdante elles correrem que caibam nas leix 
e titolos que em esses dous livros que vos la mandamos som contheudos. E ainda mais porque 
nos possemos em alguas leix que nos pareciam que eram muito craras que estavam bem assi 
o julgaae pella guissa que he escripto posto que em ellas nom seja outra decraraçom segundo 
mais compridamente verees por o proemyo destes dous livros que vos agora mandamos. E 



Apêndice Documental 12 

vos agora põoe17 estes livros na Camará desse concelho pressos por nua cadea bem grande 

e longa e nom os leixees veer a ninguém salvo aaquelles que fectos ouverem ou a seus 

procuradores ou se temerem d'aver alguuns fectos. E esto seja presente o escripvam da dieta 

camará. Unde al nom façades. Dante em Alverca XVIIIo dias d'Abril. Lop'Afomso a fez. 

Anodel42618B. 

Documento n° 11 

1428, Abr., 21, Évora 
A vereação de Évora faz registar nos seus livros uma carta do 
corregedor da comarca, Estêvão Fernandes, na qual ele 
assegurava ao procurador da cidade que a amnistia prometida 
por D. João I aos homiziados que participassem na expedição 
a Ceuta fora devidamente publicitada, e muitos resolveram, 
graças a ela, os seus problemas com a justiça. 
B.P./A.D.E., Câmara, L. 67, fóls. 84-84v. 

"Era do nacimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil e HIT XXVIII anos 

quarta feria XXI dias do mes d'Abrill na Camará do Concelho da dieta [cidade] estando em 

veraçom Vasco Afomso juiz do civil e Martim(?) Vasques Tisnado e Joham Martins de 

Pinam(?) e Rodrigo Anes amo d'El Rey vereadores e Rodrigo Alvares procurador do 

Concelho em pressença de mim Joham Lameiro escripvam da camará do dicto concelho em 

logo d'Afomso Gonçalvez criado do liante perante todos foi apressentada hua carta do 

Corregedor desta comarca d'Antre Tejo e Odiana asinada per sua mãao e aseellada com o 

seello da coreiçam da quall o theor tall he: 

Stevam Fernandez escudeiro vasalo d'El Rei e Corregedor por ell Antre Tejo 
e Odiana e Alem d'Odiana e nas terras das Ordeens que som na dicta correiçom a quantos 
esta carta testemunhavil virem faço saber que estando eu per correiçam em a cidade d'Evora 
perante mim em juizo pareceo Rodrigo Alvarez escudeiro criado de Martim Afomso de 

17 Sic. 
18 Emendado sobre 1424. 
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Melloo e procurador do Concelho que ora he da dieta cidade e me disse que o dicto Senhor 

Rei ante que fosse tomada a cidade de Ceuta que fezera hua ordenaçom em a quall mandara 

e mandava que todollos omeziados e outras quaesquer pessoas que fossem em seu serviço na 

tomada da dieta cidade de Ceuta que lhe perdoava todollos malefícios e eixeiços que tevessem 

fectos ataa a dieta hida tirando afora mortes d'homeens ou perdimento de nenbro e que a 

dieta ordenaçom fora publicada per cartas e alvaraes assy em a dieta cidade como em todallas 

outras cidades e villas e lugares de seu senhorio. E porquanto as dietas cartas e alvaraaees 

nom podiam seer achadas que porem me pediam que fezesse pergunta a todolos escripvãaes 

e procuradores da dieta correicom que pressentes estavam se sabiam parte d'algûa carta e 

alvará ou ordenaçom que fosse fecta sobre a dieta perdoança e lhe mandasse dar hua carta 

testemunhavil com o theor dello ou da fe que elles dello dessem. E eu visto seu dizer e pedir 

fiz pergunta a Fernam Nunez e a Gonçalo Pirez escripvães e a Fernam Garcia emqueridor 

e estreboidor e a Joham d'Estremoz e a GUI Vaasquez procuradores e oficiaaes todos em a 

dieta correicom se tinham algua carta ou alvará dello ou sabiam certamente que hi ouvesse 

a dieta ordenaçom. E os sobredictos todos perante mim diserom que era verdade que o dicto 

Senhor Rei fezera a dieta lei e ordenaçom e que fora poblicada e que viram livrar per ella 

muitas pessoas d'alguuns malefícios e eixeiços de que eram acusados e demandados da parte 

da justiça e doutras pessoas. E eu assi dou dello de mym fe como corregedor que eu vi a 

dieta lei e ordenaçom a quall foi poblicada e per ella foi livre huum meu irmãao em Estremoz 

e outras muitas pessoas. E o dicto Rodrigo Alvarez me pedio que com a fe dos sobredictos 

e com a minha lhe mandasse assi dello dar Ma carta testemunhavil pêra alguas pessoas que 

se delia entendiam d'ajudar. E eu lha mandei dar. Dada na dieta cidade XX dias do mes 

d'Abrill. Andres Vaasquez a fez. Anno do nacimento de Nosso Senhor Remidor Jesus Cristo 

de mil e IIIP XXVIII annos. 

E mostrada assi a dieta carta os sobredictos oficiaaes me mandaram que lhes 

desse o tralado delia e a escrepvesse e posesse em este livro do tonbo. E eu per seu mandado 

a escrepvi pêra regardo do dicto concelho em testemunho de verdade". 

Documento n° 12 

1437, Fev., 1, Alcobaça 



Apêndice Documental 14 

A pedido dos juizes e homens-bons de Alvorninha, o Dom 
Abade de Alcobaça perdoa e manda soltar Fernão Vasques, 
preso por ter tido uma rixa com o meirinho do mosteiro. 
A.N.T.T., Alcobacenses, Maço 52, Doe. n° 7. 

"Saibham quantos este estormento virem que na era do nascimento de Nosso 

Senhor Jesus Cristo de mill e quatrocentos e trinta e sete anos primeiro dia do mes de 
Fevereiro da dieta era em o moesteiro d'Allcobaça na orta do Dom Abade onde o dicto 
senhor fez o viveeiro estando hi o dicto senhor pareceo Vaasquo Dominguez e Estevom 

Lionardez juizes de Alvorninha logar do coupto do dicto moesteiro e Joham Freire e Vaasquo 
Lourenço e Joham da Costa e19 Gomez Afomso e Martim Andre e Joham Mateus e outros 

muitos homeens boons do dicto logo e termo e diserom ao dicto senhor que Fernam Vaasquez 

filho do dicto Vaasquo Lourenço era preso em a prisom do dicto logo por razom < d'aroi-
do> que ouvera com o meirinho do dicto senhor e que porquanto elles todos bem entendiam 
que o dicto Fernam Vaasquez era homem alleuaudo20 e revoltoso e que nom podia viinr o 
dicto arroydo senom por ell que porem lhe pediam por mercee que nom parase21 a ello 
mentes22 e lhe perdoase e o mandase solltar. E o dicto Senhor vendo o que lhe diziam e 
pedhiam e querendo com elle usar mais de compaixom que de justiça lhe perdoou por amor 
de Deus e a rogo dos dictos homeens boons. E os sobredictos todos emsembra e cada huum 
per sy em espiciall lho teveram em grande mercee e lhe beijarom por ello a mãao. E loguo 

Vaasquo Pirez procurador do dicto senhor que de presente estava pedio huum e muitos 
estormentos de como lhe o dicto senhor perdoou. Testemunhas: Joham Afomso de Gorizio 
cavalleiro e Roy Fernandez e Joham Vaasquez e Pêro Gonçallvez e outros. E eu Joham 
Dellgado tabelliam jeerall no dicto coupto por El Rey meu Senhor que este estormento 
escrepvi e em elle meu pubrico synall fiz que tall [Sinal do tabelião] he ". 

19 Riscado: Es tac 'Eanes. 
20 Sic. 
21 A leitura desta palavra não é clara. O "p" parece cortado. 
22 Leitura igualmente duvidosa, porque sobre a palavra mentes, essa bastante clara, há um 
sinal geral de abreviatura. 
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Documento n° 13 

1444, Jan., 26, Évora 
João Fernandes, vassalo do Rei e escrivão na correição de 
Entre Tejo e Guadiana, nomeado promotor da justiça nessa 
correição perante o corregedor João Mendes, sucedendo a seu 
pai, Fernão Gonçalves, que renunciou ao ofício. 
A.N.T.T., Chanc. Af. V, L. 24, fól. 4v. 

"Dom Affomso etc. A vos Joham Mendez nosso vasallo e corregedor por nos 
em a comarqua e correiçom d'Antre Tejo e Odiana e aos corregedores que despos vos veerem 
saúde. Sabede que nos fiando de Joham Fernandez nosso vasallo e escripvom em essa 
correiçom e querendo lhe fazer graça e mercee damollo por prometer da <nosa> justiça 
perante vos em essa correiçom asy e pella guisa que o era Fernam Gonçallvez seu padre 
quando husava do dicto oficio o qual o dicto Fernam Gonçallvez em nossas mãaos renunciou 
e que o dicto Joham Fernandez requeira e possa requerer todallas cousas que a nosso dereito 
pertencerem e acusse e possa acussar todollos pressos e seguros que por parte da Justiça se 
ouverem de poer fectos honde as partes leixarem as acusações dando contra elles libellos per 
nossa parte da justiça e fazen[do] trautar os dictos feitos asy e pella mesma guissa que o faz 
o nosso prometor da justiça em a dieta corte. E mandamos que ell leve e possa levar de cada 
huum fecto pello assy acussar quanto per a nossa hordenaçom huum procurador podia levar 
se hi parte ouvesse avendo por ell de procurar seu fecto o qual solairo leve dos querellosos 
ou querellosso se o hi ouver e se o hi nom ouver que o leve a custa do concelho honde for 
fecto o malefício em que o dicto preso for culpado. E porem vos mandamos que o ajaaes 
daquy em deante em essa correiçom por prometor da justiça como dicto he e nom consentaaes 
a nenhuum outro que do dicto oficio husse salvo o dicto Joham Fernandez porque nossa 
mercee e vontade he de o el ser e outro nom sem outro nenhuum enbargo que lhe a ello seja 
posto. O quall Joham Fernandez jurou em a nossa Chancelaria aos santos avangelhos que bem 
e derreitamente husse do dicto oficio e guarde a nos nosso serviço e ao pobo seu dirreito. He 
al nom façades. Dante em a nossa cidade d'Evora XVI dias do mes de Janeiro. El Rey ho 
mandou per o Doutor Ruy Gomez d'Alvarenga seu vasallo e do seu Desenbargo e das 
Petições vice-chanceler pello muy reverendo em Cristo padre senhor Dom Fernando 
Arcebispo de Bragaa etc. Joham Affomso por Gomez Borjes a fez. Ano do Senhor de mH 
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IIIPRIIiranos." 

Documento n° 14 

1450, Jun., 9, Lisboa 
Alvará de D. Afonso Vproibindo os escrivães das suas rendas, 
direitos e moedas de tomarem notas em ementas e só muito 
depois as copiarem para os livros, e regulando outros aspectos 
do assentamento das sisas. 
A.N.T.T., Chanc. Af. V, L. 37, fól. 22-22v. 

"Nos El Rey fazemos saber a quantos este alvará virem que a nos disseram que 

os nossos escripvãaes das nossas rendas e direitos da cidade de Lixboa e da nossa moeda delia 

fazem ementas em que escrepvem o que as dietas nossas remdas remdem e as cousas que 

trazem os mercadores e outras pessoas de que ham de paguar sissa e assy as que ham de 

lavrar na dieta moeda e que depois a cabo de dias as tiram das ementas e as escrepvem nos 

livros das ditas nossas rendas e direitos e moeda o que nom avemos por bem nem por nosso 

serviço de se fazer assy. Porem mandamos aos nossos thesoureiros almoxarifes recebedores 

e rendeiros das ditas rendas e direitos e moeda e aos escripvães desses ofícios que screpvam 

e façam screpver cada huuns em seus livros todo aquello que as dietas rendas e direitos 

renderem e assy o que receberem e despenderem e esso medes as mercadorias que trouxerem 

pêra vender de que se ouver de pagar sisa se as venderem aos tempos e oras que as venderem 

ou trouxerem ou receberem ou despenderem. E nam as escrepvam nas ementas nem tam 

solamente as façom. E fazendo alguuns dos dictos scripvãaes o contrairo mandamos que 

percam os ofícios. 

Outrossy nos disseram que alguns mercadores e outras pessoas compram panos 
de sirgo e de laa de linho e ferro e azeite e graam e mel e cera e outras muitas mercadorias 
e as vãao screpver aos nossos livros aos tempos que sam theudo[s] segundo por nos he 
mandado. E muytos délies dizem que as compram pêra sy e pêra parceiros nom nomeando 
esses parceiros logo quando os screpvem salvo despois que som passados fflP e VI e X e XV 
dias e huum mes e muyto mais o que fomos certo que o fazem por conluyarem outras S1sas 
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que poderíamos aver das ditas precárias o que he contra nosso serviço e abatimento de nossas 
rendas e querendo esto refrear que se nom faça mandamos aos ditos mercadores e pessoas que 
ao tempo que escrepverem as ditas mercadorias que assy compram pêra sy e para parceyros 
que logo nomeem esses parceyros e quanta parte teem cada huum em ellas. E nom o fazendo 
assy que esses que as escrepverem sejam theudos de pagar a sysa delias. E posto que despois 
nomeem parceiros que esses mercadores e parceiros sejam theudos de pagarem outra sisa 
porque se mostra que lhas tornaram a revender pois que as nom nomearom logo quando as 
escrepveram. Porem mandamos aos veedores da nossa fazenda e ao nosso contador moor da 
dieta cidade e aos dictos nossos oficiaaes e a outros quaaesquer que esto ouverem de ver que 
assy o compram e façom conprir. E façom registar este nosso alvará nos livros dos nossos 
contos da dita cidade pêra se por elle regerem. E o corpo delle fique em poder do nosso 
porteiro dos dictos contos pêra o guardar e amostrar quando lhe for requerido se conprir. Ali 
nom façades. Fecto em Lixboa IX dias de Junho. Joham Gonçallvez o fez. Anno do Senhor 
Jesus Cristo de mill e HIP L."23 

Documento n° 15 
1452, Fev., 8, Lisboa 
Lourenço Gil, morador em Loulé, nomeado carcereiro da 
correição do Reino do Algarve, a requerimento do corregedor 
Álvaro Mendes Godinho. 
A.N.T.T., Chanc. Af. V, L. 12, fól. 1. 

"Dom Affomso etc. A quantos esta carta for mostrada fazemos saber que nos 
querendo fazer graça e mercee a Lourenço Gil morador em Loulle teemos por bem e damollo 
por carcereiro da nossa cadea da correiçom do Regno do Algarve a requerimento de Álvaro 
Meendez Godinho cavalleiro e corregedor por nos em a dieta correiçom que nollo por elle 
requereo porquanto ja fora carcereiro certos anos em [a dieta] correiçom e sempre servira 
bem o dicto oficio. Porem vos mandamos e a outros quaeesquer corregedores que depôs vos 

Nota em letra minúscula: Concertada por Vasco Anes porteiro dos ditos Contos comigo 
Gonçalo do Rego. 
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vierem a dieta correiçom e a que esta nossa carta for mostrada que ajam o dicto Lourenço 

Gill por carcereiro e outro nenhuum nom e o leixem servir e husar do dicto oficio e [aver os] 

proees e rendas e dinheiros deli sem outro nenhuum enbarguo que lhe sobrello seja posto em 

nenhûa maneira que seja. O qual Lourenço Gill jurou em a nossa Chancelaria aos santos 

avangelhos que bem e dereitamente e com U) 2 4 obre e husse do dicto oficio e guarde a nos 

nosso serviço e ao poboo seu dereito. E al nom façades. Dante em a cidade de Lixboa VIIIo 

dias de Fevereiro. El Rei o mandou per Pêro Carreiro seu vassallo e seu ouvidor e logoteente 

do corregedor de sa Corte. Vicente Fernandez escripvam das malfeitorias a fez. Armo de 

Nosso Senhor Jesus Cristo de mill IHF LII".25 

Documento n° 16 

1459, Dez., 13, Santarém 
D. Afonso V determina que, a partir de 1 de Janeiro de 1460, 
todos aqueles que têm, da Coroa, ofícios de julgados, escriva
ninhas ou recebedorias os sirvam pesoalmente e não se façam 
substituir, a não ser nos casos previstos pelas Ordenações. 
A.N.T.T., Chanc. Af V, L. 37, fól. 77v. 

"Luis Gonçallvez amigo. Nos El Rey vos envyamos muito saudar. Fazemos 
vos saber que por seermos certo que algûas pesoas que tem nossos ofícios os serviam por 
outros esses que taaes carregos tiinham fazem em ello cousas nom devidas asy porque os 
oficiaaes nom som seus como porque nom tem receo de perder o que lhes nom he dado em 
tall maneira que he pouco serviço de Deus nem nosso e grande dapno sayoria estroiçom de 
nosso poboo por algûuas razõoes que bem entenderees. E querendo nos esto correger como 
devemos e somos, obrigado determinamos que des primeiro dia de Janeiro que ora vem de 
IHF LX anos em diante nem hua pesoa que nosso oficio tenha asy de julgar como de 
escrepver como de receber e de quallquer outra guisa que seja em que caiba fiança de pesoa 
o sirva per sy e nom per outrem sem enbargo de quaeesquer outros alvaraaes licenças e 

24 Uma palavra ilegível. 
25 A leitura é extremamente difícil por existir uma mancha no pergaminho. 
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mandados que tenham em contraire» posto que taaes sejam de que devemos fazer expresa 
meençam. Pêro nom he nosa teençam por esta determinaçom tolher que em tempo 
d'enfirmidades ou quallquer outro tempo que o direito e hordenaçõoes permitem que per 
outrem posam eses ofícios servir seus ofícios26 que os nom sirvam. Ante nos praz que husem 
em ello em taaes tempos segundo o direito quer e nosas hordenaçõoes decrarom. Porem vos 
mandamos que em esa comarca e correiçom mandées notificar este nosso mandado em tall 
maneira que nosos oficiaaes dello sejam em conhecimento do que asy mandamos pêra se 
alguum o contrairo fezer do dicto seu ofício fazermos mercee a quem nos aprouver porque 
por ello nom lhe entendemos dar outra pena. Scripta em Santarém XIII dias de Dezembro. 
Álvaro Piriz a fez. 1459". 

Documento n° 17 

1461, Mar., 20, Évora 
D. Afonso V reafirma a obrigatoriedade de os tabeliães gerais, 
no início de cada ano, entregarem ao seu tesoureiro-mor uma 
fiança que garanta que pagarão a "pensão" de mil libras 
estipulada nas Ordenações. 
A.N.T.T., Chanc. Af. V, L. 37, fól. 85v. 

"Trelado de hûa carta que El Rei enviou a Paay Rodriguez seu contador moor 
sobre a penssom dos tabaliãaes jeeraaes 

Paay Rodriguez. Nos El Rey vos enviamos muito saudar. Fazemos vos saber 
que no livro segundo da nosa Chancelaria nos achamos hûa ley fecta per El Rey Dom Joham 
meu avoo cuja alma Deus aja e comfirmada per nos per a quall mandava jeeralmente per 
todos seus Regnos e Senhorios que quallquer homem que tabaliam jeerall fosse por elle ou 
seus antecesores fecto nom podese husar nem husasse do dicto oficio salvo dando fiança per 
primeiro dia de Janeiro em cada huum anno de paguar a nos ao tempo que os outros 
taballiãaes pagam suas peensõoes mill libras de pensom e quallquer que do dicto oficio 

26 Sic. 
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husasse sem ao dicto dia dar a dieta fiança aos nossos almoxarifes das comarquas honde asy 
fossem tabaliãaes que fossem pressos e nom fossem soltos sem nosso espiciall mandado e que 
a dieta pensom fossem obrigados e constrangidos a pagar posto que em suas cartas diga que 
ajam os dictos ofícios sem < a nos > pagarem pensom. Porque nom parecia justo teerem elles 
mais franqueza que os espiciaaes e nom pagarem pensom como os outros paguavom. E este 
costrangimento fosse geerall que pesoa algua dello escusada nom fosse salvo em cada hûa 
correiçom huum que continuadamente andasse com o corregedor da comarqua segundo que 
esto na dieta lei mais compridamente he conthudo. E porque nos somos enformado que a 
dicta ley se nom conpre nem da a eixuqueçam como he razom se fazer per esta presente vos 
encomendamos e mandamos <que> neesa cidade e sua comarqua 27 façaaes apregoar que 
nom seja tabaliam 28 alguum jeerall em todos nossos Regnos e senhorios ou jeerall em algûa 
comarqua ou arcebispado ou bispado de nossos Regnos que des primeiro dia de Janeiro que 
viinra do ano seguinte de Ilir LXII huse do dicto oficio so pena de seer preso e punido de 
falso ataa que de fiança suficiente ao nosso thesoureiro moor a pagar em cada huum anno a 
nos de pensam mill29 libras segundo forma de nossa hordenaçam. E de como o dicto 
preguam ou esta nossa carta for publicada por se nom aleguar inorancia mandamos ao 
escripvam do dicto thesoureiro30 moor que faça assy escrepver em seu livro e vos nosso 
contador moor sede avisado que nom dando esto realmente a eixuqueçam e avendo em esa 
cidade alguum tabaliam dos sobredictos que constrangido nom seja a pagar a dieta pensam 
screpvendo des <o d i c to primeiro dia de Janeiro em diante como dicto he que per vossos 
beens mandaremos recadar a dieta peensam em dobro. E por tall de ho poboo ter razam de 
com elles nam fazerem algûas escripturas secretamente em prejuizo d'alguuns nossos direitos 
farees31 iso meesmo publicar que quaaes[quer] escripturas que fezerem sem teendo elles 
tabaliãaes dado a dieta fiança que mandamos que a ellas nom seja dada fee nem autoridade 
algua como fectas per pesoas privadas que por tall fazer nom teem nossa autoridade. E desto 

28 

27 Riscado:faz.... 

Repete: seja tabaliam. 
29 Riscado: reaes. 
30 Está: tesouro. 
31 Está: farees fazees. 
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conprirdes com grande deligencia vos encarregamos muito. Scripta em Évora XX dias de 

Março. Gonçalo Cardoso a fez. [Ano] de 1461. 

[Assinado:] 
PAAY RODRIGUEZ32 " 

Documento n° 18 

1461, Nov., 18, Torres Novas 
D Afonso V envia instruções à vereação de Évora sobre a 
forma de dar divulgação pública a uma "carta patente " papal. 
B P /A.D.E., Câmara, L. 72, fóls. 39-39v. 

"Juizes e oficiaaes. Nos El Rey vos emviamos muito saudar. Fazemos vos saber que 

a nos veeo hua decraraçom do Samto Padre da maneira que se deve de teer com aquelles que 

teem hordeens mayores em nossos Reignos que nos emviou sua letra pateemte a quall o Bispo 

da Guarda nosso Capellãao Moor a que a exucaçom delia vinha cometida vyo e descirnyo e 

hordenou os procesos que se requeriam pêra devulgaçom delia dos quaaes huum délies vaay 

aderemçado a esa cidade. Porem vos emcomemdamos e mamdamos que esta maneira adiamte 

decrarada tenhaees na pruvicaçom do dicto proceesso: 

Item - Vos teerees avisamento que o dicto proceso seja pregado na porta da See 

desa cidade com tachas e fitas de linhas ao lomguo das marjees per guisa que se nom rompa 

aos XV dias de Dezembro este que vem sem mais enderdes nem minguardes dia de hi alguum 

porque ao dicto tenpo ordenamos que se preguem jeeralmente em todallas portas das sees das 

cidades destes nossos Reignos em que esto mamdamos pluvicar por seer convinhavell e 

necesario em huum dia se fazer a dieta pluvicaçom por nom seer aazo de alguuns aleguarem 

que se fez primeiro em hua parte que em outra e em huum dia soo se começaram e em outro 

se acabaram os três messes limitados nos dictos processos. 

32 Nota no fmal.Concertada com a carta. 
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Item - Tamto que o dicto processo assi for pregado na porta da dicta See vos 

farees assi tomar huum estrumento puvrico do dia em que assi pregado for e emviarmo lo ees 

per pessoa certa pêra o mandarmos poer em a nosa Chamcelaria ou homde semtirmos que 

compre pêra em todo o tempo se saber a dilligemeia que se sobr'ello fez. 

Item - Teemrees avisamento que o trellado do dicto processo com a certeza do 

dia em que assi pregado for na porta da See façaaes aseemtar no livro da Camará da dieta 

cidade pêra todos dello serem em conhecimento e quando cumprir per elle se tirarem algûuas 

duvidas se recrecerem. 

Mandarees da nosa parte a todollos taballiãaes dessa cidade que cada huum 
délies trellade o dicto processo em purgaminho dando em elles pruvico testemunho do dicto33 

em que foy pregado dos quaaes estromentos assi per elles fectos vos dictos juizes e oficiaaes 
emviarees huum délies ao corregedor desa comarqua se elle na dieta cidade nom for 
pressemte. E os outros estromentos emviarees aos juizes das mais principaaes villas dese 
bispado pêra o em elles noteficarem e o teerem pêra sua guarda. E esto compri e daae a 
eixueaçom com toda booa deligemeia porque compre assi muito a nosso serviço. Scripta em 
Torres Novas XVIIIo dias do mes de Novembro. Bertollameu Affomso a fez. [Ano] de 1461 ". 

Documento n° 19 

1462, Mar., 12, Santarém 
D. Afonso V ordena que Álvaro Eanes, caminheiro da Casa do 
Cível, conserve os privilégios dos oficiais dessa Casa mesmo 
que venda o oficio (excepto no que toca à prerrogativa de 
demandar os seus devedores perante os sobrejuízes, prer
rogativa essa que perderá). 
A.N.T.T., Chanc. Af. V, L. 35, fól. 58 v. 

"Dom Afomso etc. A quantos esta carta virem fazemos saber que nos querendo 

fazer graça e mercee a Alvar'Eanes caminheiro da nossa Casa do Civell da cidade de Lixboa 

33 Sic. Julgamos que falta a palavra dia. 
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teemos por bem e nos praz e lhe outorgamos que posto que venda o dicto oficio de 

caminheiro e <o> [nom] mantenha mais que elle gouva do privilegio dos oficiaaes da dieta 

Cassa e o aja inteiramente como eles ham e ele atee ora ouve salvo na parte onde o dicto 

privilegio diz que possa demandar os seus devedores perante os sobrejuizes posto que seja 

autor porque em esto queremos que se guarde o direito comum e nosas hordenações. E porem 

mandamos a todolos nosos corregedores juizes e justiças oficiaes e pessoas a que o 

conhecimento desto pertencer que lha conpram e guardem e façom comprir e guardar o dicto 

privilegio em todo conpridamente e liberdades e graças delle como em elle he contheudo 

salvo em demandar os dictos seus devedores presente os dictos sobrejuizes como dicto he. E 

lhe nom vãao nem consentam hir contra elle em nenhûa maneira. Unde al nom façades. Dada 

em Santarém XII dias de Março. Fernam Lourenço a fez. Ano de Noso Senhor Jesus Cristo 

demilIIirLXII". 

Documento n° 20 

1462, Set., 6, Tentúgal 
D. Afonso V ordena que, retomando uma prática antiga que 
havia sido suspensa à experiência, o bacharel Pedro Machado, 
corregedor de Entre Tejo e Guadiana, possa voltar a trazer 
consigo uma cadeia. 
A.N.T.T., Chanc. Af. V, L.l, fól. 66. 

"Dom Affomso etc. A quantos esta nossa carta virem fazemos saber que nos 
soubemos muy em certo per experiência de fecto que por os nossos corejedores das 
comarquas nom tragerem cadeas nas correiçõees como soyam se seguiam muitos dapnos e 
devassamento de justiça as quaes nos mandáramos que nom trouxessem a requerimento 
d'alguuns de nossos poboos penssando que era proveitoso como eles requeriam o que acharom 
pello contrairo como dicto avemos. E porem mandamos que a cadea da correiçom d'Antre 
Tejo e Hudiana de que ora he nosso corregedor Pêro Machado bacharell lhe seja logo tornada 
e entregue e ele a tragua como ha ante da dieta defesa soyam de trazer os outros correjedores. 
E a elle mandamos que nom tragua em ella senom os que entenda que forem culpados em 
graves malefícios ou taaes pessoas ou cheguados a ellas que se nom possa nos lugares honde 
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presos aviam de seer délies34 fazer comprimento de justiça. Da qual cousa o dicto Pêro 

Machado nos enviou pedir que lhe mandássemos dar esta nossa carta per que a podesse trazer 

e nos lha mandamos dar. Dada em Tentuguall VI dias do mes de Setenbro. El Rey o mandou 

per Álvaro Pirez Vieira seu vassallo e corregedor da sua Corte. Bras Afonso a fez. Ano de 

Nosso Senhor Jesus Cristo de mil IIIT LXÏÏ". 

Documento n° 21 

1463, Maio, 23, Lisboa 
Em resposta a uma queixa dos tabeliães do Paço das Escrituras 
de Évora, D. Afonso V ordena que os tabeliães gerais que 
quiserem trabalhar na cidade sejam equitativamente repartidos 
por aquele Paço, pelas Audiências e pelo termo, e que respei
tem a distribuição de tarefas feita pelos responsáveis locais. 
A.N.T.T., Chanc. Af.V, L. 9, fól. 74. 

"Dom Affomso etc. A vos Doutor Pêro Lobato do nosso Desenbarguo e vice 
chanceler e ao que depois vos vier por vosso chanceler ou vosso logo tever e outrosy a vos 
Pêro Machado correjedor por nos na comarqua e coreiçom d'Antre Tejo e Hodiana e a outro 
quallquer que depôs vos veer ou vosso loguo tever e aos juizes e oficiaaes da nossa cidade 
d'Evora saúde. Sabede que os nossos oficiaaes do Paaço das escrituras pubricas da dieta 
cidade nos enviaram dizer que quando alguuns tabaliaes jeeraes vinham aa dieta cidade e esso 
meesmo aquelles que em ella moravam nom queriam screpver nas audiências da dieta cidade 
honde screpver podiam e de seus ofícios husar e que se hiam ao dicto Paaço screpver com 
elles e que aquelles que com elles nom screpviam que screpviam pella dicta cidade e termos 
delia as escripturas que a elles dictes tabaliaes pertencyam e que pêro requeressem aas nossas 
justiças que repartissem os dictes tabaliaes jeeraes asy no dicto Paaço como pellas audiências 
que o nam queriam fazer dizendo que nom tinham pêra ello nosso mandado per que o fazer 
podessem no que dizem que recebiam grande agravo pedindo nos por mercee que lhe 
ouvesemos sobr'ello remédio com dereito e mandássemos que os dictes tabaliaes geeraes que 
aa dieta cidade viessem pêra husarem de seus ofícios que fossem repartidos pello dicto Paaço 

34 Repete: délies. 
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e audiências e que nom escrepvessem salvo nos lugares que lhe fossem devisados em guisa 
que os dictos tabeliães do Paaço fossem higuallados com os outros tabaliães das audiências 
em soportarem os dictos tabaliães jeeraes sem embarguo de suas cartas. E nos visto seu dizer 
e pedir ser justo teemos por bem e mandamos a vos nosso chanceler moor que quando em 
a dieta cidade fordes e em nossa ausência mandamos <a vos> dicto correjedor e juizes e 
oficiaes que repartaes quaeesquer tabeliaaes que se em a dieta cidade assentar quiserem ou 
de seus ofícios husarem polias audiências e Paaço em tall guisa que os de huum lugar nom 
sentam menor cargo que os outros e higuallmente sejam repartidos pêra husarem de seus 
ofícios e nom se apartem mais tabeliães jeeraes a hum lugar que a outro. E os que asy forem 
repartidos nom screpvam outras scripturas salvo aquellas qque asy forem repartidas e de 
quallquer determinaçom que vos nosso chanceler e correjedor e juizes e oficiaes em esto 
derdes e fezerdes mandamos que nom aja hi alçada nem recrusso senam pêra nossa pessoa. 
E porem vos mandamos que loguo vista esta carta saibaes quaees e quantos tabaliães jeeraes 
ora em essa cidade husam de seus ofícios salvo nos lugares que lhe forem devisados e 
repartidos e asy de hi em diante os que viirem. E fazendo os dictos tabeliães ho contrairo e 
escrepvendo as escripturas pêra que repartidos nom sam mandamos que sejam privados dos 
ofícios. E sobre esto nom ponhaes outro alguum enbarguo. E ali nom façades. Dada em a 
nossa cidade de Lixboa XXIII dias do mes de Mayo . El Rey o mandou per o Doutor Pêro 
Lobato seu vassallo e do seu Desenbarguo e vice chanceler. Gomez Fernandez por Gomes 
Borges a fez. Anno de Nosso Senhor Jesus Cristo de mill e IIIF LXIII". 

Documento n° 22 

1463, Jun., 1, Lisboa 
D Afonso V, por carta de "se asi he", confisca os bens que 
Pedro Alonso tinha na aldeia de Monsanto e doa-os a um 
escudeiro do Conde de Monsanto, por o primeiro ter ido viver 
para Castela há mais de "ano e dia", violando uma ordenação 
de D. Duarte sobre o assunto. 
A.N.T.T., Chanc. Af. V, L. 9, fól. 84v. 

"Dom Afomso etc. A quantos esta carta virem fazemos saber que por El Rey 

meu senhor e padre cuja alma Deus aja foi fecta hûua hordenaçam na quall antre as outras 
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coussas faz mençam que porquanto algfluas pessoas moradores nos lugares dos estremos de 

nossos Regnos vivendo em elles e temdo hi seus beens muitas vezes se pasavam e hiam morar 

em hos Regnos de Castella e de laa vinham colher as novidades dos dictos beens que asi em 

nossa terra tiinham e as pasavam pêra os dictos Regnos de Castella o que era aazo pêra de 

laa viinrem fazer furtos e outros dapnos a nossos naturaaes e que por se esto evytar mandou 

o dicto senhor Rey meu padre as suas justiças que loguo fezessem noteficar a dieta 

hordenaçam que todos os que per semelhante maneira tiinham beens em nossa terra e se 

pasavam pêra Castella como dicto he que se viessem loguo vyver e estar em os dictos seus 

beens ou os vendessem atee huum anno e dia e nom o fazendo asy que perdessem os dictos 

beens pêra nos segundo na dieta hordenaçom mais compridamente he contheudo. E ora a nos 

diserom que huum Pedro Alonso morador que foy em Monssanto temdo beens na dicta villa 

se passou pêra os dictos regnos de Castella honde passa de huum anno e dia que estaa sem 

querer viinr estar e vyver nos dictos seus beens nem os vemder como manda a dieta 

hordenaçom e que per ello os deve perder pêra nos e os podemos de direito dar a quem nossa 

mercee for e ora querendo nos fazer graça e mercee a Afomso Taavares sendeiro do Conde 

de Monsanto se asi he como nos foy dicto e por a dieta rezom o dicto Pêro Alomsso perde 

pêra nos os dictos beens por bem da dieta hordenaçom e de direito os podemos dar teemos 

por bem e fazemos lhe délies mercee. E porem mandamos a quaeesquer correjedores juizes 

justiças que sendo o dicto Pêro Alonsso ou partes a que pertencer citados ou ouvidos etc. 

Carta de "se asi he" em forma. Dada em Lixboa primeiro dia de Junho. Antam Cordeiro a 

fez. Anno de Nosso Senhor Jesus Cristo de mill IIHC LXIII". 

Documento n° 23 

1463, Jun., 14, Lisboa «.,... .-. 
D Afonso V decreta uma amnistia parcial para os habitantes 
da fronteira da comarca de Entre Tejo e Guadiana envolvidos 
na passagem de coisas proibidas de Portugal para Castela, 
desde que eles negoceiem, individual ou colectivamente, 
indemnizações à Rendição dos Cativos, à qual haviam sido 
afectadas, por algum tempo, as penas resultantes daquela 
infracção. 
A.N.T.T.,, Chanc. Af V, L. 9, fóls. 89v.-90. 
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"Dom Affomso etc. A quamtos esta nossa carta ou o trellado delia em pubrica 
forma fecta per autoridade de justiça for mostrada fazemos saber que esguardando nos os 
continuados movymentos que per desvairados moodos sam fectos ao poboo moradores da 
parte do estremo da comarqua d'Antre Tejo e Odiana polios nossos alcaides e oficiaes das 
sacas e guardas dos nossos portos e outras pessoas por causa das pasajees dos gaados pam e 
coussas defessas destes nossos Regnos pêra os de Castella os quaees nom paguem35 nesto 
aquella direita hordem que per bem de nossas hordenaçõoes devem amte per afeiçõoes e 
outras maneiras fazem ao poboo muitas opressõees e agravos per guissa que muitos culpados 
nom recebam quastigo e outros que cullpa nom teem sam mall trautados asy que nos nom 
somos por ello servido nem as dietas pasajees emmendadas como o caso requere e porque de 
necesidade nos convém daqui em diante poermos em ello conviniente remédio com mais 
áspera exueaçom do que se atee qui fez consirando as coussas que sobre este casso tocam ao 
bem cumuum de nossos Regnos e moradores délies pêra mais em certo se saberem os 
culpados nas dietas pasajees pêra segundo se com erros serem provados pareceo nos ser bem 
que de todo o tempo passado atee XXV dias do mes de Janeiro que foi desta pressente era 
de IIIT LXHI em que cabem quatro annos que teemos outorgados aa rendiçom dos catyvos 
se façam avenças com o dicto poboo culpado segundo for rezam e ajam jeerall perdam atee 
o dicto tempo. Porem nos per esta carta damos poder e autoridade a Joham d'Evora nosso 
capellam e provedor moor da dieta rendiçom e a Diogo Cardosso nosso scudeiro e contador 
delia que per si ou seus certos procuradores em nosso nome e da dieta rendiçom possam fazer 
e façam com os moradores da cidade e villas e lugares da dieta comarqua d'Antre Tejo e 
Odyana que culpados forem ou se dello teemerem por pasarem os dictos gaados pam e 
coussas defessas pêra os dictos Regnos de Castella ou por darem a ello aazo favor ou 
consentimento aquellas avenças que lhes parecer rezam semdo o poboo piedossamente 
trautado asi com cada hua cidade villa ou lugar juntamente como particularmente com cada 
hua pessoa segundo se concertarem as quaees avenças asi fectas pelos sobredictos ou seus 
procuradores e recadado o preço delias elles lhes dem dello quitaçõees em publica forma com 
o trellado desta nossa carta em ellas encorporadas e nos as avemos por firmes estavees e 
valiossas pêra sempre. E realmente avemos por perdoadas todallas pessoas nellas contheudas 
de quallquer erro culpa ou obrigaçom em que pello casso das dietas passajees sejam theudos 

33 Sic. 
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de todo o dicto tempo passado atee os dictos XXV dias de Janeiro de LXIII posto que lhes 

ja sobre ello sejam movidos ou hordenados alguuns fectos ou demandas. E mandamos aos 

dictos alcaides e oficiais das sacas e guardas dos dictos portos e a todallas nossas Justiças e 

pessoas a que o conhecimento desto perteencer que aaquelles que lhes mostrarem as dietas 

quitaçõoes na maneira sobredicta lhes nom façom nem conssentam ppor ello fazer nenhum 

constrangimento nojo nem outra alguua sem rezom porque asi he nossa mercee. E por 

firmeza e segurança desto mandamos seer fecta esta nossa carta sinada per nos e assellada do 

nosso seello pendente. E esto se nom entenda nas terras do Ifamte Dom Fernando meu muito 

amado e prezado irmãao porque per bem de ceerta avença que ja sobr'esto fezerom ouveram 

ja nossa carta de perdam atee o dicto tempo. Dada em Lixboa XIIII de Junho. Fernand'Eanes 

a fez. Anno de Nosso Senhor Jesus Cristo de mill e IIIP LXIII". 

Documento n° 24 
1464,Mar.,7, Ceuta 
D. Afonso V nomeia João Rodrigues Mealheiro, cavaleiro de 
sua Casa, Desembargador da Casa da Suplicação, recomen
dando ao respectivo Regedor, o Doutor João Fernandes da 
Silveira, que o coloque na Mesa do Crime. 
A.N.T.T., Chanc. Af. V, L. 8, fól. 54. 

"Dom Afomso etc. A vos Doutor Joham Ferrnandez da Silveira do nosso 
Conselho e Regedor da nossa justiça da nossa Casa da Sopricaçom e a outro quallquer que 
o dicto carreguo tever saúde. Sabede que confiando nos da bondade e lealdade e descriçom 
de Joham Rodriguez Mealheiro cavaleiro de nosa Casa por os muytos serviços que delle 
teemos recebidos e ao diante esperamos receber e querendo lhe fazer graça e mercee teemos 
por bem e nos praz e queremos que elle seja principall desenbargador que estee na mesa do 
crime da dieta Casa da Sopricaçom com o correjedor e ouvidores que sam deputados pêra em 
ella desenbargarem. E faça desenbargar em a dieta mesa os feitos segundo viir que mais a 
nosso serviço e bem de Justiça pertence e per ho Rejedor for mandado. E tome as vozes aos 
dictos desenbargadores segundo hordenança acustumada. E queremos e nos praz que elle aja 
com o dicto carreguo aquelle mantimento e moradia que ham os outros que sam do nosso 
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desenbarguo e pitiçooes em a dieta cassa. E porem vos mandamos que daquy em diante lhe 

leixees teer o dicto carreguo e lhe conpraaees e guardees e fazee em todo bem conprir e 

guardar esta nossa carta assi e per a guisa que em ella he contheudo porquanto asi he nosa 

mercee. Dada em a nossa cidade de Cepta VII dias do mes de Março. Afomso Garces a fez. 

Ano de Nosso Senhor Jhesus Cristo de mil e IIIIC LXIIII0 anos". 

Documento n° 25 

1464, Jun., 12(?), Elvas 
D Afonso V provê João Rodrigues Mealheiro, do seu Desem
bargo, no cargo de Terceiro dos Agravos da Casa da Suplica
ção sucedendo ao Doutor Pêro da Silva. Terá de moradia 
mensal 2.571,3 reais brancos, e será ainda o desembargador 
principal na Mesa do Crime. 
A.N.T.T., Chanc. Af. V, L. 8, fifl. 140. 

«Dom Afomso etc. A quantos esta carta virem fazemos saber que nos querendo 
fazer graça e mercee a Joham Rodriguez Mealheiro nosso cavaleiro e do nosso Desenbarguo 
por muitos serviços que delle temos recebidos e esperamos receber sendo certo que o fará 
bem e como compre a serviço de Deus e nosso e bem do povo o damos por Terceiro dos 
Agravos na nossa Casa da Supricaçom asy e pella guisa que hera o Doutor Pêro da Silva com 
o quall hoficio nos praz por lhe fazermos mercee que elle aja de moradia dous mill e 
quinhentos e satemta e huum reaes e três pretos [ca]da huum mes segundo os avia o dicto 
doutor. E com o dicto oficio e moradia nos praz que elle tenha o carreguo de que lhe temos 
fecta mercee per outra nosa carta de ser o principall desenbarguador estar na mesa do crime 
segundo em ella mais compridamente he contiudo. E porem mandamos ao doutor Joham 
Fernandez da Silveira do nosso Conselho e Regedor da dieta Casa que o leixe husar do dicto 
cargo e oficio suso dictos e lhe mande pagar a dita moradia como aos outros desenbar-
guadores porque asy he nosa mercee e vontade. Dada em a villa d'Elvas a XII (?) dias de 
Junho. Johane Mendez a fez. Anno do Senhor Jesus Cristo de mill HIP LXIIIF". 

Documento n° 26 
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1464, Out., 8, Arganil 
D. Afonso V outorga alvará de segurança de seis meses a 
Fernão Rodrigues, escudeiro do Marechal, para que possa 
obter os perdões particulares do crime que cometeu e, na posse 
deles, solicitar, na Casa da Suplicação, uma carta de perdão. 
A.N.T.T., Chanc. Af. V, L. 8, fól. 172v. 

"Nos El Rey por este alvará damos espaço a Fernam Rodriguez escudeiro do 

marechal do nosso Conselho que da feitura délie a seis messes primeiros seguintes possa 

andar seguramente per todos nosos Regnos e Senhorios e no dicto tempo aver perdam das 

partes do malleficio em que he culpado. Porem mandamos a todollos corregedores juizes e 

justiças oficiaaes e pessoas a que o conhecimento desto pertencer que enquanto lhe o dicto 

tempo durar ho nam prendam nem mandem prender nem façam nem conssentam fazer outro 

alguum desaguissado. E mostrando elle o perdam36 das partes durando o tempo dos dictos 

seis meses per esto mandamos ao nosso Regedor da Cassa de Sopricaçam e a todollos nossos 

desenbargadores a que pertencer que lhe mandem fazer sua carta de perdam na forma em que 

deve passar porque asi he nossa mercee sem outro embargo e elle nom entre no lugar honde 

fez o malefício. Fecto em Arganill VHF dias d'Outubro. Afomso Garcees o fez. Anno de 

Noso Senhor Jesus Cristo de 1464" 111 37 

Documento n° 27 

1465, Jan., 22 
Alvará de D. Afonso V ao Doutor Pedro da Silva e a Álvaro 
Pires Vieira, do Desembargo e Petições, para que seja passada 
aos irmãos João Martins e Diogo Martins, de Faro, uma 
segunda via da "carta de perdão" que haviam obtido, em 
virtude de nela pretenderem incluir os perdões de outros 
parentes das duas pessoas que mataram. 
A.N.T.T., Chanc. Af V, L. 8, fóls. 78-78v. 

36 Repete: o perdam. 
37 Inserido numa carta de perdão ao mesmo Fernão Rodrigues, dada em Avis, em 16 de 
Fevereiro de 1465 (A.N.T.T., Chanc. Af. V, L. 8, fól. 172v). 
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"Nos El Rei fazemos saber a vos Doutor Pêro da Sillva e Álvaro Pirez Vieira 

do nosso desembargo e pitiçõoes que a nos praz que Diogo Martinz e Joham Martinz irmãos 

moradores em Faarom ajam outra carta de perdom aalem da outra que ja ouverom em a quall 

farees meter certas partes de que ainda quando assy ouverom a dita carta nosa de perdom 

nom tiinham o perdom delias e agora ho ouverom e nollo mostrarom. Porem vos mandamos 

que lhes mandées dar a dieta carta de perdom sem embargo da outra que ja ouverom e do 

tempo ser pasado porquanto assy he nosa mercê sem outra duvida nem embargo que a ello 

ponhaaes. Fecto em (...)38, viinte e dous dias de Janeiro. Afomso Garces o fez. Armo de 

Nosso Senhor Jesus Cristo de mil IIIIC LXV". 39 

Documento n° 28 

1465, Fev., 14, Coruche 
Alvará de D. Afonso V à Casa da Suplicação para que seja 
passada "carta de perdão" ao escudeiro Fernão Rodrigues, 
acusado de homicídio, e que participara na armada a Africa. 
A.N.T.T., Chanc. Af. V, L. 8, fól. 172v. 

"Regedor e Desenbargadores da nossa Casa da Sopricaçam. Fazemos vos 

saaber que este Fernam Rodriguez escudeiro do Marechal contheudo em este alvará nos sérvio 

em Africa na armada que ora fezemos. E porem vos mandamos que mostrando vos perdam 

das partes lhe dees sua carta de perdam durando lhe o dicto tempo que lhe per este alvará 

outorgamos pêra a hir tirar. Fecto em Curuche quatorze dias de Fevereiro mill IIIIC e sasenta 

e cinquo anos".40 

38 Ilegível. 
39 Transcrito na carta de perdão a João Martins e Diogo Martins, outorgada em Avis, em 
5 de Fevereiro de 1465 (A.N.T.T, Chanc. Af. V, L. 8, fóls. 78-78v). 
40 Transcrito numa carta de perdão a este Fernão Rodrigues, outorgada em Avis, em 16 de 
Fevereiro de 1465 (A.N.T.T., Chanc. Af. V, L.8, fól. 172v.). 
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Documento n° 29 
1465, Fev., 26 - Abr., 1, Évora 
Sentença contra Fernão de Melo, Alcaide-Mor de Évora, no 
conflito que o opunha à Vereação da cidade, em torno da posse 
das dízimas de algumas sentenças (nomeadamente das "bravas " 
e da almotaçaria). 
B.P./A.D.E., Câmara, L. 67, fols. 130v-131v. 

"Sabam os que esta sentença de processo virem que perante o dicto Pêro da 
Silva do Desembargo d'El Rey teente carrego per seu mandado da correiçam de sua corte e 
depois perante Paay Varela scudeiro juiz por o dicto Senhor em esta cidade d'Evora e 
finalmente perante Ruy Salvado outrosy scudeiro e juiz em a sobredicta foy trautado e se 
ordenou huum fecto antre partes convém a saber Fernam de Meello alcaide moor em a dieta 
cidade autor de hflua parte e a cidade e concelho per Pêro Ligeiro seu procurador reeo da 
outra. No quall fecto o dicto autor em principio ofereceu hum libello dizendo que o dicto 
Senhor Rey per sua carta lhe tinha feita mercee das dizimas das sentenças dadas per os juizes 
da dieta cidade e que husando el desta graça avia dous annos e levando asy estes dereitos 
pacificamente e teendo ora Stevam Vicente porteiro certas sentenças e dinheiros de bravas 
pêra lhe entregar os oficiaaes da cidade per novo embargo e com forçosa prema lhe 
defenderom que lhas nom entregasse e se o contrairo fezesse que o mandariam aa cadea 
procedendo em esto contra a dieta mercee e voontade d'El Rey que lha outorgara. E levando 
elles oficiaaes e atribuyndo asy as dietas dizimas as quaes soomente ao principe e senhor da 
terra pertence levar como seu dereito que he o qual Senhor ainda per seus rendeiros que na 
cidade forom em outros tempos sempre recadou e ouve as dizimas das dietas bravas sem outra 
contradiçom e assy como estas a elle autor perteenciam assy também lhe convinham e eram 
suas as dizimas das sentenças e feitos dante os almotacees sobre as quaaes os dictos oficiaaes 
lhe tinham fecta semelhante torvaçom e embargo. E como quer que por vezes lhes fezesse 
requerimento que tal força e privaçom lhe nom fezessem em os seus dereitos elles o nom 
ouveram por bem pedindo contra o dicto concelho ao dicto corregedor que levantada tal força 
sob certa pena lhe mandasse que despachadamente lhe leixassem levar as dietas dizimas de 
bravas e d'almotaçaria segundo em a carta de mercee se continha que logo com o dicto libello 
presentou em o dicto fecto. 
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O qual visto per o dicto corregedor julgou que procedia. E mandou ao 

procurador da cidade que o contestasse. E elle contestando respondeo que nunca em alguum 

tempo se levarem per os rendeiros d'El Rev dizimas de sentenças dadas contra bravas de que 

os oficiaaes da cidade fossem sabedores salvo quanto ora o dicto Fernam de Meelo contra 

dereito e costume as queria levar. A qual cousa os dictos oficiaaes embargarom como 

emnovaçom de grande dapno e perda ao proveto comum da cidade. E que o mais contestava 

pela clasula geeral. E visto per o dicto Paay Varella juiz julgou que o dicto procurador 

contestava que avondava. E porque a ançom do autor era articollada ouve os artigos delia por 

perteencentes. E fecta pergunta ao procurador da cidade se avia os artigos contrauos 

respondeo que sym e veo com elles e forom lhe recebidos. E assy outros artigos de 

repricaçõoees qne da hua parte e outra forom acomullados aos outros principaaes. E per todos 

mandou o dicto juiz que se soubesse a verdade. E forom d'anbaUas partes dadas alguas 

testemunhas as quaaes pergnntadas de todo forom as inquiriçõoes ávidas por acabadas. E pêro 

que por parte da cidade veessem com alguas contradictas aas testemunhas do autor o dicto 

Rui Salvado que a este asejo foi juiz na dieta cidade mandou que sem embargo delias as 

inquiriçõoes fossem abertas e publicadas. E assy ouverom as partes a vista do feto e 

razoarem sobre ello. E concluso finalmente e visto per o dicto Ruy Salvado pronunciou em 

elle hua sentença definitiva que tal he: 

Visto o libelle do autor e seu petitório com a carta da mercee aqui oferecida 
e a contestaçom e contrariedade do reeo com as inquiriçõoes tiradas acho claramente que se 
prova o concelho desta cidade possuyr per sy e seus rendeiros as dizimas dos fenos 
d'almotaçaria d'antre partes e nunca em alguum tempo hy aver dizimas de cooymas de bravas 
nem das outras rendas do concelho por serem cooymas pequenas e posturas da camará desta 
cidade em que essa jurisdiçom ha loguar pêra despenssar e alevantar ou mudar como lhes 
prouver e os tempos vagarem. E na diem camará per o privilegio dessa meesma fazem fim 
por seer de todo alçada. E que de mães cousas nunca em algum tempo outrem levou tomas 
salvo se furtivelmente e per engano ou de taaes pessoas que nom sabiam falar como outras 

muitas e peores cousas se fazem e conssentem. Bem assy se prova per rendeiros tabahãaes 
e oficiaaes d'El Rey nosso Senhor que des muitos tempos a es* parte screpverom 
^ecadarom e arrendarem seus dereitos que nunca mães dizimas tirassem nem pêra elle 
recadassem salvo como too he por serem cousas que ao too Senhor nom perteencem. 
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Porem julgo por sentença que o dicto concelho reeo ste em sua posse per sy e seus rendeiros 

mandar tirar as dizimas dos feitos d'almotaçaria d'antre partes como se sempre usou e 

costumou. E bem assy agora nem ao diante nom se faça outro anovamento em dizimas de 

sentenças de bravas nem doutra algûa renda do concelho cousa que nunca em esta cidade foy 

salvo se per engano e malicia como dicto he. E os dinheiros que o porteiro do concelho de 

taaes dizimas de bravas ou das outras rendas dello teem socrestradas que os torne logo 

aaquelles de que os asy tirou mal e como nom devia. E os das dizimas das sentenças 

d'almotaçaria que passarom antre partes se os em sy tem socrestrados que os torne logo ao 

rendeiro da almotaçaria que entom era per bem do dicto huso e costume de que esta cidade 

esta em posse como dicto he. E o dicto alcaide moor autor soomente aja as dizimas reaaes 

da execuçom antre partes que aa vara do juizo em que o dicto Senhor he alçada em solido 

perteencem asy como se sempre husou e costumou e se per sua carta declara e pellos oficiaaes 

do dicto Senhor atee ora foram recadados e em outra maneira nom. E seja sem custas visto 

o que se pello feito mostra. 

A qual sentença foy publicada per o dicto juiz em a dieta cidade e Paaço do 
Concelho em audiência perante os procuradores das partes a XXVI dias do mes de Fevereiro 
ano do nacimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil e fflT LXV. E publicada como dicto 
he o procurador do autor apellou e o juiz lha recebeo e atempou a XXX dias a que a seguisse 

a Casa do Civel do dicto Senhor Rey. Testemunhas Gil Vaasquez e Joham Vaasquez 
em 
tabaliãaes e outros 

E depois desto primeiro dia do mes de Abril ano sobredicto em a dieta cidade 
e Paaço do Concelho fazendo o dicto Rui Salvado juiz audiência por parte do dicto autor 
pareceeo Fernam Gonçallvez criado de Vaasco Martinz de Meello e o dicto Pêro Ligeiro 
procurador da cidade per o qual foi refertado dizendo que da parte do autor fora apellado da 
sentença que el juiz dera neste feito e elle lha atempara a XXX dias os quaaes ja eram 
passados e o dicto autor a nom quisera seguir que porem lhe requeria que a ouvesse por 
deserta e nom seguida e mandasse aa cidade dar sua sentença. E o dicto Fernam Gonçallvez 
disse que Fernam de Meello nom seguira a dieta apellaçom por causa da pestenença da dieta 
cdade de que elle era partido. E também porque homens daquy nom eram conssentidos em 
casa d'El Rey. E que portanto elle dicto juiz lhe alongase mais tempo no qual passado o dicto 
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trabalho a podesse convinhavelmente seguir. E visto todo per o dicto juiz e como em a Corte 
d'El Rey se recebiam e eram intimadas quaaesquer apellações de fectos de logares 
pestinenciaaes posto que acerca das pessoas délies se posesse algua defessa de poucos dias 
e como o autor nom quis nom soomente fazer esta dilligencia mas ainda de mandar fazer a 
apellaçom nom teve cuidado e visto como o termo dos XXX dias era passado ouve a dieta 
apellaçom por deserta e nom seguida. E mandou ao dicto Concelho dar sua sentença. 
Testemunhas Gil Vaasquez Joham Vaasquez Estevam Rodriguez e Fernam Rodriguez e 

outros. 
41E eu Álvaro Paaez scudeiro do Duque vassallo d'El Rey nosso Senhor e seu 

tabeliam em a dieta cidade que esta sentença mandey escrepver a Meend'Affomso per 

espiciall mandado que tenho do dicto Senhor per seu asynado e sobescrepvy e aquy meu sinall 
fiz que tall he". 

Documento n° 30 

1465, Fev., 29, Coruche 
Alvará de D. Afonso V ao Doutor João Fernandes da Silveira, 
do Conselho do Rei e Regedor da Casa da Suplicação, or
denando que seja passada, ao escudeiro João Leal, "carta de 
perdão" da morte do seu enteado, uma vez que eleja havia 
pago os 4.000 reais para a Câmara do Rei em que lhe fora 
comutado o degredo inicial para Ceuta durante três anos. 
A.N.T.T., Chanc. Af V, L. 8, foi. 77. 

"Nos El Rei fazemos saber a vos Douctor Joham Fernandez da Silveira do 
nosso Conselho e Regedor por nos da nosa Casa da Sopricaçom e a outro quallquer que voso 
carreguo lever e este noso alvará for mostrado que nosa mercee he avermos por relevado a 
Joham Leall escudeiro morador em Gooes criado que foi de Fernam Gomez os três anos de 
degredo que lhe era posto que ouvese d'estar em a nossa cidade de Cepta pella morte de 
Diogo Gonçallvez seu enteado em que era culpado contanto que elle pague quatro mill reaes 
e porquanto elle pagou logo os dictos dinheirros e os entregou em a nossa guarda-roupa 

41 Acrescentado em outra letra. 
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porem vos mandamos que lhe mandes fazer a carta do dicto perdam sem poerdes a ello outro 

embargo alguum. Fecto em Curuche XXIX dias de Fevereiro. Lopo Fernandez o fez. Anno 

de Noso Senhor Jesus Cristo de mil IIIF LXV anos".42 

Documento n° 31 

1465, Mar., 1, Avis 
D. Afonso V envia um alvará a Álvaro Pires Vieira, do 
Desembargo, para que este passe uma "carta de perdão" ao 
escudeiro Rui Vasques, culpado de matar dois homens e ferir 
outro, apesar de este não ter respeitado o prazo fixado para os 
homiziados que tinham participado na armada a África pedirem 
os seus perdões. 
A.N.T.T., Ch. Af V, L. 35, fól. 12. 

"Nos El Rey fazemos saber a vos Álvaro Pirez Vieira do nosso Conselho e 

Desembarguo que Ruy Vaasquez mostrador da pressente nos sérvio n'armada que ora fezemos 

em Africa e se fez screpver no Livro dos Homiziados por ser culpado nas mortes de Joham 

Afomso d'Aniche e d'Álvaro Diaz que forom mortos em Beja e Alvito e por feridas que 

forom dadas no Terrom a Joham Murzello. E por que a nos praz que elle aja sua carta de 

perdom como ouverom os outros omiziados que nos na dieta armada servirom porem vos 

mandamos que sem enbargo de ser ja passado o tempo a que se avyam de dar as dietas cartas 

lha dees como dicto he mostrando vos elle primeiramente perdam das partees. O que asi 

comprii sem outro enbarguo. Fecto em Avis primeiro dia de Março. Duarte Galvam o fez. 

Ano de mil ime LXV".43 

42 Transcrito numa carta de perdão a João Leal, dada em Avis, em 22 de Fevereiro de 1465 
(A.N.T.T., Chanc. Af V, L. 8, fól. 77). Pode ter havido lapso, na data, do escrivão que 
redigiu o original ou do que o copiou para o livro de chancelaria. 
43 Inserido numa carta de perdão ao mesmo Rui Vasques, outorgada em Évora, a 10 de 
Dezembro de 1466 (A.N.T.T., Chanc. Af. V, L. 35. fól. 12). 
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Documento n° 32 
1466, Fev., 14, Porto 
Carta de provimento de João Esteves de Ponte, escudeiro do 
Duque de Bragança, no oficio de procurador perante Vasco 
Martins de Resende, Corregedor de Entre Douro e Minho, uma 
vez que os três existentes praticamente não serviam o respectivo 
procuratôrio. 
A.N.T.T., Chanc. Af. V, L. 14, fól. 26v. 

"Dom Afomso etc. A vos Vasco Martinz de Resende do nosso Conselho e 
Regedor por nos da justiça em a comarqua e correiçom d'Antre Doiro e Minho e a outros 
quaeesquer regedores ou corregedores que despos vierem ou vosso carreguo teverem saúde. 
Sabede que Joham Estevez de Ponte escudeiro do Duque de Bragança meu bem amado primo 
nos disse que em essa correiçom avia três procuradores perante vos e que huum délies era ora 
vosso ouvidor e pos o ofício em huum Álvaro de Boiro o quall Álvaro de Boiro por sentir 
pouco proveito na correiçom ouvera outro oficio de procuratôrio em a cidade de Bragaa. E 
outro Álvaro d'Abreu que também era procurador he muito doente e que nam pode andar em 
a dieta correiçom e que tem outro oficio de procuratôrio em Ponte de Lima honde vive. E 
que o outro Johan'Eanes que também he procurador ouve outro procuratôrio em Ponte de 
Lima honde esta a moor parte do tempo. Asi que a Cassa dessa Correiçom era aas vezes 
desaconpanhada que nom andava hy soomente huum em tall maneira que lhe era dado aas 
vezes carguo que procurasse aas partes. E que huum anno se fezera que nom andara hi 
procurador alguum senam elle. Pedindo nos por mercee que o quiséssemos hi perante vos dar 
em essa correiçom por procurador aalem dos que hi ora eram pois seus ofícios nom eram per 
os sobredictos procuradores servidos como devyam. E nos visto seu requerimento e querendo 
fazer graça e mercee ao dicto Joham Estevez teemos por bem e damollo perante vos em essa 
comarqua e correiçom d'Antre Doiro e Minho por procurador alem dos que ora sam. E 
porem vos mandamos que daqui em diante ho ajaes hi por procurador alem dos outros e o 
leixees servir e husar do dicto oficio e etc. Carta em forma dada na cidade do Porto. XIIIF 
dias do mes de Fevereiro. El Rei o mandou per o Doutor Rui Gomez d'Alvarenga cavaleiro 
conde palatino do seu Conselho e seu chanceler moor. Gomez Fernandez por Gomez Borges 
a fez. Ano de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil IIIIC LXVI". 
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Documento n° 33 
1466, Fev., 17, Porto 
D. Afonso V dispensa a cidade do Porto de cumprir uma ordem 
de Vasco Martins de Resende, Corregedor de Entre Douro e 
Minho, que impedia os juízes de soltarem qualquer preso antes 
de se informarem se, na correição, pendia alguma outra queixa 
contra ele, por entender que tal regimento penalizaria em 
excesso pessoas detidas por delitos menores ou estrangeiros. 
A.N.T.T., Chanc. Af V, L. 14, f. 24v. 

"Dom Afomso etc. A vos juizes desta nossa cidade do Porto e a todollos outros 
juizes e justiças dos nossos Regnos a que esta nossa carta virem fazemos saber for mostrada44 

saúde. Sabemos que os oficiaes e regedores da dieta nossa cidade do Porto nos diserom que 
Vasco Martinz de Resende Regedor por nos da justiça em a comarqua e correiçom d'Antre 
Doiro e Minho leixara em a dieta cidade huum regimento sob certa pena aos dictos oficiaaes 
posta em que mandava que tanto que alguum fosse preso ou presa em a prisam da dieta 
cidade por qualquer maneira que fosse que o nam soltassem atee que primeiro fosse carta aa 
dieta correiçam pêra se saber se tinham de tall preso ou presa algííua cousa. E porque algííuas 
vezes se acertava de serem presos alguuns por cousas leves e de pequena sostancia e que eram 
bem conhecidas as pesoas que eram e outros que eram de fora do Regno e que nunca em elle 
usaram e posto que délies fossem cartas aa dieta correiçom nom se achava délies cousa algûua 
e asy lhes era dado muyto trabalho e despesa e perlongamento de prisam sem causa que 
porem nos pediam por mercee que acerca dello proveesemos e lhe desemos a maneira que se 
tevesse per tall guisa que per as cousas asy leves os dictos juizes da dieta cidade detreminas-
sem seus fectos sem passarem mais taaes cartas. E visto per nos seu dizer e pedir em 
Rollaçom com os do nosso Desenbarguo acordamos teemos por bem e mandamos a vos dictos 
juizes e oficiaes que acerqua dos que asy presos forem procedaes contra elles como per direito 
e hordenaçõoes devees sem enbargo do mandado e pena posta per o dicto Vasco Martinz o 
quall mandado alem de ser ennovaçom traz muyto dapno e despesas e perlongamento dos 
fectos dos dictos presos. E porem vos mandamos que asy o compraaes e façaes em todo 
comprir e guardar como per nos he acordado e mandado sem outro enbargo que a ello 

Sic. 
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ponhaaes em alguua guisa que seja. E ali nom façades. Dada em a dieta nosa cidade do Porto 
XVII dias do mes de Fevereiro. El Rey o mandou per Joham Rodriguez Mealheiro cavaleiro 
de sua casa e do seu Desenbarguo que ora per seu spiciall mandado tem carrego da correiçom 
de sua corte. Bras Afomso a fez. Anno de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil Ilir LXVI". 

Documento n° 34 
1466, Jun., 4, Estremoz; e 12, Santarém 
"Carta de perdão " de D. Afonso Va Lopo Álvares, tabelião em 
Santarém, que alterara o seu sinal depois de o ter registado na 
Chancelaria, e validara alguns documentos com ele. Oito dias 
depois de concedida essa carta, Lopo Álvares volta à Chan
celaria para corrigir definitivamente o referido sinal. 
A.N.T.T., Chanc. Af. V, L. 14, fóls. 84 e 90. 

"Dom Afomso etc. A todollos juizes e justiças dos nossos Regnos a que esta 
nossa carta for mostrada saúde. Sabede que Lop'Alvarez nosso tabeliam em a nossa villa de 
Santarém nos enviou dizer que depois de elle asi seer nosso tabeliam e teer fecto seu siinall 
publico em a nossa chamcelaria elle acrecentara depois no dicto siinall algfluas guardas e 
rabiscas sem nossa licença e sem o viinr assentar na dieta nossa Chancelaria e matar o outro 
que ja tiinha fecto primeiro. E que porquanto elle com o derradeiro siinall elle asiinara 
algûuas escripturas publicas e asy alguuns outros conhecimentos que asseentara em huum 
inventairo de huum Joham Vaqueiro e doutras pessoas elle se temya das nossas Justiças de 
o prenderem por ello e aver alguua pena corporall ou perdimento do dicto oficio pella quall 
razom se elle amorara enviando nos pedir por mercee que lhe perdoássemos a nossa Justiça 
se nos a ella por razom do dicto erro que asi fezera no dicto sinall e escripturas e 
conhecimento que com elle asiinara em algua guissa era theudo porquanto o fezera por 
inorancia e nam per malícia. E nos veendo o que nos elle asi dizer e pedir enviou e querendo 
lhe fazer graça e mercee teemos por bem e perdoamos lhe a nossa justiça a que nos elle por 
razom dos dictos cassos era theudo asi da pena do corpo como do perdimento do oficio. E 
porem vos mandamos que daqui em diante o nam prendaes nem mandées prender nem lhe 
façaes nem consentaes ser fecto mail nem outro alguum desaguisado quanto he por razom dos 
casos suso dictos e erro que asi fez no dicto sinall porque nossa mercee e vontade he de lhe 
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asi perdoarmos pella guissa que suso dicto he. E elle venha aa dieta nossa Chamcelaria fazer 

o dicto sinall derradeiro com as guardas e rabiscas que lhe acrecentou depois e mate o 

primeiro que ante tiinha fecto e nom huse mais délie. E se o ele asy nom fezer esta carta 

nossa lhe nom valha. E fazeendo o elle e conpriindo todo como dicto he vos lha guardae em 

todo como em ella he contheudo sem outro alguum enbarguo que lhe sobr'ello ponhaes. E 

ali nom façades. Dada em Estremoz 1111° dias do mes de Junho. El Rei o mandou per Bras 

Afomso seu vassallo e ouvidor que ora per seu special mandado tem carreguo da correiçam 

de sua Corte. Fernam Gonçallvez a fez. Anno de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil Ilir 

LXVI. 

Item - aos quatro dias do mes de Junho da era de mill e quatrocentos e saseenta 

e seis annos Lop'Alvarez tabeliam morador em Santarém ouve hua carta de perdam por huum 

synall que mudey em meu hoficio e por huuns conhocimentos que asiney em huum aventairo 

de huum Joham Vaqueiro e d'outras pessoas a quall carta de perdam era ja registada em 

huum caderno da sobredicta era em Estremoz. E porque la nam estava os cadernos dos 

sinaaes dos taballiãaes e estava em Santarém portanto me foy mandado e necesario de viir aa 

dicta villa e buscar ho livro dos sinaaes da carta do taballiado que ja ante ouvera pêra o aver 

de matar e fazer outro synall de novo segundo he contheudo na dieta carta de perdam. 

Escripto em Santarém doze dias de Junho da sobredicta era. E eu tabeliam esto escrepvy e 

meu synall outra vez novamente aqui fiz que tall he". 
[Sinal notarial]*5 

Documento n° 35 

1466, Jun., 30, Estremoz 
D. Afonso V envia um alvará aos juízes de Santarém para que 
soltem uma moça, chamada Leonor, presa por um furto, e a 
não obriguem a cumprir o degredo de 10 anos na ilha da 
Madeira a que fora condenada. 
A.N.T.T., Chanc. Af V, L. 14, fól. 92. 

45 Este documento, escrito no livro de chancelaria pela mão do próprio tabelião, encontra-se 
no mesmo Livro 14, no fól. 90. 
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"Nos El Rey mandamos a vos juizes da nosa villa de Santarém que tanto que 

vos este alvará for mostrado mandées logo soltar a moça per nome chamada Lianor que em 

a cadea desa vila he presa e fecta em ella justiça por o furto que foy fecto a Afomso Lopez 

e nom curées de lhe mandar que aja de hir conprir o degredo dos dez annos que lhe foy posto 

pêra as ilhas da Madeira porquanto nosa mercee he [a] avermos delle por relevada por 

alguuas rezõoes que nos aa ello moverom. O que asi conpri sem outra duvida nem embargo 

que a ello ponhaaes. Fecto em Estremoz XXX dias de Junho. Afomso Garcees o fez. Ano 

de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil IIIFLXVI".46 

Documento n° 36 
1466, Nov., 19, Fonte Coberta 
Alvará de D. Afonso V a Álvaro Pires, ao Doutor Pedro da 
Silva e ao Chanceler-Mor para que seja passada à viúva 
Beatriz Fernandes uma "carta de perdão ", comutando os 22 
meses de degredo que ela devia ainda servir em Arronches por 
uma multa de 1100 reais para a Arca da Piedade. 
A.N.T.T., Chanc. Af. V, L. 37, fól. 79v. 

"Álvaro Piriz amiguo e Doutor Pêro da Silva. Mandamos vos que asiinees 
loguo a carta que pasa per vos per que alevantamos o tempo que tiinha por servir do degredo 
Briatiz Fernandez molher que foy de Pêro Soarez sem embarguo de vos nom mostrar a 
sentença que tem de seu livramento. E per este isso meesmo mandamos ao noso Chanceler 
Moor posto que lhe nom seja mostrada a dita sentença porque nosa mercee he que lhe seja 
asi fecto em special. E vos nom ponhaaes em ello outra duvida. Scripto em a Fonte Cuberta 
a XIX dias de Novembro. Afomsso Garcees o fez de mil HIP LXVI"47. 

46 Inserido numa carta de perdão à própria Leonor, moça órfã, criada do vassalo régio 
Afonso Lopes, residente em Santarém (A.N.T.T., Chanc. Af. V, L. 14, fól. 92). 
47 Transcrito na carta de perdão outorgada a Beatriz Fernandes, em 20 de Novembro de 
1466. 
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Documento n° 37 
1469, Fev., 27, Avis 
João Jorge, escrivão do Desembargo, dado por Recebedor das 
Malfeitorias da Corte, sucedendo a João Vidal, que deixou o 
oficio para ocupar outro. 
A.N.T.T., Chanc. Af. V, L. 31, fól. 18v. 

"Dom Afomso etc. A quantos esta nossa carta virem fazemos saber que 

querendo nos fazer graça e mercee a Joham Jorge escripvam do < nosso > Desembargo 

teemos por bem e damollo daqui em diante por recebedor das malfeitorias que se fazem em 

a nossa Corte asy e per a guisa que ho foy Joham Vidall nosso escudeiro que o dicto oficio 

per nossa carta tinha e ho ora leixou per outro que lhe demos. E queremos que de tanto que 

asy receber pêra pagar as dietas malfeitorias aja dez reaes pêra seu mantimento. E porem 

mandamos aos vedorees da nossa fazenda contadores da nossa Casa e a outros quaesquer 

nossos oficiaes que hesto ouverem de ver e esta nossa carta for mostrada que ho ajam daqui ** 

em diante por recebedor das dietas malfeitorias e outro alguum nom e mantenham em posse 

do dicto oficio e ho leixem servir ho dicto oficio e aver o dicto mantimento como dicto he 

sem sobre ello lhe poerem embarguo alguum porquanto nossa mercê he que ho elle tenha e 

aja como o dicto Joham Vidall de nos tinha e avia. O quall Joham Jorge jurou etc. Dada em 

Avis a XXVII dias de Fevereiro. Gonçallo Rodriguez a fez. Anno de Nosso Senhor Jesus 

Cristo de mil IIIPLXIX". 

Documento n° 38 

1469, Mar., 2, Avis 
D. Afonso V autoriza Pedro Eanes, escudeiro do Doutor João 
Fernandes da Silveira, Regedor da Casa da Suplicação, 
morador em Castelo de Vide, a prender pessoas procuradas 
pela Justiça na região do Alto Alentejo e a vigiar o contraban
do para Castela. 
A.N.T.T., Chanc. Af. V, L. 31, fól. 9. 

48 O tabelião começou por escrever endy. 
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"Dom Afomso etc. A quantos esta carta virem fazemos saber que comfiando 
nos da bomdade e descriçom de Per'Eannes escudeiro do Doutor Joham Fernandez da Silveira 
do nosso Comsselho e Rejedor da nossa Casa de Supricaçom morador em Castel d'Avide e 
como o fará bem e como a nosso serviço pertence teemos por bem e queremos que daqui em 
deante possa per sy e com quaeesquer homes que elle por esto buscar ou ajumtar prender 
quaeesquer homees e molheres malfeitores e obrigados aa nossa justiça que elle achar ou 
souber que estam na dicta villa ou Marvão e Alegrete Portalegre o Crato Nyssa Monte Alvão 
Alpalhão com as terras de Pêro de Moura e esto daquellas pessoas de que ja for querellado 
aas nossas justiças e temdo elle primeiro seus alvaraaes ou cartas per que lhos mandam 
premder. Outrosy nos praz que elle possa tomar e premder todas aquellas pessoas que achar 
passando gaados e quaeesquer outras coussas defessas contra nossas hordenanças e mandados 
pêra Castella todo no termo dos dictos lugares. E das coussas que achar asy passando e as 
filhar queremos e nos praz que aja de todo a metade pêra sy e faça delia o que lhe prouver 
fazendo elle primeiro arrecadar pêra nos a outra metade a quall receberam os nossos oficiaes 
que na dieta comarqua destas cousas defessas tem o carrego. E porem mandamos a todollos 
nossos correjedores juizes e justiças alcaides e meirinhos e a quaees[quer] outros oficiaes e 
pessoas e aos juizes das dietas villas que daqui em deante leixem ao dicto Per'Eanes premder 
as dietas pessoas e tomar as dietas coussas e lhe ajudem a premder os dictos malfeitores49 

quando lhe ajuda pêra ello compridoiro for e também aver pêra sy a metade de todo o que 
asy filhar pêra sy como dicto he. E os pressos recebam em suas prisõoes e os ouçam e livrem 
com seu direito porque assy he nossa mercê e o avemos por nosso serviço sem outra duvida 
nem embargo que huuns nem outros a ello ponham. Dada em Avis dous dias de Março. Pêro 
d'Alcáçova a fez. Armo de Nosso Senhor Jesus Cristo de mill e Ifflc e LXIX". 

Documento n° 39 

1469, Mar., 8, Avis 
Pedro Álvares de Treixedo, vassalo do Rei, dado por procura
dor do número em Aveiro e seu termo, Esgueira e couto de 
Treixedo, por só haver lá uma pessoa com esse oficio. 

49 O escrivão tinha registado: malfeitores pessoas e tomar as dietas coussas defessas mas 
depois riscou a partir de feitores. 
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A.N.T.T., Chanc. Af. V, L. 31, fól. 15. 

"Dom Afomso etc. A quantos esta nossa carta virem fazemos saber que Pêro 
Alvares de Treixedo nosso vassalo nos disse que na villa d'Aveyro nom avya mais de hum 
soo procurador do numero e que hera necessairo aver hi outro que pellas outras partees de 
que elle nom fosse procurador aver de procurar e alegar por ellas seu dereito e que asi no 
lugar d'Esgueira e no couto de Treixedo e arredor quatro legoas nom avia tampouco nenhuum 
procurador do numero que pelas viuvas e orfãaos e lavradores e outros homes simprezes 
ouvesse por elles de procurar e aconsselhar e refretar seu dereito. E por ali nom aver 
procurador nem tall pessoa que os soomente conselhasse e requeira por elles seu dereito se 
hiam antes a elle rogallo e que por elle nom teer nossa lecença e autoridade o nom quena 
fazer pedindo nos elle por mercee que por assy seer aas dietas pessoas necesario lhe déssemos 
pêra ello lugar. E vendo o que nos assy requeria se assy he que na dicta villa d'Aveyro nom 
ha mais de huum procurador e assy nos lugares d'Esgueira e couto de Treixedo e a quatro 
legoas d'arredor nom ha nenhuum teemos por bem e damollo na dicta villa d'Aveyro e seus 
termos e lugares d'Esgueira e couto de Treixedo e arredor quatro legoas por procurador do 
numero. E porem mandamos aos juizes e oficiaes e pesoas dos dictos lugares e a outras 
quaesquer justiças que daqui em diante ho ajam hi por procurador do numero como dicto he 
e outro nenhuum nom salvo aqueles que por nossa carta som ou forem ao diante e o leixem 
do dicto oficio servir e hussar e aver o solairo proees e dereitos que ao dicto oficio 
pertencerem sem outro nenhum embargo que lhe sobrello ponham. O quall jurou em a nossa 
Chancelaria etc. Dada em Avis VHP dias de Março. El Rey o mandou per o doutor Ruy 
Gomez d'Alvarenga seu Chanceler Moor. Bras de Saa por Gomez Borjes a fez. Anno de 
Nosso Senhor Jesus Cristo de mil 1111e LXIX". 

Documento n° 40 

1469, Maio, 11, Lisboa 
D Afonso Vperdoa antecipadamente ao portuense João Andre 
"o Moço" qualquer pena a que estivesse sujeito por ter 
danificado, no porto de Cartagena, uma nau de D. Henrique 
de Gusmão. 
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A.N.T.T., Chanc. Af. V, L. 31, fól. 39. 

"Dom Afomso etc. A quantos esta nossa carta virem fazemos50 a vos 
corregedores juizes e justiças dos nossos Regnos e a quaeesquer outros oficiaes e pessoas a 
que esto pertencer e esta nossa carta for mostrada ou o trellado delia em pubrica forma fecta 
per autoridade de justiça saúde. Sabede que a noz praz perdoarmos e rellevarmos a Joham 
Andre o Moço morador no Porto mestre que foy da naao Froll da Rossa quallquer pena 
corporall e eivei a que elle e seus beens nos possa seer obrigado e theudo quanto he por o 
casso da nao de Dom Anrrique de Gozman per que elle deu e anagou em o porto de 
Cartajenya com a dieta sua nao Froll da Rossa e esto porque Fernam Rodriguez de Bolhanos 
cavaleiro da cassa do dicto Dom Amrrique como seu procurador suficiente que era e em seu 
nome nollo pedio asy pello dicto Joham Andre dizendo que por este casso se avia e dava por 
elle por satisfecto. E porem mandamos a vos sobredictas nossas Justiças que por o dicto 
anagamento da dieta naao nem dapnos feridas e quaeesquer outras perdas que se em ello 
recrecesse nom premdaaes nem conssentaaes daqui em diante ser presso o dicto Joham Andre 
nem fecto em elle nem seus bens e coussas nenhuum constrangimento nem outro alguum 
desaguisado nem sem rezom porque nossa mercê he lhe perdoarmos e rellevarmos por elle 
quallquer pena eivei e crime em que theudo ser podesse aa nossa justiça como dicto he. E que 
assi comprissem sem outro embargo. Fecta em Lixboa XI dias de Mayo. Antom Gonçallvez 
a fez. Ano de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil e IIIF e LXIX". 

Documento n° 41 
1469, Maio, 20, Lisboa 
Brás Afonso, escrivão perante o Corregedor da Corte, autoriza
do afazer-se substituir nos seus ofícios, três meses por ano, por 
um outro escrivão escolhido por si. 
A.N.T.T., Chanc. Af. V, L. 31, fól. 29v. 

50 Sic. 
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"Dom Afomso etc. A quantos esta carta virem fazemos saber que querendo nos 

fazer graça e mercee a Bras Afomsso escripvam perante o nosso corregedor da Corte e 

solicitador das cousas de nossa justiça teemos por bem e damos lhe licença e luguar que 

daquy em diamte em cada huum anno elle possa poheer nos dictos ofícios seu outro 

escripvam quallquer da dieta correiçom que lhe aprouver que os por elle sirva três meses de 

cada huum anno. E que aquelle que assy por sy posser nos dictos ofícios aja por elle sua 

destrubuiçom tam emteiramente como se elle dicto Bras Afomso por sy mesmo servisse. A 

quall licença lhe damos pêra no dicto tempo hir procurar sua fazenda e quaeesquer outras 

cousas que lhe comprirem. E porem mamdamos ao regeedor da nosa Casa de Sopricaçom e 

ao nosso chamceler moor e ao dicto nosso corregedor da Corte que lhe leyxem assy poer nos 

dictos ofícios outro scripvam que os por elle sirva os dictos três meses e lhe façom dar sua 

destribuiçom como dicto he sem embarguo de nossas hordenaçooeens fectas em contrairo e 

sem outro quallquer embarguo que lhe huuns e outros sobrello ponham porque assy he nossa 

mercee. Dada em Lixboa a XX dias de Mayo. Pêro d'Alcáçova a fez. Anno de mil IIIP 

LXIX". 

Documento n° 42 

1469, Jul., 28, Lisboa 
D. Afonso V estabelece uma segurança entre Luís de Brito e 
Gonçalo Vasques Coutinho, fidalgos de sua Casa, que andavam 
desavindos. 
A.N.T.T., Chanc. Af. V, L. 31, fól. 83v. 

"Dom Afomso etc. A quantos esta carta virem fazemos saber que antre 
Gonçalo Vasquez Coutinho fidalgo de nossa Casa e do nosso Conselho e Luis de Brito 
outrosy fidalgo de nossa Cassa era desavença e enymizade segundo ha muitos he notório pollo 
quall nos trabalhamos de fazer antre elles segurança. E do dicto Gonçalo Vasquez Coutinho 
presente os do nosso Conselho nos foy dado huum alvará asynado per sua mãao do quall o 
teor de verbo a verbo he este que se segue: 

Senhor satisfazendo ao que tenho prometido a Vossa Alteza no fecto 
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de Luis de Brito digo por este meu asynado que eu prometo a vos como a meu Rey e Senhor 

de nunca errar ao dicto Luis de Brito em estes Regnos por mym nem por outrem. E esto 

quanto he polos fectos e erros que antre nos sam pasados sob pena de corpo e de perder por 

ese mesmo caso todos meus beens patrimuniaes e da Coroa do Regno. Scrito em Lixboa X 

dias de Julho de mill IIIF LXIX. E também lhe prometo de lhe nom errar por nenhum outro 

caso sem lho primeiro fazer saber per mym ou per outrem sob as dietas penas. Fecto no dicto 

dia e mes e era. 

O quall alvará visto per nos e como aquello mesmo nos disera per palavra e 
nos fizera o dicto promitimento nos per esta nosa carta seguramos o dicto Luis de Brito do 
dicto Gonçalo Vasquez Coutinho e de todos os que seus mandados fezerem e o avemos por 
seguro a boa fee e sem mao engano e de noso moto propio certa ciência poder asolluto 
queremos e mandamos que acontecendo o que Deus defenda que o dicto Gonçalo Vasquez 
errasse per sy ou per outrem contra a forma do dicto seu alvará ao dicto Luis de Brito que 
elle caia em caso de crime Lege Magestatis51 e que por esse mesmo fecto perca todos seus 
bens patrimuniais e da Coroa do Regno que tever ao tempo do malefício comitido. E logo 
os avemos por comfiscados pêra a Coroa dos nossos Regnos porque nos praz que asy seja 
alem de outras penas corporaes em que elle Gonçalo Vasquez encoreria por esta segurança 
por nos asynada e prometymento em seu alvará contheudo que nos fez quebrantando se. E 
esto queremos que asy valha e tenha e seja firme nom embargante quaesquer direitos eives 
ou canónicos grosas ou opiniões de doutores façanhas e ordenações e nom embargante as lex 
d'Espanha as quaes queremos que em este caso valham emquanto ajudarem e falarem em 
ajuda desta nossa carta a mais valeer e firme seer o que fazemos e mandamos. E emquanto 
contradiserem em todo ou em parte a menos valeer asy elles como os outros direitos em cima 
nomeados anulamos cassamos retamos e anichilamos e queremos que nom ajam nenhuum 
effecto nem vigor nem julguem per elas. E pêra a todos ser notório esta segurança e noso 
mandado e determinaçom fezemos fazer esta carta asynada per nos e por seer mais firme o 
que mandamos em nosa presença o noteficamos ao dicto Gonçalo Vasquez por nom poder 
alegar inorancia das penas em ela contheudas se quebrar esta nossa segurança. Dada em 
Lixboa XXVIII de Julho. Fernam Lourenço a fez. Ano do nacimento de Noso Senhor Jesus 

31 Sic. 
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Cristo de mill e Ilir LXIX anos". 

Documento n° 43 
1469, Dez., 20, Évora 
João Gomes, morador em Pinhel, nomeado procurador na 
comarca da Beira perante o Regedor Fernão Cabral e seu 
ouvidor, por só haver uma pessoa a exercer esse oficio, 
tornando-se necessário alguém que procurasse pela outra parte. 
A.N.T.T., Chanc. Af. V, L. 1, fól. 129. 

"Dom Afomso etc. A quantos esta nossa carta virem fazemos saber que a nos 
foy dicto que perante Fernam Cabrall fidalgo de nossa casa e rejedor per nos da justiça na 
comarqua e correiçam da Beira e asy perante seu ouvidor nom avia mais de huum soo 
procurador que por hua das partes procurasse e que era necesario aver hy outro e por nom 
aver mais de huum perecia a justiça por a quail razom se esto assy he como nos foy dicto 
querendo nos fazer graça e mercee a Joham Gomez morador em Pinhell por seer pêra ello 
bem auto e descreto teemos por bem e damollo daqui em diante por procurador na dieta 
comarqua e coreiçam perante o dicto Fernam Cabrall e seu ouvidor assy e pella guisa como 
o ora he o outro se asy he que hy nom ha mais de huum procurador. E porem mandamos ao 
dicto Fernam Cabral e seu ouvidor e etc. [Carta] em forma dada em a nossa cidade d'Evora 
XX dias de Dezembro. El Rey o mandou per Ruy Gomez d'Alvarenga doutor em lex 
cavaleiro conde palatino do seu Conselho e seu chanceler mor. Bras de Saa por Gomes 
Borges a fez. Ano de Noso Senhor Jesus Cristo de mill HIP LXIX anos". 

Documento n° 44 

1470, Jun., 23, Portalegre 
D. Afonso V confirma Álvaro Eanes de Almeida, seu vassalo e 
tabelião em Santarém, como promotor de justiça na vila e 
termo. A carta de provimento inclui um breve regimento do 
oficio e indicações concretas sobre o respectivo salário. 
A.N.T.T., Livro de Extras, fól. 98v. 
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"Dom Affomso etc. A vos juizes vereadores procurador concelho e homees 
boos da nossa muy nobre e leall villa de Santarém e a outros quaeesquer juizes e justiças e 
officiaaes e pessoas a que o conhecimento desto pertemcer per quallquer guisa que seja e esta 
nossa carta for mostrada saúde. Sabede que Alvar'Eanes d'Almeida nosso vassallo e tabaliam 
em esta villa nos disse que elle era prometer da nossa justiça em essa meesma e seus termos 
por nossa carta e que nom tinha regimento alguum do que avia d'aver e levar de seu solairo 
em remuneraçom do trabalho que em ello levava e sua temçam era estar a toda regra que 
fosse serviço de Deus e nosso pedimdo nos por mercee que lhe declarássemos e déssemos 
regimento pêra ello segundo que o tinham os outros prometeres em as comarquas de nossos 
Regnos. E nos vemdo o que nos assy dezia e pedia em rellaçom com os do nosso 
Dessembargo visto como o dicte Álvaro Anes foy livre per nossa semtença assy acerqua do 
tabaliado como do procuratorio da justiça que em essa villa tiinha e como foy mandado que 
ussasse délies se quissesse e lhe foy emtregue a carta do dicte precuratorio que lhe amte foy 
tomada e como outrosy os juizes e officiaaes e tabaliaaes dessa villa dizem que lhes apraz e 
o requerem que usse do dicte procuratorio acordamos que o dicto Álvaro Anes usse dos 
dictes officios se lhe prouver. E quanto he ao que requer que lhe declarasemos como do dicto 
procuratorio ouvesse de hussar e que devia aver polio trabalho que em elle tomasse 
mandamos que vistas alguuas deterrninaçõoes que ja em semelhamtes cassos passaram o dicto 
Alvar'Eanes usse e aja solairo pollo trabalho que hii avera como aquy he declarado. Elle nom 
acusara por parte da justiça pessoa algtiua salvo aquella ou aquellas que os juizes mandarem 
por desembargo no processo assemtado e se alguuns querelarem e começarem d'acusar ou 
demandar e nom quiserem depois prosseguir ou soomente querellarem e nom quiserem 
demandar e os elle acussar per mandado dos dictes juizes como dicto he elle sera pagado do 
que merecer e lhe justamente contado for pellos ditos querelossos e seus beens convém a 
saber da cadea ou per seus beens como os dictes juizes emtemderem que he justiça e razam. 
E quamdo os dictes querellossos nom quiserem acusar ou perdoarem ou nom quiserem 
proseguir e comthinuar o que começaram os dictes juizes os mandem premder se taaes 
pessoas forem e os nom soltem atee que dem penhores ou fiadores per que se façam as 
despessas que forem necesarias a acussaçam que a justiça fezer. E se forem de comdiçam que 
nom devam de seer pressos lhes façam [fól. 99] dar penhores ou fiadores ou denheiros per 
que se faça o que dicto he. E semdo comdanados os que assy forem acusados finalmente per 
nossa semtemça os sobreditos querelosos que nom quiserem acusar ou nom quiserem 
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proseguir ajam polios dictos comdenados ou per seus beens assy como devem ...eidos52 todo 
o que elle per constrangimento pêra as dietas acusaçõoes pagou se hy nom ouver avemças ou 
outras coussas por que se nom deva de fazer. E se beens nom teverem e sua comdenaçom 
nom for de morte ou de degredo per tall guissa que a execuçam da dieta comdenaçam se 
possa em elles fazer e serem tornados a prissam domde estavam que os nom soltem atee que 
paguem. E se os dictos forem taaes que per imquiriçõoes devassas jeraaes ou per outras 
quaaesquer os dictos fectos se ajam de tomar ou perseguir por parte da justiça ou os 
mallfeitores forem tomados e comprendidos seus malefícios ou hi ouver taaes coussas per que 
devom ser acussados e hy partes nom ouver e forem acusados por parte da justiça e 
comdanados o dicto procurador e os outros officiaaes que em os dictos feitos trabalharam e 
mereceram ajam per elles e per seus beens esso mesmo como de vemeidos e comdanados todo 
o que elles ouverom d'aver de partes se per elles trabalharem e mereceram. E se beens nom 
teverem que paguem da cadea feita a destimçom que acima foy declarada convém a saber se 
forem comdenados a morte ou a tall penna que comprida a execuçam ou começada nom 
possam ou nom devam ser tornados a cadea ou nom devom em ella jazer por se comprir a 
penna que am d'aver ou por hiir manter seus degredos e beens nom teverem que o ajam pello 
comeelho homde os malefícios forem cometidos. E o dicto precurador e outros officiaaes 
sejam sempre prestes e deligemtes a fazer todo o que aos dictos officios de justiça pertemcer 
e o nom recusem em maneira algua posto que de começo ou quando ho merecerem nom 
forem loguo pagados em parte ou em todo do que ouverem d'aver. 

E porem vos mandamos que asy o cumpraaes e guardees e façaaes comprir e 
guardar como aquy per nos he mandado e detriminado pella guissa que dicto he sem outro 
nenhuum embargo que sobre ello ponhaaes em nenhua guissa que seja. E lhe al nom façades. 
Dada em a nossa villa de Portalegre a vimte e três dias do mes de Junho. El Rey o mandou 
per Álvaro Pirez Vieira do seu Comselho e Desembargo a que esto mandou livrar. Diogo 
Affomso por Gomes Borjez a fez. Anno de Nosso Senhor Jesus Cristo de mill IHIC LXX". 53 

O escrivão parece ter saltado uma linha ao copiar o documento original. 

Como se vê pelo conteúdo do documento, promete-se um regimento para promotor de 
justiça e regula-se de facto a actividade de um procurador, referindo-se mais do que uma vez 
o ofício de procuratório. À hipótese mais plausível para explicar esta não coincidência 
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Documento n° 45 

1470, Nov., 16, Santarém 
D Afonso V, a pedido de Nuno Barreto, alcaide-mor de Faro, 
confirma uma carta de D. João I (1430, Jul., 25, Santarém) na 
qual os juízes da vila são obrigados a pagar a um carcereiro, 
à semelhança do que acontecia em Loulé. 
A.N.T.T., Livro 5o do Guadiana, fols. 3-3v. 

«Do allcaide moor que for da villa de Farom. Carta por que he mandado aos 

juizes e concelho que lhe dem por seus dinheiros carcereiro pêra guarda dos presos do 

castello. 

Dom Affomso etc. A quantos esta carta virem fazemos saber que por parte de 

Nuno Barreto fidallguo de nossa Casa e allcaide moor da villa de Farom nos foy apressentada 

huna carta d'El Rey Dom Joham meu avoo que Dens aja da quail ho meor he este que se 

adiamte segue: 

Dom Joham polia graça de Deus Rey de Portuguall e do Algarve senhor de 
Cepta a vos juizes de Faarom que ora sooes e ao diamte fordes saúde. Sabede que peramte 
nos foy amostrado hnum estormento d'agravo que parecia seer fecto e asinado per Allvaro 
Lourenço taballiam em a dicta villa em o quall amtre as outras cousas era contheudo que 
perante vos parecera Joham de Abeul allcaide pequeno a vos requerer que lhe mandassees dar 
hnnm homem boo pêra carcereiro e guarda dos presos dessa villa como ora davam a Vasco 
Affomso allcaide de Loullee segundo nos deUo fazia certo per hõa nossa carta dada ao dteto 
Vasco Affomso dizemdo vos que tall carcereiro lhe nom dariades nem mandanades dar 
porquanto nunca fora custume de se dar segundo esto e outras cousas no dicto estormento 

(conoasao/sobreposiçao/sinonímla dos dois * i o ^ já d — ^ £ £ J ~ 
dissertação, deverá somar-se uma ouh-ameamente P » ' ^ o c o n t K Í d o q u e 

transcrito da Leitura Nova manuehna , j l e sc°^^° * ™ ^ ™ v o l v i d o a abreviatura para 
o responsável pela cópia tenha encontrado a palavra p : £ ^ a A o c i ^ ^ exemplo, 

"contador". 
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mais compridamente eram contheudas. No que o dicto Joham d'Abeul em nome de Guonçallo 
Nunez cavalleiro e allcaide moor do castello dessa meesma diz que he muito agravado 
pedimdo nos por mercee que lhe ouvessemos sobre ello remédio e mandássemos que lhe fosse 
dado o dicto carcereiro. E nos vendo o que nos asi dizia e pedia visto per nos o dicto 
estormento e a dieta nossa carta em elle contheuda temos por bem e mamdamos vos que 
daqui em diante lhe dees carcereiro pêra guarda dos dictos presos do dicto castello por seus 
dinheiros constramgemdo pêra ello homem pertemcemte e abonado pêra ello em tall guisa que 
os dictos presos sejam bem guardados e nom pereça justiça sem outro embarguo que lhe sobre 
ello ponhaaes. E ali nom façades. Dada em Sanctarem vymte cimquo dias do mes de Julho. 
El Rey o mandou per o doutor Ruy Fernandez seu vassallo e do seu Desembarguo nom 
seendo hi Fernam d'Afomso da Silveira seu parceiro. Fernam Dominguez escripvam por 
Felipe Afomso a fez. Era do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mill DIP trimta 

annos. 

Pedindo nos ho dicto Nuno Barreto que lhe confirmássemos a dieta carta. E 

visto per nos seu requerimento e como he nosso serviço e bem de justiça temos por bem e 

a confirmamos. E porem mandamos a todollos nossos corregedores juizes e justiças e 

officiaaes e pessoas a que o conhecimento desto perteencer por quallquer guisa que seja que 

a cumpram e guardem e façom bem comprir e guardar como em ella he comtheudo. E lhe 

nom vam nem consemtam hiir comtra ella em allguua maneira porquamto asi he nossa 

mercee. Dada em Santarém XVI de Novembro. Pêro Lopez a fez. Anno de Nosso Senhor 

Jesus Cristo de mill IIIP LXX anos". 

Documento n° 46 

1470, Dez., 29, Santarém 
D Afonso V autoriza Rodrigo Afonso, morador na Covilhã, a 
prender malfeitores e barregãs de clérigos no almoxarifado da 
Guarda, desde que para tal esteja mandatado pela justiça. 
A N T.T., Chanc. Af V, L. 37, fól. 67v. 

Dom Afomso etc. A quantos esta carta virem fazemos saber que 
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lecença a Rodrigo Afomso morador em Covilhãa mostrador da presente que daqui em diante 
em todo o almoxarifado da Guarda elle possa premder quaeesquer malfeitores e barregãas de 
clérigos per autoridade de justiça. E porem mandamos ao Rejedor por nos da nosa justiça e 
a seu ouvydor e a todollos outros juizes e justiças da dieta comarca e a outros quaeesquer 
oficiaees e pessoas da dieta comarqua que leixem daqui em diante ao dicto Rodrigo Afomso 
premder os dictos mallfeitores e barregãas de clérigos per autoridade de justiça como dicto 
he e lhe nom ponham nem consentam sobrello poer algûa duvida nem outro embargo 
porquanto assy he nossa mercee sem embargo de quallquer nossa hordenaçom e defessa fecta 
em contrairo desto. Dada em Santarém XXIX de Dezembro. Afomso Garces a fez. [Ano] de 
mil m r LXXI* E quando eso asy fezer seja por mandado das ditas justiças e doutra 
maneira nam". 

Documento n° 47 
1471, Jan., 8, Santarém 
D. Afonso V autoriza qualquer ouvidor das terras que o doutor 
João Fernandes, Regedor da Casa da Suplicação, tem nas 
contadorias de Évora e Beja, a fazer audiências públicas e 
proferir sentenças em qualquer lugar da cidade. 
A.N.T.T., Chanc. Af. V, L. 37, fóls. 74-74v 

"Dom Afomso etc. A quantos esta carta virem fazemos saber que nos damos 
lugar e liceença e autoridade enquanto nossa mercee for a quallquer ouvidor das terras que 
o doutor Joham Fernandez do nosso Comsselho e Regedor da Casa da Sopricaçom tever nas 
dietas contadorias da nossa cidade d'Evora e da villa de Beja que possa fazer audiência 
publicamente dentro na dieta cidade em alguum lugar onesto delia e hi ouvir quaeesquer 
partes que ao ofício de ouvidor das dietas terras perteencer e dar em os fectos quaeesquer 
sentenças intrelucatorias ou defenitivas e publicallas e fazer todollos outros autos judiciaees 
queremos que valham e tenham asy como se elle os fezesse e seu oficio eixpresso nas terras 

» Pela sequência da documentação, pode comprovar-se que esta carta é de 1470 tendo-se 
feito a mudança de ano a partir do dia 25 de Dezembro, como era corrente. No final de 1470 
o Rei estava em Santare'm, no final de 1471 em Lisboa. 
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em que o dicto regedor tevesse jurdiçom. E porem mandamos aos juizes da dieta cidade 
d'Évora e aos das dietas suas terras que conssentam o dicto ouvidor fazer todo o que dicto 
he na dieta cidade e lho nom contradigam em algua coussa porque assy he nossa mercee. 
Dada em Santarém VIIIo dias de Janeiro. Antam Gonçallvez a fez. Anno do nacimento de 
Nosso Senhor Jesus Cristo de mil IIIF LXXI". 

Documento n° 48 
1471, Mar., 27, Santarém 
D. Afonso V outorga carta a Leonor, judia castelhana que vivia 
nas mancebias (na Corte e fora dela), para que não seja 
acusada ou presa pelos homens do meirinho da Corte por ter 
rufião ou ser barregã de clérigos e homens casados, a não ser 
que provem a querela por duas testemunhas. 
A.N.T.T., Chanc. AfV, L. 16, fól 56v. 

"Dom Afomso etc. A vos Doutor Álvaro Pirez corregedor da nossa Corte e 
aos meirinhos delia e a todallas nossas justiças a que esta carta for mostrada saúde. Sabede 
que Lianor judia molher solteira castellaa mostrador da presemte nos disse como ella se veo 
viver a nossos Reignos e nas cidades e villas délies e em nossa Corte esta nas mancebias e 
fora delias homde guanha com os homes per que vive. E que porquamto sua temçam sempre 
fora e era nom teer refiaaees nem dar o seu ganho a outras pessoas alguuns homes de vos 
dictos meirinhos porque ella nom quer estar por elles nem lhes dar do seu lhe fazem quamtas 
mas obras podem dando delia per vezes duas e très querellas jumtas dizemdo que tem 
refiaaees e outros que he mamceba d'ornes casados e de creligos e frades e a fazem por ello 
meter em prissõees e guastar o seu como nom deve nom lhe provamdo numea coussa algûua. 
E que posto que délies lhe seja julgado emmenda e corregimento nom lho houssa levar por 
seer délies ameaçada e se temer de outras vezes tornarem a sy maleciosamente a querellar 
delia e a fazerem premder e a gastar o seu como dicto he no que todo lhe era fecto muy 
gramde agravo. Pidimdo nos que a ello provesemos d'alguum remédio com justiça. E visto 
per nos seu requirimemto e algûua certidom que dello ouvemos e querendo lhe fazer graça 
e mercee temos por bem queremos e mamdamos que daquy em diamte a dieta Lianor judia 
nom seja pressa por querella ou querellas que delia dem os dictos homens dos dictos 
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meirinhos nem os outros que o podem fazer que he baregua de clérigo ou frade ou d'omem 

casado ou que tem rafiam ataa que primeiro lhe nom seja provado per duas testemunhas que 

o he. Porem vos mandamos que asy o compraaes e façaees comprir sem outra duvida nem 

embarguo que huuns e outros a ello ponhaaes porquamto asy he nossa mercee. Dada em 

Samtarem a XXVII dias de Março. Joham Godinho a fez. Anno do Nacimento de Nosso 

Senhor Jesus Cristo de mil HIP LXXI". 

Documento n° 49 

1471, Maio, 8, Santarém 
D. Afonso V liberta Pedro Fernandes do encargo de continuar 
a ser carrasco da Corte e da Casa da Suplicação, no qual 
servia há três ou quatro anos por ter sido culpado num furto 
feito em Santarém. 
A.N.T.T., Chanc. Af V, L. 16, fól. 98. 

"Dom Afomso etc. A vos Doutor Joham Fernandez da Sillveira do nosso 
Comselho e Regedor per nos da justiça em esta nosa Casa da Sopricaçom e ao corregedor e 
dessenbargadores delia e a todollos outros juizes e justiças oficiaaes e pesoas de nossos regnos 
a que o conhocimento desto pertencer per quallquer guissa que seja e esta nossa carta for 
mostrada saúde. Sabede que Pêro Fernandez que ora he homem da justiça em a cadea da 
nossa Corte nos enviou dizer que poderia ora aver huuns três ou quatro annos pouco mais ou 
menos que em esta nosa villa de Samtarem fora fecto huum furto per certos homeens do 
Conde de Maria Alva e do Marichall em o quall elle fora per engano levado per força e que 
posto que em ello culpado nom fosse elle fora por ello presso em a prisam desta nosa Corte 
e contra elle tamto de fecto procedido que fora julgado que fosse homem da justiça em a dieta 
prisam pêra sempre no que lhe fora fecto grande agravo porque o dicto furto nom fora tam 
gramde nem de tall callidade per que semelhamte pena merecesse. E que des o dicto tempo 
aqua elle tevera e servira sempre o dicto oficio da justiça em todo aquello que lhe era 
mandado. E que porque avia tamto tempo que era homem da justiça nos pedia por mercee 
que ouvessemos com elle piedade e conpaixam e o forassemos por livre de mais nom ser 
homem da justiça pois que tamto avia que o hera. E nos vemdo o que nos asy dizer e pedir 



Apêndice Documental 56 

enviou e querendo lhe fazer graça e mercee teemos por bem e avemollo por quite e forro de 

mais ser cativo nem homem da justiça e queremos e mandamos que logo seja solto e se vaa 

em paz pêra homde lhe aprouver e por bem tever. Porem vos mandamos que vista esta 

pressemte o façaes logo soltar e se vaa pêra homde quiser e di em diante mandamos que o 

nom prendaes nem mandes prender nem lhe façaes nem consimtaaes fazer mail nem outro 

alguum desaguisado quamto he por elle mais nom seer homem da dieta nossa justiça porque 

nosa mercee e vomtade he de o avermos dello por quite e forro pella guisa que dicto he sem 

lhe a ello ser posto outro alguum enbargo em nenhûa guisa que seja. E ali nom façades. Dada 

em a villa de Santarém VIIIo dias de Maio. El Rey o mandou per os Doutores Pêro da Sillva 

e Joham Teixeira anbos do seu Dessenbargo e Petiçõoes. Diogo Afomso a fez. Armo de mill 

e Ilir LXXI". 

Documento n° 50 

1471, Jul., 10, Lisboa 
A pedido do concelho de Elvas, D. Afonso V dá o escudeiro 
Martim Calaça, lá morador, como contador dos feitos na vila 
e termo, por lá existir apenas um. 
A.N.T.T., Chanc. Af V, L. 16, fól. 119v. 

"Dom Afomso etc. Aos juizes vereadores procurador concelho e homes boos 
da nossa villa d'Elvas saúde. Sabede que vimos hua vossa carta per vos assinada e assediada 
com o seello dessa mesma polia quall nos faziees saber que a Deus louvores essa villa estava 
bem povorada e multiplicara em ella muita jemte polia quall rezam se moviam muitos fectos 
e demandas brigas contemdas em tanto que vinham a termo de conta e por asi serem os fectos 
muitos carregavom sobre o contador que hi nom avia mais de huum soo o quall muitas vezes 
acontecia hy nom estar e as partees atentavom sospeiçam e por ello os tabaliãaes contavam 
os fectos muito a seu proveito o que segundo vossas conciencias vos parecia seer pouco 
proveito do poboo. Pedindo nos por mercee que por bem dello e franqueza dessa villa nos 
prouvesse aver em ella dous contadores e vos déssemos hi por comtador Martim Callaça 
escudeiro nessa villa morador porque criées que o serviria bem e direitamente. E nos visto 
asi vosso requerimento por vos em ello fazermos graça e mercee e assim ao dicto Martim 
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Callaça temos por bem e o damos nessa villa e termo por comtador dos dictos fectos asi e 

pella guissa como ho hi he esse outro contador. E porem vos mandamos que daqui em diante 

ajaees hy o dicto Martim Callaça por contador dos dictos fectos asi como ho hy he esse outro 

comtador como dicto he. E o leixaee do dicto oficio servir e hussar e aver todallas proees 

rendas e direitos que lhe direitamente pertencerem e asi e tam compridamente como ho ha 

esse outro contador sem outro nenhuum embargo que lhe sobr'ello ponhaees em nenhûua 

maneira que seja porque asi he nosa mercee. O quall Martim Callaça jurou em a nossa 

Chancelaria etc. Carta em forma dada em Lixboa X dias de Julho. El Rei o mandou per Rui 

Gomez d'Alvarenga doutor em lex cavaleiro comde palatino do seu Consselho e seu chanceler 

moor. Pêro Calça per Fernam d'Almeida a fez. Anno de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil 

mr Lxxr. 

Documento n° 51 

1471, Dez., 5, Lisboa 
Alvará de D. Afonso V perdoando os açoites a que fora 
condenada uma moura da ama da Infanta Dona Catarina, por 
não trazer sinal, e mandando que ela seja solta. 
A.N.T.T., Chanc. Af. V, L. 17, fól. 84. 

"Regedor: a nos praz avermos por rellevados os açoutes a huua moura da ama 

da Iffamte dona Catarina que Deus aja que ora he pressa por nom trazer sinall. Mandamos 

vos que a mamdes soltar se por ali nom he pressa. Fecto em Lixboa cimquo dias de 

Dezembro. Lopo Fernandez o fez. Anno de mil HIP LXXI annos. E esto comprirees seemdo 

este escripto registado pellos oficiaees que tem carreguo da nosa chamcelaria da camará". 

Documento n° 52 

1471, Dez., 9, Sintra 
D. Afonso V envia alvará aos Doutores Pêro da Silva e Pêro da 
Costa para que passem carta de perdão a João Martins, 
morador em Vila Chã, acusado de homicídio, apesar de ter 
expirado o prazo para os homiziados que participaram na 
expedição a África apresentarem os perdões das partes. 
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A.N.T.T., Chanc. Af V, L. 17, fóls. 25v-26. 

"Nos El Rey fazemos saber a vos Doutor Pêro da Silva e Pêro da Costa do 

noso Desenbargo que a nos enviou dizer Joham Martinz morador em Ferreira d'Aves que elle 

ouvera o perdam das partes pêra aver livramento de huum omizio de que foy perdoado por 

perdam geerall que fezemos em a nossa villa d' Arzilla e que por morar tam longe dessa nossa 

cidade de Lixboa nom poderá hi chegar senom dous ou três dias depois de seer acabado o 

espaço de três meses que tinha pêra aver de trazer o dicto perdam das partes pedimdo nos por 

mercee porquamto vos lhe nom queriees dar livramento por asy o dicto tempo seer pasado 

que sem embargo de asy pasar lhe mandasemos dar o dicto livramento. E porque a nos praz 

dello vos mandamos que mostrando elle o dicto perdam das partes lhe dees o dicto livramento 

sem embargo do dicto termo dos três meses seer pasado como dicto he. O que asy comprii 

sem lhe poerdes sobr'ello duvida nem embargo alguum porque asy he nosa mercee. Fecto em 

Sintra nove dias de Dezembro. Cristovam de Bairos o fez. Ano de Nosso Senhor Jesus Cristo 

demiUIIirLXXr.55 

Documento n° 53 

1472, Fev., 7, Sintra 
D. Afonso V autoriza sua irmã, a Infanta Dona Beatriz, a ter 
por juiz, nas suas terras e de seus filhos, o bacharel João 
Fernandes, ouvidor na Casa da Suplicação. 
A.N.T.T., Chanc. Af V, L. 37, fól. 89. 

"Dom Afomso etc. A quantos esta minha carta virem fazemos saber que a 
Ifante Dona Briatiz minha muito amada e prezada irmãa nos emviou dizer que pêra melhor 
emxicuçom e comprimento das coussas de justiça de saas terras e de seus filhos meus muito 
amados e prezados sobrinhos ella hordenava de trazer em sua casa comtinuadamente o 

55 Incluído numa carta de perdão ao mesmo João Martins, outorgada em Lisboa, em 18 de 
Dezembro de 1471 (A.N.T.T., Chanc. Af V, L. 17, lois. 25v-26). 
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bacharell Joham Fernandez ouvidor na nossa Casa de Sopricaçom pedindo nos que lhe 
desemos nosa autoridade e poder per que o dicto Joham Fernandez em as dietas suas terras 
e dos dictos seus filhos podesse largamente conhecer das coussas da dieta justiça pêra por 
causa dello os fectos e comtemdas das dietas terras averem milhor e mais despachado 
livramento. E nos visto seu riquirimento avendo o por serviço de Deus e nosso temos por 
bem e nos praz que o dicto Joham Fernandez nos lugares da dieta minha irmãa em que 
estever tenha aquelle poder e jurdiçom que tem em que a seus ouvidores em as suas terras56 

e conhoça de todallas coussas que elles conhocem e bem asy tenha o dicto poder e jurdiçom 
em quallquer outro lugar das dietas terras a que a dieta minha irmãa por seu serviço e dos 
dictos seus filhos enviar. Porem mandamos a todollos juizes e justiças oficiaaes e pessoas das 
dietas terras que lhe obedeçam inteiramente em todallas coussas que por bem da justiça 
mandar asy e tam compridamente como obedeceriam a cada huum dos dictos seus ouvidores 
sem duvida nem contradiçam algûa que a ello ponham porque asy he nossa mercee. Dada em 
a nossa villa de Sintra a VII dias de Fevereiro. Afomsso Martinz a fez. Anno de Nosso 
Senhor Jesus Cristo de mil IIIF LXXII". 

Documento n° 54 

1472, Fev., 12, Sintra 
Alvará de D. Afonso V a um seu corregedor, mandando-o 
soltar uma serva que estava presa por ter sido encontrada sem 
sinal. 
A.N.T.T., Chanc. Af. V, L. 35, fól. 84. 

"Corregedor mandamo vos que soltes hua serva de Diogo Homem cavaleiro 
de nossa casa que " nos he dicto que ora he presa porque a acharom sem sinall porque nos 
lhe quitamos e relevamos os açoutes a que por ello era obrigada sem outro embargo que a 

Sic. 

Riscado: ora. 



Apêndice Documental 60 

ello ponhaes. Fecto em Sintra. XII dias de Fevereiro de IIIF LXXII".58 

Documento n° 55 

1472, Maio, 18, Santarém 
Regimento de caminheiro da comarca da Estremadura outorga
do por D. Afonso V a Afonso Eanes, copiando a prática da 
comarca de Entre Tejo e Guadiana. 
A.N.T.T., Chanc. Af V, L. 29, fols. 62-62v. 

"Dom Afomso etc. A vos dom Afomso de Vasconcellos conde de Penella 
nosso bem amado sobrinho governador por nos da justiça em esta comarca e correiçam da 
Estremadura e a todollos outros que carrego da dieta correiçam teverem e a todollos outros 
oficiaees e pessoas de nossos Regnos a que esto pertencer e esta carta for mostrada saúde. 
Sabede que Afomso Annes caminheiro em essa correiçam nos disse que todollos fectos que 
nessa correiçam eram ordenados que per apellaçom viinham aa nossa Corte elle os trazia e 
todollos autos estormentos querellas estados inquiriçõees e denunciaçõees que dessa correiçam 
a nos eram enviados sem por ello de nos aver mantiimento nem cousa algûua soomente 
aquello que lhe as partes ou aquelles que tehudos eram de as pagar davam per seu trabalho 
e que portanto elle nom tiinha taixa regra59 nem regimento alguum daquello que por levar 
as dietas apellaçoens e cousas avia d'aver nos pidia por mercee que nos lhe desemos acerca 
dello alguum regimento e regra da maneira que avia de teer acerca daquello que justamente 
merecia no levar das dietas apellaçõees autos inquiriçõees que asy per elle aa dieta nosa corte 
eram trazidos em tall guisa que elle sem cargo de sua conciencia o podese levar. E que asy 
nos pedia por mercee que mandasemos que todallas apellaçõees crimes e outros quaesquer 
autos e tormentos60 que dos lugares dessa correiçam honde a casa delia estevese ouvesem de 

58 Os poucos documentos deste tipo que nos surgem na Chancelaria de D. Afonso V, e de 
que publicamos no presente volume alguns exemplos, estão sempre inseridos em outras 
cartas. Este é o único caso em que a ordem ao corregedor surge transcrita nos livros de 
chancelaria sem mais, isto é, sem o protocolo habitual das cartas régias. 

59 Está: reg\ 

Sic. Devia ser estormentos. 
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ser trazidos a nos e a nossa Corte fossem dados a elle pêra os trazer e nom a outra allgûua 
pesoa pêra elle délies aver aquello que lhe assy hordenasemos e taixasemos que ouvese de 
levar pellos asy trazer porque esta maneira se acustumava e usava em a correiçam d'Antre 
Tejo e Hodiana pellos caminheiros que nella eram. E visto per nos seu dizer e pedir antes 
doutra cousa mandarmos quisemos saber a regra e maneira que o caminheiro da dieta 
correiçam d'Antre Tejo e Odiana tiinha acerca das dietas apellaçõees autos inquiriçõees e 
fectos que aa nossa Corte eram trazidos e como e per que maneira eram dados e quanto era 
o que per os trazer levava e achamos que tiinha esta maneira que se segue convém a saber: 
que todallas apellaçõees querellas estados autos tormentos61 inquiriçõees que da dieta 
correiçam aa nossa Corte aviam de seer emviadas e assy todollos fectos crimes e eives que 
de crimes dependiam que das villas e lugares da dieta correiçam aa nossa Corte aviam de seer 
enviados eram entregues ao caminheiro da dieta correiçam o quall os trazia aa nossa Corte 
e por os assy trazer levava de seu trabalho e solairo per cada huua apellaçom inquiriçom auto 
e tormento que asy trazia per regimento da dieta taixa e regra que lhe foy dada pêra ello 
cinquo reaes aa legoa. E porem vos mandamos [que] dees e façaees dar ao dicto Afomso 
Eanes todallas apellaçõees inquiriçõees querellas estados e autos e denunciaçõees e todallas 
outras cousas que de fectos crimes dependem que na casa dessa correiçam e na villa e lugares 
onde a dieta casa estever forem hordenados que aa nosa Corte ouverem de ser trazidos pêra 
as elle trazer e emtreguar aaquelles que segundo nossa hordenaçom as ouverem d'aver. E 
mandamos que por elle trazer as dietas apellaçõees autos inquiriçõees leve por cada huua 
cousa delias cinquo reaes por cada huua legoa por respeito da taixa e regra que ao dicto 
caminheiro d'Antre Tejo e Hodiana acerca dello foy dada. E vos mandamos que lhe façaees 
dar e pagar esto que lhe asy ordenamos a custa daquellas pesoas que segundo direito e nosas 
hordenaçõees o devem paguar em tall guisa <que> elle aja de seu solairo e trabalho boom 
pagamento pois de nos por ello mantiimento alguum no[m] ha e elle seja a trazer estes fectos 
bem deligente em tall guisa que os pressos e aquelles cujos os fectos e cousas que elle asy 
trouver forem por o seu nom sejam retardados. E vos comprii e guardaee e fazee em todo 
guardar esta nosa carta asy pella guisa que em ella he contehudo e nom vades nem consentaes 
hir contra ella em nenhflua maneira que seja. E ali nom façades. Dada era a nossa villa de 
Santarém XVIIIo dias do mes de Mayo. El Rey o mandou per Ruy Gomez d'Alvarengua 

Ver nota anterior. 
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doutor em lex cavaleiro conde pallatino do seu Conselho e seu chancelier moor. Bras de Saa 

per Fernam d'Almeida a fez. Ano de Nosso Senhor Jhesus Cristo de mill IIIF LXXII". 

Documento n° 56 

1472, Jul., 17, Óbidos . 
D Afonso V escreve ao juiz dos órfãos de Lisboa autorizando 
que Álvaro de Penedo, escudeiro do príncipe D. João, seja 
nomeado tutor e curador dos seis filhos menores que sua 
mulher, Branca Fernandes, tinha do primeiro casamento, 
administrando os respectivos bens e retirando deles o neces
sário para a criação desses meninos. 
A.N.T.T., Chanc. Af V, L. 29, fól. 56. 

«Dom Afomso per graça de Deus Rei de Purtugall e dos Alguarves d'Aquém 
e d'Alem Mar em Africa. A vos juiz dos horffãaos da nossa mui nobre e senpre leall cidade 
de Lixbooa e a todollos outros juizes e justiças oficiaes pessoas dos nossos Regnos a que esta 
nossa carta for mostrada saúde. Sabede que Álvaro de Penedo escudeiro do Príncipe meu 
sobre todos preçado e amado filho nos disse que elle casara ora novamente com Branca 
Fernandez molher que foy de Pedr'Afomso seu primeiro marido do quall lhe ficarom seis 
filhos convém a saber huum Fernando e outro Cristovam e Álvaro e Pedro e Joane e Breatiz 
todos mehores de hydade. E que consiirando elle o amor que tiinha aa dieta sua molher e 
pello conseguinte aos dictos horfãaos e por elles dictos horfãaos serem melhor criados e 
repairados de todo o que lhes mester fezesse em poder de sua madre ca em poder doutra 
pessoa algûua lhe aprazia de os teer e criar e nos pediia por mercee que o desemos a elles 
por seu tetor e curador e lhe mandasemos dar e entreguar os dictos moços e assy todollos 
beens movees e de raiz que a elles por morte do dicto seu padre lhes ficaram e assy a 
aministraçam délies e lhe fosse descontado todo o que elle com os dictos mehores gastasse 
e despendesse em criaçom délies atee o tempo que elles fossem em hydade de poderem 
cassar. E nos veendo o que nos elle assy dizia e pediia vistas suas hidades teemos por bem 
e mandamos vos que vista a presente façaees primeiramente dar partiçam aos dictos mehores 
de todollos beens movees e [de] raiz que ficaram a elles per morte do seu padre e de direito 
devem d'aver e tanto que bem e direitamente forem partidos os façaees poer em aventairo per 
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o escripvam dos horfãaos desa cidade e os fazee entreguar todos ao dicto Álvaro de Penedo 

que lhe damos por seu tetor e assy os dictos moços e elle de fiadores abastantes que a todo 

tempo que os dictos moços forem em hidade de casar ou em tall hydade que lhes devam ser 

entregues seus beens lhes de e emtregue os dictos beens melhorados e nom pejorados. E o 

que assy em governança e criaçam dos dictos moços despender mandamos que lhe seja todo 

descontado. O que asy comprii sem outro embargo alguum que a ello ponhaees em nenhuua 

maneira que seja. He ali nom façades. Dada em a nossa villa d'Obidos XVII dias de Julho. 

El Rey o mandou per Joham Fernandez Godinho bacharell em lex ouvidor em sua Corte que 

ora per seu mandado tem carrego da correiçam delia. Joham Jorge a fez. Ano do nacimento 

de Nosso Senhor Jesus Cristo de mill IIIF LXX* II". 

Documento n° 57 

1473, Jan., 28, Évora 
D Afonso V doa a Fernão de Melo, do Conselho Regw e 
Alcaide-Mor de Évora, as dízimas de todas as sentenças que 
forem proferidas na cidade, exceptuando as que devem reverter 
para a Chancelaria, Casa do Cível ou Casa da Suplicação. 
A N.T.T., Chanc. Af. V, L. 33, fól. 31v. 

"Dom Afomso etc. A quantos esta nossa carta virem fazemos saber que nos 
fazemos mercee das dizimas [das sentenças} da nossa cidade de Évora enquamto nossa mercee 
for a Fernam de Mello fidalgo de nossa Casa e do nosso Conselho e alcayde moor por nos 
em a dieta cidade em a quall carta disemos que lhe faziamos mercee das dizimas das 
sentenças dos juizes. E porque se lhe poderia ao diamte per nos ou nossa parte ou per 
hofeciaes da dieta cidade com os quaaes peramte nos sobre as dietas dizimas comtende poer 
duvida quaaes heram os juizes « de que asy na dieta nosa carta falamos se eram soomente 
os juizes hordenairos se seriam a também quaisquer juizes que na dieta cidade julguem e 
caregos tenhãao de julgar e jurdiçam e poder pêra ello asy como comtador e juiz das sisas 
dos hoorfãaos e almotaeees arrabiis e alcaydes dos mouros no que a cada huum délies per 

62 Riscado: que na dieta cidade julguem e carrego tenham de julgar. 
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bem de seus hoficios jurdiçõoes que segumdo elles teem lhe pertemcem a quall duvida 

poderia a elle dicto Fernam de Mello fazer alguum perjuizo nos queremdo esto declarar e 

queremdo lhe fazer graça e mercee ao dicto Fernam de Mello dizemos que nossa mercee e 

voomtade foy e he lhe fazermos mercê pella susso dieta maneira enquamto nossa mercê for 

de todallas dizimas das sentenças dadas em a dieta cidade per quaaesquer juizes que nella 

tenhãao poder e autoridade de julgar que a nos pertemcem e possam pertemcer per quallquer 

guissa que seja comtamto que sejam taaes que na nossa Chamcelaria ou Cassa da Sopricaçom 

ou da Cassa do Civell se nom devam ou ajam la pêra nos arrecadar. E a destes taaes nam he 

nossa tençam lhe fazermos a dieta mercee mas daquellas que na dieta cidade se devam pêra 

nos aver e arrecadar per quallquer guisa que seja. Esta mercee lhe fazemos por muitos 

serviços que delle recebidos teemos e esperamos receber e por o muito trabalho e despessa 

que levada tem por nosso serviço por fazer vir a melhor recadaçam as dietas nossas dizimas 

do que atee hora na dieta nossa cidade per nossos hofeciaes arremdeiros arrecadavam. Porem 

queremos e mamdamos que daqui em diamte pela guissa que dicto he elle aja todallas dizimas 

que a nos perteencerem e se pêra nos podem e devem arrecadar na dieta nossa cidade de 

Évora quer sejam per sentenças dadas por os juizes hordenairos ou per quem em lugar de 

juizes hordenairos esteverem quer de comtador quer de juiz das sissas almoxariffe e horfãaos 

e almotacees arrabiis e alcaydes e seus logoteemtes que poder tenham de julgar. Esta mercee 

e declaraçam lhe fazemos sem embargo de <se> poder dizer que esto que lhe assy hora 

declaramos e damos he coussa letegiossa e comtra dereito por sobre as dietas dizimas pemder 

letigio e demamda peramte nos e nossos desembargadores antre a dieta cidade per seus 

hofeciaaes e elle Fernam de Mello. E porque tall he nossa mercee por firmeza e certidãao 

dello lhe mamdamos dar esta nossa carta pateemte asinada per nos e seellada do nosso seello. 

Dada em a dieta nossa cidade de Évora a XXVIIF dias do mes de Janeiro. Pedro de Pavia 

a fez. Anno de mill e IIIF LXXa III". 

Documento n° 58 

1473, Jan., 29, Évora 
Carta de "se asi he" confiscando os bens móveis e de raiz ao 
escudeiro Fernão Gomes, morador em Elvas, por dormir com 
uma parente em quarto grau, e doando esses bens a João 
Fernandes de Abreu, fidalgo da Casa do Rei. 
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A.N.T.T., Chanc. Af. V, L. 33, fól. 15. 

"Dom Afomso etc. A quantos esta nossa carta virem fazemos saber que a nos 
diserom que huum Fernam Gomez escudeiro morador em Ellvas dormira com nua Micia 
Rodriguiz molher solteira morador em a dicta villa sua parenta no quarto graao polia quall 
razom se asy he como nos diserom por bem da nossa hordenaçom e defessa sobre tall caso 
fecta encorera em pena de perder pêra nos todos seus beens moves e de raiz e os podiamos 
dar a quem nossa mercee fosse. E ora querendo nos fazer graça e mercee a Joham Fernandez 
d'Abreu fidalgo da nosa casa se asy he como nos diserom teemos por bem e lhe fazeemos dos 
dictos beens mercee. E porem mandamos a todollos correjedores juizes e justiças ofïciaes e 
quaesquer outras pessoas a que esto pertencer perante vos citadas e ouvidos segundo 
direitamente devem saybaaes desso o certo tyramdo sobrello inquiriçom judiciall e hindo pello 
fecto indiante como per direito achardes. E achamdo que asy he como nos diserom e que per 
a dieta razom os dictos bens se perdem pêra nos o julgaae asy per vosa sentença defenitiva 
e se o sobredicto Fernam Gomez ou partes a que esto perteencer da dieta sentença quiserem 
apellar ou gravar daa lhes apellaçom e agravo nos casos em que o direito outorga guardando 
a cada huum compridamente seu dereito. E se o dicto Fernam Gomez ou partes a que esto 
perteencer que per a dieta nosa sentença quiserem estar etc. Carta em forma dada em a nosa 
cidade d'Evora XXIX dias do mes de Janeiro. El Rey o mandou per Joham Lopez d'Almeida 
do seu Consselho e veedor de sua fazenda. Pêro de Payva a fez. Armo de Nosso Senhor Jesus 
Cristo de mill 1111e LXXIII". 

Documento n° 59 

1473, Fev., 1, Évora 
Licença ao correeiro Martim Anes, morador em Évora, para ter 
uma servidora, uma vez que a sua legítima esposa lhe fugira de 
casa há cerca de nove anos e, apesar dos pregões que por ela 
foram lançados nas vilas vizinhas, nunca mais fora encontrada. 
A.N.T.T., Chanc. Af V, L. 33, fól. 29. 
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"Dom Afomso per graça de Deus Rey de Portugall e dos Algarves d'Aquém 
e d'Alem Mar em Africa. A todollos correjedores juizes e justiças alcaides e meirinhos e a 
outros quaaesquer oficiaaes e pessoas a que o conhecimento desto perteença per quallquer 
guisa que seja e esta nossa carta for mostrada saúde. Sabede que Martim Anes correeiro 
morador em esta nossa cidade d'Evora nos dise que sendo elle casado per palavras de 
presente segundo mandamento da Santa Igreja com hua Inês Diaz sua molher e vivendo anbos 
em casa mantheuda fazendo lhe boa maridança como boo marido deve de fazer a sua molher 
que poderia ora aver huuns nove anos pouco mais ou menos que lhe viera a pecar na ley do 
casamento e lhe fogira e se fora pêra honde lhe aprougera sem mais delia saber parte nem 
mandado e que por asy seer oficial o padecia muito mal per mingua de hfla servidor que nam 
tinha nem podia aver posto que por vezes algíías requeresse que o ouvessem de servir asy em 
sua casa como fora delia pêra lhe averem de lavar roupa e amasar e cozer seu pam pêra sy 
e seus servidores e lhe ouvesse de proveer a casa d'outros serviços necesarios que o nom 
ousava nenhfla de fazer nem servir com temor e receo que avyam das nossas hordenaçõoes 
e defesas em contrairo dello fectas e de levarem délies penas como de barregueiros. E que 
porem nos pidia por mercee que a ello ouvessemos alguum remédio com dereito e lhe 
desemos lecença e lugar que sem embargo das dietas hordenaçõoes e defessas podesse tomar 
e teer por servidor hfla molher pêra o que dicto he e nom levassem délies penas. E nos 
vemdo o que nos elle asy dezia e pedia ante que lhe sobre ello desemos alguum livramento 
mandamos ao dicto Martinh'Anes que fezesse deligencia em três ou quatro lugares mais 
comarcãaos aa dieta cidade e buscase a dieta sua molher pêra a aver de premder e acusar e 
ponir per justiça. A qual deligencia per elle foi fecta em quatro lugares de nossos Regnos 
convém a saber em Estremoz e em Evoramonte e em Arrayollos e em Montemoor o Novo 
em os quaaes a dieta Inês Diaz foi apregoada per as ruas e praças délies per os pregoeiros dos 
dictos lugares. E deram de sy fe que nunca poderam achar pessoa algûa que delia desse novas 
nem recado alguum nem tal molher nom era em nenhuum délies segundo que nos delo fazia 
certo e o ver poderíamos per quatro estormentos públicos que perante nos apresentou convém 
a saber huum délies fecto e asignaado por Pêro de Lixboa [tabeliam] em a dicta villa 
d'Estremoz aos viinte e oito dias do mes de Dezembro e outro per Gil Rodriguez tabeliam 
em Evoramonte a dous dias do presente mes de Janeiro e outro per Diogo Pirez tabeliam em 
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Arrayollos aos quatro dias do dicto mes de Janeiro todas quatro da era presente desta carta63 

em os quaaes estormentos se continha antre as outras cousas a dieta Inês Diaz molher do dicto 

Martim Anes seer apregoada em os dictos lugares pellos porteiros délies e darem de sy fe que 

nom acharom persoa algua que lhe delia desse fee nem recado alguum nem era em nenhuum 

délies segumdo mais compridamente em os dictos estormentos era contheudo. Os quaaes 

vistos per nos e a dieta deligencia que o dicto Martim Anes fez em buscar a dieta sua molher 

e a nom pode achar se asy he que lhe fugio como diz e querendo lhe fazer graça e mercee 

teemos por bem e damos lhe licença e lugar que elle tenha e posa teer híía molher por 

servidor que o aja de servir asy em sua casa como fora delia em todas as cousas licitas e 

onestas de honrra e serviço de sua casa. E esto sem embargo das nosas hordenaaçõoes e 

defesas em contrairo dello fectas. E posto que delle aja alguum bem fazer vos mandamos que 

a nom prendaaes nem mandées prender nem lhe façaaes nem consentaaes fazer mal nem outro 

alguum desaguissado quanto he por ella servir e estar com o dicto Martim Anes nem levees 

délies nehûa pena como de barregueiros porque nosa mercee e vontade he de o ella asy servir 

e estar com elle como dicto he. Al nom façades. Dada em a nosa cidade d'Evora primeiro 

dia do mes de Fevereiro. El Rei o mandou per os Doutores Pêro da Silva e Joham Teixeira 

etc. Diogo Afomso a fez. Ano de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil Ilir LXXIII". 

Documento n° 60 
1473, Mar., 16, Évora 
D. Afonso V perdoa a Luís Álvares, rendeiro das armas na 
Corte, quaisquer conluios ou "avenças" que tenha feito nos 
anos anteriores, no caso de ainda não haver queixas contra ele. 
A.N.T.T., Chanc. Af V, L. 33, fól. 88v. 

"Dom Afomso etc. A quantos esta carta virem fazemos saber que nos querendo 
fazer graça e mercee a Luis Alvarez rendeiro das armas da nossa corte teemos por bem e 
fazemos lhe mercee de quaaesquer penas em que encorrido tenha os annos passados de LXX 

63 O tabelião esqueceu-se de anotar a carta testemunhável referente ao pregão em Montemor-
o-Novo. 
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e LXXI e LXXII por quitas ou auvemças" ou conluioos que os dictos annos fezesse na dieta 

renda contra nossos artigos e deffesas em taaes cassos fectos. E queremos que nom seja por 

ello demandado nem citado em juizo nem fora délie. E esto se ya por ellas nom he 

demandado per nossos oficiaaes ou delias nom fezemos primeiramente a outrem mercee per 

nossa carta porque em tall casso queremos que esta nossa mercee que lhe asy fazemos nom 

valha. E porem mandamos a quaaesquer nossos ofeciaaes e pessoas a que o conhecimento 

desto pertemcer que cumpram e guardem esta nossa carta na maneira que se em ella comtem 

porque asy he nossa mercee. Dada em Évora a XVI dias de Março. El Rey ho mandou per 

Lopo d'Almeida senhor d'Abrantes do seu Comsselho e veedor da sua fazenda. Joham Andre 

a fez. Armo de mill HIT LXXIII". 

Documento n° 61 

1473, Maio, 27, Alenquer 
D. Afonso V doa a Afonso Pereira, fidalgo de sua Casa e seu 
Caçador-Mor, as dízimas das sentenças proferidas pelo 
contador e pelo juiz das sisas de Santarém sobre pleitos de 
sisas, se se verificar que, ao contrário do que vinha acontecen
do, a Coroa tem direito a essas dízimas. 
A.N.T.T., Chanc. Afi V, L.33, fól. 186v. 

"Dom Afomso etc. A quantos esta nosa carta virem fazemos saber que a nos 
diseram que das sentenças que se davam per Joham Matella cavaleiro de nosa Casa e noso 
contador em a villa de Santarém e bem asy as que se agora davam per Nuno Ifante juiz das 
nosas [sisas] em a dicta villa e esto sobre os fectos das dietas sisas em os quaaes nom cabia 
apellaçam e faziam em elles fim nos nam aviamos as dizimas delias asy como as avemos 
doutras sentenças que se dam e vêem aa nossa Corte per agravo e apellaçam. E que por bem 
das nosas determinaçõoes nos podemos mandar [arrecadar] as dizimas das dietas sentenças 
pêra nos e as podemos dar a quem nosa mercee for. E que ora querendo nos fazer graça e 
mercee a Afomso Pereira fidalguo de nossa Casa e nosso caçador moor se asi he como nos 
diserom teemos por bem e fazemos lhe mercee das ditas dizimas das ditas sentenças per 

54 Repete: por quitas ou auvemças. 
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quallquer guisa que a ellas a nos pertençam de direito. E porem mandamos a quaaesquer 

nossos corregedores juizes oficiaaes e pessoas a que o conhecimento desto perteencer que 

seendo perante elles citados e ouvidos quaesquer partes que desto estam em poder saabam 

desto o certo tirando sobre ello inquiriçom judiciall hindo pello " fecto em diante como he 

hordenado. E achando elles que as 67dizimas das dietas sentenças a nos perteencem e as 

podemos de direito levar as julguem asy per sua sentença defenitiva etc. Carta em forma das 

outras de se asi he etc. Dada em a nosa villa d'Alenquer a XXVII dias do mes de May o. El 

Rey o mandou per Gonçallo Vaasquez de Castell Branco etc. Pêro de Payva a fez. Armo de 

mill Ilir LXXIII". 

Documento n° 62 
1473, Nov., 8, Lamego 
Perante o tabelião Antão Dias, João Vasques, morador no 
termo de Lamego, perdoa aos irmãos João da Maia e Diogo da 
Maia a agressão de que foi vítima, garantindo que nunca mais 
os acusará judicialmente pelo facto. 
A.N.T.T., Sé de Lamego. "Livro de Notas do tabelião Antão 
Dias",N° 169, fóls. 30 g 33v. 

"Saibham quantos este estormento de perdoamento virem que no ano do 
nacimento de Noso Senhor Jesus Cristo de mil e IIIIC LXXIII anos oito dias do mes de 
Novembro na cidade de Lameguo nas moradas de mym tabeliam estando hy Joham Vaasquez 
morador em Figueira termo da cidade de Lamego o dicto Joham Vaasquez dise que estando 
elle e Joham da Maia e Diogo da Maia seu irmão filhos de Gill Vasquez abade de Figueira 
que avéra antre elles pallavras em tall guisa que contenderom tanto per ellas que vierom a 
aver arroido em tall guisa que o dicto Joham da Maia e Diogo da Maia68 seu irmãao lhe 

65 Riscado: seja. 
66 Repete: pello. 
67 Riscado: dietas. 
68 Nas duas vezes está: Mia. 
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derom hfla ferida na cabeça de que loguo fora sãao e sen nenhuum aleigom dizendo o dito 

Joham Vaasquez que elle fora causador do dito arroido e porquanto elle asy fora causador do 

dito arroido dise que elle perdoava como de feito perdoou todo mail e ferida que lhe asy 

deram o dito Joham da Maia e Diogo da Maia seu irmão. O qual jurou aos Santos Avanjelhos 

que o nom fazia com prema nem com temor nem por peita nem por ameaças mas que de sua 

propria vontade lhes perdoava a onra da morte e paixom de Nosso Senhor Jesus Cristo e por 

asy seer causador do dito arroido. E que pede por mercee a Noso Senhor El Rey que perdoe 

a sua justiça e que o nom prendom nem lhe façam nenhuum desaguisado quanto he polia dita 

rezam. E prometeo de nunca hir contra isto em juizo nem fora delle per si nem per outrem 

so pena de lhe pagar e dar custas e despesas que polia dita rezam fezerdes. E em testemunho 

dello lhe mandou asy dar huum estormento que foy feito na dita cidade e dia e mes e erra e 

lugar suso ditos. Testemunhas que presentes69 foram: Álvaro Anes abade 70 d'Armamar e 

Álvaro Anes barbeiro moradores na dita cidade. Eu Antam Diiz publico tabeliam por Nosso 

Senhor El Rey na dita cidade e seus termos que esta nota escrevy". 

[Assinado:] 

ALVAR'EANES 

JOHAM VASQUEZ 

ALVAR'EANES 

Documento n° 63 
1475, Abr., 11, Évora 
D. Afonso Vpromete amnistia a todos os que participaram nos 
confrontos ocorridos dentro da igreja de S. Tiago, em Tavira, 
desde que sirvam em Arzila durante um ano e que consigam 
obter perdão das partes ofendidas. 
A.N.T.T., Chanc. Af V, L. 30, fól. 91. 

69 A partir daqui o texto continua apenas no fólio 33v. 
70 Riscado: deffa.... 
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71"Dom Afomso etc. Fazemos saber que por nos ao presente ser necessária 
algflua mais gente em a nossa villa d'Arzilla pêra defessa delia da que ora hy estaa e avendo 
assy por bem e nosso serviço nos praz e queremos perdoar como de fecto perdoamos a todos 
aquelles que forem culpados no fecto e arroido em salto que foy fecto em nossa villa de 
Tavilla acerca da Igreja de Santiago e ademtro em ella no quall forom mortos dous homeens 
e outros feridos e emjuriados cujos nomes aqui avemos por espresos asy dos n como dos 

73 o quall perdam lhes damos com as condiçõoes abaixo declaradas convém a saber: que 
quallquer délies que este perdam quiser aceptar nos vaa servir aa dicta villa d'Arzilla huum 
anno comprido e seja em ella e sea presemte ao capitam delia ou a quem por elle estever per 
todo o mes de Mayo primeiro que ora vinra e que traga perdam da parte ou partes de cuja 
morte feridas ou ofemssa he culpado o quall se ataa ora ainda nam teem damos lhe pêra o 
aver todo o dicto anno que assy ha de servir e todo o mays tempo que em a dicta villa asy 
servir e estever e lhe nos nam mandarmos que se delia veenha (...)» três meses depois 
(...)» que se começaram per dia primeiro (...)76 em qualquer lugar de nossos Regnos 
d'Aquém viindo elle direito pêra elles da dicta villa d'Arzilla nos quaaes meses elle possa 
andar seguro per todos nossos Regnos (...)77 e aver em saa mãao a nossa carta de perdam 
nam entrando porem no lugar do malefício ante d'aver a dieta nossa carta. E tanto que cada 
huum dos omiziados tever servido o dicto anno e aquelle mais tempo que lhe prouver de hy 
estar e tever o perdam da parte venha requerer aos nossos desenbargadores das petiçõoes a 
que esto pertence e lhe requeiram a dieta nossa carta de perdam aos quaaes mandamos que 

« A tinta do documento está muito apagada, tornando-se a leitura extremamente difícil ou, 
em certas passagens, inviável. 
72 Espaço em branco. 
73 Espaço em branco. 
74 Uma palavra ilegível. 
75 Uma palavra ilegível. 
76 Algumas palavras ilegíveis. 
77 Uma palavra ilegível. 
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lha dem em forma segundo em cima he contheudo. Dada em Évora a XI78 d'Abril. Bras Luis 

afez. Anno de LXXV". 

Documento n° 64 

1475, Ago., 9, Toro 
Alvará de D. Afonso V autorizando o homiziado Afonso 
Gonçalves, morador na ilha da Madeira, a vir ao continente 
obter perdões das partes na morte de que era acusado. 
A.N.T.T., Chanc. Af V, L. 6, fól. 65. 

"El Rey faço saber a quantos este nosso alvará for mostrado que nos damos 

liceemça e lugar a Afomso Gonçallvez morador na ilha da Madeira omiziado que se vaa pêra 

os Regnos de Purtugall aver perdam das partes porquamto nos avemos delle por bem servidos 

nestes Regnos de Castella homde nos veeo servir. Feito em a nossa cidade de Touro a IX dias 

d'Agosto de LXXV".79 

Documento n° 65 

1475, Set., 24, Penafiel 
D. Afonso V ordena às suas justiças que, durante doze anos, 
não procedam contra qualquer manceba de Lourenço Afonso 
de Andrade, mestre-escola de Guimarães e capelão do Duque 
da vila, deixando o caso ao respectivo superior eclesiástico. 
A.N.T.T., Chanc. Af. V, L. 30, fól. 53v. 

"Dom Afomso etc. K Mando a todollos juizes e justiças e meirinhos dos meus 

78 Ou XIII 
79 Transcrito numa carta de perdão a este Afonso Gonçalves, passada em Santarém, em 17 
de Maio de 1476 (A.N.T.T., Chanc. Af. V, L. 6, fól. 65). 

Riscado: A quanto. 
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Remos de Portuguall que nam prendaes « nem mandées prender nem demandées nem 
consentaes ser demandada quaUquer manceba tiuda e mantiuda que tever Lourenço Afonso 
de Andrade mestre-esquolla de Guimarães e quapellom mor do Duque da dicta villa meu 
muno amado sobrinho da feitura desta nosa carta a doze annos porquanto em o dicto tempo 
a mim praz e quero e outorguo que as minhas justiças nom procedam contra ella em quousa 
algfla por asy ser sua manceba e servidor em todo ho dito tempo e leixees a jurdiçom delia 
palio dito tempo a ho seu prellado sem embarguo da nosa hordenaçom ser em contrairo E 
mandamos a todallas ditas justiças que cunprom e guardem esta minha carta asy e pella guisa 
como em ella he contiudo sem outro embarguo alguum que a ello ponhaes. Dada em Penafiell 
aos XXim dias de Setembro. Fernand'Oliveira a fez. Ano de mill IIII* LXXV". 

Documento n° 66 
1475, Out., 20, Zamora 
D Afonso V nomeia D. Afonso, Conde de Faro e Odemira 
adiantado no Reino do Algarve e na comarca de Entre Tejo 'e 
Guadiana, sucedendo a seu pai, D. Sancho de Noronha e 
apesar de ter prometido a algumas pessoas dessas terras que 
falecendo D. Sancho, o cargo nunca mais seria provido 
A.N.T.T., Chanc. Af V, L. 30, fól. 170. 

"Dom Afomso per graça de Deus Rey de Castella e de Liam etc. A quantos 
esta nosa carta virem fazemos saber que avendo nos respeito aos muytos e muy grandes 
serviços dignos certamente de muy grande remuneraçam que nos e nossos Regnos recebidos 
temos de Dom Afomso conde de Farom e d'Odemira senhor d'Aveiro meu muito amado 
sobrinho o qual nos senpre muy grandemente sérvio com muyto amor lealdade e acatamento 
de nosa pesoa e a conservaçam e acrecentamento de noso real estado asy com muitos e muy 
sãaos e inteyros conselhos em a necesidade dos tempos em paz como em guerras servindo nos 
em ellas muy grandemente com sua gente asy em as partes d'Africa como ora em estes nosos 
Regnos de Castella oferecendo sua pesoa em cousas de muyto noso serviço e honrra sua e 
veendo nos ora a desposiçam dos tempos e o estado dos nosos Regnos de Portugal e o que 

81 Riscado: prender nem. 
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a bem délies perteence muyto conprir nom se deve d'aver por estranho que segundo a 
mudança dos tempos as hordenanças e determinaçõoes dos homens se mudem polias urgentes 
necesidades que sobreveem. E consirando nos todo esto com madura deliberaçam e em como 
a bem de justiça e a noso serviço muyto compre aver adiamtado no Regno do Algarve 
d'Aquém Mar como o foy Dom Sancho de Noronha conde d'Odemira que Deus aja e em 
como per todas razõoes ho devemos de dar ao dicto Conde de Faarom seu filho confiando 
nos delle que se aja asy bem e vertuosamente em ho dicto cargo que nos sejamos muy bem 
servido e ao poboo muyto compridamente gardado seu direito e o bem comuum conservado 
porem querendo nos fazer graça e mercee ao dicto Conde de Faarom nos de noso moto 
próprio livre vontade e certa ciência e poder absoluto que avemos o fazemos ora noso 
adiantado no dicto Regno do Algarve d'Aquém Mar em sua vida asy e tam compridamente 
como ho era ho dicto Conde d'Odemira seu pay com todallas homrras privilégios poderes e 
prerrogativas com que ho dicto seu pay tynha ho dicto adiantado e milhor se o elle com 
razom milhor poder aver sem embargo de hua carta de privilegio spicial que em o tempo 
pasado sobre este caso temos dado aos moradores do dicto Regno per que em elle mays nom 
ouvese adiantado e sem embargo de todollos outros privilégios capitólios de cortes asy 
jeeraaes como spiciaaees como dereytos lex hordenaçõoes e determinações e cousas julgadas 
e de quaesquer outras cousas que em contrayro desto se possam dizer e allegar per qualquer 
via ou modo que seja cuydado ou nam cuydado ho que todo nos aqui avemos por expreso e 
particolarmente nomeado e derogado com todallas clausollas e dependências como se per 
nomes spiciaaes de verbo a verbo as recontasemos per guardar todo o pejo82 que em esto 
avia somos ora certificado e bem lembrado. Porem mandamos a todollos fidalgos cavaleiros 
e scudeiros e poboo do dicto Regno que hobedeçam ao dicto conde adiantado como a nosa 
pesoa e sayam com elle (...)83 quanto mandar de nosa parte per sy ou per quem seu cargo 
tiver asy per bem de justiça como por noso serviço e comprar em todo e per todo seos 
mandados como os nosos se presente fosemos. E queremos e nos praz que per virtude desta 
presente carta o dicto conde ou seu ouvidor posa tomar autuaalmente a pose e easy* pose 

82 A leitura das palavras guardar e pejo oferece dúvidas. 
83 Uma palavra ilegível. 
84 Palavra de leitura duvidosa. 
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do dicto adiantado jurdiçam e governança delle. E encomendamos rogamos e mandamos ao 
Prineipe noso sobre todos prendo e amado filho qne faça logo meter em posse do d.cto 
hoficio ao dicto conde e o tenha e mantenha em elle toda a sna vida e nom onça nem 
consenta ser ouvido qnem contra esto quiser dizer e alegar porque nos ho fazemos asy com 
boa deliberaçam e maduro e sâao conselho e esta he nosa vontade deliberada de o dicto conde 
seer adiantado no dicto Regno asy como em esta nosa carta he contehudo sobre o que nom 
convém mays litigar o que asy todo huuns como outros comprii sem outro enbargo nem 
contradiçam que a ello ponhaaes em maneira alguua que seja. E por certidõoes desto lhe 
mandamos dar nosa cnrta synada per nos e sellada do noso sello de chumbo. Dante em a 
nossa cidade de Çamora a XX dias do mes d'Outubro. Pedro Alvarez a fez per mandado dei 
Rey nosso Senhor. Ano do nacimento de Noso Senhor Jesus Cristo de mil IIIP LXXV anos". 

"Dom Afomso etc. Outra tal do dicto conde da comarca d'Antre Tejo e Odiana 

etc. Dada em Çamora a XX dias d-Outubro. Pedro Alvarez a fez. Anno de LXXV"». 

Documento n° 67 

1475, Dez., 18, Toro 
D Afonso V provê Martim Lopes, seu escrivão das suplicato-
rias no ofício de escrivão da Câmara do Rei, pedindo ao 
príncipe D. João que, na sua Corte, lhe confie as tarefas 
correspondentes. 
A.N.T.T., Chanc. Afi V, L. 7, fól. 35v. 

"Dom Affomso etc. A quantos esta carta virem fazemos saber que avendo nos 
respeito como Martim Lopez nosso scripvam das sopricatoreas nos tem muito bem e 
leallmente servido no dicto oficio e esguardando como por seu merecimento em elle bem cabe 
ser nosso scripvam da camará por sentirmos que pêra ello he bem pertencemte e de sy por 

lhe fazermos homra e acrecentamento segundo a nos pertence teemos por bem e nos praz que 
daqui em diante elle seja nosso scripvam da camará aallem do dicto oficio das dietas 

« Este resumo está imediatamente seguido à carta anterior, no mesmo fólio. 
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sopricatorias. E porem [mandamos] ao nosso scripvam da puridade que ora he e ao diamte 
for e a quem seu carrego tever que o ajam assy daquy em diamte por nosso scripvam da 
camará aallem do dicto oficio das sopricatoreas que ja dantes de nos teem e leixem acerqua 
de nos servir e usar do dicto oficio e dessenbargar e fazer todallas cousas que aa dieta nosa 
camará pertencerem ou per quallquer maneira possam ou devam pertencer e lheC?)86 passem 
sem nenhum pejo asy e tam compridamente como aos outros nossos scripvãaes dela que o 
mais perfeitamente sam e devem ser e aja todallas honrras proveitos percalços custumes e 
interesses que ao dicto officio d'escripvam da camará perteencem segundo elles e lhe seja 
[da]da fee e autoridade em todallas cousas como nosso scripvam delia. E per esta isso 
meesmo mandamos ao nosso chancelier moor ou a quem seu carrego tever que todallas cartas 
scripturas e cousas que aa dieta nossa camará perteencem e pertencerem que o dicto Martim 
Lopez fizer que per nos forem asynadas e per elle ouverem de passar as mande asseellar e 
passar sem outra duvida porquanto asy he nossa mercee. E rogamos e encomendamos 
afeituosamente ao Principe meu filho que quando o dicto Martim Lopez em sua Corte for se 
sirva neesta maneira e neestes ofícios délie e lhe de e faça senpre toda a mercee e favor e 
acrecentamento que bem poder como delle confiamos e muyto lho agradeceremos. Por 
certidam do quall lhe demos esta nosa carta per nos asinada e aseellada de nosso seello. Dada 
em a nossa cidade de Touro a XVI dias do mes de Dezembro. Cristovam de Bairros a fez. 
[Anno] delIIFLXXV". 

Documento n° 68 
1476, Mar., 10, Toro 
Alvará de D. Afonso Va D. Rodrigo de Noronha, Regedor da 
Casa de Suplicação, para que Vasco Lopes, criado de Fernão 
Mascarenhas e envolvido, com João de Mascarenhas, na morte 
de Gonçalo Barreto, em Beja, obtenha "carta de perdão", 
mesmo sem apresentar perdões das partes. 
A.N.T.T., Chanc. Af. V, L. 6, fóls. 101-lOlv. 

A leitura da palavra lhe é duvidosa por existir uma mancha. 



Apêndice Documental 7 7 

"El Rey faço saber a vos dom Rodrigo de Loronho87 meu amado sobrynho 

que tendes cargo de Regedor da mynha casa da Subpliquaçom e a outros quaesquer desembar

gadores a que este alvará for mostrado que a mim praz por algûas cousas que me a elo 

moverom perdoar a todalas pesoas que foram com Joham Mazquarenhas na morte de Gonçalo 

Bareto que foy morto em Beya. Esto sem mostrarem nem averem perdam das partes. Porem 

vos mando que lhes mandées dar e dees seus perdõoes como dito he sem poerdes em elo 

algua duvida nem outro embargo porque realmente me praz lhes perdoar a minha justiça a 

que por rezam do dicto caso eram obrigados sem o perdam das partes e sem embargo da 

minha hordenaçam e defessa fecta em contrrayro. Fecto em Touro a dez de Março. Afomso 

Garcees o fez. [Ano] de mil e quatrocentos e satenta e seis' „« 88 

Documento n° 69 

1476, Jun. 23, Lisboa 
O Príncipe D. João decreta uma amnistia para todos os 
homiziados que participarem na armada que organizou, 
capitaneada por Pedro de Ataíde, esclarecendo as normas que 
esses homiziados deverão observar antes do embarque, e as 
exigências processuais que deverão satisfazer depois da 
chegada, para que o Desembargo lhes passe as respectivas 
"cartas de perdão". 
A.N.T.T., Chanc. Af. V, L. 7, fól. 100. 

"Nos o Primcipe fazemos saber a quantos este nosso alvará virem que nos 
emvyamos ora Pêro d'Atayde fidalgo da nossa Casa per capitam desta armada que 
hordenamos fazer per serviço d'El Rey meu Senhor e nosso e bem destes Regnos e defemsam 
dos sobditos e naturaees deles. Porem querendo nos fazer graça e mercee a todolos omiziados 
que com o dicto Pêro d'Ataide em a dieta armada ouverem de hir e forem a nos praz e 
queremos e mandamos que da feitura deste em diante tanto que forem acertados com elle 

Sic. 
88 Transcrito numa carta de perdão a este Vasco Lopes, passada em Santarém, em 1476, sem 
indicação de mês nem dia (A.N.T.T., Chanc. Af. V, L. 6, fols. 101-lOlv). 
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Pêro d'Ataide em seu roll que pêra ello fará sobrescriptos e asignados elles omeziados sejam 
seguros de todos e quaeesquer malefícios que cometidos tenham asi em esta cidade como em 
quaeesquer outros lugares dos dictos Regnos contanto que os que forem omeziados por causa 
de mortes e feridas que sejam cometidas de propósito seram seguros as quaees mortes 
acontecessem em esta cidade ou a cinquo leguoas de arredor os taees seram seguros soomente 
na naao em que o dicto Pêro d'Atayde vay e bem asi demtro nas casas em que ora pousa o 
dicto Pêro d'Ataide a Sam Nicolaao das quaees nom sairom salvo quando se ouverem de hir 
meter em o dicto navio e entam irom o mais seguramente que poderem nom parecendo 
presente as partes nem em guisa que a ellas façam escandollo nem maao eixempro ao poovo. 
E todollos omeziados outro[si] escriptos e asignados como dicto he que com o dicto Pêro 
d'Ataide ouverem de hir pêro que os cassos de morte sejam em outras partes cometidos 
tirando os sobredictos de cassos de morte em a dieta cidade cometidos ou demtro das cimquo 
leguoas poderam amdar seguros per omde lhes aprouver e asi elles como os outros que bem 
servirem em a dieta armada averam depois da tornada a estes Regnos três meses d'espaço 
pêra aver os perdõoes das partes em o quall tempo apresentarom senhos estormentos 
pubricos89 das partes presemte os desembargadores do Paço aos quaes mandamos que todos 
aquelles que nom forem per casos de morte em que fosem culpados mandem fazer suas cartas 
de perdam contanto que dem perdões das partes livremente sem pena algûa tanto que lhes 
mostrarem os dictos estormentos e certidões do dicto capitam per sua mãao fecto[s] e 
asignado[s] que servirom todo o dicto tempo bem e fielmente. E os que forem omeziados por 
casos de mortes recebam também seus estormentos de perdam das partes em o dicto tempo 
d'espaço e bem asy os alvaraaes do capitam de certidom90 de como servirom e nos fallem 
sobre elles pêra entam lhe nos prouvermos como nos parecer razom e suas mercees 
requererem. Pêro os asy omeziados por culpas que com mortos tenham depois da tornada dos 
dictos [três] meses d'espaço nom entrarom em o lugar e termo honde taaes mortes 
acontecerom. [E os que forem] degradados per quallquer casso que sejam que servirem como 
dicto he e suas sentenças em o dicto tempo d'espaço apresentarem daram os desembargadores 
suas cartas de relevamento de seus degredos sem mais perdam das partes. E alem de tudo o 

89 A leitura das três palavras anteriores oferece algumas dúvidas. 
90 Repete: do dicto capitam de certidam. 
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que dicto he averam todolos omeziados que em a dieta armada forem d'espaço de todallas 
suas dividas e demandas em a forma dos espaços jeeraees que se em semelhantes cassos 
custumam dar segundo forma da hordenaçom do que poderam tirar suas cartas em forma 
passadas pelos dictos desembargadores se lhes aprouver (...)91 que este alvará abasta a todo. 
O quall queremos e mandamos que se cumpra e guarde92 sem impidimento alguum em todo 
o tempo sem embargo de quaeesquer lex hordenaçõoes mandados jeeraees ou especiaees que 
em comtrairo de todo esto ou de cada hua destas cousas se possa dizer ou alegar. Fecto em 
Lixboa a XXIIII dias do mes de Junho. Gil Fernandez o fez. Anno de mill 1111e LXXVI 
annos".93 

Documento n° 70 

1476, Julho, 5, Toro 
D. Afonso V outorga alvará ao escudeiro Nuno Vasques, criado 
de D. Álvaro de Castro, Conde de Monsanto, permitindo que 
ele beneficie da amnistia concedida aos homiziados que 
combateram em Toro, e anulando assim um outro alvará que 
concedera ao Licenciado João Fernandes, Sobrejuiz da Casa do 
Cível, no qual se garantia que nunca seria levantado o degredo 
perpétuo para a ilha de Santiago a que Nuno Vasques fora 
condenado, por ter difamado a mulher do Sobrejuiz. 
A.N.T.T., Chanc. Afi V, L. 6, fóls. 13-13v. 

"El Rey fazemos saber a todos nossos corregedores juizes e justiças dos nossos 
Regnos de Portugall e a outros quaesquer a que esto pertemcer e este nosso alvará for 
mostrado que nos querendo fazer graça e mercee a Nuno Vaasquez escudeiro criado do Conde 
de Monsanto que Deus aja queremos e nos praz que ele entre e possa entrar em o perdam 
jeerall que ora delyberamos e prometemos fazer. E esto sem enbargo de huum alvará que em 
outro tempo pasamos e demos ao licenciado Joham Fernandez sobrejuiz per que prometemos 

Uma palavra ilegível. 

Repete: e cumpra. 

O documento apresenta-se muito manchado e de leitura por vezes problemática. 
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nunca alevantar o degredo ao dicto Nuno Vaasquez que per causa do dicto Joham Fernandez 

lhe foy posto. E esto avendo respeyto aos muitos trabalhos e destroço que o dicto Nuno 

Vaasquez tem pasados fora de Portugall e em Cepta e em estes nossos Regnos de Castella e 

em outras partes per causa do dicto degredo e como nos elle ja muitas vezes sérvio em muitas 

partes e foi servir na tomada d'Arzilla e Tamjer com despesa e asaz fadiga. E pois que 

bem94 fezemos perdam jeerall a todos e a elle nunca quisemos alevantar o dicto degredo 

ainda que nos per muitas vezes fosse requerido visto o muito tempo que ha que o dicto Nuno 

Vaasquez neste trabalho (.. .)95 perda de sua fazenda e trabalho de sua pessoa segundo fomos 

confirmado e em como o dicto alvará que o dicto Joham Fernandez de nos ouve foi de muito 

rigor contra o dicto Nuno Vaasquez queremos que daqui em diante cesse o dicto alvará e elle 

dicto Nuno Vaasquez % délie e de todallas crausullas e condiçooes em elle postas o dicto 

Nuno [Vaasquez] possa gouvir do dicto perdam jeerall sem pejo nenhum do [dicto alvará] 

como os outros degredados e omiziados e aver sua carta de perdam a que veio pêra nos 

servir. E elle se poderá screpver em o livro dos omiziados e tirar sua carta de perdam quando 

os outros. E por sua segurança e lembrança nosa lhe mandamos dar este [alvará] per nos 

asinado em a nosa cidade de Touro cinquo dias do mes de Julho de mill HIT LXXVI".97 

Documento n° 71 

1476, Ago., 7, Porto 
D. Afonso V outorga carta de privilégio a um judeu que se 
tornou cristão, na forma do "segundo livro da reformaçom das 
minhas ordenações ". 
A.N.T.T., Chanc. Af V, L. 6, fól. 122. 

"Dom Afomso etc. Carta de privilegio de Joham Pirez pescador morador em 

94 A leitura das três palavras anteriores é duvidosa. 
95 Algumas palavras ilegíveis. 
96 Passagem ilegível. 
97 Inserido na carta de perdão ao próprio Nuno Vasques, outorgada em Santarém, em 1476, 
sem indicação de mês nem dia (A.N.T.T., Chanc. Af. V, L. 6, fóls. 13-12v.) 
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Matosinhos o quall privilegio anda no segundo livro da reformaçom das minhas ordenações 

e amda na minha chamcelaria e lhe mandey dar porquanto se tornou de judeu que era se 

tornou cristãao98 etc. Dada no Porto a VII dias d'Agosto. Lopo Fernandez a fez. Era de mil 

IIIFLXXVr. 

Documento n° 72 

1477, Jul., 21, Évora 
Alvará do Príncipe D. João ao Doutor Diogo da Fonseca, 
ordenando que o degredo de quatro anos para Ceuta, posto a 
Marfim Eanes por vários crimes, seja comutado para oito anos 
em Juromenha. 
A.N.T.T., Chanc. Af. V, L. 35, fols. 72v,-lll. 

"Doutor Diogo da Fomseca amigo ou a quem vosso carrego tever. A nos 
aprouve ora querendo fazer graça e mercee a Martinh'Anes morador em Vali de Ladrooes 
que he degradado pêra Cepta por quatro anos por tirar huum homem aa justiça lho mudarmos 
em dobro pêra Juromenha. Porem vos mandamos que lhe mandées dello fazer sua carta em 
forma o que asi compri. Fecto em Évora a XXI de Julho. Luis Pirez a fez. [Ano] de mill e 

inr Lxxvir.99 

Documento n° 73 

1479,Out., 27, Alcobaça 
Alvará de D. Afonso V ao Doutor Diogo da Fonseca, da Casa 
da Suplicação, ordenando que o degredo de cinco anos para 
Arronches, posto ao escudeiro João Álvares por um homicídio 
que este praticou, seja comutado para a cidade da Guarda. 

98 

99 

Sic. 
- Inserido numa carta de perdão a este Martim Eanes, outorgada em Évora em 31 de Julho 
de 1477 (A N T.T., Chanc. Af. V, L. 35, fois. 72v.-lll: trata-se de um dos exemplos da 
relativa desorganização dos livros e cadernos desta chancelaria; o documento e interrompido 
no final do verso de um fólio, e só encontramos a conclusão passados cerca de quarenta 
fólios). 
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A.N.T.T., Chanc. Af. V, L. 32, fól. 41. 

"Nos El Rei fazemos saber a vos Doutor Diogo da Fomsseca e dessembargador 

por nos em a nossa Cassa da Sopricaçam que nos ouvemos ora por bem que os cinquo annos 

de degredo que tínhamos dados a Joham Alvarez escudeiro de Pêro d'Albuquerque do nosso 

Consselho que fosse estar em a nossa villa d'Arronches e esto por a morte de Fernam Afomso 

morador no Sabugall segundo todo comvosco falíamos lhe sejam mudados e os vaa servir e 

estar em a nossa cidade da Goarda. E porem vos mandamos que com ho perdom das partes 

lhe mandées fazer sua carta <de perdam> em forma. O que lhe fazemos assy avendo 

respeito aos serviços que nos elle dicto Joham Alvarez fez com o dicto Pêro d'Albuquerque 

em os lugares da frontaria e asy com ho comde de Penamacor seu irmãao. O que asy 

comprii. Fecto em AUcobaça XXVII dias d'Outubro. Joham Andre o fez de mill e IIIP 

LXXIXV00 

Documento n° 74 

1479, Out., 27, Alcobaça 
D. Afonso V ordena às suas justiças que sempre que acharem 
um monge de Alcobaça fora desse mosteiro sem licença do 
prior ou do cardeal de Lisboa o prendam e o entreguem ao 
mosteiro. 
A.N.T.T., Gaveta XIV, Maço 7, Doe. n° 18. 

"Nos El Rey mandamos a quaeesquer correjedores juizes e justiças oficiaaes 

e pessoas a que este nosso alvará for mostrado que em quaeesquer luguares onde forem 

achados alguuns monjes do moesteiro d'Alcobaça sem licença do cardeal de Lixboa ou do 

priol do dicto moesteiro que os prendaaes e mandées prender e levar ao dicto moesteiro bem 

100 Inserido numa carta de perdão a este João Álvares, passada em Viana de Alvito, a 10 de 
Março de 1480 (A.N.T.T., Chanc. Af. V, L. 32, fól. 41). 
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pressos e recadados pêra os elle aver de castigar ou mandar fazer o que a serviço de Deus e 

bem da religiam comprir. E a custa que se com elles fezer em sua prissom e levada ao dicto 

moesteiro sera fecta aa custa do dicto cardeal e pagua per seu mandado aaquelles que assy 

os dictos monjes levarem o que todo ir assy. E o compri inteiramente e com grande 

deligencia sob pena de quallquer que o contrario fezer e o assy nom comprir pagar cinquoenta 

cruzados pêra a nossa Camará nos quaees ho logo per este asy avemos por condenado. Feito 

em o moesteiro d'Alcobaça a XXVII dias d'Outubro. Joham Andre o fez. Armo de Nosso 

Senhor Jesus Cristo de mill OIT LXXIX". 

Documento n° 75 
1479, Nov., 18, Carnide 
Alvará de D. Afonso Vao Doutor João Teixeira, mandando que 
seja passada "carta de perdão " a Álvaro de Ataíde, culpado de 
ter morto um homem, apesar de ainda não terem decorrido os 
sete anos de intervalo exigidos para o monarca perdoar 
homicídios voluntários. 
A.N.T.T., Chanc. Af. V, L. 32, fóls. 22v-24. 

"Doutor Joham Teixeira amigo. A mym prazerá perdoar a Álvaro d'Ataide 
page que foy de Dona Felipa minha muito prezada e amada prima a morte de Joham Afomsso 
"Babãao" morador que foy em Odivellas asy como per Endoenças trazendo os perdõoes das 
partes a que a acusaçam da dieta morte pertencia. E esto lho fazemos asy sem embargo de 
os sete anos nom serem acabados pêra lhe devermos perdoar por a dieta morte ser de 
preposyto. Porem vos mandamos que lhe mandées fazer carta dello na forma acustumada. 
Fecto em Carnide. Dezoyto dias de Novembro. Joham Amdre o fez. Anno de Nosso Senhor 
Jhesus Cristo de mil quatrocentos satenta e nove".101 

Documento n° 76 

101 Inserido numa carta de perdão ao mesmo Álvaro de Ataíde, outorgada no Crato, a 30 de 
Janeiro de 1480 (A.N.T.T., Chanc. Af. V, L. 32, fóls. 22v-24). 
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1480, Jan., 27, Viana de Alvito 
D Afonso V confirma Marim Nunes Gante, morador em Elvas 
no oficio de distribuidor perante os tabeliães da vila, apesar de 
alguma oposição local e mediante o compromisso, assumido 
perante esses mesmos tabeliães, de pagar uma pensão seme
lhante à deles. 
A.N.T.T., Chanc. Af. V, L. 32, fól. 90. 

"Dom Afomso etc. A quantos esta nosa carta vyrem fazemos saber que Martim 
Nunez Gante morador em a nossa mui nobre e leal vila d'Elvas nos dise que nos lhe 
fezeramos mercee do oficio de estrebuydor dante os tabeliãaes da dicta villa segundo mays 
compridamente he conthudo na carta de mercee do dicto oficyo que de nos tem. A qual carta 
diz que apresentou aos juyzes da dicta villa os quaees mandarom que se comprise como nella 
era contehudo. E diz que por parte do poboo alguuns tabeliãaes da dieta vyla lhe poserom 
enbargo dizendo o poboo que nom avia por que pagar estrebuyçam que nunca pagavam nem 
ha ouvera na dieta vila em nenhum tempo. Que pois elle avya de servir os tabeliãaes que elles 
lhe pagasem seu solayro. E porquanto [a] alguuns tabaliãaes aprazia que elle ho fose e lhe 
quyryam pagar seu solayro do que a elles pertencese contanto que elle pagase tanta pensom 
como cada huum délies e que elle recadasse o que de direito pertencese a seu solayro. E nos 
pedio por mercee que lhe confirmasemos o dicto oficyo contanto que elle pagase a dieta 
pensom E que por nos sermos certo do que asy aprazia asynarom na dieta confirmaçom 
segundo parecya per quatro synaaees que na dieta confirmaçom vymos os quaaes parecyam 
e dezyam ser de Fernam Nunez Gante e de Nuno da Costa e de Mem Rodriguez e Joham 
Gomez todos tabaliães em esa mesma os quaees vystos per nos e o dizer e pedir do dicto 
Martim Nunez e visto hum praz me com huum noso pase e querendo lhe fazer graça e mercee 
visto o prazer e consentimento destes tabaliães posto que alguuns em ello nom consentom e 
em como ho dicto Martim Nunez se obryga e quer lhes ajudar a pagar sua pensom temos por 
bem e mandamos que elle seja metido em pose do dicto oficyo de destrebuydor que per nosa 
carta tem e huse bem e fielmente delle em guisa que pareça proveyto elle ho ser e nom dano 
e perda algûa. E porem mandamos aos juizes da dicta villa e a outros oficyaees e pesoas a 
que o conhecimento desto pertencer e esta nosa carta for mostrada que lha guardem e 
conpram e façom conprir e guardar asy e tam compridamente como em ella he contehudo sem 
outra duvyda nem enbargo alguum que lhe huuns nem outros sobre ello ponham em nenhûa 
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maneyra que seja. E huuns e outros al nom façades. Dada em Vyana a par d'Alvyto XXVII 

dias de Janeiro. El Rey ho mandou per ho Doutor Joham Teixeira do seu Conselho e 

Desembargo e Pitiçõees e seu vice chanceler. Diogo Velho por Fernam d'Almeida fidalguo 

da Casa d'El Rey e escripvom da sua Chancelarya a fez. Ano do nacymento de Noso Senhor 

Jesus Cristo de mil IIIF LXXX*". 

Documento n° 77 

1480, Fev., 8, Évora 
Alvará de D. Afonso V aos juízes de Alvito, a pedido de Juan 
de Cardenas, embaixador de Castela, para que soltem imedia
tamente Diogo Gonçalves, lá morador, preso sob a acusação 
de blasfémia. 
A.N.T.T., Chanc. Af V., L. 32, fól. 70v. 

"Nos El Rey mandamos a vos juizes da villa d'Allvito que logo tamto que o 

pressemte virdes sem outra delomga mandées e façays soltar Diogo Gonçallvez em essa villa 

morador que em a prissom delia esta presso por se dizer que arrenegara porque nossa mercee 

he de o avermos por rellevado [de] quallquer pena de justiça a que nos per a dieta caussa seja 

obrigado a requerimento de Joham de Cardenes embaixador de Castella que nollo por elle 

requereo. O que asy compry nom poendo a ello nenhum enbarguo nem contradiçom. Fecto 

em Évora VIIIo de Fevereiro. Luis Pirez o fez. Anno de IIIF LXXX annos. E mandamos vos 

que nom procedays em diante por quallquer termo102 que contra elle sobre esto he or

denado".103 

Documento n° 78 

1480, Mar., 2, Viana de Alvito 
João de Albuquerque dado por carcereiro da correição de Entre 

102 A palavra termo é de leitura duvidosa. 
103 Transcrito numa carta de perdão ao próprio Diogo Gonçalves, outorgada em Viana 
Alvito, a 15 de Fevereiro de 1480 (A.N.T.T.,Chanc. Af V, L. 32, fól. 70v). 
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Tejo e Guadiana, sucedendo a seu tio, Pêro Portela, que não 
podia continuar a servir eficazmente o oficio por ser velho e 
doente. 
A.N.T.T., Chanc. Af. V, L. 32, fól. 85. 

"Dom Afomso etc. A quantos esta carta virem fazemos saber que perante nos 
foy apresentada Ma carta sinada por Lopo Mourom scudeiro de nossa Cassa e ouvidor pello 
adiamtado em esta correiçom d'Antre Tejo e Odiana e pello chanceler e escripvom da 
chancelaria e meirinho e tabeliam jeeral da dieta correiçom em a quall antre as outras coussas 
se continha que Pêro Portella carcereiro em a dieta correiçom era em tall ponto de doença 
e asy velho e fraco em tal maneira que conhecendo se elle per tall disera peramte elles todos 
que em maneira algua elle se nom atrevia a mais hussar do dicto oficio e queria fazer 
renunciaçom do dicto oficio e que trazia pêra ser carcereiro huum Joham d'AUbuquerque seu 
sobrinho filho de hua sua irmãa pello conhecimento que era bem auto e pertencente pêra ello 
dizendo os sobredictos na dieta carta que como quer que elles conhecessem des[hi] ho dicto 
Joham d'AUbuquerque e saberem que sempre hussara com meirinhos e oficiaes de justiça lhe 
nom quiserom conhecer dello a menos que nollo nom fezessem saber pêra nos mandarmos 
o que nossa mercee fosse segundo se mais compridamente na dieta carta comtinha. E bem 
assy ho Conde de Farom meu amado sobrinho e adiamtado em a dicta comarqua nos 
apressentou per seu scripto o dicto Joham d'AUbuquerque e que lhe prazia de elle aver o 
dicto oficio com todas suas proees e interesses que de direito lhe pertencessem. E nos vista 
asy a dieta carta do dicto ouvidor e oficiaes e apresentaçom do dicto Conde e visto huum 
estormento de renunciaçom per que o dicto Pêro Portella renunciou ao dicto oficio em nossas 
mãaos que o déssemos a quem nossa mercee fosse o quall estormento parecia ser fecto e 
asinado per Ruy Pirez tabeliam jeerall e escripvom per nos em a dieta correiçom aos XXI1IP 
dias do pressente mes e era desta carta e querendo lhe em ello fazer graça e mercee ao dicto 
Joham d'AUbuquerque teemos por bem e damollo por carcereiro da dieta correiçom assy e 
pella guissa que o elle per direito deve ser e o era o dicto Pêro Portella e o forom os outros 
carcereiros da dieta correiçom. Porem mandamos ao dicto Lopo Mourom e a outros 
quaesquer que ao adiamte corregedores e ouvidores forem da dieta correiçom e a todollos 
outros oficiaes e procuradores assy da dieta correiçom como de nossos Regnos e Senhorios 
que daquy em diante ho ajam por carcereiro delia como dicto he e outro alguum nom e lhe 
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leixem o dicto oficio servir e hussar e aver as104 proes e proveitos e interesses e todo outro 

ordenado ao dicto oficio asy e tam compridamente como ho sempre ouve o dicto Pêro 

Portella e milhor se o elle com direito milhor poder aver sem outra nenhûa duvida nem 

embarguo que huuns e outros lhe sobrello ponham em nenhûa maneira que seja. He al nom 

façades. Dada em Viana d'à par d'Alvito dous dias do mes de Março. El Rey o mandou per 

o doutor Joham Teixeira etc. e seu vice chanceler etc. Diogo Velho escripvom por Fernam 

d'AUmeida etc. a fez. [Ano] de mill IIIIC LXXX anos. E elle dicto Joham d'AUbuquerque 

jurou em a nossa Chancelaria aos Santos Avanjelhos que bem e verdadeiramente e sem 

engano nem mallicia husse do dicto oficio gardando em todo nosso serviço e aos pressos e 

partes seu direito". 

Documento n° 79 

1480, Abr., 1, Viana de Alvito 
D. Afonso V escreve a D. Álvaro, Regedor da Casa da Suplica
ção, ordenando que João Afonso da Lousã, condenado à morte 
por fazer moeda falsa, veja a sua pena comutada em degredo 
perpétuo para a Ilha do Príncipe. 
A.N.T.T., Chanc. Af V, L. 32, fól. 59. 

"Dom Afomso etc. A vos Dom Álvaro meu muito amado sobrinho e Regedor 
por nos da justiça em a nossa Cassa da Sopricaçom e a outro quallquer que vosso carrego 
tever e aos dessembargadores delia saúde. Sabede que Joham Afomsso da Loussãa que ora 
he presso em a prissom da nossa Corte por fazer moeda falssa nos enviou dizer que elle era 
acussado pella dieta moeda e procedido em seu fecto pêra aver de seer jullgado aa morte 
naturall enviando nos elle pedir por mercee e aa honrra da morte e paixom de Nosso Senhor 
Jesus Cristo que o ouvessemos por relevado da dieta morte e lhe fosse dada outra pena quall 
nossa mercee fosse. E nos veemdo o que nos elle asy dizer e pedir enviou e querendo lhe 
fazer graça e mercee aa homrra da dieta morte e paixom de Nosso Senhor Jesus Cristo visto 
huum praz me com ho nosso passe teemos por bem e queremos e mandamos que o dicto 

Repete: as. 
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Joham Afomso presso seja rellevado da morte naturall que per direito devia d'aver e 

soomente seja degredado publicamente pêra todo sempre pêra a ilha do Princepe meu filho 

etc. E porem vos mandamos que vista esta carta déterminées e despachees o dicto presso 

conprindo em todo o que aquy per nos he mandado e determinado sem sobr'ello poerdes 

outra duvida allgûua porque asy he nossa mercee. E ali nom façades. Dada em Viana 

d'Allvito primeiro dia do mes d'Abrill. El Rei o mandou per o Doutor Joham Teixeira vice 

chanceler do seu Consselho Dessenbargo e Petiçõoes. Joham Jorge a fez. [Ano] de mill HIT 

LXXX. 

Esto prouve asy ao dicto Senhor por o dicto < Senhor > Princepe screpver 

sobre ello e seer casso de pressa por se esta molher afregir com receo da eixecuçom e 

portanto passou asy esta carta nom fecta aa minha vomtade. Pêro o fecto he que se morte 

naturall merece que lhe seja reUevada e posta pena de degredo pêra sempre pêra a ilha do 

dicto senhor Principe e esto com as callidades de tall degredo." 

Documento n° 80 

1481, Mar., 8, Santarém 
Garcia Rodrigues, chanceler na correição de Entre Tejo e 
Guadiana, dado por promotor da justiça nessa mesma cor
reição, por apresentação do Conde de Faro. 
A.N.T.T., Chanc. Af. V, L. 26, fól. 53v. 

"Dom Affomso etc. A vos nosso corregedor e ouvidor na comarqua e 
correiçom d'Antre Tejo e Hodiana e a quaeesquer outros a que esto pertencer saúde. Sabede 
que nos querendo fazer graça e mercee a Garcia Rodriguez chancelier dessa correiçom teemos 
por bem e damollo em essa mesma por prometer de nossa justiça assy e pella guisa que o era 
Rodrigo Annes Cravalho que o dicto officio tinha e se fino[u]. E esto lhe fazemos a 
apresentaçom do Conde de Farom que o apresentou per poder que diz que pêra ello de nos 
tem segundo vimos per um seu assynado que perante nos foy apresentado. Carta em forma 
dada em Santarém IX dias de Março. El Rey ho mandou per ho doutor Joham Teixeira etc. 
e vice chanceler. Diogo Velho a fez. Armo de mill IIIIC LXXXI". 
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Documento n° 81 

1481, Jul., 13, Setúbal 
Alvará de D. Afonso Vao Doutor Fernão Rodrigues, ordenando 
que o degredo de dois anos para África posto a Pedro Dias por 
homicídio seja comutado para quatro anos a servir num couto 
do Reino. 
A.N.T.T., Chanc. Af V., L. 26, fóls. 121-121v. 

"Doutor Fernam Rodriguez. A nos praz mudarmos [o degredo] pêra alem que 

ora poussemos a Pêro Diaz pêra huum couto deste Regno em quatro annos. Fecto em Setuvall 

a XIII dias de Julho. Joham AUvarez o fez. [Ano] de mill 1111e LXXXI".105 

Documento n° 82 
1495, Dez., 30, Montemor-o-Novo 
D. Manuel outorga regimento ao Desembargador da Alçada da 
comarca da Beira. 
A.N.T.T., Gaveta XX, Maço 10, Doe. n° li106. 

[fól. 1] 
"TRELLADO DO REGIMENTO DOS DA ALLÇADA 

Item - primeiramente em espiciall vos encarregamos e mandamos que por seer 

obrra de piedade despachardes os presos em que com mayor trigança e brevidade o podese 

emtender e fazer justiça que tanto que aa dicta comarqua e terras chegardes com muita 

105 Transcrito numa carta de perdão a Pedro Dias, passada em Alcácer do Sal, a 15 de Junho 
de 1481 (A.N.T.T., Chanc. Af V, L. 26, fóls. 121-121v). 
106 Trata-se de um caderno de 20 fólios que inclui treslados de vários documentos. 
1(" Acrescentado em letra mais tardia: da comarca da Beira depois do anno 1490. Talvez 
Janeiro de 1496. Como veremos em seguida, o documento contém uma data precisa, pelo 
que fica sem efeito esta anotação, aliás reproduzida no sumário que figura na capa e, muito 
mais tarde, na publicação que deu à estampa os sumários e algumas transcrições integrais 
deste núcleo. 
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diligencia emtendaaees em seus livramentos e os despachees finallmente solhando os que 

devem seer solltos e nos outros fazendo exucuçam segundo ho miricimento de seus fectos. 

E dees logo asy todo ha devida exuquaçam. 

Item - emcomendamos vos e mandamos vos que com boa diligencia e mais 

secrretamente que poderdes vos trrabalhees de emquerer devasamente sobre o corregedor que 

ora he na dieta comarqua e sobrre ho que dela ante foy e sobre seus ouvidores e chançarees 

escripvãaees porteyros meyrinhos e quaaeesquer outros oficiaaees dante elles e asy sobre os 

juizes ordenayros e juizes dos oorfoons tabeliães dante elles e escripvãaees e asy sobrre os 

contadores e procuradores dos regidos e capeellas e obrras e sobrre seus escripvãaees e asi 

sobrre os outros contadores dos [fól. Iv] contos e allmoxarifados e escripvãaes dos 

allmoxarifados e escripvãaees dos juizes das sisas e escripvãaees asy da tavolla como dos 

fectos das dietas sisas e allcaide das sacas e seus escripvãaees dos hofycios das dietas saquas 

e coudées e escripvãaees das dietas coudelarias e allcaides pequenos e ca[rce]leyrosIOÏ e 

rendeiros das chancelarias. 

Item - primeiramente preguntando mui decllaradamente se husam de seus 
ofícios como devem e sam obrigados ou se fezeram em elles allguuns erros ou levaram peitas 
ou dadivas e de que pesoas he asy por todollos outros capitólios contheudos em as nosas 
ordenaçõoees e per outros quaisquer que vos parecerem necesarios e compridoiros pêra se 
aver de teer sobre os dictos rendeyros das chancelarias e se fezeram aveenças com os 
concelhos e o porque por taaes aveenças lhes levaram e se arrendaram allguuns ramos 
particulares d'allguuns lugares e terras da dieta comarqua e se com as dietas rendas fezeram 
allgfluas sayorias e outras cousas nom devidas e se pellas dietas inquiriçõoees hachardes as 
dietas pesoas ou cada hua delas cullpadas de taaees cullpas que contra ellas devaaees proceder 
vos procedee contra ellas ouvindo as judiciallmente [fól. 2] com seu direito condenando as 
naquellas penas que per direito vos parecer que segundo suas cullpas mereçam. E as penas 
em que as condenardes as mandarees109 dar a devida exueaçam salivo se forem presos de 

108 Tinta desaparecida devido a mancha de humidade. 
109 Emendado a partir da palavra: mandardes. 
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tall calidade que primeiro nollo devaaees fazer saber segundo adiante sera decrarado. E se 
pellas cullpas e pellas dietas emquiriçõoees achardes vos parecer que allguuns dos dictos 
oficiaaees devam ser privados de seus ofícios vos damos poder que os posaaees privar e tanto 
que privados forem poderees emviar a nos com vosa sentença aquellas pesoas que pêra taaees 
ofícios vos parecerem idonios e perteecentes ou ao noso chanceler moor se a elle perteen-
cerem as dadas de taaees ofícios pêra nos ou elle no caso que a elle perteencer lhos darmos 
ou a houtrros que sentirmos ou o dicto chanceler moor sinta que he mais noso serviço. 

Item - vos emeomendamos muito que com grande deligencia e cuydado 
emteendaaees em testemunhas fallsas e perjuros e em todo < género > u o de fallsydades 
porque achamos que sem temor de justiça he muito afrrequentado este delito111. 
[fól. 2v] 

Item - mandamos ao corregedor da dicta comarqua e asy aos ouvidores das 
terras dos dictos Ifantado e Meestrados que na dieta comarqua som que tanto que aa dieta 
comarqua chegardes nom husem mais de jurdiçam allgûa e vos leyxem delia husar como per 
nos he mandado e se vinram logo ao logar onde esteverdes e estaram resydentes per espaço 
de hum mes pêra poderem seer citados e demandados per quaeesquer pesoas que se délies 
agravarem. E se ao tempo que aas dietas comarquas chegardes ho dicto corregedor [e] 
ouvidores forem fora delias hos mandarees logo citar e emprazar pêra estarem perante vos 
como dicto he. 

Item - conhocerees de todollos casos e fectos crimes acontecidos na dieta 
comarqua e terras ou que se em ellas acontecerem emquanto la andardes asy per nova auçam 
como per apellaçam e agravo e nom consintirees que depois que na dieta comarqua e terras 
fordes apellaçõoees allgûuas nem agravos de fectos crimes sejam trazidas aa nosa Casa da 
Sopricaçam mais vos conhecerees de todo dando livramento como vos per direito parecer e 
se allgûuas apellaçõoees de fectos crimes ja forem na dieta nosa Casa da Sopricaçam e la nom 
sair allguum desenbargo finall ou dili - [fól. 3] - gencia seera apresentada na dieta comarqua 

110 Entrelinhado sobre uma palavra riscada ilegível. 
111 A partir deste parágrafo, quase todos terminam com e etc.. Omitiremos as duas palavras 
para maior conforto da leitura. 
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e terras e vos poderees mandar trrazer perante vos os propios originaaees dos fectos de que 

as dietas apellaçõoees sayram pêra lhes dardes finaU livramento aas partes eomo vos per 

direito parecer nos dietos easos erimes. E vos damos noso eomprido poder e allçada e 

enxeeuçam reall sem outra mais apellaçam e agravo <que> » de nos posa aver resallvan-

do pena de morte de qnaaeesquer dos dietos corregedores e asy de quallquer fidallgo que 

tenha terra ejurdiçam ou fidallgo de solar conhocido <ou> per carta nosa ou d'EU Rey meu 

Senhor e primo cuja allma Deus aja seja fecto fidallgo ou seus pajés ou irmâaos lidtmos ou 

cavaleyros que sam ou foram nosos moradores ou do dicto meu Senhor e primo asentados em 

nosos ou seus livros porque <nos> - feytos destes soomente procederei e julgareea 

porem nom darees as sentenças de morte contra os taaees'" a exeençam atee nollo fazerdes 

saber e nos eserepverees <allem> da vosa sentença toda ha rezam e cansa per que vos "' 

em tall quaso pêra nos sabermos todo e fazermos o que for serviço de Deus e noso e bem de 

justiça. 

Item - conhocerees per nova auçam dos fectos civees ordenados sobre forças 

e tomadias de pesoas poderosas e asy sobre dividas per escripturas pubricas hou [fól. 3v] per 

outras -<quaesquer provas que de direito seja de v a l e r a que em breve e sem delonga 

se posam acabar e finallmente detriminar. 

E porquanto o corregedor da dicta comarqua e ouvidores das dietas terras do 

Ifantado e Meestrados logo am de césar como na dieta comarqua fordes segundo em cima he 

decrrarado vos conhocerees de todallas cousas de que elles seguindo o regimento de seus 

ofícios podiam conhocer asy de nova auçam como per agravo asy em fectos crimes como em 

112 Entrelinhado sobre palavras riscadas ilegíveis. 
113 Entrelinhado sobre palavras riscadas ilegíveis. 

114 Riscado: dadas. 
» Riscadas as palavras: parece aue vos devem aver e emrelinhada por cima uma palavra 
ilegível. 
116 Riscado: cartas pruvicas de quaeesquer outros. 
117 O acrescento na entrelinha é de outra mão. 
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civees e neestes fectos em que asy como corregedores conhecerdes escrepveram os 

escripvãaes da coreyçam e faram as cartas dos seguros que de taaees fectos sayrem e nos que 

como ouvydor conhocerdes escpreveram os escripvãaes dante os ouvidores pêra com elles 

averem em todo hûua destribuiçam o escripvam que118 convosco levaaees aalem desto o 

dicto escripvam que convosco levaaees119 escrepvera em todos os procesos de que como 

desembargador d'allçada conhocerdes e fará todollos desembargos e sentenças e cartas que 

délies sayrem e asy fará todallas cartas de seguranças de caso de mortes ou resistências fectas 

aos oficiaaees da justiça e dos outros casos em que as dietas seguranças se nom podem dar 

se-[fól. 4]-nam pollo corregedor da nosa Corte. E asy fará soo todalas cartas de perdam das 

fogidas da cadeya que nos damos poder que posaees dar segundo adiante seera decrarado. 

Item - como chegardes [a] alguum lugar da dieta comarqua e terras farees 

loguo apregoar se allguas pesoas se sentiram agravados do corregedor ou ouvidores que ora 

som ou forem na dieta comarqua e terras ou doutras pesoas de cousas que sejam pêra correger 

e emmendar que se vaa a vos e vos os proveerees de direito e justiça e asy vos mandamos 

que o façaaees. 

Item - vos damos poder e autoridade que posaaees despensar com quaaeesquer 

pesoas que pidirem cartas de segurança de mortes que a nos perteenciam de dar sem embargo 

de os três meses nom seerem pasados e em caso de feridas abertas sem embargo de os trinta 

dias nom seerem pasados. E estas cartas que asy pasarem com despensaçam fará o escripvam 

que convosco vay. 

Item - vos damos poder e autoridade que posaaees perdoar quaaeesquer fugidas 

cinprezes de presos que fugirem neesa comarqua e terras contanto que hesees que asi fugirem 

tomem cartas de segurança ao tempo ordenado e se livrem dos casos por que eram prresos. 

Porem nom perdoarees allcaydes meyrinhos nem a carcereyros a que taaees presos fogiram. 

[fól. 4v.\ 

118 Riscadas duas palavras ilegíveis. 
119 Sic. 
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Item - vos mandamos que vejaaees todas as emquiriçõees e devasas jeeraaees 

que se tiraram per corregedores ou juizes ou emqueredores ou tabeliães em todollos lugares 

da dieta comarqua e terras e aquellas que achardes que pasam de cinco annos que sam tiradas 

as mandaay logo perante vos queymar. 

E as que forem tiradas des o armo de Noso Senhor Jhesus Cristo de mill 1111° 

LR pêra ca mandarees perante vos tirar delias aquellas cullpas soomente que forem 

obrigatoiras e provadas em tall maneyra que segundo direito se posam provar e o ali nas 

dietas emquiriçõoees com todo mandarees perante vos queymar como dicto he. E se polias 

cullpas que se tiraram das dietas devasas que ha mais de cinco annos que foram tiradas 

allguuas pesoas forem prresos ou andarem a fecto per cartas de seguranças lhes darees 

livramento como vos por direito parecer. 

Item - se algum lugar ou lugares da dieta comarqua e terras achaaees que pay 
e filho ou dous irmãaos ou primos comirmãaaos ou cunhados casados com irmãas sam 
tabeliães vos escolherees huum délies que vos pêra tall hoficio parecer hidonio e ao outro 
darees licen-[/o/. 5]-ça e lugar que posa vender o dicto hoficio a tall pesoa que pêra ello seja 
idonio e perteencente. E pêra o asy vender lhe darees espaaço de dous meses e aquelle a que 
asy per vosa autoridade vender vira a nos ou a nosso chanceler moor com vosa certidõoee 
tirar carta do dicto oficio e o rigimento que ha de levar per nosa Chancelaria. E nom o 
vendendo aquelle a que derdes o dicto termo e espaaço de dous meses que per vos lhe forem 
dados ho dicto hoficio fiquara vago pêra o nos livremente podermos dar a quem nosa mercee 
for ou o noso chanceler moor se a dada délie a elle perteencer. E esta maneira teerees com 
os chancerees escripvãaees e meirinhos da dieta comarqua e terras e procuradores. 

Item - vos mandamos que levees da nosa Chancelaria o trelado e artigos de 

todallas ordenaçõoees que ora novamente fezemos he as farees logo pobrricar em todollos 

lugares da dieta comarqua e terras e asy farees em todos poer emxucucam como em ellas se 

contem. 

Item - vos mandamos que faeaaees logo reeolher todollos judeus e judias que 

viverem fora [/»/. 5v] das judarias antre os cristãaos aas judariaas apartadas que sam feetas 
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nos lugares das dietas comarquas e terras e se nas dietas judarias nom ouver casas em 

abastança ou lugar em que se posa fazer e lhe poderem seer dados lugares em que has mais 

halarguem vos lhe fazee dar pêra ello aquelees lugares que lhes poderem seer dados o mais 

sem opresom e escandolo dos cristãaos que se poder fazer. E nom avendo hy taaees lugares 

que lhe posam seer dados pêra as dietas judarias se alargarem lhes mandarees que logo se 

vãao per outros lugares em que ajam judarias apartadas em que se posam recolher asy 

guardando lhes I20 pêra elo aquelle termo que vos parecer conviniente com certa pena se o 

asy nom fezerem a quall pena pasado o dicto termo farees em os que o asi nom comprirem 

exueutar em tall maneyra que nenhuuns judeus nem judias vivam antre os cristãaos mais 

recolham se aas dietas judarias como dicto he. 

Item - porquanto por nos he mandado a todollos judeus de nosos Reynos que 

nom digam seus ofícios cantados em voz allta soomente lhes he mandado que os digam 

rezados vos mandamos que esto façaaees inteyramente comprir e nom consintaaees a 

nenhuuns judeus da dieta comarqua e terras que os dictos ofícios digam cantados poendo lhes 

aquellas penas que vos bem parecer as quaaees penas farees executar em os que asy nom 

comprirem e fezerem o contrrayro. 

\fól. 6\ 
Item - vos emeomendamos e mandamos que com muita deligencia tomees 

cuydado das benfeytorias pubricas convém a saber callçadas pontes e fontes chafarizes e casas 

dos concelhos e picotas e outrras quaaeesquer que forem necesarias pêra se fazer mandando 

logo fazer haquellas que comprem seer fectas e asi repayrar as que repayro ouverem mester. 

Item - vos encomendamos e mandamos que nos lugares que virdes que he 
necesario e pêra ello sam despostos mandées poer quaaeesquer arvores de fruyto que em ellas 
se poderem poer convém a saber moreyras olliveyras videyras e outras quaaeesquer que 
segundo desposiçam da terra se poderem milhor dar e asy farees emxertar todollos pereyros 
bravos nespereyras azanbujeyros e quaaeesquer outras arvores que pêra emxertar forem. E 
desto vos emeomendamos e mandamos que tenhaaees espiciall cuydado. 

Repete: guardando lhes. 
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Item - vos mandamos que logo saybaaees parte de todallas coutadas que sam 
feytas em montes matas ou ryos per quaaeesquer fidallgos e outras pesoas e aquellas que 
achardes que forem fectas sem espiciall mandado dos rex que ante nos foram ou noso has 
devasarees logo mandando sob certa pena a esees que as teem que mais as nom coutem nem 
levem delias penas allgflas e os que em terras coutadas caçarem ou pescarem as taaees penas 
exuquetarees nos que o contrrayro fezerem. 
[fól. 6v] 

Item - vos encomendamos e mandamos que com diligencia saybaaees se os 
senhores e fidallgos e outros poderosos da dieta comarqua e terras devem allguuas dividas 
aos moradores em suas terras ou onrras e achando que taaees dividas devem lhes mandées que 
logo as paguem dando pêra ello allguum breve e razoado termo em que as posam pagar. 

Item - com grande diligencia vos trabalharees de saber se os dictos fidallgos 
senhores de terras ou onrras fazem coutos ou onrras onde per seus foraaees privilégios e 
doaçõoees as nom podem fazer ou se se estendem aos dictos coutos e onrras aalem daquelles 
lugares donde d'antiigamente foram ordenados e achando que o fazem ou estendem taaees 
coutos he onrras lhes mandarees que nos amostrem quallquer titollo ou rezam porque o 
fazem. E nom vollo amostrando lhes asynarees termo convinhavell segundo distaneya do 
logar a que vos mostrem provisam do juiz dos nosos fectos pêra tall poderem fazer. E esta 
meesma maneyra terrées se achardes que os dictos senhores de terras e fidallgos e outras 
pesoas levam allguuns foros trabutos ou pasajees aallem daquellas que sam contheudas em 
seus foraaees tonbos e doaçõoees asiinando lhes termo a que vos mostrem provisam do juiz 
de nosos fectos pêra taaees foros e trabutos poderem levar . E nom vos amostrando elles a 
dieta provisam no termo que lhe asiinardes lhes mandarees da nosa parte que mais nom levem 
taaees foros e trabutos. E asy mandarees aos juizes dos lugares onde se taaees foros e trabutos 
pagam que nom consintam que lhes mais paguem aos dictos fidallgos e senhores de terras he 
[fól. 7\ defenderees sob certa pena que mais os nom levem a quall pena farees executar em 
os que o contrrayro fezerem. E os mandados que desto pasardes farees trelladar nos livros 
das camarás dos lugares onde se esto fezer pêra se nom poder allegar inorancia que se nom 
soube o que asy per vos foy mandado. 

Item - com grande deligencia e cuidado vos emformarees se allgûuas pesoas 
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tem thomadas per força allgfluas eranças e terras e posisõoees a alguum mosteiro ou concelho 

da dieta comarqua e terras e seendo asy liquido per certa prova que em breve as posaaees 

fazer restituir e tornar aos dictos mosteiros e igrejas e concelhos as farees logo restituir 

<nom> fazendo sobre ello longos procesos. 

Item - farees logo perguntar per todollos lugares da dieta comarqua e terras que 

per pesoa allgflua leyga de quallquer estado e condiçam que seja que nom seja ousado que 

vaa tomar pose de mosteiro nem igreja sem autoridade nosa ou de nosas justiças < nem > que 

ajudem a defender tall so pena de seerem prresos os que ho contrrayro fezerem e atee nosa 

mercee e mais seerem degrradados hum anno pêra Cepta. E os trrellados destes pregõoees 

ficaram escriptos nos livros das camarás e os juizes que nom prrenderem podendo o fazer 

aquelles que em esto acharem cullpados [fól. 7v] pagaram quatro mill reaes aa meetade pêra 

a Piedade e a outrra meetade pêra quem hos acusar e mais seerem degradados hum armo pêra 

Ceyta sem remisam. 

Item - vos trabalharees de veer per vos todollos mosteiros [e] igrejas da dieta 
comarqua e terras e aquelles que achardes daneficados da nosa parte direes aos prelados e 
freygueses dos dictos mosteyros e igrejas que nos lhes rogamos muito e emeomendamos que 
os queyram correger e repayrar he que em ello nos faram grande serviço e prazer. E toda 
ajuda de meestres e servidores que pêra taaes corregimentos e repairos lhe forem necesarios 
vos lhos fazee dar por seus dinheiros segundo estado da terra e vos nos emviarees ou trarees 
quando vierdes per escripto quaaees foram os prelados ou freigueses que por nosa 
contenpllaçom corregeram e repairaram seus mosteiros e igrejas e os corregimentos e repairos 
que em elles fezeram e asy nos escrepverees quaaees os nom quiseram fazer sem embargo 
do que asy per vos mandamos rogar e emeomendar nom oolhando quanto a ello sam 
obrigados e que aallem dello pollo nos rogarmos o deveram de follgar de o melhor fazer e 
quanta rezam teemos de fazer mercee a quem ho bem fezer e asy lhe direes da nosa parte que 
lhe rogamos e emeomendamos que queyram viver bem e onestamente como som hobrigados 
porque do contrairo se seguem escando-[/"d/. .5]-los e a elles nom vem bem e este capitólio 
todo lhe leerees perante o escripvam que de qua convosco levardes. 

Item - vos emformarees com diligencia quaaees pesoas sam as que teem 
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recebido o dinheiro que se deve pêra casa da cadeya de Viseu e pêra a ponte de Lafõoees e 

quanto dinheiro teem recebido e todo farees viir a boa conta com emtrrega e recadaçam e 

farees logo fazer e acabar a dieta casa da cadeya na maneyra que vos milhor parecer fazendo 

fazer a casa da dieta cadeya muito forte e grande e forrada de traves d'arredor das paredes 

no terreyro em maneyra que os presos estem bem trautados. 

Item - nom consintirees que as sisas se arrequadem nem jullguem senam per 
artigos certos autênticos hos quaaees viinrom dante vos hos rendeyros tirar em pubrica forma 
dos que levaaees da nosa fazenda ou chancelaria e mandarees aos juizes das sisas que nom 
dem fee nem jullguem per outros alguuns artiigos senam pellos que asy dante vos tirarem sob 
voso sinall he noso seello so pena de seerem hum anno degradados pêra Cepta121. E 
mandamos noteficar a todollos rendeiros que do dia que lhes for noteficado a hum mes 
venham tirar ho trelado dos dictos artiigos. Porem se os dictos rendeyros ja teem trelado dos 
dictos arúi-\fói 8v] - gos tirados da nosa fazenda e os acham certos e taaees que nom aja 
duvida os farees concertar com os que levaaees e lhos asiinarees de voso sinall e os dictos 
rendeyros nom pagaram outra cousa salivo a chancelaria e seello. 

Item - vos mandamos que nesa comarqua e terras mandées que o mais cedo que 
se poder fazer estas casas fortes cerradas grrandes pêra cadeas convém a saber em a cidade 
de Viseu como em cima he decllarado e em Castelo Brranco e Trrancoso seeram estas casas 
forradas de traves d'arredor e nas paredes e no terreyro e em maneyra que os presos posam 
estar neellas seguramente e sejam bem trrautados e pêra as despesas que neestas casas e 
fazimento delias se am de fazer mandamos que contribuam aquelles lugares que vos parecer 
que neelles devam contrebuir porque esto leyxamos em voso allvidro e descriçam. Porem faça 
se o mais sem oprresam aos poovoos que se poder fazer. E as casas pêra os carceleyros sejam 
fectas em cima destas e mais seguramente poderem vellar e guardar os dictos presos que 
neella esteverem. 

121 O que está escrito é um p cortado e çta com sinal geral de abreviatura por cima, o que 
poderia ser eventualmente lido como per carta. A análise do conteúdo alicerçou a nossa 
proposta de leitura. 
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Item - vos damos poder e autoridade que posaaees dar sobrre fiança 

quaaeesquer pesoaas que por quasos leves em que nom recrreceria pena corporall m \fól. 
9] seendo os crimes por que foram presos provados. 

Item - vos damos poder que aquellas pesoas que per vos forem condenadas em 
penas de degredos pêra as partes d'Afriqua posaaees solltar dando lhes fiança abastante na 
nosa Chancelaria que os degradados vãao seguir seus degredos dentro no termo que lhes per 
vos dado for e vos traram certidõoee no dicto termo como se la apresentaram nos lugares pêra 
onde foram degradados segundo he outorgado aos desenbargadores da nosa Casa da 
Sopricaçam. E do mandado que sobre esto aos nosos dictos desenbargadores he dado levarees 
ho trelado e o comprirees em todo como neele se conthem. 

Item - vos mandamos que façaaees fazer huum livro ao escripvam que 
convosco vay em ho quall escrepvera todolos fectos dos prresos e seguros que finallmente 
desenbargardes decllarando os casos por que eram acusados e as penas que lhe derdes e asy 
os tempos que os dictos fectos durarem atee finallmente seerem desenbargados. 

Item - asy fará o dicto escripvam rooll de todollos outros fectos que 

desenbargardes e asy das benfeytorias que mandardes fazer e no ponto em que ficam e asy 

poera em roll quaaees devasas jeeraaees se queymaram em quada lugar. E se o dicto 

escripvam em esto minguar ou acrecentar allgua cousa em [fól. 9v] contrayro da verdade 

avera pena de fallso. 

Item - vos mandamos que nom consintaaees que os rendeiros da Chancelaria 
arrendem ramos allguuns d'allguuns lugares nem façam aveenças com nenhuuns concelhos 
nem demandem penas allgûas senam nos lugares onde fordes com allçada ou os corregedores 
das comarquas com suas correiçõoees quando as ouver nem posam citar sem voso mandado 
espiciall ou dos dictos corregedores nem façam aveenças com as partes particolares senam 
despois que forem condenados per sentença. 

Riscado: de açoutes. 
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Item - vos damos poder que posaaees dar licenças pêra citar quaaeesquer 

concelhos da dieta comarqua e terras e asy juizes ordenayros durando o tempo de seus 

jullgados pêra perante vos seerem demandados por ho que deverem sem embargo de nosa 

ordenaçam ser em contrrayro. 

Item - mandamos que as chancelarias dos desenbargos cartas e sentenças que 

como corregedor ou ouvidores nas dietas terras desenbargardes se arrequadem pêra as 

chancelarias das dietas comarquas e terras e todo aquello que o dicto corregedor e ouvidores 

nom poderiam fazer e vos fezerdes como desenbargador d'allçada se arrecadara pêra a 

chancelaria que convosco levaaees e destas chan - \fôl 10} - celarias anbas seera escripvam 

o que de qua convosco vay o quall fará em dous livros apartados de cada huum seu e 

arrecebera o recebedor que pêra ello ordenardes pêra todo viir a booa recadaçam. 

Item - todollos oficiaaees dante vos asy os que de ca forem como os de la 

ouverem d'aver dinheiros de seus mantimentos mandamos que o ajam dos rendimentos das 

chancelarias asy da comarqua como dante os ouvidores das dietas terras como dos que de ca 

convosco levardes e os pagamentos que se lhes ouverem de fazer se faram per voso mandado 

sem mais outro mandado da nosa fazenda nem de contadores ou allmoxarifes. E porem 

primeiro se façam taaees pagamentos do rendimento da chancelaria da dieta comarqua e terras 

e o que delias nom abastar se soprira do rendimento da chancelaria da allçada. 

Item - ordenamos que quando allguuns presos forem tarn pobrres que nam 

posam pagar as sentenças de seus livramentos vos mandarees pagar taaees sentenças dos 

dinheiros das penas que poserdes pêra as despesas da justiça e quanto ao pagamento dos 

procesos aos escripvãaees se compriram as ordenaçõoees sobre esto fectas. 

Item - ordenamos que com o meyrinho que convosco levarees sirvam quatro 

oomeens e cada hum délies avéra de mantiimento IIII< reaes cada mes e asy poderees tomar 

hum \fóL m caminheyro da dicta comarqua ou terras que vos pareça idonio e lhe 

mandarees dar cada mes de mantiimento quinhentos reaes. 

mandardes pagar aos que perdoardes as fogidas das cadeyas Item - as penas que 
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mandarees asentar ao dicto escripvam que convosco levaaees em caderno sobrre sy as quaaees 

queremos que sejam pêra a nosa Casa da Sopricaçam e delia se nam faça alia despesa aligna. 

Item - mandamos que vejaaees quaaees dos carcereyros da dicta comarqua e 

terras e mais idonio pêra seer carcereyro da cadeya que convosco a d'andar e a esto darees 

o dicto cargo e lhe darees duas guardas pêra o ajudarem a guardar hos presos. E cada hum 

das dietas guardas mandarees pagar de mantiimento cada mes quinhentos reaes. 

Item - vos mandamos que mandées logo aprregoar per todollos lugares da dieta 

comarqua e terras que nenhuuns juizes nom guardem nenhuuns allvaraaees de senhores 

fidallgos que lhes forem aprresentados per que mandem escusar dos cargos dos concelhos 

alignas pesoas que per rezam de seus privilejios nom podem seer escusados e os que taaees 

allvaraaees lhe apresentarem sejam logo per elles juizes condanados em pena de mill reaes 

pêra a Piedade. E os juizes que taaees allvaraaees guardarem e nom exuque - [fói U\ - tarem 

as dietas penas pagaram dons mill reaes pêra aa Piedade a meetade e a outra meetade pêra 

quem os acusar. 

Item - vos mandamos que mandées ao escripvam que convosco vay fazer hum 
caderno em que se escrepvam todollos mosteiros [e] igrejas da dieta comarqua e terras e vos 
emformarees de cujas apresentaçõoees he cada hua e que rende e todo escrepva e quem ora 
sam prelados dos dictos mosteiros e igrejas e se allguuns estam emeoroçadas e pesuidas per 
pesoas leygas ou taaees que as nom posam teer e este caderno asy decllarado nos trarees 
quando vierdes e a verba do dicto rooll que vos asy mandamos fazer noteficarees aos bispos 
e prelados a quem perteencer aquelles que souberdes que canonicamente nom sam pesuidas 
e que nos lhe rogamos e emeomendamos que queyram em iso emtender e as de a taais pesoas 
que canonicamente as posam teer. E nom fazendo os dictos bispos e prelados asy logo nollo 
escrepverees pêra niso darmos aquella provisam que seja serviço de Deus e noso. E achando 
vos que allguum leygo posuue allguum mosteiro ou igreja sen titollo vos o prrendee e o nom 
mandées solltar atee nollo fazerdes saber e sobrre elo veerdes noso espiciall mandado. 

Item - vos trrabalharees de saber quantos vizinhos ha em cada lugar desa 

comarqua e terras e os ofícios que quada hum tem e asy os fidallgos cavalleyros escudeiros 
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crreligos e frrades e isentos e viuvas em maneyra que verdadeyramente posamos saber todolos 

moradores da dieta comarqua e terras sem ficar allguum. 

Item - vos mandamos que provejaaees os muros e barbaquãas cavas de todolos 

lugares e fortalezas da dieta comarqua e terras e aquelles corregimentos e repairos que vos 

parecer que am mester nos noteficarees per vosa carta. 

Item - se souberdes que allguum frrade ou monges andam fora do abito ou 

fogido da obediência de seu mayor sem lhe querer hobedecer vos o prenderees e depois de 

preso noteficarees a seu mayor e farees o que per elle vos for requerido com justiça. 

Item - direes da nosa parte aos bispos e prelados da dieta comarqua e terras 

que nos lhe agradeceremos muito que dem toda booa hordem e maneyra que poderem per que 

os emxuquatamentos nom estam em seus bispados e jurdiçõoees e nos pareça que seja boom 

mandarem seus sobditos que lhes nom dem ornamentos para dizer misas e o que acerqua dello 

fezerem nos escrepverees. 

\fól. 12] 
Item - as quaaees cousas e cada hua delias vos emeomendamos e mandamos 

que com grande diligencia e cuidado conprraaees e façaaees conprir e guardar como de vos 

confiamos seendo certo que nos farees em ello hum espiciall serviço. Fecto em Montemoor 

o Novo aos XXX dias do mes de Dezembro. Joham Garcees o fez. Anno do senhor Jesus 

Cristo de mill IIIF LR e seys annos. 

Item - vos damos poder e autoridade que posaaees perdoar todas pesoas que 
forem cullpadas em fazer bodas contra forma da ordenaçam aquelles que dello vos pidirem 
perdam mandarees dar suas cartas contanto que cada hum pague cem reaes e mais nam. E a 
meetade destes cem reaes seera pêra os cativos e a outra meetade mandarees despender por 
fazimento das casas fortes que neesas comarquas mandamos fazer pêra cadeyas publlicas por 
escusarmos opresam de nosos povoos se pêra ello abastarem. E o que per ello falecer se 
pagara na maneira que atras he ordenado em este rigimento. E se per ventura allguns destes 
que neeste caso de fazer vodas forem cullpados e pediram perdam ja sam demandados per 
alignas pesoas por ello queremos que sem embargo de asy seerem demandados lhos posaaees 
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dar e aa meetade da pena de cem reaes seja pêra aquelles que os ja começaram de demandar 
e a outra meetade seja pêra os cativos e aquelles que ja forem condenados per sentença 
defenitiva d'allçada nom darees perdam antes lhes mandarees que cumpram aquello que pella 
dieta sentença d'allçada lhes he mandado e tanto que chegardes aas dietas comarquas 
mandarees logo apregoar per todos os lugares delia que nenhûa pesoa de quallquer estado e 
condiçam que se - [fól. 12v] - ja nom faça vodas contra nosa ordenaçam porque mandamos 
que em todo a dieta ordenaçam se cunpra e emxuquete porque o avemos por serviço de Deus 
e noso e bem de nosos sobditos e naturaaees. E asi mandarees apregoar que aquelles que ja 
nas dietas penas da dieta ordenaçam tem emeorrido poderam a vos ir tirar suas cartas de 
perdam na forma aqui decrrarada. 

Item - vos damos poder e autoridade seendo vos requerido polios prelados das 

dietas comarquas ou per quaaeesquer outras justiças ecllesiasticas que lhes dees ajuda de 

brraço sagrall contra os que pesuuee[m] e acupam as igrejas e benefícios e cousas 

ecllesiasticas como nom devem. Vos lhe darees a dieta ajuda de brraço sagrrall segundo se 

custuma dar na nosa Casa da Sopricaçam. 

Documento n° 83 

1498, Lisboa 
D. Manuel ordena que o prazo máximo para a cobrança das 
dízimas das sentenças passadas pela Chancelaria Régia seja de 
cinco anos, a contar do dia em que a sentença fôr proferida. 
A.N.T.T., Núcleo Antigo, "Regimento das Leis da Câmara de 
Santarém", N° 15, fóls. 64v-65. 

"Item - huum grande dano se segue a nossos povoos por123 a eixecuçam das 
dizimas das sentenças que se recadam em a Chancellaria de nossa Corte se fazer em tempos 
muy perlongados do que se seguya muyta opresam e fadiga aas partes e querendo dar forma 
como se evitase e também fose provydo o que nesto se deve guardar por nosso serviço 

Está porque. 
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determinamos e mandamos que daquy em diante pêra recadaçam das dizimas das ditas 

sentenças que aa chancellaria de nossa Corte pertencem nom aja mays tempo que cinco anos 

que se começaram do dia que for dada a sentença de que a tall dizima se aja d'arrecadar 

dentro do quall tempo o recebedor e rendeyros da dieta chancellaria faram todallas suas 

delligencias pêra recadaçam delia e no tempo nos dictos cinco anos faram sua eixecuçam e 

a recadaram porque se pasados ho nom fizerem nom se poderá mays demandar nem aver a 

iso mays lugar". 

Documento n° 84 
1499, Dez., 28/30124, Almeirim 
Inquirição-devassa ordenada por Pedro Eanes Colaço, juiz de 
Santarém, sobre o ferimento de que foi vítima o tabelião de 
Almeirim Nuno Vasques. 
A.N.T.T., Corpo Cronológico, Parte 2a , Maço 3, Doe. n° 60. 

[foi 1] 
"Trellado da inquiriçam-devasa que se tirou em a vylla d'Allmeirim sobre o 

ferimento de Nuno Vaasquez tabeliam em a dicta villa per mandado de Pedr' Eanes Collaço 

juiz em Santarém e corregedor da dicta villa d'Allmeirim 

Anno do nacimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mill e quinhentos annos 
vynte oyto dias de Dezembro em a mui nobre senpre leall villa de Samtarem em a praça da 
dicta villa perante Pedr'Eannes Collaço escudeiro da Casa d'El Rey nosso Senhor e juiz com 
alçada em a dita villa pareceo Joham Vaasquez juiz em a villa d'Almeirim e disse ao dicto 
juiz que quimta feira pasada que foram XXVI dias do mes presente desta era de quinhentos 

124 É sabido como por vezes, no período que nos ocupa, se torna problemática a datação de 
documentos redigidos entre os dias 25 e 31 de Dezembro, uma vez que, em alguns casos, o 
escrivão adopta o "estilo da Natividade", e em outros o "estilo da Circuncisão". O presente 
documento é paradigmático de tal confusão: o mesmo tabelião, no mesmo dia e com um 
intervalo reduzido de tempo, regista indiferentemente os anos de 1500 e de 1499. A 
referência aos dias da semana dissipou porém todas as dúvidas: o dia 26 de Dezembro calhou 
numa quinta-feira em 1499 (em 1500 seria a um sábado), pelo que a datação que propomos 
se nos afigura pacífica (cfr. CAPPELLI, Adriano - Cronologia, Cronografia e Calendário 
Perpetuo. Dal Principio dell'Era Cristiana ai giorni nostri, 2a ed., Milão, 1930, reprod. 
anast. de 1952, p. 55 e 93). 
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se acontecera em a dita villa d'Almeirim huum ferymemto que fora fecto a Nuno Vaasquez 

tabeliam do dicto logo de certas feridas que lhe foram dadas das quaes elle jazia em cama e 

em mauo pomto e porque elle era juiz e nam tynha tabeliam e queria sobre o dito ferimento 

fazer deligemcia como El Rey mandava e perguntar ao dicto ferido se queria querellar lhe 

pedia que pêra ello lhe desse huum tabeliam e o dicto juiz como corregedor do dicto loguar 

visto o requerimento do dicto juiz mandou a mim tabeliam da parte d'El Rey que loguo fose 

a dicta villa d'Almeirim e com os dictos juizes perguntase inquiriçam devasa e fose 

perguntado o dito ferido se queria querellar ou denunciar d'algûa pesoa e o que disse[sse] se 

escrepvesse e eu Rodrigo de Resemde tabeliam que o escrepvi. 

[foi. lv] 
E logo no dito dia eu tabeliam em comprimento do mandado do dito 

corregedor fuy a dieta vila d'Almeirim e com o dito Joham Vaasquez juiz em a dicta villa 
d'Almeirim fuy a casa do dicto Nuno Vaasquez ferydo e o achamos jazendo em hûa cama 
em sua casa com a cabeça emtrapada e atada com atadurras e logo perante mim tabeliam o 
dicto juiz lhe fez pergumta se queria elle Nuno Vaasquez querellar d'algûa pesoa que lhe o 
dito mail fezera e o dicto Nuno Vaasquez deu em resposta que elle jazia muyto doemte e em 
tall ponto que nam podia fallar pêro que elle tinha pêra ello loguar e tempo e faria acerqua 
dello o que lhe bem viesse e o dito juiz mandou que escrepvese asy eu Rodrigo de Resende 
tabeliam que o escrepvi. 

E despois desto XXVIIIo dias do mees de Dezembro de mill e quynhemtos 
annos em a villa d'Almeirim Joham Vaasquez com Joham Martinz juizes em a dita villa 
d'Almeirim pergumtaram comigo tabeliam elles como enqueredores devassamente sobre o 
ferimento de Nuno Vaasquez tabeliam na dita villa estas testemunhas que se seguem as quaes 
testemunhas foram perguntadas por bem de justiça: 

Item - Joham Pirez almocreve morador na dicta villa d'Almeyrim testemunha 
jurado sobre os santos avangelhos e preguntado devasamemte sobre e per razam do ferimento 
de Nuno Vaasquez tabeliam na dicta villa se sabya quem o ferira e o que deste [foi. 2\ caso 
sabia dise elle testemunha que he verdade que quinta feira a noute que foram XXVI dias do 
dicto mes de Dezembro andando elle testemunha quantando com Fernam Pirez filho dei le 
testemunha e com Pedro Afomso almocreve e Fernand'Afomso filho do castelhano ouviram 
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chamar aque d'El Rey e nesto elle testemunha e outros abriram as portas pêra saírem fora ver 

aquello que se asi pasava e nesto emtrou nas casas onde elle testemunha e outros andavam 

cantando huum Jorge Diiz sobrinho do dito Nuno Vaasquez e trazia hua espada nua na mãao 

e após elle Jorge Diiz emtrou Francisco Palha filho de Vasco Palha com hua espada nua nas 

mãaos dizendo contra o dicto Jorge Diiz espera rapaz e nesto a molher delle testemunha 

quando viio o dito arroydo começou de perguntar por seu filho Fernam Pirez que estava na 

dieta casa cuidando que aviia algua pesoa com o dito seu filho o arroydo entam elle 

testemunha disse que se fora neste istante pêra sua casa e achara hi estar o dito Nuno 

Vaasquez ferido e d'hy a pouco entrou o dito Francisco Palha em casa delle testemunha onde 

o dicto Nuno Vaasquez estava ferido e o ajudou a coser e curar de hua grande ferida que o 

dito Nuno Vaasquez tinha pello rosto na parte ezquerda em que ouvio dizer que levara oyto 

ou dez pomtos e elle testemunha ouvio dizer ao dito ferido contra o dito Francisco Palha 

Francisco Palha fizestes mail de me fazerdes ysto sem o dito Francisco Palha a esto responder 

cousa algûa e que jerallmente elle testemunha ouvio dizer que o dito arroydo fora sobre hûa 

moça filha de Margarida Vaasquez irmaa do dito ferido morador na Ribeira da dita \fol. 2v] 

villa de Santarém a quall o dito Francisco Palha demandava e requeria pêra ter ou aver parte 

e afeiçam com ella e que do dicto caso all nam sabia. E do custume disse nihill. Rodrigo de 

Resende tabeliam o escrepvi. 

Item - Fernand'Eanes homem trabalhador morador na dita villa d'Allmeirim 
testemunha jurado sobre os santos avangelhos e perguntado devasamente pella rezam do 
ferimento do dito Nuno Vaasquez ferido que era o que do dito caso sabia disse elle 
testemunha que era verdade que quimta feira pasada que foram vinte seys dias do mes 
presente estando elle testemunha em sua casa descalço pêra se lançar elle testemunha disse 
que ouvira hyr chorrando hua moça sobrinha da molher de Nuno Vaasquez ferido e a molher 
delle testemunha quando ouvio também chorar a dita moça na rua chegara a genella e 
preguntara a dieta moça dizendo que por que chorava e que a dita moça lhe respondera que 
Francisco Palha ferira seu tyo Nuno Vaasquez e que a dita sua molher delle testemunha sayra 
a dita noute fora e fora ver o dito Nuno Vaasquez ferido e quando ella tornara pêra casa 
disera a elle testemunha que o dito Nuno Vaasquez era muito mail ferido e que a sesta feira 
seguinte elle testemunha fora ver o dito Nuno Vaasquez a sua casa onde jazya doente das 
ditas feridas em hûa cama e o dito ferido lhe comtara como o ferira Francisco Palha sobre 
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hua moça que se chamava Ylena Piriz sobrinha do dito ferido ymdo elle ferido com a dita 

moça per a rua e ymdo asi com ella o dito Francisco Palha disera a elle dito [foi. 3] Nuno 

Vaasquez e Jorge Diiz seu sobrinho que o leixasem fallar com a dita Ylena Piriz e por elles 

o nam quererem leixar fallar com ella o dito Francisco Palha levara da espada e se metera 

com o dito Nuno Vaasquez e Jorge Diiz as cuitelladas e o ferira com a dita espada em o rosto 

de hua grande ferida na maaça do rosto na parte ezquerda e que esto ouvio elle testemunha 

asi comtar ao dito ferido jazendo na cama doente e que deste caso all nam sabia e do custume 

disse nihill. Rodrigo de Resende tabeliam o escrepvi. 

Item - Perpetua Lopez molher que foy de Joham Mayoral morador no dito logo 
d'Almeirim testemunha jurada sobre os santos avangelhos e preguntada devasamente por 
rezam do dito ferimento do dito Nuno Vaasquez e perguntada que era o que do dito caso 
sabia disse ella testemunha que era verdade que quinta feira esta passada que foram XXVI 
dias do presente mes de Dezembro estando ella testemunha o dito dia a noute em casa de 
Joham Fernandez a ella testemunha a veera chamar híia moça de Margarida Vaasquez dizendo 
que fose ella testemunha la que a dita Margarida Vaasquez jazia esmorecida e nam fallava e 
ella testemunha foy a casa da dita Margarida Vaasquez e a vio jazer em cama sem poder falar 
nem dar acordo de si e entam Inês Vaasquez e sua may Isabell Gonçallvez rogaram a ella 
testemunha que lhe fosse a casa de Nuno Vaasquez chamar Ilena Pirez filha da dita Margarida 
Vaasquez e a fosse ver que jazia asi doemte e em ella testemunha sayndo de casa do dito 
Nuno Vaasquez ella testemunha e o dito Nuno Vaasquez e Jorge Diiz e a dita Ylena Piriz e 
a molher do dito Nuno Vaasquez e Micia Diiz prima [foi. 3v] de Nuno Vaasquez e imdo asi 
todos ella testemunha viio estar na rua Francisco Palha filho de Vasco Palha e indo elles asi 
todos no cabo da rua em fromte da casa de Pedro de Crasto chegou se a elles o dito Francisco 
Palha e tomou pella mãao a dita Ylena Piriz e dise que lhe queria fallar duas ou três pallavras 
e o dito Jorge Diiz primo da dita Ylena Piriz disera ao dicto Francisco Palha se vos quiserdes 
fallar com Ylena Piriz y vos a casa de sua dona e lhe poderees hy fallar e entam o dito 
Francisco Palha deitou mãao da dita moça e quisera apartar pêra lhe fallar e nesto o dito 
Jorge Diiz deitara também mãao da dita moça e a queria destender ao dito Francisco Palha 
tirando huum pêra huum cabo e outro pêra outro e quando o dito Jorge Diiz vira que lhe o 
dito Francisco Palha nam queria larguar a dita Ylena Piriz sua prima começou de chamar 
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altas vozes aqui d'El Rey e cada huum tirar de suas espadas e vendo ella testemunha que se 

travava asi o dito arroydo ella se fora pêra sua casa e que sabe que dantre elles todos três 

sayo ferido o dito Nuno Vaasquez com hua grande cuitellada pello rosto em a parte ezquerda 

e que ouvio dizer que o dito Francisco Palha o ferira e que do dito caso all nam sabya e do 

outro dise que o dito ferido era seu cunhado e do all do custume disse nihil. Rodrigo de 

Resende tabeliam o escrepvi. 

Item - Pedro de Crasto allmocreve morador na dita villa d'Almeirim 
testemunha jurado sobre os santos avangelhos [foi 4\ e preguntado devasamente pella rezam 
e ferimento de Nuno Vaasquez tabeliam de que lhe foi fecta pergunta disse elle testemunha 
que era verdade que do dito caso nam sabia outra cousa algûa somente que esta quinta feira 
pasada que foram vinte seys dias do mes de Dezembro estando elle testemunha em sua casa 
sendo ja noute elle testemunha ouvira chamar aqui d'El Rey aqui d'El Reym e sayra fora 
de casa pêra saber parte do dito arroydo e chegara a porta de Joham Afomso castelhano onde 
era o dito arroydo e vio andar omens com espadas nuas no dito arroydo e que nom sabe quem 
eram e estando elle testemunha asi junto com a casa do dito Joham Afomso Castelhano elle 
testemunha vira sayr de dentro da dita casa Francisco Palha filho de Vasco Palha de Santarém 
com hua espada nua na mãao sem com ella contender contra nenguem e que elle testemunha 
ouvio dizer pella dita villa jerallmente que dizia Nuno Vaasquez que Francisco Palha o ferira 
e asi ouvio dizer que o dito Francisco Palha ajudara a coser e curar o dito ferido e que elle 
testemunha ouvio dizer a Micia Diiz morador na dita villa d'Almeirim que o dito Francisco 
Palha ferira o dito Nuno Vaasquez sobre hua moça que se chamava Ylena Pirez filha de 
Margarida Vaasquez morador na Ribeira de Santarém e por lha o dito Nuno Vaasquez e Jorge 
Diiz seu sobrinho quererrem contrariar lhe fora aquello fecto e que deste caso mais nam sabia 
e do custume disse nihil. Rodrigo de Resende tabeliam o escrepvi. 

[foi. 4v] 
Item - Micia Diiz molher solteira filha de Joham Diiz morador na dita villa 

testemunha jurada sobre os santos avangelhos e perguntada devasamente pello ferimento e 
rezam délie e fecta pergunta que delo sabia dise ella testemunha que era verdade que quinta 
feira que foram XXVI dias do mes de Dezembro de quatrocentos LRIX annos estando ella 

Repetido no original. 
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testemunha aquelle dia ha noute em casa de Margarida Vaasquez irmãa do dicto Nuno 
Vaasquez chegara hy o dicto Francisco Palha filho de Vasco Palha e perguntara por Ylena 
Pirez filha da dita Margarida Vaasquez e a mãe da dita Ylena Pirez e Isabell Gonçalvez sua 
dona lhe tornaram em resposta que Ylena Pirez era na casa de Nuno Vaasquez seu tio a ceear 
com elle e que a esto tornara o dito Francisco Palha em resposta como nam avya hy outro 
tempo nem oras pêra a vos mandardes fora de vosa casa senam agora e que ella testemunha 
ouvio dizer ao dicto Francisco Palha eu quero ir faliar com Ilena Piriz a casa de Nuno 
Vaasquez e se me ella disser que se nam quer viir comigo fique se muito em boa ora e entam 
ella testemunha e o dito Francisco Palha foram a casa do dito Nuno Vaasquez onde a dita 
Ylena Pirez estava e esto porque lho rogou a ella testemunha a mai da dita Ylena Piriz e sua 
dona que fose la com o dito Francisco Palha chamar a dita [foi. 5] moça e lhe dise queres 
vos hir comigo pêra casa de vosa dona e de vosa mai e a dita Ylena Piriz lhe tornara que 
nam e o dito Francisco Palha dissera a dieta moçapoysficay vos muito em bo'ora que nisso 
me fazees muita mercee e entam se sayo o dito Francisco Palha de casa do dito Nuno 
Vaasquez e também ella testemunha e vyndo asi ella testemunha e o dito Francisco Palha pêra 
onde estava a mai e dona da dita llena Piriz e neste ystante e momento foram chamar a dita 
Ylena Piriz dizendo lhe que sa mai estava esmorecida e sem falia e tanto que a dita moça 
estas novas ouvio de sua may se veo logo pêra onde sua may estava e que vinha com ella 
Nuno Vaasquez seu tio e Jorge Diiz sobrinho do dito Nuno Vaasquez e Perpetua Lopez e 
Briatiz Nunez molher do dito ferido e vyndo elles asi todos com a dita moça pêra casa de sua 
may em perpasando per elle[s] Francisco Palha e ella testemunha yndo ella testemunha ja 
diante ouvio dizer ao dito Jorge Diiz nam quero e após estas palavras ella testemunha viio 
antre os ditos Francisco Palha e Jorge Diiz e ferido grande remor e revolta e entam ella 
testemunha olhou por detrás e viio Jorge Diiz que tinha na mãao hua espada nua e asi o dito 
Francisco com outra porem que ella testemunha nam viio se o dito [foi 5v] Francisco Palha 
ferio o dito Nuno Vaasquez se quem somente no dito arroydo ouvio ella testemunha dizer ao 
dito Nuno Vaasquez e asi a sua molher Francisco Palha feristes meto dito Francisco Palha 
tornara em resposta opes126 a tall nam quisera eu a vos Nuno Vaasquez senam ao rapaz de 
Jorge Diiz e que esto ouvio ella testemunha asi dizer ao dito Nuno Vaasquez e sua molher 
como dito tem porem que o nam viio ferir porquanto ella testemunha andava apegada com 

126 Sic. 
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o dito Jorge Diiz e nesto cada huum se forra pêra sua parte nam sabe ella testemunha pêra 

omde e que mais nam sabya deste caso e do custume disse ella testemunha que era prima 

com'irmaa do ferido e comadre do dito Francisco Palha e do all do custume dise nihil. 

Rodrigo de Resende tabeliam o escrepvi. 

E perguntadas asi as ditas testemunhas como dito he os ditos juizes por ser ja 

tarde nam poderam mais perguntar e me requereram que o escrepvese asi e por ser sábado 

e tarde nam podiam mais deligencia fazer e a protestavam fazer sendo mester. Rodrigo de 

Resende tabeliam o escrepvi. 

E despois desto segunda feira trimta dias do mes presente de Dezembro em a 
villa d'Almeirim Pedr'Eanes Collaço juiz em a villa de Santarém com [foi. 6] poderes de 
coregedor na dicta villa d'Almeirim comigo adiante nomeado se veo a dieta vila d'Almeirim 
a casa do dito Nuno Vaasquez ferido onde elle jazia ferido em hua cama e a cabeça e rosto 
entrapado e logo hi perante elle juiz e mim tabeliam Mestre Amrique sellorgiam desatou o 
dito Nuno Vaasquez pêra o curar ao qual Nuno Vaasquez logo tanto que foy descuberto o 
dito juiz e eu tabeliam lhe vymos no rosto a parte ezquerda hua grande cuitellada que lhe 
cortou toda a maaçã do rosto ate de cimquo ou seys pontos a quall ferida o dito Nuno 
Vaasquez disera que lhe dera o dito Francisco Palha filho de Vasco Palha e logo o dito juiz 
fez pergunta ao dito Nuno Vaasquez se queria elle querellar do dito Francisco Palha ou doutra 
algua pesoa e per o dito Nuno Vaasquez foy dito que elle estava firido e mui trabalhado da 
dita firida e que por ora elle nam querellava do dito Francisco Palha nem doutra pesoa algua 
porem que elle Nuno Vaasquez protestava de a todo tempo elle querelar do dito Francisco 
Palha e de quallquer outra pesoa ou pesoas que lhe tevessem culpa em o dito ferimennto 
dizendo e requerendo o dito Nuno Vaasquez ao dito juiz que asi o mandase tudo escrepver 
e o dito juiz mandou a mim Rodrigo de Resende tabeliam que tudo asy escrepvese e eu 
Rodrigo de Resende tabeliam d'El Rey nosso Senhor em a sua villa de Santarém que a esto 
tudo fui [foi. 6~v] presemte e o escrepvy e o dito juiz asinou e asi fez pergunta o dito juiz ao 
dito ferido se sabia algíias testemunhas alem das que erram perguntadas que do dito caso 
soubesem e elle dise que Diogo Ferrnandez seu vizinho sabia parte do dito caso. 

E logo no dito dia na dita vila d'Almeirim o dito juiz comigo tabeliam foy a 
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casa de Margarida Vaasquez may de Ilena Piriz sobre que se diz ser alevantada a dita briga 
e arroydo em que o dito Nuno Vaasquez foy ferido as quaes may e filha o dito juiz fez 
pergunta presente mym tabeliam se queriam elas ou cada hua delias querellar ou denunciar 
de Francisco Palha ou doutra algûa pesoa ou pesoas de mail ou imjuria que lhes fecta fose 
que elle juiz estava prestes pêra lhes fazer comprimento de direito e justiça e a yso era ally 
vindo e pella dita Margarida Vaasquez e Ylena Piriz foy dito que ellas por ora nam queriam 
querellar nem queixar de pesoa algûa porquanto ella Margarida Vaasquez jazia doente em Ma 
cama e que seu irmãao Nuno Vaasquez era ferido e ella doente e se nam vira com elle 
despois de seu ferimento e que despoys que se visse com o dito Nuno Vaasquez [foi. 7\ ela 
faria e requeria sua justiça e faria o que lhe bem viese asi ella como a dita sua filha e visto 
tudo pello dicto juiz mandou que se escrepvese asi tudo. Rodrigo de Resende tabeliam o 
escrepvi. 

E logo no dito dia o dito juiz como enqueredor pergumtou comigo tabeliam 

o dito Diogo Ferrnandez devasamente. 

Item - Dieguo Fernandez referido lavrador morador na dita villa d'Almeirim 
testemunha jurado sobre os santos avangelhos e perguntado devassamente pello ferimento do 
dito Nuno Vaasquez tabeliam de que lhe foy fecta pergumta dise elle testemunha que do dito 
caso e ferimento nam sabe outra cousa somente que quinta feira esta pasada que foram XXVI 
dias do mes de Dezembro desta presente era de mill e quinhentos annos elle testemunha 
estava em casa do dito Nuno Vaasquez ferido escrepvendo hua sisa e que estava hy o dito 
Nuno Vaasquez e sua molher e hua sua sobrinha que se chama Ilena Piriz e Jorge Diiz 
sobrinho do dito Nuno Vaasquez e Micia Diiz e que esto era ja noute e que em asi estando 
huum ornem batera a porta do dito Nuno Vaasquez o qual homem ele testemunha nam 
conhecera somente que o dito [foi. 7v] Nuno Vaasquez disera que era Francisco Palha e que 
o dito Nuno Vaasquez tomara hua camdea na mãao e disera por cortesia quero lhe hyr 
alomear e que nesto o dito Nuno Vaasquez viera abaixo abrir sua porta e que o dito Francisco 
Palha entrara e sobira acima onde elle testemunha e os outros estavam e tanto que o dito 
Francisco Palha chegara se fora onde a dita Ylena Piriz estava e lhe disera Ylena Piriz 
levantay vos e vyndepor aqui e hyr vos espera casa de vosa dona e entam a dita Ylena Piriz 



Apêndice Documental 112 

disera ao dito Francisco Palha que nam queria la hir que se fosse elle em bo'ora e que nesto 

o dito Francisco Palha diserapoys que asi heficay vos em bo'ora e se sayra e se fora e o dito 

Nuno Vaasquez lhe viera alomear ate baxo e que estando o dito Nuno Vaasquez em baixo 

com a dita camdea a dita Ylena Piriz e as molheres que com ella estavam se vieram abaixo 

e o dito Jorge Diiz com ellas e se sayram todos pela porta fora sem fiquar nenguem em casa 

e que entam elle testemunha se sayra também fora e se fora pella rua abaixo e foy ter a casa 

de hum Joham Piriz onde achou ja estar o dito Nuno Vaasquez ferido e tinha huum pano na 

mãao com que tinha \fol. 8\ o rosto apertado e que com elle dentro na dita casa estava 

Francisco Palha emfyando hua agulha com que o dito Francisco Palha cossera a dita ferida 

ao dito Nuno Vaasquez e que elle testemunha logo hy perguntara quem ferira o dito Nuno 

Vaasquez e que logo hy diseram estes que hy estavam que o dito Francisco Palha o ferira 

porem se asi he ou nam que elle testemunha o nam vyo ferir somente o ouvyo como dito tem 

e que do dito caso all nam sabia. 
Item - perguntado elle testemunha se sabia que antre o dito Francisco Palha e 

Nuno Vaasquez avia algum ódio e mallquerença ou rexa velha algûa dise que nam sabia mais 

do que dito tem e all nam dise e do custume dise nihil. Rodrigo de Resende tabeliam o 

escrepvi. 

A quall imquiriçam eu Rodrigo de Resende tabeliam per mandado do dito juiz 

trelladey do propreo bem e fiellmente e asiney de meu synall publico que tal he. 
[Sinal notarial] 

Documento n° 85 

[Final do séc.XV-Infcio do séc. XVI] 
Apontamentos para a reforma do foral de Alcobaça nos quais, 
a propósito de um diferendo entre o abade do mosteiro e os 
moradores do lugar, se estipulam direitos e deveres no que diz 
respeito a edifícios e objectos prisionais, presos e carceragens. 
A.N.T.T., Maço 1 de Forais Antigos (Estremadura), Doe. n° 
3, fóls. 7-8 e IO.127 

127 Trata-se de um caderno de papel de 12 fólios, a que faltam os dois primeiros. A 
numeração dos fólios é nossa. 
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"Outrosy avia ora demamda amtre o dito moesteiro e os ditos moradores 
porque o dom abade queria obriguar os ditos comcelhos que lhe pagassem os ferros e 
pryssões e as outras despesas pêra cadeados presos. E asy lhe pagasem o cacereiro que os 
avia de ter. A quall duvida nos per este nosso forall detryminamos pêra sempre desta maneira 
convém a saber que o abade que ora he e os outros seus socesores tenham casa pêra cadea 
em cada huum dos ditos lugares como se sempre teve. E per comseguymte tenham nella os 
ferros cadeas e prysões necesarias e costumadas pêra booa segurança e trato dos presos. E asy 
pagara ho cacereiro que os aja de premder e guardar. E por este respeito avera o dito 
mosteiro as cacerajens e penas das armas e os outros direitos e tributos ordenados aas 
alcaidarias e cacereiros de nossos Reynos. E se o dito abade aguora ou em alguum tempo 
nom quiser fazer as ditas despesas aa sua custa como dito he e per ese respeito seus socesores 
fique em sua escolha de o fazer na dita maneira ou leixallos ditos emcarguos aos ditos 
comcelhos. E per comseguinte leixara todollos ditos direitos e percalços ao dito oficio 
d'alcaidaria <e cacereiro > ordenados na maneira que acima se contem com os quaes os 
concelhos pagaram as ditas custas e averam inteira e livremente todollos ditos direitos. 

E no caso em que os ditos concelhos ajam de ficar com os < ditos > 

emcarguos e remdas sobreditas seram avysados os ditos abade e seus socesores que lhe leixem 

aos ditos comcelhos livremente e sem ninhuum embaraço aver pêra sy e recadar todas as ditas 

cacerajens e penas das armas e todollos outros direitos penas e coimas ao dito carguo 

d'alcaide e cacereiro ordenados e pertencentes. 

E semdo em algum tempo empedidas ou embarguadas algûas das ditas remdas 
e cousas queremos que cada huum dos concelhos omde tall caso acontecer leixem loguo e 
emcampen ao dito mosteiro e <a> seus oficiaes a dita cadea e cacereiro e nom lhe 
entregaram < porem nem daram > os ferros e prysõoes que aa custa do dito comcelho tinham 
feytos semdo prymeiramente sobre o dito caso requerido o <dom> abade ou socesor do 
moesteiro que aaquelle tempo for que cumpra o que dito he neste caso. E ávido sobre isso 
sua reposta por omde se prove que o nom quiseram comprir e manter lhe leixem e 
emcampem a dita cadea com todos seus emcarregos e asy as remdas a ysso ordenadas. 
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E porquanto os ouvidores do dito mosteiro sem certa regra levam os presos dos 

ditos lugares ao castello do dito mosteiro decraramos nam se deverem la de levar nenhuuns 

pressos salvo aquelles de que soomente perteencer o conhocimento ao dito ouvydor duramdo 

o tempo de seu juizo peramte elle e nam doutra maneira. E defendemos ao ouvidor e 

ouvidores que forem nos ditos coutos que o cumpram asy so pena d'emcorrerem por cada vez 

em cinquoenta cruzados a meatade pêra a chancelaria da comarqua e a outra pêra quem o 

acusar".128 

Documento n° 86 
[Fin. do séc. XV-Iníc. XVI (?)] - Lisboa 
Regimento da alcaidaria das sacas dado por El-Rei a Lopo 
Álvares de Moura, fidalgo de sua Casa e alcaide-mor das sacas 
no Algarve e nas comarcas de Entre Tejo e Guadiana e Além 
Guadiana [s/dl. 
A.N.T.T., Maço Io de Leis sem data, Doe. n° 45. 

[foi 1] 
"Nos El-Rey fazemos saber a vos Lopo Alvares de Moura fidalguo de nosa 

Casa e alcaide moor das sacas no Regno do Alguarve e comarquas d'Antre Tejo e Odiana e 

Alem de Odiana que este he o regimento e maneira que avemos por noso serviço que tenhaaes 

pêra nos servir no dito oficio e asy os alcaides pequenos das vilas e lugares do dito Regno 

e comarquas o quaal queremos que vos [e] elles cumpraaes e guardes daquy em diante sem 

nele mais aderdes nem mingoardes do que per elle decraramos e mandamos. 

Primeiramente queremos e mandamos que nenhuuns alcaydes mores 
coregedores ouvidores juizes e alcaides pequenos e outras quaaesquer justiças oficiaaes e 
pesoas de qualquer calidade que sejam que nam metam mãao nem entendam per si nem per 
outrem em nenhuua cousa que a dyta alcaidaria das sacas pertença que contra este regimento 
seja sob penna de qualquer] dos sobreditos que o contraire fizerem pagar cinquoenta 
cruzados d'ouro pêra nos nos quaaes loguo havemos por condanados os que comtra elle forem 
e mays seram emprazados que a certo tempo per vos asynado pareçam em nosa Corte a dar 

128 Este último parágrafo está no fólio 10 (numeração nossa). 
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rezam porque nam conpriram noso mandado e do dito emprazamento e dia do parecer nolo 

farees loguo saber per auto pubrico pêra delle sermos certo. 

Mandamos aos juizes das vilas e lugares da dita comarqua e Regno que na 

devasa que em cada huum anno mandamos tirar sobre os juizes e oficiaes que acabam de 

servir seu armo pregunte se sabem algflas pesoas que pasaram gaado ou outras cousas defesas 

pêra fora de nosos Regnos e este capytolo preguntaram sob as penas da < nosa > ordenaçam 

que acerca desto damos aos que nam preguntam os capitolos todos quando asy tiram as ditas 

devasas. E as pesoas que per ella acharem culpadas prenderam nam seendo porem fydalguos 

nem cavaleiros porque as taaes pesoas queremos que nolo façam saber. E alem desto daram 

os ditos juizes em rol ao alcayde das sacas os ditos culpados pêra os aver d'acusar segundo 

a forma deste regimento. 

[foi. lv] 
Vos mandamos que requeiraes aos juizes de qualquer vila desa comarqua e 

Regno que mandem aos tabeliães delia que vos dem em rol per elles asynados todolos 
pasadores que acharem culpados nas devasas inquirições e autos que tyverem pêra saberdes 
se ha hy nelas alguuns culpados em pasagens e os averdes d'acusar segundo forma deste 
regimento. 

Queremos e mandamos que os culpados nas ditas devasas e inquirições que 
sobre os pasadores se tiram venham responder perante os juizes dos lugares per que asy 
pasarem as ditas cousas defesas posto que neles nam vivam e morem em outras vilas e lugares 
por alongados que sejam dos per que asy pasaram as ditas cousas defesas. 

E tamto que asy presos teverdes os ditos culpados demandallos es judicialmente 
fazendo pitiçam contra eles decrarando em ella as culpas em que pelas ditas inquirições for 
achado pedindo aos juizes da dita vila que sejam condanados nas penas em que encorreo 
segundo nosas ordenações e regymento e os ditos juizes ouvindo as partes convosco e 
recebendo lhe sua defesa que de direito seja de receber procedera pelo feito em diamte e vos 
darres as inquirições e qualquer outra prova que contra eles teverdes os quaaes juizes sygam 
os termos ordenados e asy a elles recebendo suas comtraditas as partes as que forem peraa 
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receber segundo ordem de juizo daram sentença como lhe parecer direito e justiça e 
qua\[quer] que das129 partes que for condanada poderá apelar se quiser da sentença que os 
ditos juizes derem e mandamos aos ditos juizes que lha recebam e lha dem pêra os juizes dos 
nosos feitos pêra as despachar como for direito e justiça. E se a sentença for dada em favor 
da parte e quiser estar por ella em tall caso apelares [foi. 2] vos por nosa parte. E quaalquer 
das ditas apelações sera entregue aos juizes de nosos feitos como dito he e pêra ha despachar. 

Porque somos emformado que muitas pesoas compram gaado aos lavradores 
e criadores delle dizendo que o querem vender e tratar com elle pelos lugares de nosos 
Regnos e despoys de o asy terem o vendem ou levam fora deles avemos por bem e 
defendemos e mandamos que nenhua pesoa de qualquer condiçam que seja nam conpre 
nenhuum gaado pêra o tornar a revender salvo aquelas pesoas que se obrigam em cada huum 
luguar dos ditos nosos Regnos a o cortar e este nam poderá mais comprar que aquela copia 
que asy for obrigado da qual levara certidam dos juizes vereadores procurador e feita pelo 
scripvam da camará ou per tabeliam pubrico da dita vila em que decrarara quanta he ha dita 
obrigaçam pêra poder livremente comprar o dito gaado e quaalquer pesoa que sem seer 
obrigado conprar qualquer gaado queremos que emcora130 em penna de pagar anoveado o 
gado que asy comprarem. E asy seja obrigada a esta pena a pesoa que comprar mays gado 
que haquele que for obrigado a cortar em cada huum lugar131. E esta mesma pena avera 
quem vender o dito gaado sem carta dos concelhos onde asy forem os gaados as ditas pessoas. 

Item - nos praz porque somos enformado que pastores castelhanos por virem 
ganhar sua vida a nosos Regnos se lhe pagam suas soldadas em gaado o que he azo de o 
pasarem e com elle outro alem do que asy ganham que daqui em diamte nenhuas pesoas lhes 
nom pagem suas soldadas senam em dinheiro ou em cousas que nam sejam defesas destes 
Regnos e quaalquer pastor que receber sua soldada no dito gado avemos por bem que o perca 
posto que o nam pase e quem lho der outro tanto. E esto queremos e mandamos que se 

129 Repete: das. 
130 Riscadas as seguintes palavras : nas penas em que emcorrem aqueles que compram porcos 
pêra revender. A continuação da frase foi acrescentada, pela mesma mão, na margem direita. 
131 Riscadas as palavras: a qual pena sera perderam o gaado que asy compraram em dobro. 
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cumpra inteiramente. 

[foi. 2v] 

Item - avemos por bem e mandamos que qualquer estrangeiro que nestes 

Regnos viver posa comprar aquele gaado que pêra sua lavoyra lhe seja necesario e mais nam 

o qual comprara no lugar onde viver posto que nam tenha carta de vizynhança e quaalquer 

que o comtrairo fezer e lhe for provado queremos que encorra na pena dos pasadores. 

Item - queremos que nenhuuns gaados de Castela que vierem pastar a estes 

Regnos nom andem pastando a menos de cinquo legoas ademtro do dito estremo e se menos 

quiserem andar que os mayorays e pastores dem fyança abastante a nam pasarem com os ditos 

gaados fora de nosos Regnos sem serem vistos e comtados peramte vos e o contador dos ditos 

gaados estando hy e se nam estever hy perante o portageiro e estando todos no lugar perante 

todos querendo o dito portajeiro hy estar. E esta maneira se terá asy na entrada como na 

sayda do dito gado a qual sayda sera pelo meesmo porto por omde entrarem e fazemdo o 

comtrairo desto os mayoraes e pastores queremos e mandamos que percam todos seus gaados 

e que sejam presos e ajam a pena que ordenada for aos pasadores de cousas defesas destes 

nosos Regnos pêra outros.132 

Item - seres avisado que ao tempo da entrada dos pasadores e gaados dos 

Regnos de Castela pêra os nosos e asy dos nosos pêra os de Castela sejam por vos e pelos 

ditos oficiaaes contados como dito he e escriptos pelo escripvam muy verdadeiramente pelo 

meudo e asentado asy em resysto pêra da tornada se per elle ver se cada huum mete ou tira 

mays ou menos do que foy contado e resystado em maneira que todo se faça justamente e 

como devee e quando acharem e se provar que levam mays perde lo a e averam as penas dos 

pasadores 133. 

132 Na margem esquerda deste Item: que parece que nem a V legoas nem mais demtro no 
Regno nom devem nenhuuns gaados de Castella vir pastar nam sendo vacus nem ovelhuuns 
somente ovelhas meirynhas. 
133 Na margem esquerda: que parece que nom devem de emtrar nenhuuns senam semdo 
ovelhas meyrinhas ou boys de carretas. Como se vê pela presente anotação marginal, trata-se 
mais de um comentário e de um acrescento, uma nota, do que, como acontece frequen
temente, de um resumo do Item. 
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{fol. 3] 
Item - porque quando alguuns gaados vêem a pastar a estes nosos Regnos e 

neles parem e seus donos délies ou pastores pagam o dizimo e alguns outros direitos das 

crianças que asy ca nacem a dinheiro e nam em gaados avemos por bem e mandamos que os 

dizemos dos ditos gaados que asy ca nacerem se pagem em gaado e nam a dinheiro sob pena 

dos senhorios ou donos das defesas ou outras pesoas a que pertencer perderem o dito dinheiro 

em tresdobro que asy receberem das quaaes penas avera a metade quem os acusar e a outra 

metade pêra nosa Camará134. 

Item - em cada vila ou lugar do estremo que seja porto ordenado avera 

comtador dos gados e escripvam os quaaes seram dados per nosas cartas e averam por seu 

trabalho tamto huum como o outro dos donos dos gaados que asy contarem asy da entrada 

como da saida de nosos Regnos e de cada cento de carneiros e de ovelhas ou de qualquer 

outro gaado meudo levaram quatro reaes brancos e por este respeito do mais e do menos e 

de gaado vaquaril de cada cento levaram dez reaes e asy por este respeito do mays e do 

menos. 

Mandamo[j] ao dito comtador e ao escripvam que escrepvam todolos boys que 
pela dita vila e porto entrarem dos Regnos de Castela pêra estes nosos com caretas quantos 
sam e de que synaes e cores pêra saber e ver a tornada délies se seram mais do que metem 
e os que asy os nam escrepverem ou meterem mays do que trouxeram ou troucaram huuns 
por outros por cada hua destas cousas sejam perdidos e asy se entenda ysto nos que de nosos 
Regnos entrarem pêra Castela com carreta. E ysto somente se entendera nos lugares dos 
portos e asy o ver dos oficiaaaes e [foi. 3v] o dito comtador e escripvam pela conta e 
escriptura que fezerem dos ditos boys de carretas na maneira que dito he levaram de cada 
cento de boys outros dez reaes como do outro gaado vacum e asy estes seram obrigados a 
tornar por omde entram e faram escriptos na maneira que com o outro gaado avees de teer 
e nam o fazendo que encorram seus donos na pena dos pasadores contheudos nas ordenações 
e capitolos de cortes. 

134 Na margem esquerda: das ovelhas meirinhas parece que se lhe deve tornar o dizimo e 
quallquer outro direito em dinheiro e os outros gaados nam... [uma palavra ilegível]. 
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Item - se alguuns pasadores ou outras pesoas pasarem destes Regnos pêra 

outros algflas cousas defesas aos quaaes vos nam poderes resystir por vos pêra serem presos 

e tomados com as ditas cousas segundo forma deste noso Regimento e ordenaçom em tal caso 

feita mandamos aos coregedores desas comarquas e Regno e aos oficiaaes e pesoas que vos 

da nosa parte requererdes que loguo com diligencia e sem nenhûa tardança mandem convosco 

e vãao em pesoa se comprir aasy pêra esto como pêra outra qualquer provisam e execuçam 

de cousa que pertença a voso oficio que o cumpram 13S e façam inteiramente a cada huum 

dos sobreditos que o asy nam comprirem avemos por bem que encorra na pena de cinquoenta 

cruzados d'ouro pêra vos alcayde ou oficial das sacas que tal requerimento fezer e alem desto 

nos lhe daremos por elo aquela pena que nos bem parecer e segundo o caso requer. E pêra 

desto seremos136 certo tomares estormento pubrico de como o dito requerimento fezestes e 

de como foram a ello negregentes e esta pena nam queremos que se entenda nos coregedores 

nem nos alcaides mores porem encomendamos lhes que pêra semelhantes casos vos dem todo 

favor e ajuda que poderem e como o fazem nolo fares saber. 

\fol.4\ 
Item - nos praz que qualquer pesoa que vos descobrir onde estam algíias cousas 

defesas pêra pasarem pêra fora de nosos Regnos sem nosa lecença sendo per vos achada per 

seu descobrimento e ordem que pêra yso der aja pêra sy a terça parte das ditas cousas sendo 

tomadas no paso segundo per bem de nosas ordenações se devem perder. 

Ordenaçam 
Item - ordenamos e poemos per ley e ordenaçom geral que nam seja 

nenhuum tam ousado de qualquer condiçam que seja que dos ditos nosos Regnos tire nem 
mande tirar nem pasar os ditos gaados dos ditos nosos Regnos pêra fora délies nem dem pêra 
ello azo favor ajuda nem comsymtymento sem nosa licença e qualquer que for achado a fazer 
o comtrairo e lhe for verdadeiramente provado seja loguo preso e perca o dito gaado em 
tresdobro e asy qualquer outra cousa defesa que pasar sendo escudeiro e dahy pêra baixo pela 
primeira vez pague o dito gaado em tresdobro como dito he e pela segunda vez anoveado e 

Riscado: dos sobreditos. 

Sic. 
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as pesoas em que couber açoutes sejam açoutadas nos lugares onde asy l37 pasarem as ditas 

cousas defesas e as outras seram degradadas pêra alem por dous anos e pela segunda vez por 

três anos e esto aalem da pena eivei em cima contheuda e esta meesma pena averam os que 

derem ajuda e favor a se pasarem os ditos gaados e cousas defesas ou o nam tolherem se 

poderem sendo lhe provado. E os alcaydes mores pela primeira vez avemos por bem que 

pagem anoveado todo aquelo que pasarem e serem degradados por dous anos pêra alem e pela 

segunda vez pagaram as ditas noves em dobro e seram degradados pêra alem por quatro anos. 

E estas penas queremos que sejam a metade pêra quem os acusar ate fym do proceso e a outra 

metade pêra nosa Camará. 

\fol. 4v] 
E este regimento mandamos que se asente nos livros das camarás dos lugares 

desa comarqua e Regno pêra que seja notereo138 a todos geralmente o que per elle 

mandamos que daquy em diante se faça do qual regimento dares o trelado em pubrica forma 

aos alcaydes das sacas do dito Regno e comarqua e nam husem mays dos que atee ora teem 
139 

os quaaes cobrarees a vosa mãao e os romperees soomente per este que vos ora 
novamente damos com alguuns enadimentos que ouvemos por noso serviço se porem nelle. 

Porem vos mandamos que vos provejaaes sobre os alcaides pequenos das sacas 
desa comarqua e Regno e tenhaaes cuydado de saber como husam dos ditos ofícios e se 
guardam e cumprem este regimento como nele he contheudo e se achardes que alguum ou 
alguuns deles fazem o comtrairo do que per este regimento mandamos que se faça per este 
vos damos noso poder e autoridade que os posaaes sospemder dos ditos ofícios e se forem 
cavaleiros seram presos sobre suas menajens quando o caso requerer e as culpas em que os 
achardes o merecerem as quaaes nos primeiro farees saber e de hy pêra fundo sejam presos 
em ferros e vos tanto que o dito alcayde errar ou fezer cousas em que quebre este regimento 
per que o devaaes de sospender ou prender vos com os juizes e oficiaaes da vila domde ho 
[foi. 5] alcayde for sospemdido enlegee hûa pesoa que sirva o dito oficio que a vos parecer 

137 Riscado: forem. 
138 Sic. 
139 Riscado: mandamos. 
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e seja pêra ello pertemcemte e vos faze nos saber com deligencia os casos em que o tal 

alcayde encorreo ou errou por que ho sospendestes e mandastes prender todo per auto pubrico 

pêra vos mandarmos o que ajaaes de fazeer acerca de seu livramento. E per este mandamos 

aos tabeliãaes dos lugares desa comarqua e Regno que façam as escripturas e emprazamentos 

e autos que lhe \per] vos forem requeridos por noso serviço de graça e sem nenhum enteresse 

sob pena de perderem os ofícios os quaaes loguo averemos por dados a quem nosa mercê for. 

Feito em Lixboa." 

Documento n° 87 

1500, Jan., 2, Beja 
Certidão de como o lavrador Afonso Nunes, de Beja, prendera 
um castelhano, moço de soldada, por ter roubado três cabeças 
de gado e as ter vendido a um carniceiro da vila. O ladrão, 
que já fora castigado em Castela por outros furtos, acabou na 
forca. 
A.N.T.T., Corpo Cronológico, Parte 2a , Maço 3, Doe. n° 2. 

m- n 
"Saibham quamtos este estormento de certidão virem como no ano do 

naciimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mill e 14° quinhentos anos aos dous dias do mes 
de Janeiro em Beja peramte Valemte Gonçalvez escudeiro da Casa d'El Rey nosso Senhor e 
juiz por Sua Alteza com alçada em esta mesma pareceo Afomso Nunez lavrador morador na 
Corte dos Nicollaos e disse ao dicto juiz que elle prendera e levara peramte elle juiz presso 
huum Joham Castelhano o quall fora presso per elle e enforcado por se achar que fora ladrão 
que furtara dous bois e hOa vaca pello quall fora enforcado em esta villa e porquanto elle 
queria hir requerer a Sua Alteza a mercê que faz aos que prendem os ladrões que lhe 
mandasse dar huum estormento de como ho elle prendera. E visto pello dicto juiz seu 
requerimento mandou vinr perante sy o auto da prissão do dicto Joham e tamto que pressente 
fora fezera pergunta ao dicto Afonso Nunez se queria o dicto estormennto com o auto da 
prissão do dicto Joham Castelhano e o dicto Afomso Nunez disse que si. Ho quall auto ho 

140 Riscado: IIIILR. 
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trellado \fôl. iv] delle de verbo ha verbo he tall como se ao deamte segue: 

Anno do nacimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mill e IUT LRIX anos 
aos vimte e quatro dias do mes de Junho que foi dia de Sam Joham despois de comer Valemte 
Gonçallvez escudeiro d'El Rei nosso Senhor e juiz com alçada em esta mesma por Sua Alteza 
mandou chamar a mim tabeliam a sua poussada per Estevão Affomso homem do alcaide e 
com elle juiz estavam demtro em sua poussada huum Affonso Nunez morador em termo desta 
dita villa lavrador da Corte dos Nicolaos e estava hi Garcia Lossa castelhano carniceiro 
hobriguado a este concelho e outrosi estava hi reteudo e presso huum homem mancebo 
castelhano e loguo ho dito Affomso Nunez disse ao dicto juiz que era verdade que esta sesta 
feira que ora passou que foram vimte dias do pressente mes elle achara menos da malhada 
homde hamdava guado seu e doutros seos vezinhos huum boy e hua vaca e que parecendo 
lhe que alguum seu vezynho lhe trazeraa as ditas resses ao curall do concelho se veera 
embora delia \fól. 2] caminho desta villa e que loguo tamto que a ella cheguara se fora ao 
dito curall e hachara ho dito seu boy decepado e outro de huum seu vezynho que se chama 
Dominguos Pirez filho de huum Pedr'Eanes de que huum Luis Lourenço Nicollao seu 
vezynho morador na dita corte tem carrego e quanto ha dita sua vaca que loguo soubera que 
ao sábado seguinte este que hora passou fora morta e cortada e estas reses ouvera ho dito 
Garcia Lossa carneceiro que pressemte estava e que elle Affomso Nunez como asy soubera 
todo e vira estar os ditos boys no dito curall do concelho e ouvera de todo emfformação 
porque ja trazia pressunção sobre ho dito castelhano presso porque ho conhecia e morara hi 
por soldada com ho dito Luis Lourenço alguuns dias e sabia a terra elle se metera em busca 
delle por esta villa e ho achara em hua rua e porque o dito castelhano quando asi [o] vira se 
enffiara e torvara muito elle Affomso Nunez affirmara em sua vomtade que ho dito castelhano 
furtara as ditas resses e lançara loguo mãao delle e ho prendera [fól. 2v] e ho trouveera presso 
ao dito juiz e que lhe requeria que ho preguuntasse e ho proveesse com justiça. E visto pollo 
dito juiz seu dizer e requerimento e querendo sobre todo fazer comprimento de justiça fez 
loguo perguunta ao dito Garcia Lossa que donde ou de quem ouvera os ditos bois e vaca que 
lhe asi erão achados em seu poder e ho dito Garcia Lossa disse que era verdade que ho dito 
castelhano presso que estava pressemte veera ha elle e lhe dissera que tinha huas vinte vacas 
que se lhe queria comprar algùas delias e que elle dissera que si. E que estando neste 
concerto ho dito castelhano se fora e que ao dito sábado trouvera a esta villa os ditos dous 
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boys e vaca e hos metera no curall do concelho e ho141 fora buscar e que despois delle veer 
as ditas resses se concertaram ao preço e lhe dera por ellas dous mill e cem reaes e loguo hi 
outrosy pareceo hi Gonçalo de Nabaes estamte ora em esta villa e trouve ao dito juiz huum 
cinto preto com hua bolssa çarrada posta no dito cinto e disse ao dito juiz que ho dito 
castelhano comia com outros homens de tra- [fól. 5] -balho que hamdavam a seguar em sua 
cassa e que hi estevera dizemdo que tinha huas vimte vacas e que queria vender alguas delias 
aos carniceiros e que ahinda estevera tomando dous homens e dava dinheiro pêra lhas ajudar 
a trazer e despois lhe viira trazer dinheiro e comprar huum gibão preto de fustão e hua saya 
azull e comer e beber e fazer grande despesa e que elle mesmo Gonçalo de Nabaes dissera 
que ouvesse vergonha que pois sabia ganhar o dinheiro que ho gardasse. E que o dito presso 
lhe dera a gardar ho dito cinto com dinheiro que trazia na bolssa. E despois de todo esto assi 
passar ho dito juiz fez pergunta ao dito castelhano presso que como havia nome e donde era 
naturall e elle disse que avia nome Joham e que era naturall de Fomte Vigana (?) e lhe fez 
perguunta que se vendera ao dito Garcia Lossa carniceiro hos ditos dous bois e vaca e pello 
dito preço como elle dezia e ho dito presso disse que si era verdade como ho dito Garcia 
Lossa dezia que elle lhe vendera as ditas três resses e pollo dito preço de dous mill e cem 
reaes que delle recebera e o dicto juiz lhe fez \fôl. 3v] outrosi preguunta que se conhecia ho 
dito Affomso Nunez que ho asi prendeo disse que nam e que nunca ho vira dizemdo esto com 
huum rostro baixo e muito torvado que em nenhua maneira o dito juiz nom podia tirar falia 
delle. E mais lhe fez pergunta ho dito juiz que domde ouvera hos ditos dous bois e vaca que 
asi vendera ao dito carniceiro e sobre estas perguuntas ho dito juiz fez com elle muita pratica 
porque elle se cerrava e nom queria dizer nada nem fallar e porque apretava com elle e que 
todavia fallasse e respondesse as preguuntas que lhe fazia ho dito presso disse que era verdade 
que furtara os ditos dous bois e vaca na dita terra e Corte dos Nicollaos (laquelle cabo d'aliem 
da ribeira de Terges e asi ho affirmou por três vezes que ho dito juiz ho perguuntou e ho dito 
juiz lhe fez mais preguunta se as ditas resses eram do dito Afonso Nunez disse que nom sabia 
se eram suas nem cujas eram soomente que as apretara de outro muito gado e as trouvera a 
esta villa este sábado que ora passou. E outrosi lhe fez o dito juiz perguunta se foram alguns 
com elle no dito furto pêra lhe ajudar a trazer as ditas resses disse que nam \fól. 4] senam 
elle soo e mais lhe fez o dicto juiz [pregunta] se conhecia o dito Affomso Nunez disse que 

Riscado um s no final da palavra. 
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nam porque ho dito Affomso Nunez lhe dezia que si conhecia e que nam neguasse a verdade 
porque elle morara com ho dito Luis Lourenço seu vezynho e se dava por muito seu amigo 
delle Affomso Nunez ho dito reo presso se çarrou e nom dezia nada nem ho querer dizer sem 
embarguo que ho dito juiz ho preguuntou por muitas vezes e mais lhe fez perguunta ho dito 
juiz se tinha elle presso alguum embarguo aos ditos boys que ja estavam decepados ou 
dinheiro délies e da vaca ser entregue ao dito Afonso Nunez e ao dito Dominguos Pirez seus 
donos disse que nom tinha nenhuum embargo e o dito juiz lhe fez mais perguunta que os dous 
mill e cem reaes que lhe o dito Garcia Lossa dera das ditas resses que fezera délies. Disse 
que comprara ho dito gibão e saya e camissas e comera e bebera e que ja nom tinha senam 
ho dinheiro que dera a guardar ao dito Gonçalo de Nabaes ho quall dinheiro loguo foi tirado 
da dita bolssa que estava no cinto e eram IIIF e oitemta reaes em vinteens e alguns meyos 
vinteens hos quaes ho dito juiz deu em garda ao dito Gonçalo de Nabaes e em outra bolssa 
que elle trazia em outro cinto que [fói. 4v] trazia cengido trazia dous vinteens e meo e huuns 
poucos de ceitiis e depois de esta deligemcia ser fecta ho dito juiz fez pergunta ao dito presso 
se tinha hordeens. Disse que nam e foy loguo buscado e nom trazia coroa aberta e então ho 
mandou ha cadea homde foi entregue a Estevam Gonçallvez cacereiro e loguo nessa hora 
porque ho dito juiz foi certefficado que com ho dito presso foram outros dous homens com 
elle no dito furto e lhe ajudaram a trazer o dito guado e que como ouviram dizer que ho dito 
Joham era presso se foram e hiam caminho de Serpa ho dito juiz e eu dito tabaliam e ho dito 
Gonçalo de Nabaes e outros dous homens moradores no termo desta villa que tomamos no 
caminho a cavallo fomos após elles e na metade do caminho os tomamos e trouvemos pressos 
e foram entregues ao dito cacereiro e ho dito juiz lhe fez perguunta se tinham ordeens. 
Disseram que nam e foram vistos e nom traziam coroas abertas e lhe fez loguo preguuntas 
por bem de justiça ao casso necessárias e se foram com ho dito presso no dito furto das 
resses. Disseram que si que elle lhe[sl dera dinheiro por que fossem com elle nom sabendo 
\fól. 5] que o guado era furtado. E asi disseram todo respondendo a huas perguuntas que ho 
dito juiz fez esmioçadamente segundo he comteudo neste termo abaxo escripto loguo outrosi 
da vinda que veemos [ho] dito juiz mandou buscar ho dito Joham presso se tinha orelhas e 
tinha cortadas as pomtas delias da parte de cima e disse loguo respomdendo a hua preguunta 
que lhe o dito juiz fez por bem de justiça que as ditas orelhas lhe foram cortadas per justiça 
em Xarez de Fronteyra per huum gibão de fustão preto que deziam que furtara e ho dito juiz 
mandou a mim tabaliam que asi escrepvesse todo. Pêro Rodriguez tabeliam este escrepvi e 
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asiney de meu sinall raso e outrosi ho dito juiz asinou aqui este auto e trelladado como dito 

he ho dito Affomso Nunez pedio ho dito estormento com ho trellado délie e com a fee de 

mim tabaliam de como ho dito Joham por ello morera na forca e ho dito juiz lho mandou asi 

dar e eu tabaliam dou de mim fee que ho dito Joham morreo na forca por ho dito furto do 

quall eu fui escripvam. Testemunhas: Martim Vasquez tabaliam e Joham de Pedrosso e 

Fernam Vasquez alcaide e outros. E eu Stevam Lopez tabaliam em ha dita villa por Sua 

Alteza que este estormento escrepvi [fól. 5v] e dey per mandado do dito juiz e por verdade 

ho assiney de meu próprio sinall que tall he 

[Sinal do tabelião]142 

PagoLXXreaes".143 

Documento n° 88 

1500, Fev., 5, Mourão 
O Doutor Pedro Jorge, do Desembargo Régio e com alçada na 
comarca de Entre Tejo e Guadiana, manda tirar auto da 
desobediência cometida por Dona Beatriz, esposa do alcaide-
mor do castelo de Mourão, ao abrigar um jugitivo que o 
meirinho e seus homens perseguiam por ser acusado de um 
homicídio. O auto inclui inquirição de testemunhas acerca do 
sucedido. 
A.N.T.T., Corpo Cronológico, Parte 2a , Maço 3, Doe. n° 6. 

m n 
"Auto que fez por mando do Doutor Pêro Jorge acerqua da prissam de huum 

Joham Lourenço Abrill morador em Mouram. 

Anno do nacimento de Nosso Senhor Jhesus Cristo de mill e quinhemtos anos 
cinquo dias do mes de Fevereiro em a villa de Mouram saimdo da missa o doutor Pêro Jorge 

142 Parece incluir a respectiva assinatura, de que só aparecem claramente as letras iniciais st. 
143 Na capa, em letra setecentista: Parte 2a, Maço 3, Doe. 2, N. Sue. 211. Copia de huma 
certidão que contem o crime per que foy prezo e enforcado Joaõ Castelhano. Feito em Beja. 
A 2 de Janeiro de 1500. 
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do Dessenbargo d'El Rey noso Senhor que ora per seu mandado amda com allçada em esta 
comarqua d'Amtre Tejo e Odianna cheguou a elle Estevam Afomso homem que serve com 
Fernam da Vide meirinho e lhe disse peramte mim Joham Fraguosso escripvam da dita 
allçada e outros muitos que hy com elle estavam que ho dicto meirinho ficava a porta do 
castello da dicta villa de Mouram porque fora corendo após Joham Lourenço Abrill que 
traziam em roll por se dizer que era cullpado em twua morte e que ho dicto Joham Abrill se 
metera dentro no dicto castello e que ceraram loguo as portas que lhe fazia asy saber ho dicto 
meirinho por bem do que o dicto doutor aballou loguo do adro [da dic]ta144 igreja homde 
estava e se foy \fól. Iv] caminho da praça e mandou a mim escripvam e a Francisco Farzam 
chanceler da correiçam que fossemos ao dicto castello e que eu escripvam dissesse da parte 
do dicto senhor e da sua a dona Breatiz mulher de Diogo de Mendonça que no dicto castello 
estaa e tem a menistraçam e chaves delle porque o dicto Dioguo de Mendonça alcaide-mor 
he em Lixboa que leixasse prender o dicto Joham Abrill e emtreguasse loguo ha o meirinho 
e que se ho asi nom fezesse que lho ouve[sse] por presso em seu poder e mãaos da parte delle 
Doutor por bem do que loguo fomos asy anbos ho dicto chanceler e eu escripvam e em 
cheguamdo a porta do dicto castello achamos o dicto Fernam da Vide estar hy e eu lhe 
preguntey se mandara alguém a porta da traiçam e ele disse que la estavam homens seus e 
mandou loguo o dicto Estevam Afomso que hia com nosco e outro que se fossem la pêra hos 
outros e que levassem lanças e em cheguando a porta do dicto castello se acabava de çarar 
que sairá huum moço ou moça de dentro eu fal[ey] loguo e disse como ally hiamos [o] [fól. 
2] dito chanceler e eu nomeando me por meu nome e carguo e disse que disesem a dieta 

dona Breatiz que ho dicto doutor nos mandava a ella com huum requado e assi como ho disse 
haquesta vez asi ho disse outras muitas a hfluas molheres que [pella] abertura de hûuas tavoas 
pareciam pella escada (?) e janellas ouvindo me filhas da dita dona Breatiz e irmãas e 
donzellas segundo diziam que eram homeens que a dieta porta estavam e Joham Faleiro 
escudeiro morador em a dieta villa que ella tinha mandado chamar e nunqua mais nos abriram 
nem tornaram com reposta e quamtas vezes ho disse que ally estava e nesto chegaram Joham 
Vieguas e Joham Teixeira e lhe mandaram dizer per pessoas que pêra isso chamaram em 
como estavam ally e que lhes mandasse abrir porque elles emtrariam soos e lhe queriam dizer 

144 O canto inferior direito do caderno tem o suporte parcialmente desfeito, motivo porque 
algumas palavras são ilegíveis. 
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coussas de serviço seu e de Diogo de Mendonça e nom lhe abriram nem tornavam com 
reposta aquellas ha que ho elles diziam. E asy estivemos todos per espera segundo Deus e 
minha conciencia dous terços de hfla ora e enfim abri[ram] as portas e disseram que a 
senhora \fól. 2v] mandava que todos emtrassem e fomos asi atee salla e na porta que vem das 
camarás pêra a salla estava em pee a dita dona Breatiz e outras muitas molheres e em 
cheguando eu escripvam lhe disse que avia muito tempo que aly estávamos e que sua mercee 
nos devera mandar abrir ou requado e ella disse que jazia em sua cama e que entam se 
levantara e ho soubera. E porem lhe disse o que me ho dicto doutor mandou que lhe disesse 
e como lhe mandasse entreguar ho dicto Joham Abrill que estava dentro em aquelle castello 
e ella disse que me requeria que eu ho buscasse e se o achasse que ho mandasse prender e 
eu lhe disse que nom tinha mandado pêra ho buscar sobre tamto tempo quanto avia que estava 
a porta salivo que pois ho nam mandava emtreguar que lho avia por parte do dicto senhor e 
do Doutor por presso em seu poder e mãao pois tinha ho mando do castello e ella disse que 
ele asy como emtrara no dicto castello asy se sairá e que nom sabia [fól. 3] delle que se o eu 
achasse que ho prendesse que ella nom sabia ali que me fazer e enfim eu disse que lho avia 
por presso em seu poder como dito he. E ella disse que de como requeriam que ho buscasem 
lhe desem huum estromento e eu disse que ho mandasse pedir ao dicto Doutor a que eu hiria 
dar comta de todo como se pasava e com esto me sai e leixey porem ho dicto meirinho a 
porta do castello e a outra porta estavam hos seus homens e vim ao dicto Doutor e lhe dey 
comta de todo peramte o dicto chanceler e elle disse que chamassem ho meirinho e os homens 
que escussado era buscar huum homem sobre mill tempos d'espaço pêra ho poder soterar e 
que eu escripvam escrepvesse todo com acordo do chamceler e eu Joham Fragosso que esto 
escrepvi diguo a Francisco Farzam chanceler que todo esto he verdade que se asy passou 
como no dicto auto se contem e nom me alenbra mais como dicto he. Francisco Farzam 
chanceler esto escrepvi. 

[fól. 3v] 
E depois desto aos XIIII dias do mes de Fevereiro nas poussadas de mim 

escripvam e chanceler adiamte nomeado Pêro Martinz como enquiridor per mandado do dito 

Doutor preguntamos as testemunhas seguintes: 

Item - Fernam da Vide meirinho da dieta coreiçam testemunha jurado aos 

samtos avangelhos e preguntado pollo auto que se fez por mandado do Doutor Pêro Jorge 
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acerqua da prissam de huum Joham Abrill que ho dicto meirinho quisera prender que lhe todo 

foy leudo e feita pregunta disse elle testemunha que era verdade que elle trazia em roll ao 

dicto Joham Louremço Abrill da villa de Moura que se dizia ser cullpado na morte de huum 

homem e porque o elle nom conhecia e huum homem que serve com elle lhe disera que ho 

conhecia e que entam lhe dissera Pois amostray mo porque ho prenderemos nom lhe dizendo 

porque e que ho dia comthudo no dicto auto elle testemunha estava com o dicto doutor detrás 

da igreja de Santa Maria de Mouram e que em estando asi ouvira chamar j/ó/. 4] huum 

homem que com elle serve que se chama Francisco de Torres e disera Senhor diz Hestevam 
Afonsso que ho homem que lhe tendes encomendado que passa agora por a praça he que 

entam fora pêra o prender e elle fora fugindo por fora da villa e elle e quatro homens que 

com elle hiam e mais o caminheiro desta allçada foram após elle atee se elle meter no castello 

da dicta villa e que entam elle meirinho como viram que estava dentro mandara a dous 

homens que se fossem por a porta da traiçam e nom leixassem sair ninguém e que emtam 

mandara huum homem dizer ao dicto Doutor como quisesse prender o dicto Joham Louremço 

Abrill e que se acolhera aa fortelleza e que estava ally que lhe mandasse dizer o que faria e 

que mandara a Joham Fraguo[so] escripvam e a mim chanceler honde elle dicto meirinho 

estava a porta do dicto castello e ali nom disse mais salivo quamto esteve ally a porta do dicto 

castello ate abrirem a porta e que segundo lhe parecia que estevera a porta do dicto castello 

primeiro que abrissem dous terços d'ora e que entam abriram \fól. 4v] a porta e que elle 

testemunha preguntara se hiria dentro he que Joham Fraguosso escripvam lhe disera que nom 

era necesario que esperasse a dieta porta ate ho dicto Doutor ho mandar hir e que estevera 

asi a dieta porta ate que lhe o dicto Doutor mandou dizer que se viesse e ali nom disse. 

Framcisco Farzam esto escrepvi. 

Item - Estevam Afomsso homem que serve com ho dicto meirinho testemunha 
jurado aos samtos avangelhos e preguntado pello dicto auto disse ele testemunha que era 
verdade que estando elle testemunha na praça da dicta villa de Mouram por lhe ho dito 
meirinho dizer que pois conhecia Joham Lourenço Abrill que se ho visse que lho prendesse 
ou fizesse saber e que estando elle na dieta praça vira o dicto Joham < Lourenço > U5 Abrill 
he que entam mandara chamar ho dicto meirinho por huum Francisco de Torres he que entam 

Riscado: Rodriguez. 
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viera o dicto meirinho e foram após [fól. 5] elle por derredor da villa e que elle testemunha 
hia de diamte do dicto meirinho e dos outros homeens e fora após elle atee se meter demtro 
de huum camto de huua tore que esta sobre a porta da fortalleza e que hentam tornara por 
detrás e que achara ho dicto meirinho e que perguntara ho dicto meirinho Que nom ho 
tomastes e que elle testemunha lhe disera Nom pude que se acolheo ao castello e que entam 
lhe disera ho dicto meirinho que fosse dizer ao dicto Doutor como ficavam a porta do castello 
e que entam ho dicto Doutor mandara entam Joham Fraguosso e a mim chanceler e escripvam 
adiamte nomeado e que entam fora com nosco atee [a] porta do castello honde estava ho dicto 
meirinho e que em cheguando a elle lhe disera ho dicto meirinho que se fosse a porta da 
traiçam honde estavam os outros e tomassem lanças e nom leixassem sair ninguém e que 
entam fora honde estavam os outros a porta da traiçam e se pusera em cima de huum 
momturo allto e que naquillo sairá ho dicto [Joham]146 Lourenço Abrill em pelote com huua 
[fól. 5v] corda na mãao de linho allcanene e três homeens com elle convém a saber ho filho 
do portageiro e outros nom conhecia com espadas e capas e ho viram coreer amtre ho muro 
e a barbaquam e que entam lamça[ra] a corer e disera contra ho dicto Joham Lourenço Abrill 
Nom vos aveys de hir e que como cheguara homde ho dicto Joham Abrill levava vomtade de 
se lançar elle vollvera he tornara por detrás e os três homeens que com elle vinham 
começaram as pedradas a elle testemunha. E ali nom disse. Francisco Farzam esto escrepvi. 

Item - Joham de Lyanho homem que serve com ho dicto meirinho testemunha 
jurado aos samtos avangelhos e preguntado pelo dicto auto que lhe foy leudo elle testemunha 
[disse] que outra coussa nom sabia salivo que ho dia comtheudo em ho dicto [fól. 6\U1 auto 
elle testemunha fora com ho dicto meyrinho pêra prender huum homem que elle testemunha 
nom conhecia e que foram após elle atee se meter no castello e que entam ho dicto meirinho 
lhe mandara a elle e a outros que se fosem a porta da trahiçam do dicto castello e que 
estiveram a dieta porta obra de huua mea ora atee que ho mandaram chamar e estamdo asi 
vira lançar de cima da porta da traiçam hua pedra comtra huum Estevam Afomso homem que 
serve com ho dicto meirinho. E ali nom disse. Francisco Farzam esto escrepvi. 

146 O canto inferior esquerdo do caderno, em papel, está destruído por humidade, como já 
foi referido. 
147 Repete: em ho dicto. 
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Item - Francisco de Torres homem que serve com ho dicto meirinho 

testemunha jurado aos santos avangelhos e perguntado pello dicto auto que lhe foy leudo disse 

elle testemunha que ho dia comthudo em ho dicto auto elle testemunha estava na praça da 

dicta villa de Mouram com huum Estevam Afomsso outrosi homem que serve [com ho] dicto 

meirinho e que estando [fól. 6v] asy ho dicto Estevam Afonsso lhe dise pêra hir chamar ao 

meirinho corendo que esta na igreja com ho doutor que venha loguo que esta [ajquy ho 
homem que me encomenda e que venha loguo e que hentam foram todos e acharam jaa ho 

dicto homem que asy hiam pêra prender fora de toda a villa e que foram após elle atee que 

se meteo no castello e fortalleza da dicta villa e que entam viera Estevam Afomsso homem 

que serve com ho dicto meirinho ter com elles que vinha da porta do dicto castello por que 

hia de diamte e disera comtra o meirinho Jaa se meteo demtro e que en[tam] que lhes 

mandara ho dicto meirinho que fosem a porta da traiçam e que nom leixasem sair ninguém 

por a dieta porta. E que estando asy a dieta porta dera brados ho dicto Estevam Afomsso que 

estava mais afastado délies e disera Acudy aquy que ho deytampor a barbaquam e que entam 

acorera elle e que vira três ou quatro homens [fól. 7] e que nom hos conhecia. E que asy 

estiveram ally atee que ho mandaram chamar com hos outros. E que lhe parece que estariam 

hûua ora. E ali nom disse. Francisco [Farzam] esto escrepvy. 

E tirada asy a dieta imquiriçam como dicto he ho dicto Doutor mandou que 

se nom preguntasem mais testemunhas porquanto lhe nom parecia necessário e mandou que 

se trelladasse e çarasse e asellasse pêra ho enviar a Sua AUteza. Francisco Farzam esto 

escrepvy. 
Pago148" 

148 No fólio 7v e na mesma letra, podem ler-se algumas anotações do chanceler: Pagou nihil 
com a assinatura Francisco Farzam por baixo; bem como um sumário do documento, em 
posição invertida: Auto que foy tirado em a villa de Mouram de dessobidienaa que Dona 
Breatiz molher de Diogo de Mendonça allcaide mor em a dicta villa fez. Na capa do caderno, 
em tetra coeva, pode ler-se: que ysto se veja a Rolaçam. E em letra provavelmente do século 
XVIII- Parte 2a Maço 3, Doe. 6, N° Sue. 215. Copia de hum Auto mandado fazer pelo Dr. 
Pedro Jorge sobre a prizão de João Lourenço Abril morador em Mourão. Feyto em a dieta 
villa. 5 de Fevereiro de 1500. 
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Documento n° 89 

1501, Mar., 4, [Lisboa] 
Rol do pagamento aos homens do alcaide de Lisboa, correspon
dente ao mês de Fevereiro de 1501, enviado pelo Governador 
da Casa do Cível, D. Álvaro de Castro, a João Rodrigues 
Mascarenhas, encarregado de tais pagamentos. 
A.N.T.T., Corpo Cronológico, Parte 2a , Maço 3, Doe. n° 
87.149 

m n 
"Rooll do pagamento dos homeens d'El Rey que servyram com o allcayde o 

mes de Fevereiro pasado deste anno de mill e quinhentos e huum. 

Item - primeiramente Lopo Sanchez que serve com a justiça e ha mantimento 

dobrado - mill reaes150; 
Item - Gonçalo Ribeiro - quinhentos reaes; 
Item - Álvaro Galego - quinhentos reaes; 
Item - Joham Carvalho - quinhentos reaes; 
Item - Joham Pardo Galego - quinhentos reaes; 

[fôi Iv] 
Item - Joham Lopez Galego - quinhentos reaes; 
Item - Lopo Rodriguez Galego - quinhentos reaes; 
Item - Joham Afomso - quinhentos reaes; 
Item - Reessende Galego - quinhentos reaes; 
Item - Fernam Rodriguez - quinhentos reaes; 
Item - Joham Rodriguez - quinhentos reaes; 
Item - Estevam Neto - quinhentos reaes; 

[fól- 2] 
Item - Jorge Fernandez - quinhentos reaes; 

149 Um rol semelhante para o mês de Março, datado do dia 2 de Abril de 1501, pode 
encontrar-se na Parte 2a do Corpo Cronológico, Maço 4, Doe. n° 6. 
150 No fim de cada item, do lado direito do fólio, repete-se a quantia. 
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Item - Afoonso Vaazquez e Diogo Rodriguez e Pêro Sanchez e Lopo Galego 

que sam os quatro homeens apropriados ao alcayde que servyram o dicto mes quinhentos 

reaes cada huum - dous mill reaes; 

Joham Rodriguez Mazcarenhas trautador e pagador dos mantimentos dos 
desenbargadores e oficiaees da Casa do Civell d'El Rei nosso Senhor ou a quem esse carrego 
tever: Dom Álvaro de Castro do Conselho do dicto Senhor e governador da dicta casa vos 
mando que dees e paguees aas pessoas contheudas em este rooll atras conthudo as contias em 
elle decraradas que ham d'aver de seu mantimento ordenado do mes de Fevereiro pasado do 
ano deste rooll que serviram e veenceram o dicto mantimento e pagando lhe per este presente 
com seus asinados mando da parte do dicto Senhor que vos levem em conta e despesa os 
dinheiros do dicto rooll em o quall monta em soma ao todo nove mill reaes. Fecto aos quatro 
dias de Março. Pêro Gonçallvez o fez. Ano de mill Ve e huum. 

[Assinado:] 
HO GOVERNADOR"151 

Documento n° 90 

1501, Abr., 1, Lisboa 
Rol de pagamentos ao carcereiro da cidade de Lisboa, André 
Gonçalves, aos seus cinco guardas e aos três "ministros da 
justiça" que com ele servem, relativo a Março de 1501, e 
ordenado por D. Álvaro de Castro, Governador da Casa do 
Cível, a João Rodrigues Mascarenhas. 
A.N.T.T., Corpo Cronológico, Parte 2a , Maço 4, Doe. n° 1. 

"Joham Rodriguez Mazcarenhas tractador e pagador dos mantiimentos dos 
dessenbargadores e oficiaees da Casa do Civell d'El Rei nosso Senhor ou a quem esse carrego 
tever: Dom Álvaro de Castro do Conselho do dicto Senhor e Governador da dicta Casa vos 
mando que dees e paguees a Andre Gonçallvez carcereiro pêra elle e Joham do Peso e Joham 

151 Trata-se de um caderno de papel de dois fólios. A seguir a cada item figura a assinatura 
do próprio, ou um sinal e a assinatura de alguém por ele. 
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Preto e Joane Anes e Joham Valente e Gonçalo Fernandez que som os cinquo guardas que 
com elle servirom ho mes de Março passado dous mill e quinhentos reaes que ham d'aver de 
seu mantimento ordenado do dito mes de Março que servirom e venceram o dito mantimento 
aa rezom de 500 reaes por mes cada hûua guarda. E assim lhe darees e pagarees mais 
novecentos reaes do mantimento do dito mes que ham d'aver Nicolaao Rodriguez e Fernam 
Lourenço e Rodrigo Afonso ministros da justiça a rezom de trezentos reaes por mes cada 
huum ministro. E pagando lhe per este presente com conhecimento do dicto cacereiro mando 
da parte do dicto Senhor a seus contadores que vos levem os dictos dinheiros em conta e 
despesa. Fecto ao primeiro dia do mes d'Abrill. Pêro Gonçallvez o fez. Ano do nacimento 
de Nosso Senhor Jesus Cristo de mill Ve e I anos. 
[Assinado:] 

HO GOVERNADOR 

Eu Andre Gonçallvez escudeiro d'El Rey nosso Senhor e seu carcereyro em 
a cadea desta cidade diguo que he verdade que receby de Joham Rodriguez Mazquarenhas ho 
dinheiro que he contheudo neste alvará. E porque he verdade asyney aqui aos três dias 
d'Abrill de 1501152 anos. 
[Assinado:] 

ANDRE GONÇALLVEZ"153 

Documento n° 91 
1501, Abr., 14, [Lisboa] 
Nuno Gonçalves Maracote, ouvidor e desembargador da Casa 
do Cível, atesta ter recebido, das mãos de João Rodrigues 
Mascarenhas, os seis mil reais correspondentes ao seu 'man
timento' dos três primeiros meses de 1501. 
A.N.T.T., Corpo Cronológico, Parte 2a , Maço 4, Doe. n° 9. 

152 Está 15001. 
153 Trata-se de um caderno de 12 fólios de papel, que inclui recibos relativos a todos os 
meses do ano: o de Outubro é dirigido a Pêro de Fontoira, cunhado de André Gonçalves 
Bandarra, o de Novembro a Afonso Valente e o de Dezembro a Afonso Vasques (embora a 
assinatura de quem recebe pertença a Afonso Valente). 
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"Eu Nuno Gonçallvez Maracote ouvidor e desembargador d'El Rei nosso 

senhor na sua Casa do Civel confesso teer recebydos seys mill reaes de Joham Rodriguez 

Mazcarenhas de meu ordenado mantimento e isto do primeiro quartel convém a saber de 

Janeiro Fevereiro Março da era de quinhentos e huum annos. E por verdade fiz e asyney este 

de minha mãao a XIIII dias d'Abril da sobredicta era. 

[Assinado:] NUNUS" 

Documento n° 92 

1501, Jul., 17, Lisboa 
Rol dos pagamentos aos Desembargadores da Casa da Suplica
ção, correspondentes ao segundo quartel de 1501, enviado pelo 
Regedor desse tribunal, Dom Fernando Coutinho, Bispo de 
Lamego, a João Rodrigues Mascarenhas, encarregado de tais 
pagamentos. 
A.N.T.T., Corpo Cronológico, Parte 2 a , Maço 4, Doe. n° 
125.154 

"Joham Rodriguez Mazcarenhas que ora teemdes carreguo do pagamento dos 

desembargadores d'El Rey nosso Senhor: Dom Fernando Coutinho Bispo de Lameguo do 

Conselho do dito Senhor e Regedor da sua Cassa da Sopricaçom etc. vos mando que paguees 

a estes dessembargadores abaixo scriptos as comtias que cada huum tem em seu item as 

quaaes lhes montam aveer de seus mantimentos hordenados do seguundo quartell deste anno 

presemte de mill e Ve e huum per esta guissa convém a saber: 

- a mym Bispo Regedor vymte e huum mill e dozentos e cinquenta reaes155; 
- Item - ao Chamceler Moor quinze mill e trezemtos e cinquoemta e oyto 

reaes; 
- Item - ao Bispo da Guarda quinze mill reaes; 

154 O documento está escrito em pergaminho. 
155 À direita do fólio, em cada item, repete-se a quantia em números romanos. 
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- Item - a Dom Amrrique Coutinho quimze mill reaes e esto por aver huum 

alvará d'El Rey que lhe aprouve que ouvesse dous messes posto que os servidos nom tinha; 

- Item - ao Doctor Gonçalo d'Azevedo quimze mill reaes; 

- Item - ao Vigário de Tomar quimze mill reaes; 

- Item - ao Licenciado Rui da Graam quinze mill reaes; 

- Item - ao Doctor Joham Pirez quinze mill reaes; 

- Item - ao Doctor Fernam da Mizquita quimze mill reaes; 

- Item - ao Licenciado Aires d'Almadaa quimze mill reaes; 

- Item - ao Licenciado Pêro de Gouvea quimze mill reaes; 

- Item - ao Doctor Joham Façanha quatorze mill e Ve reaes; 

- Item - ao Doctor Martim Pinheiro corregedor do crime quinze mill reaes; 

- Item - ao Bacharell Joham Cotrim corregedor do civell quinze mill reaes; 

- Item - ao Doctor Diogo Lopez de Carvalho honze mill e dozentos e La reaes; 

- Item - ao Doctor Joham Vaasquez da Porta Nova honze mill IP L* reaes; 

- Item - ao Licenciado Lopo d'Afomso Seca homze mill e dozentos e LB reaes; 

- Item - a Joham Fernandez Godinho homze mill IP L reaes; 

- Item - ao Doctor Rodrigo Homem homze mill e dozentos e L" reaes; 

- Item - ao Doctor Joham Cardosso homze mill e IIe L reaes; 

- Item - ao Doctor Francisco Cardosso homze mill IIe L reaes; 

- Item - ao Doctor Joham Lopez do Carvalhal homze mill IIe L reaes; 

- Item - ao Licenciado Joham de Bragaa homze mill e dozentos e Ltt reaes; 

- Item - ao Doctor Álvaro Fernandez homze mill e IIe L reaes; 

- Item - ao Doctor Estevam Corrêa homze mill e dozentos e La reaes; 

- Item - ao scripvam dos feitos d'El Rei mill e oytocentos reaes. 

Porem vos mando que façaaes muy boo pagamento aos dictos dessembar-
gadores das contias acima scriptas asy como cada huum teem em seu item. E per este roll 
com seus contos mando da parte do dicto Senhor a seus contadores que vollos levem em 
comta. Fecto em Lixbooa aos XVII dias do mes de Julho. Francisco Diaz o fez. Anno de 
nosso Senhor Jesus Cristo de mill e Ve huum. 
[Assinado:] 

BISPO REGEDOR". 
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Documento n° 93 
1502, Fev., 28, Lisboa 
Rol do pagamento dos 'mantimentos ' respeitantes ao primeiro 
quartel do ano anterior aos magistrados e oficiais da Casa do 
Cível. 
A.N.T.T., Corpo Cronológico, Parte 2a , Maço 5, Doe. n° 
118. 

[foil] 
"Roll do pagamento dos desenbargadores e ofíciaees da Casa do Civell d'El 

Rei Nosso Senhor do primeiro quartell do anno de mill e quinhentos e huum anos156 

Item - Primeiramente o senhor Dom Álvaro de Crasto governador deste primeiro quartell 
viinte e huum mill e duzentos e cinquoenta reaes 

Item - o Doutor Vasco Ferrnandez chanceler quatorze mill e setecentos e cinquoenta reaes 
convém a saber os dez mill ordenados ao oficio da chancelaria e os quatro mill 
setecentos e cinquoenta reaes 

Item - o Doutor Lopo d'Arca desenbargador nove mill e quinhentos reaes 
Item - o Doutor Diogo de Lucena desenbargador dez mill reaes 
[foi. Iv] 
Item - o Doutor Gonçalo Meendez desenbargador oito mill e setecentos e cinquoenta reaes 
Item - o Doutor Álvaro Gonçallvez d'Alforo desenbargador sete mill e quinhentos reaes 
Item - o Doutor Fernam Vaasquez de Caminha sobrejuiz sete mill e quinhentos reaes 
Item - o Doutor Afomso Armes sobrejuiz sete mill e quinhentos reaes 
Item - ao Licenciado Fernam Rodriguez sobrejuiz sete mill e quinhentos reaes 
Item - ao Licenciado Diogo de Graam sobrejuiz sete mill e quinhentos reaes 

{foi. 2] 
Item - o Bacharell Joham Rodriguez Cordeiro sobrejuiz sete mill e quinhentos reaes 
Item - o Bacharell Antonio Diiaz sobrejuiz e corregedor da Casa sete mill e quinhentos reaes 
Item - ao Doutor Luis Teixeira desenbargador e ouvidor seis mill reaes 
Item - a Nuno Gonçallvez Maracote ouvidor seis mill reaes 

156 À direita de cada rubrica é repetida a quantia a pagar em numeração romana. 
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Item - ao Bacharell Luis Alvarez Ferreira prometor da justiça seis mill reaes 
Item - a Eitor Lanprea solicitador dos fectos da justiça mill e cinquoenta reaes 

[foi. 2v] 
Item - a Joham da Lagea meirinho da Casa e escripvam da justiça157 d'anballos ofícios mill 

e novecentos e quarenta e nove reaes 
Item - a Joham da Nova alcaide três mill reaes 
Item - a Pêro Tavares escripvam d'alcaidaria setecentos e onze reaes 
Item - a Pêro Coelho alcaide dos montes mill e oitocentos reaes 
Item - a elle pêra os três homeens que com elle servem a trezentos reaes cada huum por mes 

dous mill e setecentos reaes 
Item - a Bertolameu Rodriguez escripvam d'alcaidaria dos montes mill e quarenta e huum 

mill158 reaes 

mn 
Item - a Pêro Simoez porteiro da Rolaçam novecentos reaes 
Item - a Pedre d'Alvarez porteiro d'ante os sobrejuizes seiscentos reaes 
Item - Álvaro de Tomar porteiro d'ante os sobrejuizes seiscentos reaes 
Item - a Francisquo de Gouvea porteiro d'ante os sobrejuizes seiscentos reaes 
Item - a Jurdaam Alvarez porteiro d'ante os ouvidores seiscentos reaes 
Item - a Pêro Gonçallvez requeredor dos presos novecentos reaes 

Joham Rodriguez Mazcarenhas trautador e pagador dos mantimentos dos 
desenbargadores e oficiaees da [foi. 3v] Casa do Civell d'El Rei Nosso Senhor ou a quem 
esse cargo tever: Dom Álvaro de Castro do Consselho do dicto senhor e governador da dieta 
Casa vos mando que dees e paguees aas pesoas conthudas em este rooll atras escripto as 
contias em elle decraradas que ham d'aver de seus mantimentos ordenados do primeiro 
quartell do ano de mill e quinhentos e huum annos que serviram e venceram os dictos seus 
mantimentos. Pagando lhes per este presente com seus asiinados mando da parte do dicto 
senhor a seus contadores que vos levem os dictos dinheiros conthudos no dicto rooll em conta 

Riscada a palavra: oficios. 

Sic. 
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e despesa em que montam em soma ao todo cento e cinquoenta e huum mill e duzentos reaes. 
Fecto em Lixboa aos XXVIIIo dias do mes de Fevereiro. Pêro Gonçallvez o fez. Ano de mill 
e Ve e II annos. 
[Assinado:] HO GOVERNADORH!59 

Documento n° 94 
1503, Jan., 17, Almeirim 
Afonso Pires e João Rodrigues, moradores em Santarém, 
recebem uma certidão notarial provando que prenderam um 
ladrão numa estalagem de Almeirim. 
A.N.T.T., Corpo Cronológico, Parte 2a , Maço 7, Doe. n° 4. 

[fól. 1] 
"Saybham os que [este] estromento de fee e certydam dado per autoridade de 

Justyça virem que aos XVI dias do mes de Janeyro de mil e quynhentos e três annos em a 
vylla d'Almeyrym perante Diogo Fernandez e Afomso Fernandez juizes hordenayros em a 
dieta vylla pareceoo Afomso Pirez e Joham Rodriguez moradores em a vylla de Santarém e 
disseram aos dictos < juizes > que lhes requeryam da parte d'El Rey nosso Senhor que lhes 
mandasse dar huum estromento de fee e certydam de como elles dictos Afomso Pirez e Joham 
Rodriguez prenderam huum ladram160 que os dictos juizes prenderam o dia d'antes 
porquanto fora preso por ladram por lhe serem achados em puder dous escravos de furto 

139 Em baixo, em números do tempo: CU mil IT I. Seguem-se anotações arquivísticas mais 
tardias. 

Possuimos igualmente o rol dos pagamentos respeitantes ao segundo e terceiro 
quartéis do mesmo ano. Começando pelo do segundo (A.N.T.T., Corpo Cronológico, Parte 
2a , Maço 5, Doe. n° 116, redigido em Lisboa, em 26 de Fevereiro de 1502), trata-se de um 
documento praticamente igual ao que acabamos de transcrever, com as seguintes diferenças: 
no segundo Item, os 4.750 reais atribuídos ao doutor Vasco Fernandes são polia coronica que 
leixou. No foi.2, o doutor Luís Teixeira é referido apenas como ouvidor e o bacharel António 
Dias como sobrejuiz. O rol do terceiro quartel tem a mesma data do anterior (é o N° 114 do 
mesmo Maço) e, em relação ao texto que aqui se copia, tem somente o primeiro acrescento 
que assinalámos para a segunda lista de pagamentos. 
160 A palavra foi escrita com emendas, riscada e depois repetida correctamente. 
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como elles juizes bem sabyam porquanto lhes era necessareo o dicto estromento pêra por elle 
requererem o que lhes compria a El Rey nosso Senhor. E vysto per os dictos juizes seu 
requerymento mandaram vyr presente sy as testemunhas que hy estavam quando elles dictos 
requerentes prenderam o dicto ladram convém a saber Jorge Diaz homem solteyro estante no 
dicto logar e Isabell Fernandez molher [fól. Iv] de Joham Estrom (?) castelhano estalagadeyro 
na dieta vylla as quaees testemunhas se concertaram e diseram que era verdade que cando ho 
dicto ladram chegara a sua cassa que trazia comsyguo dous escravos pretos e que pedia de 
comer e que sendo elle comendo que vyeram hy o dicto Afomso Piriz e Joham Rodriguez e 
que pediram huum quartylho de vynho e que o beberam e que nysto que chegara hy huum 
homem que se dizia que avya nome Diogo Machado morador em Lyxboa que dezia que hum 
dos dictos dous escravos ella161 seu e que em chegando que vyra estar o dicto seu escravo 
e que dyse que quem trouxera ally aquelle escravo que era seu e que o dicto ladram disera 
que elle se vyera com elle de Lixboa e que o dicto Machado dysera Vos homeem avees de dar 
conta deste meu escravo e deste outro que aquy esta. E que entam o dicto dono de hum dos 
dictos escravos se chegara pêra par do dicto ladram que estava comendo sendo ja hy os dictos 
Afomso Pirez e Joham Rodriguez com armas e tendo ja cercado o dicto ladram a re
querymento do dicto Affomso Pirez e Joham Rodriguez e que entam disera o dicto dono do 
escravo Vos homeem avees d'estar [fól. 2] preso da parte d'El Rey noso Senhor. E que asy 
viram esto os sobredictos Afomso Pirez e Joham Rodriguez com suas armas d'arredor dellee 
tendo jaa easy preso e que entam elles testemunhas dyseram aos sobredictos que o leyxasem 
acabar de comer e que elles estyveram asy com suas armas ate que elle comeo e que em 
acabando de comer que o dicto Afomso Pirez tirara [a] espada e disera que se nam bulyse 
daly senam que o mataryam e que os juizes estavam ja hy e que Diogo Fernandez juiz disera 
a Guylhelme Dias alcayde que hy veo per mandado do dicto juiz que o levase a cadea. E que 
entam o dicto Afomso Rodriguez deytara mão délie e asy o dicto alcayde e que o levaram a 
cadea da dieta vylla. E visto per os dictos juizes o dicto das testemunhas e como per seus 
ditos asynaram que os dictos Afomso Pirez e Joham Rodriguez e o dicto Diogo Machado 
foram os que primeyro deram avyamento como se o dicto ladram prendese a requerymento 

Sic. 
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do dicto Afomso Rodriguez162 que o primeyro com o dicto Joham Rodriguez trouveram a 
prisam e per seus requerymentos dos sobredictos todos três foy preso mandaram a mim 
tabeliam que lhe dese asy de todo huum estromento publico com suas autorydades como per 
elles era [fól. 2v] pedido. Testemunhas que estavam Vasco Fernandez lavrador morador a par 
da Barqua e Pêro Coutynho e Fernand'Eanes e Afomso Annes Cabycalvo. Dizendo mais a 
dita Isabell Fernandez testemunha que quando os ditos Afomso Pirez e Joham Rodriguez 
quyseram levar [o] preso fora da casa que ella lhe dysera que o nam levasem porque o dicto 
homem nam avya d'yr fora do logar porque no logar avya hy juizes e justyças e que entam 
diseram elles que pois hy avya juizes que elles se hyriam aos juizes e que o mandasem levar 
a cadea e que asy o dizia per juramento que tomara e autos. E eu Nuno Vaasquez publico 
tabeliam por El Rey noso Senhor em a dicta vylla que este estromento de fe e dictos de 
testemunhas per autorydade de justyça fiz e escrepvy e de meu publico [sinall] asyney que 
tall he. 

[Sinal notarial] 
Paga com caminhos e mandados dos juizes Ra reaes163" 

Documento n° 95 
1504, Jun., 26/Set., 9, Viseu 
Antão de Gouveia, cavaleiro da Casa do Rei e juiz pela Rainha 
com alçada em Viseu, tira inquirição de testemunhas e formula 
queixas contra os fidalgos João Gomes de Abreu, Pedro Gomes 
de Abreu e Lourenço Soares, moradores naquela cidade. 
A.N.T.T., Corpo Cronológico, Parte 2a , Maço 8, Doe. n° 94. 

[foi. 1] 

"Saybam quantos este estormento virem como no anno do nascymento de 
Nosso Senhor Jesus Cristo de mill e quinhentos e quatro annos XXVI dias do mes de Junho 

162 Trata-se de um lapso evidente do tabelião, que deveria ter escrito Afomso Pirez. 
163 Anotações arquivísticas posteriores: Parte 2, Maço 7, Doe. 4, N. sue. 790. Certidam 
requerida por Antonio Pires e João Roiz sobre huma prizão, que tinhão feito. Feyta em 
Almeyrim. 17 de Janeyro de 1503. 
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na cidade de Viseu nas pousadas d'Antam de Gouvea cavaleiro da Casa d'El Rey nosso 
Senhor e juiz com allçada pella Raynha nossa Senhora em a dieta cidade estando elle juiz hi 
disse e mandou a mym tabeliam que fosse as casas da morada da senhora Dona Isabell Soarez 
morador na dieta cidade e dissese a dieta senhora e a seus fdhos convém a saber Joham 
Gomez d'Abreu e Pêro Gomez d'Abreu e Lourenço Soarez que lhes queria elle juiz fallar e 
dizer allgûas cousas la em casa da dieta senhora presente o senhor Fernam Soarez fidallgo 
da Casa d'El Rey nosso Senhor e seu irmão da dieta senhora e tyo dos sobredictos que ora 
estava na dieta cidade e esto por bem e serviço de Deus e de Suas AUtezas d'El Rey e da 
Raynha nossos Senhores e bem da sua justiça e a paz e aseseguo da dieta cidade e moradores 
delia e que também asi o dissese ao dicto senhor Fernam Soarez que pousava em casa da 
dieta senhora sua irmãa pedindo lhe que lhe aprouvesse querer estar ao que dicto he. E logo 
eu tabeliam fuy a casa da dieta senhora Dona Ysabell honde achey a dieta senhora e asi o 
dicto Fernam Soarez seu irmão e lhes disse todo o que suso dicto he e elles diseram que lhes 
aprazia muito de todo e que o dicto juiz poderia la ir quando 1M quisese porque estariam 
prestes e teriam hi os sobredictos senhores Joham Gomez e Pêro Gomez e Lourenço Soarez 
[foi. Iv] pêra todos estarem hii juntos e eu Joham Coelho esto escrepvi. 

E despois desto logo no sobredicto dia a tarde o dicto juiz mandou chamar a 
mym tabeliam e a Rui Gonçallvez outrosi tabeliam da dieta cidade a sua pousada honde elle 
juiz estava e nos disse como elle juiz queria ir a dizer allgûas cousas por bem de justiça e paz 
e assesseguo da dieta cidade aos sobredictos senhores que nos mandava da parte de Suas 
Alltezas que fosemos la com elle juiz e tentasemos bem em todo o que se la passase e nas 
pallavras que elle juiz la dissesse e asi em quallquer coussa que se la passase pêra de todo 
fazermos auto e todo escrepvermos por bem de justiça e serviço de Suas Alltezas. E logo o 
dicto juiz e tabeliães com elle partiio e foy dentro as casas da morada da dieta senhora Dona 
Ysabell honde ja estavam juntos a dieta senhora e seu irmão Fernam Soarez e bem asi os 
dictos senhores Joham Gomez d'Abreu e Pêro Gomez d'Abreu e Lourenço Soarez os quaees 
logo todos se apartaram com o dicto juiz e tabeliães em hua camará da dieta senhora e logo 
o dicto juiz lhes disse que elle juiz era ally vindo pêra lhes dizer allgûas cousas por serviço 
de Deus e de Suas Alltezas e por paz e asseseguo da dieta cidade dizendo lhes logo que elles 

Repete: Quando. 
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sabyam como aviia ja easy huum anno que elle juiz estava na dieta cidade por juiz e como 
a tiinha posta atee gora em muita paz e em justiça e asseseguo e que ora a elle juiz era dicto 
que elles dictos Joham Gomez e Pêro Gomez e Lourenço Soarez começavam de fazer [foi. 
2] allguas cousas na dieta cidade que nom eram serviço de Deus nem de Suas Alltezas d'El 
Rey e da Raynha nossos Senhores as quaees elle juiz por ora metia debaixo dos pees e nom 
queria nellas entender posto que de todas ja tevesse fectos autos. E porem lhe pediia por 
mercee e requeria da parte de Deus e de Suas Altezas que daqui por diante nom quisesem 
fazer semelhantes cousas e estevesem e follgasem como fidallgos e nobres e nom fezesem 
mail nem sem rezam a pessoa allgûua e vivessem onestamente e como se délies esperava e 
fazendo elles ou cada huum délies o que nom deviam que elle juiz tornaria a ysso com 
aquella vara da justiça que de Suas Alltezas tiinha como fosse seu serviço e bem de justiça 
e que aliem dello ho noteficaria e faria assim saber a Suas Altezas pêra lhes dar aquele 
castigo que merecesem segundo no caso ou cassos coubesse. E que deste requerimento e 
noteficaçam que lhes asi faziia tomaria por testemunhas a dieta senhora e seu irmão e a 
senhora Dona Tareyja irmãa dos sobredictos que presentes estavam que lhe fose deste todo 
testemunhas. E mandou aos sobredictos tabeliães que o escrepvessem asii e pediio com todo 
este estormento o quall foy tirado do propio auto que esta asinado per os ditos tabeliães e por 
verdade e eu Joham Coelho tabeliam da Raynha nossa Senhora em a dieta sua cidade de 
Viseu que este estormento escrepvi e aqui meu sinall fiz que tall he. 

[ Sinal do tabelião] 

[foi. 3] 
Saybam quantos este estormento virem como no anno do nascymento de Nosso 

Senhor Jesus Cristo de mill e quinhentos e vinte e quatro annos XXIX dias do mes de Julho 
na cidade de Viseu nas pousadas d'Antam de Gouvea cavaleiro da Casa d'El Rey nosso 
Senhor e juiz com allçada pella Raynha nossa Senhora em a dieta cidade estando elle juiz hi 
logo perante elle juiz pareceo Paullo Rodriguez escudeiro prioste do Cabiido da See da dieta 
cidade e disse que andando oge neste dia certa prata sua em pregam que trazia Afomso Lopez 
Maduro homem da justiça por certo dinheiro em que fora condanado pello contador desta 
cidade e que elle fora a praça veer como se lhe vendiia a dieta prata e para veer se daria 
allguum remedeo como se lhe nam vendese por serem três taças boas e que achara hii seer 
asentados Joham Gomez d'Abreu e Lourenço Soarez seu irmão fidallgos e que o dicto Joham 
Gomez d'Abreu lhe disera que queria veer se elle Joham Gomez avya de levar a dieta prata 
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se elle Paullo Rodriguez e que huum délies a avya de levar pêra sua casa dizendo esto porque 
elle Joham Gomez tinha j a lançado nella e lançava e que emtam elle Paullo Rodriguez se fora 
a Diogo do Rego que ora estava em logo de contador e lhe requerera que mandasse ao dicto 
Joham Gomez d'Abreu que nom lançasse na dicta prata por seer parte principall que aviia 
d'aver os sete mill reaes em que elle Paullo Rodriguez fora condanado. E que o dicto 
contador mandara logo chamar per elle Paullo Rodriguez a Fernand'Afomso escripvam das 
sisas o quail estava [fol. 3v] hii asentado no poyall das casas do Tocho honde siia o dicto 
Joham Gomez e que em o elle Paullo Rodriguez chamando da parte do contador que o dicto 
Joham Gomez lhe disera que elle Paullo Rodriguez era huum ruim rapaz e que lhe avia de 
britar as taças na cabeça e mandara logo dizer ao contador per huum seu moço que elle 
Joham Gomez avia de lançar nas dietas taças ainda que lhe pesasse e se lhe allguua cousa 
respondesse que lhe desse com hûa espada que levava pella cabeça. E que emtam se levantara 
o dicto Joham Gomez e fora teer com o dicto contador a sua casa e do que la passaram que 
elle Paullo Rodriguez o nam sabia. E que despois que o dicto Joham Gomez tornara de casa 
do contador pêra a praça tomara a prata ao porteiro e escripvam e se fora com ella pêra sua 
casa. E que emtam elle Paullo Rodriguez se fora a casa do dicto contador a se queixar da 
dieta prata que lhe asi tomara o dicto Joham Gomez e que vindo pella dieta praça o dicto 
Joham Gomez e Lourenço Soarez estavam e andavam ja hi paseando trazendo ja senhas 
espadas que dantes nom traziam e que dous mancebos seus que hi estavam convém a saber 
Álvaro de Sequeyra genrro de Gill Ferrnandez e outro a que nom sabia o nome remeteram 
a elle e que o dicto Joham Gomez d'Abreu disera nom dees nom dees e disera contra elle 
Paullo Rodriguez vem per aquy ovelhinha vem per aquy nom te ey de dar e nom torças ho 
caminho qua per aquy as de viir direito e esto com pallavras imdiinadas e foriosas. E que 
nesto se vyera pera sua casa com receo délies e que portanto ho notefficava asi ao dicto juiz 
e ho dicto juiz [fol. 4\ lhe fez pergunta se queria querellar dos sobredictos e se os queria 
acusar ou demandar por sua imjuria e elle disse que nam e o juiz lhe fez pergunta se queria 
seguro dos sobredictos e elle disse que nom queria seguro nem queria requerer outra cousa 
allgûa. E o dicto juiz ho mandou asi todo escrepver neste auto e eu Joham Coelho tabeliam 
esto escrepvi. E fecto asi esto o dicto juiz se enformou acerqua das testemunhas que eram 
presentes a este auto e lhe foy dicto e nomeadas estas que se adiante seguem: Jorge Veelho 
e Gaspar Veelho seu filho e Vasco Rodriguez porteiro dos contos e Pêro do Sayar pedreiro 
e Jorge Lopez filho que foy de Lopo Afomso coonego e Joham Martinz allbardeiro e 
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Pedr'Eanes seu genrro e Fernand'Afomso escrivam das sisas. 

E despois desto trinta e huum dias do mes de Julho na dieta cidade de Viseu 
nas pousadas do dicto juiz estando elle juiz hi logo perante elle juiz pareceo o dicto Paullo 
Rodriguez e apresentou hua petiçam perante o dicto juiz que tall he como se segue: 

Senhor Juiz 
Paullo Rodriguez escudeiro prioste desta See de Viseu faço saber a Vossa 

Mercee que segunda feira que foram XXIX dias deste mes de Julho de quinhentos e quatro 
annos vendendo se huas minhas taças em pregam na praça da dieta ciade per hua sentença 
que contra mym deu Diogo Borges contador em coopia de sete mill reaes Joham Gomez 
d'Abreu fidallgo e etc. por seer grande meu imigo como a todos he notório fez lanço nas 
dietas taças e por elle asi poer nas dietas taças por seer homem poderoso e nesta [foi. 4v] 
cidade se nom fazer senam o que elle manda nam queriam poer nas dietas taças muitos que 
poynham a que elle fez que nam posesem dos que na dieta praça estavam e andando o 
pregoeiro pella cidade poseram nas dietas taças muitos e elle também puynha sendo elle o que 
avia d'aver o dinheiro. E eu vendo que elle puynha nellas e outros puynham e outros 
deyxavam de poer por elle dizer que elle as aviia de levar pêra sua casa me socorri a Diogo 
do Rego como ouvidor que he do dicto contador que lhe requeria que mandasse ao dicto 
Joham Gomez que nam lançasse nas dietas taças pois hii aviia outros muitos que lançavam 
e lançariam se elle nam lançasse e o dicto ouvidor mandou que lhe chamasse ho escrivam que 
estava na dieta praça e eu lho fuy chamar e chamando o asii o dicto Joham Gomez me disse 
muitas pallavras feas e imjuriosas chamando me rapaz ruim e que me britaria as taças na 
cabeça e asi mandou dizer per huum moço seu ao dicto ouvidor que elle lançaria nas taças 
que lhe pesasse a elle ouvidor pêra villão ruim e disse ao moço que se lhe respondesse] que 
lhe britasse hua espada na cabeça e asi se foy a sua casa do dicto ouvidor homde o muito 
imjuriou de muitas pallavras maas e emtam se veeo a dieta praça e tomou as taças per força 
da mão do escripvam e porteiro levando consiigo huum seu irmão e muitos homeens que pêra 
ysso hii tiinha. E vyo huum meu cunhado moço levar huua espada e lha mandou tomar per 
dous homeens seus e fezeram muito pella britar e nam quis sua ventura que quebrasse mas 
torceram na [foi. 5] muito e vindo eu dicto Paullo Rodriguez pella praça pêra minha casa me 
disse com grande impeto per muitas vezes rapaz ovelha viirper aqui nam torcer ho caminho 
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que nam vos ey de dar tendo na dieta praça muita gente sua dos quaees remeteram a mym 
dous homeens seus a que elle disse nom dees nom dees vindo eu mansso e seguro sob guarda 
de Deus e d'El Rey noso Senhor nom trazendo nhûa arma. E por Senhor elle me asi teer 
muito imjuriado e tomadas muitas taças per sua propia força que podem valler vinte myll 
reaes e antes os queria perder da minha fazenda o que eu nam quisera asi seer imjuriado por 
me darem trezentos cruzados d'ouro e antes os quisera perder de minha fazenda quall farey 
certo se comprir per meu juramento peço a Vosa Mercee Senhor Juiz que por seer bom 
escudeiro e de boa liinhagem convém a saber da liinhagem dos Lobos e dos da Gama e dos 
d'Aguiar e asi filho de escudeiro dos rex antepassados e por mym nam desmerecer por seer 
criado e camareiro muito tempo de Dom Fernando de Miranda bispo da dieta cidade e asi 
seer homem de boa fazenda e rico e viver bem e onestamente e honrradamente que vos me 
julguees de minha imjuria os dictos trezentos cruzados d'ouro e mais vinte mill reaes que as 
dietas minhas taças bem vallem e o condanees nas custas e em quallquer outra pena que elle 
mereça de fazer a dieta força e viollencya que asi fez nas dietas taças e asi por tam 
gravemente me imjuriar. 

A quall petiçam asi apresentada como dicto he o dicto juiz mandou a mym 
tabeliam que a ajuntasse [foi. 5v] a este auto e lho levasse pêra todo veer e fazer o que fosse 
justiça e eu Joham Coelho tabeliam que esto escrepvi. 

E despois desto primeiro dia do mes d'Agosto de mill e quinhentos e quatro 
annos em a dieta cidade de Viseu nas pousadas do dicto senhor juiz estando elle juiz hi 
perante elle pareceo hum moço do dicto Joham Gomez d'Abreu fidallgo o quall moço disse 
que avia nome Marcos e apresentou ao dicto juiz hum requerimento per escripto do quall o 
trellado he este que se adiante segue: 

Tabeliam do requerimento que eu Joham Gomez d'Abreu faço ao muito 
honrrado Antam de Gouvea cavaleiro da Casa d'El Rey nosso Senhor e juiz por Sua Allteza 
nesta cidade vos me darees huum estormento que a mym he dicto que huum Paullo Rodriguez 
escudeiro do senhor Bispo desta cidade se queixou a elle juiz dizendo que eu lhe disera certas 
pallavras imjuriosas segundo se mais compridamente contem no dicto queixume pello quall 
me diseram que o dicto juiz queria tirar testemunhas e fazer e proceder outras allguas cousas 
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e porquanto o dicto Paullo Rodriguez he cunhado delle dicto juiz e elle se tem lançado por 

sospeyto como seu cunhado em huum feyto que eu com o dicto Paullo Rodriguez ey segundo 

se mostrara per huum seu desembargo posto no dicto fecto portanto lhe requeiro que elle nam 

tire tall imquiriçam ante se o dicto Paullo \fol. 6] Rodriguez allgo de mym quiser nos de juiz 

sem sospeyta que nos faça justiça e nam querendo elle protesto todollos autos e procedimentos 

per elle fectos serem nhuuns e de nhuum vallor e serem anullados como sam per direito e 

protesto aver as custas per quem direito for o quail estormento me darees com sua reposta 

com protestaçam de repricar se comprir. 

O quall requerimento asi apresentado como dicto he o dicto moço disse que 

o dicto Joham Gomez seu senhor lho dera e lhe mandara que o apresentasse perante o dicto 

juiz comiigo tabeliam e apresentado asi como dicto he o dicto juiz mandou a mym tabeliam 

que o ajuntase aos dictos autos e lhe levase todo concluso e eu Joham Coelho tabeliam que 

esto escrepvi. 

E despois desto três dias do dicto mes d'Agosto na dieta cidade de Viseu nas 

pousadas do dicto juiz estando elle juiz hi fazendo audiência logo per elle juiz a revelia das 

dietas partes foy hi pronuncyado nestes autos huum desembargo que tall he como se adiante 

segue: 

Vista a sospeyçam posta a mym juiz por este reeo a quall eu confeso e como 

nesta cidade nam fica pessoa que nam seja sospeita menos delle faça justiça e etc. dou lhe por 

juiz a dieta causa e sospeiçam Sua Allteza ou seu ouvidor que os aja d'ouvir [e] ministrar 

justiça a quem a tever asinando termo as dietas partes de quinze dias em que a vão ou 

mandem seguir e etc. 

[foi 6v] 
O quall asi pronuncyado como dicto he mandou o dicto juiz que se conprisse. 

Testemunhas Joham Rodriguez publico tabeliam na dieta cidade e Allvaro Ferrnandez 

escudeiro morador em Çaatam e eu Joham Coelho tabeliam esto escrepvi. 

E despois desto VIIIo dias do mes d'Agosto na dieta cidade de Viseu dentro 
nas casas da senhora dona Ysabell honde estava presente o dicto Joham Gomez d'Abreu 
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fidallgo logo eu tabeliam per mandado do dicto juiz e a requerimento do dicto Paullo 
Rodriguez autor querelloso lhe fuy hi mostrar todo este auto atras escripto e asi do 
dessembargo do dicto juiz o quall elle dicto senhor Joham Gomez per sy mesmo vyo e leeo 
todo e eu tabeliam lhe notefiquey que ao dicto dia e termo fosse ou emvyasse aa Corte d'El 
Rey nosso Senhor requerer todo seu direito sobre esta causa presente Sua Allteza da Raynha 
nossa Senhora ou seu ouvidor honde hya remetido e etc. E o dicto Joham Gomez disse e deu 
em reposta que o dicto juiz nom podia fazer tall arremetimento por nam seer seu juiz e mais 
disse que o dicto Paullo Rodriguez ho demandara sobre esta causa das taças presente Diogo 
do Rego que estava por contador nesta cidade presente o quall pendya a dieta causa e dante 
elle hya e aviia ora de ir ao veedor da fazenda do Porto pêra honde elle Joham Gomez estava 
de camigo165 a requerer seu dereito sobre esta causa e que portanto protestava tall remeti
mento seer nhuum e de nhuum vallor. Testemunhas que presentes estavam [foi. 7] Joham 
Rodriguez publico tabeliam na dieta cidade e Anrrique do Loureiro e Pêro Gomez genrro do 
Picam escudeiros moradores na dieta cidade. E eu Joham Coelho tabeliam da Raynha nossa 
Senhora que este estormento per mandado do dicto juiz escrepvi pêra o envyar a Sua Allteza 
e em elle meu sinall fiz que tall he. 

[Sinal notarial] 
Pagou LXXX reaes 
[foi. 8] 

Saybam quantos este estormento dado per mandado de justiça virem como no 
anno do nascymento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mill e quinhentos e quatro annos três 
dias do mes de Setembro de noute despois do sino de correr ante as nove e as dez oras da 
dieta noute na cidade de Viseu nas pousadas d'Antam de Gouvea cavaleiro da Casa d'El Rey 
Nosso Senhor e juiz com allçada pella Raynha nossa Senhora em a dieta cidade estando elle 
juiz hi perante elle juiz pareceo Manuell Vaasquez meirinho da dieta cidade e se queixou ao 
dicto juiz dizendo que elle meirinho per mandado do dicto juiz e por bem de justiça fora a 
fazer correr o sino como de fecto despois de corrido com Gonçalo Pirez outrosi meirinho 
começaram de correr a cidade segundo regimento e hordenança delia e que em chegando a 
praça ouviram hi tanger hua vyolla acerqua do pellourinho contra as casas de Joham 
Gonçallvez barbeiro e que na dieta praça contra as casas que foram d'Afomso Annes tendeiro 

165 Sic. 
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estavam Pêro Gomez d'Abreu fidallgo e dous homeens e mais acyma contra as casas de 
Joham Afomso allmocreve estava Lourenço Soarez fidallgo seu irmão do dicto Pêro Gomez 
os quaees Pêro Gomez e Lourenço Soarez tiinham adargas e espadas e que nesto huum 
Gaspar Ferrnandez criado de Joham Gomez d'Abreu irmão dos sobredictos atravesara pella 
dieta praça acaram166 do pellourinho contra honde estava o dicto Lourenço Soarez com sua 
capa dobrada e sua espada cynta e tanto que vira a elle dicto meirinho levara logo mão da sua 
espada fora das baynhas contra elle meirinho. E que emtam elle meirinho lhe requerera da 
parte d'El Rey nosso Senhor que [foi. 8v] estevesse quedo e se desse a prisam e que elle nam 
quisera ante registira e contendera com a dieta espada contra elle meirinho em esforço e favor 
dos sobredictos fidallgos que na dieta praça estavam os quaees logo hi acudiram levando de 
suas espadas nuas nas mãos e suas adarguas em braçadas e foram logo teer com elle meirinho 
e lhe poseram as espadas nos peytos e o fezeram recuar e tornar atras chamando lhe rapaz 
muito ruim e que lhe decepariam as pernas que nom corresse mais a cidade pello quall elle 
meirinho e asi o dicto Gonçalo Pirez com seu medo e temor e registeneya que lhe asi era 
fecta se tornaram a pousada do dicto juiz a lhe todo asi noteficar e que porem elle dicto 
Manuell Vaasquez meirinho se queixaria ao dicto sobrejuiz dos sobredictos Pêro Gomez e 
Lourenço Soarez e do dicto Gaspar Fernandez e asi doutros que hi eram que por seer noute 
nom conheceram pedindo e requerendo ao dicto juiz que acudisse sobr'ello por bem de 
justiça. E o dicto juiz mandou asi todo escrepver neste auto e se fez logo prestes com dous 
tabeliães que pêra esto mandou chamar convém a saber Rui Gonçallvez e Joham Coelho e 
certos homeens seus vezinhos e foy logo correr a dieta cidade e praça delia com os dictos 
meirinhos e nom achou j a hi os sobredictos fidallgos nem pessoa allgûa e lhe foy dicto que 
foram avisados e que se recolheram ja as casas da senhora Dona Ysabell sua madre. E o dicto 
juiz mandou asi todo escrepver neste auto pêra sobre ello perguntar allguas testemunhas pêra 
se fazer justiça. E eu Joham Coelho tabeliam que esto escrepvi. 

[foi. 9] 
E despois desto 1111° dias do mes de Setembro nas pousadas do dicto juiz per 

elle juiz foram hi perguntadas estas testemunhas que se adiante seguem: 

166 Sic. 
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167 Item - Gonçalo Pirez meirinho da dieta cidade testemunha jurado sobre 
os santos avangeelhos e pello contehudo no dicto auto de queixume atras escripto perguntado 
que lhe todo foy leudo e declarado pello dicto juiz ho dicto testemunha disse que era verdade 
que no dicto diia e noute passada elle testemunha e o dicto Manuell Vaasquez meirinho foram 
a tanger o siino de correr aas nove oras da noute e elle Gonçalo Pirez fora acyma ao Paaço 
do Concelho e tangera huum pedaço o dicto siino e o dicto Manuell Vaasquez estevera hi 
aguardando o <hi> a porta do Paaço do Concelho atee o dicto sino seer corrido e que 
acabando de o correr se foram anbos aa dieta praça e que ouviram tanger huua vyolla aa 
porta das casas que foram d'Afomso Armes tendeiro honde estavam três homeens em pee e 
dous asentados e que nesto se apartara hum délies convém a saber o dicto Gaspar Fernandez 
criado de Joham Gomez d'Abreu e se fora contra o pellourinho pêra honde elles testemunha 
e Manuell Vaasquez meirinho hyam e nesto o dicto Manuell Vaasquez lhe perguntara quem 
vinha ally e que o dicto Gaspar Fernandez levara logo mão da sua espada nua fora da baynha 
dizendo logo andar dy e que o dicto Manuell Vaasquez abaixara hua chuça ou partesena que 
levava e lhe requerera da parte d'El Rey que estevese quedo e que se desse a prisam e nesto 
vyeram anbos a braços sem se o dicto Gaspar Fernandez querer dar a prisam e nesto logo 
acudira hi o dicto Pêro Gomez d'Abreu fidallgo [foi. Pv] que era huum dos três que estavam 
em pee e trazia hua espada nua na mão e tomara o dicto Manuell Vaasquez meirinho por 
detrás pello cabeçam dizendo vos dom velhaco leixar logo ho homem que he nosso e vos dom 
velhaco se aquy mais andaees decepar vos ey eu as pernas que nunca mais coraes a villa. 
E que nesto sobre chegara hi também Lourenço Soarez fidallgo irmão do dicto Pêro Gomez 
e trazia hua adargua em braçada e sua espada nua na mão e quando chegara disera contra o 
dicto Manuell Vaasquez vos dom doudo acertar logo dy e nom correr mais a villa e que o 
dicto Manuell Vaasquez lhes disera que lhes requeria da parte d'El Rey que o leixasem ussar 
de seu oficio senam que logo se irya queixar a juiz. E que os sobredictos lhe nom quiseram 
consentir prender o dicto Gaspar Fernandez ante lho defenderam rigamente pello quall o dicto 
Manuell Vaasquez se fora logo queixar ao dicto juiz denuneyando lhe todo o que asi lhe era 
fecto pellos sobredictos pello quall o dicto juiz com dous tabeliães e homeens fora logo correr 
a cidade e praça delia e nom achara os sobredictos porque eram ja recolhidos. E que desto 
mais nom sabia. Item perguntado pello custume e cousas delle disse nihil. E eu Joham Coelho 

Na margem esquerda: Testemunha. 



tabeliam esto escrepvi. 

Apêndice Documental 150 

168 Item - Joham Rodriguez filho de Lopo Rodriguez escudeiro e tabeliam na 
dicta cidade e praça delia morador testemunha jurado sobre os santos avangelhos e perguntado 
pello contehudo no dicto auto de queixume que lhe todo foy leudo o dicto testemunha disse 
que era verdade que na dieta noute pasada e contehuda no dicto [foi. 10] auto de queixume 
despois do sino seer corrido estando elle testemunha dentro em casa do dicto seu pay ouvira 
rumor e allvorço de gente na dieta praça acerqua do pellourinho contra aas cassas de Joham 
Gonçallvez barbeiro e que nom sayra fora nem vira nem sabia quem eram aquelles que asi 
brigavam soomente que ontem de dia estando elle testemunha na praça da dieta cidade a porta 
de Catarina Afomso a Tocha e estamdo hi o dicto Gaspar Fernandez criado de Joham Gomez 
d'Abreu que o dicto Gaspar Fernandez lhe disera a elle testemunha como aquella noute 
pasada elle andara hi na dieta praça a braços com o dicto Manuell Vaasquez meirinho e que 
lhe posera e trazia a sua espada nua antre si e o dicto meirinho nas guellas pêra que se elle 
bulisse pêra lhe dar com a espafda] e que desto mais nom sabia. E que lhe parecya a elle 
testemunha que também lhe disera que estavam hi na dieta praça os dictos Pêro Gomez e 
Lourenço Soarez e disse mais que lhe disera o dicto Gaspar Fernandez que tiinha emtam hi 
na dieta praça debaixo do ballcam das casas do pay delle testemunha hua lança e hua capa 
e que desto mais nom sabia. E ali nom disse. Item perguntado pello custume e cousas que 
lhe pertecem o dicto testemunha disse nihil. E eu Joham Coelho tabeliam esto escrepvi. 

m Item - Estevam Cardoso filho de Lopo Rodriguez escudeiro e tabeliam na 
dieta cidade testemunha jurado sobre os santos avangelhos e perguntado pello contehudo no 
dicto auto e queixume que lhe foy declarado o dicto testemunha disse que a noute [foi. lOv] 
contehuda no dicto auto de queixume elle testemunha estava dentro em casa de seu pay que 
he na praça da dieta cidade e que estando ceando ouvira rumor de homeens na dieta praça e 
que Maria Rodriguez sua irmãa delle testemunha chegara a hua janella e fora dizer a elle 
testemunha que aviam brigas na dieta praça e que lhe parecya que era o dicto Manuell 

168 V. nota anterior. 
169 V. notas anteriores. 
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Vaasquez meirinho e os filhos de Dona Isabell e que lhe parece a elle testemunha que lhe 
disera a dieta sua irmãa que elles se apartavam ja e se poynham aos quantos da dieta praça 
e que desto mais nom sabia e ali nom disse. E disse mais o dicto testemunha que era verdade 
que ja dantes desto Lourenço Soarez disera per allguas vezes a elle testemunha que se quisese 
de noute ir tanger vyolla e follgar pella cidade que fosse com elle e que nom ouvese medo 
do sino de correr nem dos meirinhos que nhum o nom aviam de prender e que elle 
testemunha lhe disera que nom queria brigas com a justiça e por ello nom queria andar de 
noute pela cidade. E disse mais que hua noute ante da dieta vollta estando húa noute despois 
do sino corrido o dicto Lourenço Soarez no poyall das casas que foram do Tocho e estando 
hi tangendo hua vyolla Diogo de Seixas que o dicto Manuell Vaasquez meirinho lhe disera 
que se colhesse e nom tangese e que o dicto Lourenço Soarez disera que elle era o que tangia 
[foi. 11] e nom o dicto Diogo de Seixas. E que as demais das noutes vya elle testemunha 
despois do sino corrido andar pella dieta praça e pella cidade os dictos Lourenço Soarez e 
Pêro Gomez com suas adarguas e espadas e homeens com elles. E que desto mais nom sabia. 
E ali nom disse. Item perguntado pello custume e cousas que lhe pertecem o dicto testemunha 
disse nihil. E eu Joham Coelho tabeliam que esto escrepvi. 

E perguntadas asi as dietas testemunhas como dicto he o dicto juiz mandou a 
mym tabeliam que com o trellado de seus dictos e testemunhos e auto de queixume atras 
escripto lhe desse este estormento pêra o envyar a Suas Alltezas d'El Rey e da Raynha nossos 
Senhores com outros autos que compriam a seu serviço e bem de sua justiça. E por verdade 
de todo o que dicto he eu sobredicto Joham Coelho tabeliam da Raynha nossa Senhora em 
a dieta sua cidade esto escrepvi e meu sinall fiz que tall he. 

[Sinal notarial] 
Pagou com o próprio cem reaes 
[foi. 12] 

Anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mill e quinhentos e 
quatro annos quatro dias do mes de Setembro na cidade de Visseu nas poussadas do honrrado 
Antam de Gouvea cavaleiro da Casa d'El Rey nosso Senhor e juiz com alçada na dieta cidade 
per espiciall mandado da Raynha nossa Senhora perante elle juiz que pressente estava pareceo 
Pêro Gomez d'Abreu fidalgo coonigo na See da dieta cidade e em nome seu e de Lourenço 
Soarez seu irmãao outrosy fidalgo da Cassa d'El Rey nosso Senhor pressentou ao dicto juiz 
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e per mim tabeliam adiante nomeado leu e publicar fez hum requerimento per escripto per 

elles asynado cujo theor tall he: 

Tabeliam: do requerimento que se ora faz por parte de Pêro Gomez d'Abreu 
e de Lourenço Soarez de Mello ambos irmãaos ao honrrado Antam de Gouvea juiz por Sua 
Alteza na cidade de Viseu vos me darees huum estormento em como seja verdade que 
homtem que forom três dias do mes de Setembro estando nos anbos na praça da dieta cidade 
ouvindo hûua musica que se tangia huum Manuell Vaasquez que foy escravo seu criado per 
seu mandado saltou com nosco remetendo a nos com hûua chuça e armado a quall chuça pos 
nos peitos a huum nosso homem e o quisera matar como de fecto matara se lhe nos nom 
acudíramos e nom contente [foi. 12v] o dicto juiz do que asy era fecto se armou logo e sayo 
ajuntando consigo gente d'asumhada e oniam e levando nossos immigos consyguo e nos foy 
buscar e por nos obedecermos a justiça polio carreguo que elle tem nos recolhemos por se 
nom fazer mail allguum. As quaees coussas o dicto juiz faz como nosso immigo capitall que 
he e de preposito sobre reixa velha que com nosco por muitas razõoes tem asy por elle asy 
por elle seer muito parente e muito amigo em grande prestança e amizdade170 de Joham do 
Amaral publico nosso immigo e de Joham Gomez nosso irmãao e asy de nosso pay e outrosy 
seer cunhado de Paullo Rodriguez outrossy publico nosso immigo e por outras muitas razõoes 
as quaees por onestidade e onrra de seu oficio aqui leixamos de dizer e esperamos mais 
conpridamente allegar. E asy por as razõoes sobredictas elle juiz desejando com nosco travar 
e nos omiziar fez o que dicto he teendo ja fectos contra nos certos autos por Joham Coelho 
tabeliam nosso immigo e criado de Luis da Cuinha immigo nosso e de nosso pay craramente 
nos quaees omizios e mortes em muitos délies o dicto Joham Coelho foy e elle juiz avendo 
na cidade outros tabaliães escolheo este pêra com elle nos anojar por fazer prazer e aju - [foi. 
13] -da a nossos immigos e se acumulla e ho junta a elles nom como juiz mas como ajudador 
e imduzidor do mail segundo provaremos. E portanto lhe requeremos da parte de El Rey 
nosso Senhor que elle nom faça mais nenhuua tall oniam. E quanto ao que fez o dicto seu 
criado elle nos de juiz sem sospeita que ho castigue como merece porquamto o queremos 
mandar acussar e daqui havante se de por sospeito em todallas coussas que a nos tocarem e 
nom faça mais nenhuua oniam per via d'armas contra nos se allguua coussa por bem de 

Sic. 



Apêndice Documental 153 

justiça de nos quiser ou d'allguum nosso nolla mande requerer onestamente e como deve sem 

nenhuum alvoroço nem oniam porquanto nos estamos prestes e obidientes a todo o que conpre 

aa serviço d'El Rey e honrra da justiça e protestamos querendo prosseguir sua openiom e 

alevantar com nosco brigas ou arroydos ou quallquer modo de com nosquo per armas e 

alvoroços protestamos lhe registir como immigo mortall e nom como juiz d'El Rey pois per 

direito nom he nosso juiz e nos he sospeito e El Rey nom no mandou aqui pêra fazer revoltas 

e bandos como elle juiz ordena e faz e protestaçom de repricar. 

E apresentado leudo e(...)m ho dicto requerimento ao dicto juiz elle disse que 

daria sua resposta. Testemunhas Pedro Afomso do Arquo Vasco Fernandez cadeeiro Rui Diaz 

procurador e Joham Ribeiro moradores na dieta cidade. Testemunhas da resposta \fol. 13v] 
Joham Coelho tabeliam e o bacharell Afomso Diaz e Mestre Tomas moradores na dieta cidade 

e eu Rui Gonçallvez tabeliam esto escrepvi. 

E despois desto IX dias do dicto mes de Setembro na dieta cidade o dicto 

Antam de Gouvea juiz deu a mim tabeliam em aussencia dos requerentes hua resposta perante 

as testemunhas susso escriptas que tall he: 

Responde o juiz a estes fidallgos e a seu feroz requerimento que as mãaos som 
de Jacob e a voz de Issau etc. e fallando no casso passa de huum anno que elle juiz chegou 
a esta cidade enviado por Suas Altezas com esta vara de justiça a quall estava como diz e 
Suas Altezas sabem na quall atee gora nunca nenguum nella fez o que nom devia soomente 
estes senhores segundo se veer poderia per autos que Suas Altezas ja la teem e per outros que 
lhe agora serom enviados os quaees todos som feitos per estes quatro avangelistas dante mim 
asy que elles o pallrrem e quanto ao que dizem que sou bandeiro e faço oniõoes e revolltas 
na dieta cidade e etc. mando a Pêro Rodriguez tabaliom que ponha aqui o que elles tabaliães 
diserom de meus feitos e obras no feito de Paullo Rodriguez e se o eu mail tenho fecto Suas 
Altezas me castigaram segundo meus merecimentos. E quanto he ao que dizem que som seu 
immigo mortall e etc. coussa nova he pois que todo este [foi. 14] anno requereram seus feitos 
perante mim e pêra se veer se he verdade mando a Joham Coelho que ponha aqui o auto que 

Palavra ilegível. 
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tem feito elle e Rui Gonçallvez de quando m lhes fui fazer o requerimento a sua cassa 
perante Fernam Soarez seu tio e doutro cabo creeo que dirom verdade porque toda criatura 
de que se faz justiça fica immigo do julgador porque todos queremos justiça e nom em nossas 
cassas. E quanto he ao que dizem que o meirinho Manuell Vaasquez he escravo perguntem 
no aa Senhora Duquessa de Bragança irmãa de Sua Alteza e ao Marques e a seus irmãaos o 
quall a dieta senhora o criou e cassou com outra sua criada moços pequenos asy que elles 
nom som meus criados soomente por elle seer homeem dado pêra este carrego de justiça e 
mos encomendar a senhora Yfante e Duquessa quando estive por juiz em Beja e Serpa os 
traguo comigo ha seis annos os quaees tem pressos passante de trezemtas pessoas aqui e em 
Serpa de feitos bem graves e por elle ser este que diguo homem bem imsynado lhe pos Sua 
Alteza seis mill reaes de mantimento cada huum anno mas por lhes elle meirinho nom 
conssentir o que lhes os outros meirinhos da cidade conssentem de suas voltas e brigas que 
andam fazendo despois do syno de correr pella dieta cidade lhe querem mail e o dessoraram 
chamando lhe rapaz perro e que lhe ham de cortar as pernas se elle mais [foi. 14v] correr a 
villa segundo se veer poderá pellos autos que Joham Coelho disso tem os quaees lhe mando 
que ajunte a estes e digam per seus testemunhos elle e Rui Gonçallvez o que se passou aquella 
noite e que pessoas comigo sairom quando fui socorrer ao dicto meirinho e se fiz assumhadas 
ou revolltas como nom devia. Mas saibham Suas Altezas muito certo que enquanto eles 
fidalguos aqui esteverem sempre avera que fazer e a dieta cidade nunca estará em assessego 
porque trazem por fantesia que a dieta cidade lhes pertence de direito por lhe ficar de seus 
avoos e que lha teem roubada Suas Alltezas e por ysso teem pouco acatamento a seus 
mandados nem de suas justiças segundo se veer poderá per seu requerimento honde dizem que 
me ham de resestir com armas como a immigo mortall a quall coussa Suas Altezas bem 
devem d'olhar e os castigar segundo seus merecimentos. Quanto ao que dizem que som 
parente de Joham do Amaral e etc. creeo que seu pay e o meu tiinha quatro giolhos de lhe 
querer bem quero como quero a elles e a todos sobditos a que menystro justiça por enteiro. 
Quanto ao que dizem que nom faça justiça deles com armas e que o nom ham de conssentir 
por se quererem aussentar de meu juizo etc. digo que nem por ysso [fol. 15] nom hei de 
leixar de fazer justiça délies enquanto Suas Altezas o por bem ouverem e eu aqui estever e 
o elles merecerem. E quanto ao que dizem que lhe de juiz sem sospeita que os aja d'ouvir 

Repete: de quando. 
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com o dito meirinho e etc. digo que lhes dous173 Suas Altezas perante os quaees os hei por 

emprazados que em pessoas pareçom perante Suas Altezas sob penna de serem degradados 

dous annos pêra Ceita o quall termo lhe seraa asynado per mim juiz quamdo me bem parecer 

e serviço de Suas Altezas e bem de justiça. E mando a Rui Gonçallvez tabeliam que guarde 

o requerimento que per eles he asynado com esta minha resposta e ponha o trelado de todo 

nos autos que tem Joham Coelho pêra todo juntamente serem levados a Suas Altezas e sobre 

ysso mandarem o que mais for seu serviço etc. 

E dada a dieta resposta per o dicto juiz elle mandou a mim tabeliam que desse 

o trellado do dicto requerimento e resposta pêra se juntar aos autos que tinha Joham Coelho 

segundo se continha na dieta sua resposta. E eu tabeliam lhe dei este per mim escripto. 

Testemunhas o dicto Joham Coelho o bacharel Afomso Diaz e Mestre Tomas. E eu Rui 

Gonçallvez tabeliam da Raynha nossa Senhora na dieta cidade que esto treladei e escrepvi e 

asynei de meu signall que tall he. 
[Sinal notarial] 

Pagou LXX reaes 

[foi. 16] 
Saibham quantos este estormento dado per mandado de justiça virem que no 

anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mill e quinhentos e quatro annos aos 
V dias do mes de Setembro na cidade de Viseu nas pousadas do honrrado Antam de Gouvea 
cavaleiro da Casa d'El Rey nosso Senhor e juiz de fora com alçada na dieta cidade e seus 
termos per especiall mandado da Rainha nosa Senhora estando elle juiz hi loguo per elle foy 
dicto a mim tabeliam que em meu poder era huum auto contra Paullo Rodriguez e Joham 
Rodriguez de Cavas escudeiros moradores na dieta cidade em o quall andava e era escripta 
hua fee dos tabeliães da dieta cidade da quail fee a elle era necesario huum estormento com 
o trellado da dicta fee que mandava a mim tabeliam que lhe dese o dicto estormento com o 
trellado delia. E eu tabeliam em comprimento do mandado do dicto juiz trelladey aqui a fee 
dos dictos tabeliãees a quall he esta que se ao diamte segue: 

Dyzemos Lopo Rodriguez Rui Gonçalvez Joham Coelho Pêro Rodriguez 

173 Sic. 
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tabeliães por a Rainha nossa Senhora em esta sua cidade de Viseu que he verdade que ha ora 
huum anno que o dicto Antam de Gouvea juiz veo a dieta cidade por juiz de Sua Alteza des 
o quall tempo atee ora sempre contynoadamente esteve na dieta cidade ministrando justiça e 
governando a dieta cidade e moradores delia e termos em muita justiça paz e aseseguo delia 
e sempre com muita deligemcya ouvindo as partes dando a cada huuns sua justiça e 
despachando com muita brevidade todollos fectos espycyallmente os presos fazendo lhes 
todollos \fol. 16v] dias que necesarias eram audiências e muitas vezes duas e très e mais e 
menos as que lhes compryam de maneira que sempre e com muita brevidade despachou seus 
fectos como oje em dia fazia e assy todos os que aviam de seer presos elle os prendya e 
mandava prender com muita deligencia de maneyra que nunca comsemtyo os omiziados e 
obrigados a justiça andarem polia terá e a todos escudeiros cydadãaos e homens homrrados 
que cullpas tynham lhes fez sempre muita homrra avendo os por pressos sobre suas fees e 
menajeens sem os meter na casa da cadea despachando mui brevemente seus fectos a cada 
huuns com sua justiça e per o dicto modo por bem e serviço de Deus e d'El Rey e da Rainha 
nossos Senhores e bem e proll e homrra da dieta cidade o dicto juiz fez e ordenou muitas e 
boas cousas na dieta cidade convém a saber primeiramente fez fazer na praça huum muito 
bom pellourinho de pedraria muito lavrado que em Portugall nom sabemos nem vimos nem 
ouvimos dizer que ouvesse outro tall que honrra e afermosenta muito a dieta praça e outrosy 
fez coreger e apostar a casa da camará da dicta cydade de asemtos mesa almarios fechados 
e cofre todo de novo e muito bem lavrado todo de maneyra que em [foi 17\ Portugall avera 
pouquas casas de camará milhor gornecidas que ella. E outrosy fez pimtar e dourar mui 
rycamente hua gayolla de Corpus Cristy de maçanaria que em Portugall nom sabemos outra 
milhor. E asy lhe fez fazer no sótão da dieta camará huuns asemtos e almarios em que a dieta 
gayolla esta metyda e fechada pêra sua guarda e segurança nas quaees cousas todas se gastou 
muito imfyndo dinheiro todo ou a maior parte deUe de penas e de comdenaçõees dos 
cullpados e penas da justiça sem opresam da dieta cidade nem moradores delia nem de seus 
termos. E outrosy fez correger e alevantar a casa da forqua da dieta cidade que por seer baixa 
os quãaes comiam os emforcados e ora esta levantadaa e corregyda mui bem. E outrossy a 
dieta cidade d'arredor de sy tem d'antygamente muitas ortas de que se repaira da ortalliça em 
todo o anno as quaees ortas eram todas devassas em tall maneyra que se estroyam todas 
contynoadamente em cada huum anno de bestas porquos boys e outros gados e o dicto juiz 
com acordo da camará ordenou e mandou tapar todas as dietas ortas de paredes alitas e com 
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portas fechadas e com tall regymento que nenhfla pesoa emtra agora nellas senam per porta 

e com chave por a quall rezam sam agora guardadas e defesas [foi. 17v] e cada huum se 

aproveyta e pode aproveytar de sua orta de todo o que lhe compre a quall bemfeytoria he tarn 

boa e tam proveytosa que nom tem preço e he hua das boas cousas da Beyra e alem do 

proveyto he homrra e nobrecymento da dieta cidade e com estas cousas sobredictas fez e faz 

outras mui boas e proveytosas a dieta cidade. E outrosy dizemos que a dieta cidade soyaa 

estar em muitos desvairos e despois de asy seer juiz em ella teve maneyra como oje em dia 

tem de tyrar os dictos desvairos e pos sempre a dieta cidade e moradores delia em muita paz 

e aseseguo e o tem fecto atee'qui muito bem e a serviço de Deus e de Suas Altezas e o tem 

em todo tam bem fecto que juiz nem corregedor nom vimos que ho tam bem fezese. E por 

verdade asynamos aqui. Eu Pêro Rodriguez tabeliam esto escrepvi. E fecto o que dicto he o 

dicto juiz mandou a mim tabeliam que com todo lhe desse o dicto estormento porquanto lhe 

era necesario. Testemunhas que foram presemtes Joham Coelho escudeiro tabeliam na dieta 

cidade e Lopo Afomso escudeiro morador na dieta cidade e eu Pêro Rodriguez pubrico jerrall 

tabeliam da Rainha nosa Senhora na dieta cidade e seus termos e d'El Rey noso Senhor em 

todo seu bispado que esto escrepvi e aqui meu pubrico synall fiz que tall he 

[Sinal notarial] 

Pagou nihil 

[fol. 18] 
Anno do nascymento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mill e quinhentos e 

quatro annos aos XXXI dias do mes d'Agosto na cidade de Viseu amte as portas das pousadas 
do homrado Amtam de Gouvea cavaleiro da Casa d'El Rey nosso Senhor e juiz de fora com 
alçada na dieta cidade e seus termos per espiciall mandado da Rainha nossa Senhora estamdo 
elle juiz hi e estamdo também hi Pêro Gomez d'Abreu fydalguo etc. e cónego na See da dieta 
cidade e loguo o dicto juiz notyfycou e dise ao dicto Pêro Gomez que a elle lhe viera hua 
carta d'El Rey nosso Senhor per a quall lhe mandava que assynase dia a elle Pêro Gomez a 
que parecese presemte Sua Alteza e que elle juiz em comprimento delia mandava da parte de 
Sua Alteza a elle Pêro Gomez que do dicto dia em trimta dias primeiros segymtes parrecese 
presemte o dicto Senhor em sua Corte pêra se livrar de huuns autos que la eram. E o dicto 
Pêro Gomez dise que o vygairo o trazia preso sobre sua menajem e se andava livrando 
peramte elle dos dictos autos por seer seu juiz e que se elle juiz tinha tall carta de Sua Alteza 
pêra o aver de emprazar que lha mostrase e que mostrando lha elle a compriria e obedeceria 
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* ^ l l 8 0 " [Sinal do tabelião] 

Documento n° 98 
1511, Nov., 8, Santa Cruz de Riba-Tâmega/Dez., 9, Canaveses 
Autos pelos quais se prova que o lavrador Pedro Pires, do 
couto de Tuias, contribuiu decisivamente para a prisão de um 
homem procurado pela justiça, o que lhe valeu receber um 
perdão régio. Como não necessitava de tal perdão, doou-o a 
Pedro Eanes do Outeiro, do julgado de Portocarreiro, que 
andava homiziado por certos crimes. 
A.N.T.T., Corpo Cronológico, Parte 2a , Maço 29, Doe. n° 
58. 

m n 
"Carta testemunhavell de Pêro Pirez de Covas morador no couto de Tuias da 

jurdiçam de Trallos Montes. 

Anno do nascymento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mill e quinhentos e 

omze annos aos VIIIo dias do mes de Novembro na quintãa d'Oliveira termo da terra de 

Samta Cruz de Riba Tâmega peramte Joham Afomso d'Espadanido juiz hordenairo na dieta 

terra em presemça de mim tabaliam hadiante nomeado pareceo Pedro Fernandez de Covas 

do couto de Tuyas e apresemtou ao dito juiz e leer e provicar fez a mim tabaliam hua 

pytiçam com hum mandado do senhor bacharell Joham Jacome ouvidor [na] ausência do 

corregedor Pedro d'Aguiar da quall pytiçam e mandado o theor he tall como se adiiamte 

segue. 

Senhor 
Item - Pêro Pirez morador no couto de Tuyas faço saber a Vosa Mercê como 

por eu saber que huum Antonio de Prado erra granule ladrom e El Rey noso Senhor da 

'« Na capa em letra do séc. XVIII: Parte 2a, Maço 13, Docum. 75, N° suces. 1892. 
Instrumento de justificação de Maria Rodrigues preza por cauza da uniaõ dos Chnstaos novos 
em que justifica a sua pobreza, e moléstia em tempo de sua prizaõ. A 20 de Setembro de 
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a ella em todo como {foi. 18v] a seu Rey e Senhor e que elle juiz nom era seu juiz. E o dicto 

juiz dise que na dieta carta vinham outras cousas de importaneya e que portamto lha nom 

podia mostrar porem que mandava a mim tabeliam que dese minha fee ao dicto Pêro Gomez 

da dieta carta e se vinha em ella aquello que lhe elle juiz notyfycava e eu tabeliam dey loguo 

fee ao dicto Pêro Gomez que na dieta carta de Sua Alteza que ora viera ao dicto juiz elle juiz 

me mostrara hua regra no fundo delia per que lhe mandava que asynase dia certo a elle Pêro 

Gomez a que parrecese em sua Corte e dada assy a dicta fee o dicto juiz tornou outra vez a 

notyfycar ao dicto Pêro Gomez que aos dictos trimta dias primeiros segymtes parrecese 

presemte Sua Alteza e o dicto Pêro Gomez pedio asy de todo huum estormento com a verba 

da dieta carta com que o elle juiz asy agravava. Testemunhas Joham Coelho tabeliam e 

Fernam Sovrrall cónego e Manoell Vaasquez meyrinho. Eu Pêro Rodriguez tabeliam esto 

escrepvi. 

E despois desto no dicto dia a noyte amte as portas das pousadas do dicto juiz 
estamdo hi Joham Gomez d'Abreu fydalguo da Casa d'El Rey noso Senhor loguo o dicto juiz 
lhe notyfycou [foi. 19\ que El Rey nosso Senhor lhe escrepvera nua carta em a quall se 
comtinha que por alguuns respeytos que o a elle moveram mandava a elle juiz que disese a 
elle Joham Gomez que elle se fose a sua Corte ou se saise pêra outra algûa parte fora da dieta 
cidade e termos delia e que portamto elle juiz lho notyfycava assy pressemte mim tabeliam 
apartadamente e o dicto Joham Gomez dise ao dicto juiz que pois tynha tall carta que lha 
mostrase e notyfycase de praça porquanto lhe nom dava nenhíia cousa de se saber. E o dicto 
juiz dise que nom era mais necesario senam dizer lho asy apartadamente segundo se na dieta 
carta comtynha. Eu Pêro Rodriguez tabeliam esto escrepvi. 

E despois desto aos cymquo dias do mes de Setembro do dicto anno eu 
tabeliam adiamte nomeado per mandado do dicto juiz levey a dieta carta d'El Rey nosso 
Senhor de que atras faz mençam ao dicto Joham Gomez d'Avreu e elle a leo e dise que 
requeria a mim tabeliam que lhe dese huum estormento com o trellado da dicta carta e 
notyfycaçam délia e eu tabeliam torney a dicta carta ao dicto juiz e lhe dise o que o dicto 
Joham Gomez dizia e o dicto juiz mandou que eu tabeliam escrepvese asy todo e que dese 
ao dicto Joham Gomez o dicto estormento e assy fezese outro pera elle juiz enviar a Sua 
Alteza e eu [fol. 19v] Pero Rodriguez publico jerrall tabeliam da Rainha nosa Senhora na 
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dicta cidade e seus termos e d'El Rey noso Senhor em todo seu bispado que todo esto 

escrepvi e aqui meu pubrico synall fiz que tall he 

[Sinal notarial] 

Monta neste e no propio auto LX reaes" 

Documento n° 96 

1504, Ago., 9, Beja 
O bacharel Rui Fernandes, juiz de Beja, manda tirar inquirição 
devassa sobre a resistência que Fernão Gomes e seus irmãos 
ofereceram ao meirinho da vila, quando este prendeu Luís 
Fialho, acusado de ter cortado uma orelha e ter ferido proposi
tadamente um homem. 
A.N.T.T., Corpo Cronológico, Parte 2a , Maço 8, Doe. n° 
107. 

"Anno do nacymento de Nosso Senhor Jhesus Cristo de mill e quinhentos e 
quatro annos em a villa de Beja aos nove dias do mes d'Agosto do dicto anno em a dicta villa 
estando eu tabaliam ao diante nomeado na feyra desta messma na temda d'Estevam de 
Cezneyrros mercador morador na dicta villa e o bacharell Ruy Fernandez juiz com allçada 
na dicta villa e com elle Lopo Vaasquez meyrynho na dicta villa e Joham de Carvalhaaes e 
Joham Cevada e Pêro Fernandez e Vallasquez homens que servem com ho dicto meyrynho 
e estando eu assy na dieta temda ouvi remor de vollta escontra na cassa de Pêro Soarrez 
mercador e morrador na dieta praça e tanto que assy ouvi ho dicto remor sahy logo rygo e 
corry contra a dieta cassa do dicto Pêro Soarrez e hy achey ja vyr ho dicto juiz e o dicto 
Lopo Vaasquez meyrynho e trazia presso Luis Fialho morrador na villa de Moura e hy 
estavam juntos com grandes brados Fernam Gomez e Pêro Garcya beneffycyados na igreja 
de Santa Maria e AUvaro Fernandez escudeiro todos três irmãaos dizendo contra o dicto juiz 
e meyrynho que nam prendiam os homens que tynham mortos [fól. Iv] homens e prendiam 
o dicto Luis Fyalho que erra homem boom escudeiro e que elle prendiam e os que erram 
mallffeytores e hobryguados a justyça nam. E loguo ho dicto meyrynho disse ao dicto juiz 
que quando elle prenderra ao dicto Luis Fyalho ho dicto AUvaro Fernandez e os dictos 
crellyguos seus irmãaos acudiram ao dicto Luis Fyalho e começaram de contender contra elle 
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meyrynho e ho empurrar pêra lhe tyrrarem ho dicto Luis Fyalho presso que tynha nas mãaos 
requerrendo lhe elle meyrynho da parte d'El Rey que se fossem emboorra e o deyxassem 
levar presso ao dicto Luis Fyalho requerremdo lhe esto per muitas vezes sem ho elles 
querrerem fazer mais antes trabalhavam quanto podyam pêra lho tyrrarem peguando nelle 
meyrynho hos sobredictos e dando lhe empurrõoes e lhe arranharam as mãaos pêra lho 
tyrrarem trabalhando ho dicto Fernam Gomez per tomar hûua espada a hum dos dictos seus 
homens convém a saber ao Vallasquez e apegamdo lhe nella pêra lha tyrrar das mãaos e que 
lha nam poderra tyrrar das mãaos e esto com tençam pêra que se poderra tomar a dieta espada 
ao dicto seu homem com ela regystyr contra ele meyrynho pêra lhe tyrrar ho dicto presso 
requereu - [fól- 2] - do lhe elle meyrynho assy a todos três irmãaos que se fossem emboorra 
da parte d'El Rey Nosso Senhor e lhe deyxassem levar ho dicto presso sem ho elles 
querrerem fazer e vemdo se elle meyrynho muyto affadigado do dicto AUvaro Fernandez que 
apegava rygamente nelle lhe disserra ao dicto AUvaro Fernandez que se arredasse delle 
meyrynho e lhe deyxasse levar ho dicto presso da parte d'El Rey. E que o dicto AUvaro 
Fernandez responderra dizendo sy El Rey ventos™ e que nisto chegou ho dicto juiz que assy 
acodira a dieta vollta e que semdo ja ho juiz de pressente o dicto Fernam Gomez remeterra 
a eUe meyrynho ryguo e poendo lhe as mãaos nos peytos e empuxando ho duas ou três vezes 
rygo e dizendo lhe a elle meyrynho que se guardasse delle e que emtam elle meyrynho 
bradarra ryguo pollo juiz dizemdo lhe Senhor juiz nam vedes vos esto que me poem as mãaos 
e me querem tyrrar < este >m presso e que emtam ho dicto Fernam Gomez dissera emtam 
a elle meyrynho Garday vos vos nam voilas ponha eu rygo e que emtam ho dicto juiz hos fez 
desapeguar delle meyrynho e que nesto ho dicto Pêro Garcya disserra Orra deyxay lho \fóL 
2v] levar a esses belleguins e que emtam ho levarra a cadea amostrando loguo ho dicto 
meyrynho ao dicto juiz e a mim tabalyam hûua arranhadurynha muyto pequena em huum 
dedo da mãao derreita com hûua gota de sangue dizendo que hos sobredictos lho fezerram 
por lhe tyrrarem ho dicto Luis Fyalho requerendo ho dicto meyrynho que ho mandasse assy 
escrepver e lhe fazya ho dicto queyxume dos sobredictos e lhe requerya que de todo mandasse 
fazer hum auto e ho dicto juiz ho mandou assy escrepver. E eu Diogo de Beja tabalyam que 

174 Sic. 
175 Entrelinhado sobre duas palavras riscadas: ho dicto. 
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em todo assy escrepvy a dito do dicto meyrynho porque eu tabalyam nam vy mais passar que 

atee homde eu sahy e vy trazer ja presso ho dicto Luis Fyalho. E o dicto juiz ho mandou assy 

escrepver. Diogo de Beja tabalyam esto escrepvy. 

E tanto que ho dicto meyrynho levou ho dicto Luis Fyalho a cadea ho dicto 

juiz se foy em busca d'Estevam de Bryto allcayde moor e ho achou e perante mym tabalyam 

lhe disse que elle lhe denuncyarra do dicto Luis Fyalho e lhe disserra em como ho dicto Luis 

Fyalho erra hobryguado a justiça por cortar hûua horrelha e ferryr de prepossyto a hum 

Graviell \fóL 3] da Cuba dizendo ao dicto Estevam de Brito que lhe dissesse quem tynha a 

imquiriçam e autos das dietas ferrydas porque ja erra presso ho dicto Luis Fyalho dizendo ho 

dicto Estevam de Brito que elle lhe disserra em como ho dicto Luis Fyalho erra muyto 

hobrygado a justyça e que perguntasse elle juiz aos tabalyães por ello. E visto assy todo pello 
dicto juiz mandou que se escrepvesse assy. E eu Diogo de Beja tabelyam esto escrepvy. 

E despois desto aos XVI dias do dicto mes d'Agosto do dicto anno de mill e 

quinhentos e quatro annos em a dicta villa nas poussadas do dicto bacharell Ruy Fernandez 

juiz comiguo tabelyam pollo dicto auto preguntamos devassamente estas testemunhas que se 

ao diante seguem. E eu Martym Vaasquez de Moura tabelyam que esto escrepvy. 

Item - Francisquo Lopez mercador morador em a villa de Serpa testemunha 
jurada nos santos avangelhos e preguntado devassamente sobre e per rezam do dicto auto ho 
quall lhe todo foy leudo e decrarado e pollo meudo fecta pregunta que erra ho que dello 
sabya disse elle testemunha que nam sabe outra [fól M coussa somente que he verdade que 
ho ja contheudo em o dicto auto. Elle testemunha andava na feyra desta villa com ho dicto 
juiz pêra lhe ajudar a conprar hum pedaço de pano que o dicto juiz queria conprar e que 
andando assy e que estando em hûua tenda na rua honde estam os mercadores de pano de cor 
que vyrram hûua vollta e ajuntamento de homens na dieta rua contra as cassas de Ruy de 
Sequeyra e que quando aquillo vyrram o dicto juiz correra pêra laa e elle testemunha com elle 
e que em hyndo elle testemunha vyrra ho dicto meyrynho estar pegado em huum homem e 
ho tynha presso ho quall homem elle testemunha nam conhecya somente que disserram loguo 
hy que era hum Fyalho de Moura. E que tendo o ho dicto meyrynho assy presso que hos 
Fernam Gomez e Pêro Garcya e Allvaro Fernandez todos três irmãaos andavam pegados no 
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dicto meyrynho e dizyam ao dicto meyrynho Nam no avees de levar presso que esse homem 
nam se ha assy de prender que he homem Jydallgo e que empuxavam ho dicto meyrynho e 

que em ho juiz chegando hos sobredictos Farrelães irmãaos disserram ao dicto juiz que 

porque mandava prender aquelle homem e que elle lhe dissera [fól. 4] que nam sabya que elle 

ho saberrya e que em dizendo esto ho meyrynho estava peguado no dicto Luis Fyalho e os 

dictos Fernam Gomez e Pêro Garcya e AUvaro Fernandez também peguados nelle e dizendo 

ao dicto juiz que nam prendia hos matadores que andavam pela villa e prendia aquelle que 

era sem cullpa dizendo que aquelle homem nam se prendia assy nem se avia assy de levar 

presso que erra homem fydallgo que lho entreguasse elle juiz a elles que elles ho levariam 

e que ho dicto juiz disserra que nam lho avia d'entregar dizendo ao dicto meyrynho que ho 

levasse a cadea e que entam hos dictos três irmãaos disserram ao dicto juiz que elle nam 

mandava prender ho dicto Luis Fyalho senam por hua tençam que tynha contra elle e que ho 

dicto juiz lhe jurara emtam que ho nam conhecya como terrya tençam contra elle porem 

dizendo ao dicto meyrynho que ho levasse e os dictos irmãaos todavia peguados no presso 

e no meyrynho que ho nam avyam assy de levar requerrendo lhe o dicto meyrynho da parte 

d'El Rey per muytas vezes que se arredassem e lhe deyxassem levar ho dicto presso a cadea 

sem ho elles querrerem fazer soomente vyrem sempre peguados nelle atee ho meyo \fól. 4v] 
da praça. E que nesto ho juiz arremeterra rygo e os puxarra do meyrynho dizendo que se 

arredassem e deyxassem levar ho presso a cadea e que emtam ho levara ho meyrynho presso 

camynho da cadea e que esto vyrra e mais nam disse. E do custume disse nihil. E eu Martim 

Vasquez de Moura tabelyam que esto escrepvy. 

Item - Gomez Lourenço cavaleiro morrador em a dicta villa testemunha jurado 
nos santos avangelhos preguntado devassamente sobre e per rezam do dicto auto ho quall lhe 
todo foy leudo e decrarado e pollo meudo fecta pregunta que erra ho que dello sabya disse 
elle testemunha que nam sabe outra coussa somente que he verdade que ho dia contheudo no 
dicto auto elle testemunha estava na praça desta villa junto com ho chaffarryz e que vyrra hir 
hos dictos Luis Fyalho presso e Fernam Gomez e Pêro Garcya e AUvaro Fernandez e outros 
homens polia rua honde estam hos mercadores de panos de cor e que em chegando ante a rua 
de Ruy de Sequeyra ho dicto Lopo Vaasquez meyrynho cheguara a elles e lançara loguo mãao 
do dicto Luis Fyalho e ho prendem e tanto que assy peguarra nelle hos sobredictos [fól. 5] 
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Femam Gomez e Pêro Garcya e Allvaro Fernandez todos três irmãaos se emvorrylharam 

loguo com ho dicto meyrynho dizendo contra ho dicto meyrynho que nam imjuriasse aquelle 

homem nem no prendesse assy que erra homem fydallgo que lho enjuriava por peguar assy 

nelle requerrendo lhe ho meyrynho da parte d'El Rey nosso Senhor que se fossem em boorra. 

E que nesto ho dicto juiz que andava hy na feyra ouvindo a vollta que assy trazyam todos 

com ho dicto meyrynho acodira e que elle testemunha foy também pêra laa e que em ho juiz 

chegando a vollta elle testemunha chegarra emtam e vyrra emtam andar peguados hos dictos 

três irmãaos peguados no dicto meyrynho dizendo lhe que porque peguava assy em hum 

homem que ho emjuriava porque erra homem fydallgo e que emtam ho dicto Allvaro 

Fernandez começara de dizer ao dicto juiz que lhe mandasse entreguar ho dicto Luis Fyalho 

presso e que elle ho levaria e o dicto juiz bradava que se arredassem affora da parte d'El Rey 

e deyxassem levar ho dicto presso ao meyrynho que ho meyrynho ho avia de levar e que 

emtam elles largaram as mãaos do dicto meyrynho e que emtam ho meyrynho disserra ao 

dicto Fernam Gomez Que he isto Fernam Gomez ho presso me querres \fól. 5v] vos tyrrar 
? e que ho dicto Fernam Gomez responderra Nam que se vollo eu quiserra tyrrar mais ryguo 
vos posseira eu as mãaos. E que emtam hum dos homens do dicto meyrynho dissera Sede 
vos testemunhas como nos chamou beleguyns nam sabe ella testemunha por quall délies ho 

dizya porque elle testeunha nam ouvyo a nhuum délies chamar belleguins. E que loguo ho 

dicto meyrynho amostrara hua arranhadurra em hua mãao dizendo Vedes ho que mefezerram 
hos Farrellãaos por me dessapegarem as mãaos dette e que lhe parrece a elle testemunha 

segundo Deus e sua concyencia que se forra em outro cabo que hos dictos três irmãaos 

tyrraram ho dicto Luis Fyalho das mãaos ao meyrynho e que nam pegavam nelle senam por 

lho fazerem espydir das mãaos segundo seu parrecer. E mais nam disse. E do costume disse 

nihil. E eu Marty m Vaasquez de Moura tabeliam que esto escrepvy. 

Item - Joham de Carvalhaaes homem do dicto meyrynho testemunha jurado aos 
santos avangelhos e preguntado devasamente pollo dicto auto ho quall lhe todo foy leudo e 
decrarado e pollo meudo fecta pregunta que erra ho que dello sabya disse elle testemunha que 
era verdade que [fól. 6] ho dia contheudo no dicto auto elle testemunha andava com ho dicto 
meyrynho na praça e que ho dicto meyrynho lhe disserra a elle testemunha que fosse [com] 
elle que aviam de prender hum homem e que forram polia praça e que em chegando honde 
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entra a rua de Ruy de Sequeyra na praça acharram Fernam Gomez e Pêro Garcya crellygos 
e Allvaro Fernandez seu irmãao todos três irmãaos e Farrellãaos d'alcunha e com elles ho 
dicto Luis Fyalho e que ho dicto meyrynho lançarra mãao do dicto Luis Fyalho e elle 
testemunha também e ho prenderram e que tanto que ho prenderram hos dictos Farrellãaos 
irmãaos todos três começaram logo de peguar no dicto meyrynho dizendo lhe que nam avia 
assy de prender aquelle homem nem no avia de levar presso que era homem fydallgo e 
empuxamdo a elle meyrynho e a elle testemunha e trabalhando por lho tyrrarem das mãaos 
requerrendo lhe ho dicto meyrynho per muytas vezes da parte d'El Rey que se arredassem 
afforra e lhe deyxassem levar ho dicto Luis Fyalho presso sem ho elles querrerem fazer 
senam pegar e empuxar ho dicto meyrynho e dizer que nam no [fól. 6v.] avia de levar presso 
que tall homem como aquelle nam se premdia assy e ho dicto meyrynho vendo se affadiguado 
délies lhe requerrera que ho deyxassem da parte d'El Rey e que quando esto disse que ho 
dicto Allvaro Fernandez lhe acodira Sy Rey ventos e todavia peguados nelle meyrynho e que 
nesto acodira ho dicto juiz a dieta vollta e começarra de dizer aos dictos três irmãaos que lhe 
requerria da parte d'El Rey Nosso Senhor que se arredassem afforra e deyxassem ho dicto 
presso levar presso e que hos sobredictos ho nam querryam deyxar e andavam peguados nelle 
e no meyrynho dizendo ho dicto Fernam Gomez ao dicto juiz que nam no aviam de deyxar 
levar presso hymdo contra ho dicto juiz muyto hyrrado e que nesto ho dicto Pêro Garcya 
pegara em hûa espada que Vallasquez homem do dicto meyrynho trazya pêra lha tomar e 
trabalharra quanto poderra pêra contender e regystyr contra ho meyrynho como de fecto ho 
fezerra se ha poderra tyrrar das mãaos ao dicto homem do meyrynho mas que lha nam pode 
tyrrar bradando sempre ho dicto meyrynho da parte d'El Rey que ho deyxassem levar ho 
dicto presso ]fól. 7] e lho nam tyrrassem sem ho elles querrerem fazer mas senpre peguados 
nelle e empuxamdo e tyrrando por elle meyrynho pêra ho dessapegarem do dicto Luis Fyalho 
e lho tyrrarem das mãaos e que nesta vollta ho dicto meyrynho dissera ao dicto Fernam 
Gomez que tyrrasse as mãaos delle que punha as mãaos nelle e que ho dicto Fernam Gomez 
lhe disserra Se voilas eu começo de poer poervollas ei eu ryguo e que emtam ho dicto juiz 
apertou com requerrymentos da parte d'El Rey que ho deyxassem levar presso. E que emtam 
despois que vyrram que ja nam tynham remedeo pêra ho tyrrarem ho solharam e diserram 
Orra deyxay o levar a esses belleguins estando senpre ho dicto meyrynho e elle testemunha 
peguados no dicto Luis Fyalho. E assy ho levarram a cadea. E disse elle testemunha que ho 
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dicto meyrynho e assy ho juiz brradarram per muitas vezes da parte d'El Rey aos sobredictos 

todos três irmãaos sem elles querrerem emtender nos requerrymentos que lhe fazyam da parte 

d'El Rey senam peguar e empuxar ho dicto meyrynho e a elle testemunha pêra lhe tyrrarem 

ho dicto presso de maneyra que fezerram quanto [fól. 7v] poderram por lho tyrrarem das 

mãaos e que arranharram ho meyrynho em huua mãao e que lhe sayo sangue pollo 

dessapeguarem do dicto Luis Fyalho e assy derram outra arranhadurra a elle testemunha em 

hum dedo pollo também dessapeguarrem do dicto Luis Fyalho e que emtam ho levarram a 

cadea e que mais nam sabya. E do custume disse que amda por homem do meyrynho. E do 

ali do custume disse nihil. E eu Martym Vaasquez de Moura tabelyam que esto escreppvy. 

Item - Lourenço Piriz Mansso porteiro da camarra e do concelho da dicta villa 
testemunha jurado aos santos avangelhos e preguntado devassamente pello dicto auto ho quall 
lhe todo foy leudo e decrarado e pollo meudo fecta pregunta que erra ho que dello sabya disse 
eUe testemunha que nam sabe outra coussa somente que he verdade que ho dia contheudo no 
dicto auto elle testemunha estava na praça desta villa homde se faz a feyra e que na rua honde 
estam hos mercadores de panos de cor junto com a rua de Ruy de Sequeyra ao quanto das 
cassas de Luis Barradas vyrra elle testemunha ho dicto Lopo Vaasquez meyrynho apegar e 
prender [fól. 8] ho dicto Luis Fyalho que estava com hos dictos três irmãaos convém a saber 
Fernam Gomez e Pêro Garcya e Allvaro Fernandez e que tanto que ho asy prenderra elle 
testemunha forra pêra honde estava ho juiz que estava hy na dieta rua a porta de Pêro Soarrez 
mercador e que nesto ho dicto meyrynho começarra de bradar pollo dicto juiz que lhe 
acodisse que lhe tyrravam aquelle presso e que emtam forra ho dicto juiz pêra laa correndo 
e elle testemunha com elle e que emtam vyrra elle testemunha andar peguados hos dictos 
Farrellãaos irmãaos no dicto meyrynho e ho empuxavam rygo de maneyra acerca ho 
derrybavam no chãao por lhe tyrrarem ho dicto presso requerrendo lhe ho dicto meyrynho 
per muytas vezes da parte d'El Rey nosso Senhor que se fossem e ho deyxassem com ho dicto 
presso e que elles o nam queriam fazer e que ho dicto juiz emtam começarra de lhe requerrer 
da parte d'El Rey nosso Senhor que se arredassem e deyxassem levar ho dicto Luis Fyalho 
presso e que emtam ho dicto Allvaro Fernandez disserra ao dicto juiz que aquelle homem 
nam se avia assy de prender que era homem fydallgo que pydia a elle juiz por mercee que 
lho entreguasse que elle ho [fól. 8v] levarrya a cadea e que ho dicto juiz lhe respondem» que 
lho nam avia d'entregar que ho deyxassem levar ao dicto meyrynho e que emtam hos dictos 
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Allvaro Fernandez e seus hyrmãaos começarram de bradar e dizer que nam prendiam os 

matadores que andavam polia vylla e prendiam aquelle. E disse elle testemunha que andando 

assy hos dictos três irmãaos peguados e empuxando ho dicto meyrynho pêra lhe fazerem 

solltar ho presso que ho meyrynho requeria que ho deyxassem e se arredassem delle da parte 

d'El Rey e que hum dos dictos Farrellãaos dissera Sy El Rey vento porem que elle testemunha 

nam se affyrma quall délies erra ho que disse esta pallavra e que nesta vollta ho dicto 

meyrynho dissera ao dicto Fernam Gomez Fernam Gomez hy vos em boorra da parte d'El 
Rey nam ponhaaes as mãaos em mym e que emtam ho dicto Fernam Gomez responderra Eu 
nom voilas ponho mais se voilas eu começar de poer porvollas hey tom rygo que arreman-
guees comiguo esto allto e menencorryo que ho ouviam todos. E disse elle testemunha que 

[hos] sobredictos Farrellãaos todos três trabalharram quanto poderram por tyrrarem ho dicto 

Luis Fyalho presso das mãaos [fól. 9] ao dicto meyrynho e o arranharram em hûua mãao e 

que elle testemunha lhe vyo Mua mãao arranhada ao dicto meyrynho. E que emtam quando 

vyrram que ho dicto juiz apertava com requerrymentos e que nam podiam ja em nhûua 

maneyra tyrrar ho dicto presso emtam se arredarram e ho deyxarram levara presso e o levarra 

ho dicto meyrynho a cadea. E disse elle testemunha que se o dicto juiz ally nam acodira que 

ho meyrynho nam ouvera de levar ho dicto presso a cadea porque lho ouverram de tyrrar os 

sobredictos Farrellãaos. E que despois ouvio elle testemunha queyxar ho Vallasquez homem 

do meyrynho dizendo que ho dicto Fernam Gomez na dieta vollta lhe peguarra na sua espada 

e lhe quiserra tomar. E mais nam disse do dicto auto e vollta. Preguntado pollo custume e 

coussas que lhe pertencem disse elle testemunha nihil. E eu Martim Vaasquez de Moura 

tabelyam que esto escrepvy. 

Item - Agostym Valhasquez castelhano homem do allcayde da dicta villa 
testemunha jurado aos santos avangelhos e preguntado devassamente pollo dicto auto ho quall 
lhe todo foy leudo e decrarado e pollo meudo fecta pregunta [fól. 9v] que erra ho que dello 
sabya disse elle testemunha que he verdade que ho dia contheudo no dicto auto elle 
testemunha hya com ho dicto meyrynho e com outros seus homens polia feyra e que hyndo 
assy ho dicto meyrynho prenderra ho dicto Luis Fyalho que hya em companhya dos dictos 
Fernam Gomez e Pêro Garcya e Allvaro Fernandez Farrellãaos todos três irmãaos e que tanto 
que ho dicto meyrynho pegarra nelle hos dictos farrellãaos todos três irmãaos peguaram no 
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dicto meyrynho e em elle testemunha e nos outros homens que estavam peguados no dicto 
presso e os empuxavam e esfarrapavam os pellotes polios dessapeguarem do dicto Luis 
Fyalho e lho tyrrarem das mãaos e que ho dicto meyrynho lhe bradava da parte de El Rey 
nosso Senhor que se arredassem afforra e tyrrassem as mãaos délie e lhe deyxassem levar ho 
dicto presso e que elles ho nam queriam fazer senam trabalhar por lhe tyrrarem ho dicto 
presso das mãaos e que ho dicto Fernam Gomez peguarra na espada a elle testemunha que 
tynha na mãao e trabalharra pêra lha tyrrar da mãao pêra com ella regystyr contra ho dicto 
meyrynho e que elle testemunha teverra rygamente mãao nella e lha nam deyxarra tomar e 
que quando virra que a nam podia tomar a deyxarra e forra a outra mãao que elle testemunha 
tynha apeguada no punhall do dicto presso e lhe derra a elle testemunha na mãao duas ou três 
pancadas por lhe fazer solltar [fól. 10] ho dicto punhall e que elle testemunha nam ho 
quisserra solltar e que emtam todos três hos irmãaos nam faziam senam trabalhar quanto 
podiam por lhe tyrrarem ho dicto presso das mãaos empuxando ho dicto meyrynho rygamente 
e aa elle testemunha e aos outros homens d'El Rey pêra lho tyrrarem das mãaos e ho 
meyrynho bradando sempre da parte d'El Rey que ho deyxassem levar ho dicto presso e se 
arredassem delle sem ho elles quererem fazer senam trabalhar por lho tyrrar. E que bradando 
assy ho dicto meyrynho que tyrrassem as mãaos delle o dicto Fernam Gomez disserra Sy Rey. 
E que nesto acodira ho dicto juiz a dieta vollta e começarra de requerrer aos sobredictos 
irmãaos que se arredassem e deyxassem ho dicto presso hy presso e que elles ho nam 
[quer]iam176fazer senam empuxar ho dicto meyrynho e trabalhar pêra lho tyrrarem. E que 
emtam ho dicto juiz começarra de bradar rygo da parte d'El Rey e ameaçar que queria dar 
com a varra que trazya na mãao allçando e que emtam quando vyrram que ja ho nam podiam 
tolher que emtam ho deyxarram e disserra ho dicto Fernam Gomez Orra deyxay o levar a 
esses belleguins chamando lhe ho dicto Fernam Gomez e Pêro Garcya per muytas vezes 
belleguins. E que emtam ho levarram presso a cadea. E mais nam disse. E do custume disse 
nihil. E eu Martym177 Vaasquez de Moura tabalyam que esto escrepvy. 

176 O suporte apresenta um pequeno rasgão. 
177 Repete: Martym. 
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[fól. 10 v]178 

E preguntadas assy as dietas testemunhas como dicto he ho dicto juiz mandou 
a mim tabelyam que [ho tralladasse] todo e carrasse e assellasse [pêra] ho mandar a El Rey 
nosso Senhor e [mandou] que se escrepvesse assy. E eu Marty m Vaasquez de Moura 
tabelyam d'El Rey nosso Senhor em a dieta vylla ho escrepvy e aquy meu pubrico synall fyz 
que tall he. 

[Sinal notarial] 
Pagou nihil." m 

Documento n° 97 

1507, Set., 20-24, Lisboa 
Inquirição de testemunhas acerca do estado de saúde de Maria 
Rodrigues, presa na cadeia de Lisboa por causa da "união " dos 
cristãos novos, e que jazia praticamente paralítica e sem fala, 
vivendo do que lhe conseguiam a Misericórdia e as esmolas que 
o pai pedia pela rua. 
A.N.T.T., Corpo Cronológico, Parte 2a , Maço 13, Doe. n° 
75. 

[fól 1] 
"Saybam quamtos este estormento dado per mandado e autoridade de justiça 

vyrem que no anno do nacymento de Noso Senhor Jhesus Cristo de mill e quinhemtos e sete 
annos XX dias do mes de Setembro em a cydade de Lixboa nas pousadas de Fernam 
Rodriguez d'Allmeyda cavaleiro da Casa d'El Rey nosso Senhor cydadão e juiz ordenayrro 
dos fectos crimes em esta cidade e seus termos peramte elle juiz pareceo Rodrigo Eanes e 
apresemtou ao juiz esta pytiçam por parte de Maria Rodryguez sua filha que tall he como se 
segue. Nuno Vasquez esto escrepvi: 

178 Este fólio é de leitura extremamente difícil, por estar muito apagado e com dobras. 
179 O mesmo fólio lOv. apresenta o sumário e as referências arquivísticas em letra do séc. 
XVIII: Parte 2a, Maço 8, Doe. 107, N° sue. 1093. A 9 de Agosto de 1504. Auto da devassa 
feito pelio juiz da villa de Beja sobre a rezistencia que fizera Fernando Gomes e seus irmãos 
querendo lhe tirar das mãos ao meirinho daquella villa o prezo Luis Fialho como nelle 
melhor se declara. 
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Senhor 

Maria Rodryguez presa nesta cadea faço saber a Vosa Mercê que ha mais de 

huum anno que eu jaço nella presa por causa da uniam dos cristãos novos e jazemdo asy 

presa por ser muito pobre e desemparada e nom ter ho repayro necesario e pasar fome e frio 

e jazer no chão vym a tolher me de tall maneyra que sou sem falia e tolheyta de hOa parte 

braço e perna e toda aquela parte e seguundo minha desposyçam nam ha em mim vida. Peço 

a Vosa Mercê que do conteúdo nesta pytiçam me mande perguuntar restemunhas pêra me de 

seus dictos ajudar que ey mester pêra se requerer sobre minha doemça ho que me for 

necesario ho que receberey em muita mercê. 

A quall pytiçam asy hapresemtada como dicto he ho juiz pos [fól. lv] em ella 

huum desembarguo seguimte e mandou que se comprise como em ele era conteúdo. Nuno 

Vasquez esto escrepvi. 

Perguuntem por esta pytiçam as testemunhas apreseratadas pella parte pêra 

guarda de sua justiça. 

E despoys desto aos XXIIII dias do mes de Setembro de mill e quinhemtos e 

sete annos em a dieta cydade dentro na cadea Estevam Rodryguez tabaliam como emqueredor 

comiguo tabaliam perguuntamos estas testemunhas por parte da dieta Maria Rodriguez que 

se seguem. 

Item - Yria Lopez molher de Anryque Fernandez marinheyro que ora esta 
presa testemunha jurada aos samtos avanguelhos e perguuntada pello custume dise nichil. E 
perguuntada pello conteúdo em a dieta pytiçam que lhe todo foy leudo dise que na cadea esta 
presa a dieta Maria Rodryguez a quall he molher muito pobre e doemte e tolheyta de aar que 
deu por ella e he tolheyta de hua perna e de huum braço que deu ar por ella e asy nam tem 
sua falia comprida que se nam pode mandar e a Misericordya lhe daa de comer de pouquos 
dias a esta parte. E all nam dise. Nuno Vasquez esto escrepvi. 

Item - Ana Lopez molher de Pedro Lopez que ora esta presa testemunha jurada 

aos samtos avanguelhos e perguuntada pello custume dise nichil. E perguuntada pello 
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conteúdo em a dieta pytiçam que lhe todo foy leudo dise que a dieta Maria Rodryguez estaa 

presa \fól. 2] na dieta cadea e esta muito doemte e tolheyta de huum braço e de hua perna 

que deu ar por ella e nam tem sua falia toda comprida e he muito pobre que nam tem que 

comer senam ho que lhe ha Misericórdia [da]. E all nam dise. Nuno Vasquez esto escrepvi. 

Item - Joham do Pesoo guarda da dieta cadea testemunha jurado aos santos 

avanguelhos e perguuntado do custume dise nada. E perguuntado pello conteúdo em ho dicto 

auto e petyçam que lhe todo foy lydo dise que na cadea estaa presa a dicta supricamte a quall 

estaa muito doemte e estaa tolheyta que deu ho ar por ella e tem hum braço e hûa perna 

tolheyta e asy a falia nam tem comprida e asy he muito pobre e nam tem nada e come 

d'esmolla que seu pai pede e que lhe daa a Misericordya. E all nam dise. Nuno Vasquez esto 

escrepvi. 

Item - Pêro Escudeiro guarda da dieta cadea testemunha jurado aos samtos 

avanguelhos e perguuntado do custume dise elle testemunha nichil. E perguuntado pello 

conteúdo em a dieta pytiçam que lhe todo foy lydo dise que ha dieta Maria Rodryguez he 

molher muito pobre e nam tem quem lhe de cousa allgûa somente seu pay que pede por amor 

de Deus pêra lhe dar de comer e a Misericordya a provee com allgûa esmolla e esta muito 

doemte e tolheyta de huum braço e de hûa perna e [fól. 2v] da falia de prallisya que deu por 

ella. E all nam dise. Nuno Vasquez esto escrepvi. 

E perguuntadas asy as ditas testemunhas como dicto he ho dicto Rodrigo 
Eannes em nome da dieta sua fylha pedio huum estormento e ho juiz lho mandou dar com 
minha fee de como vira a dieta presa e eu tabaliam dou fee que eu vi a dieta Maria 
Rodryguez presa muito doemte e tolheyta e maltratada que duas molheres a trouveram a grade 
sobr'a cadea por se nam pode ter. Testemunhas: ele juiz e Estevam Rodryguez tabaliam que 
outrosy vyo a dieta Maria Rodryguez e Lourenço Callado tabaliam e outros e eu Nuno 
Vasquez tabaliam por ho dito Senhor em a mesma cydade e seus termos que este estormento 
escrepvy e aqui meu synall fyz que tall he. 
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perdom e dinheiro a quem os dava a prisom e eu ho espyey dentro em hua torre e tyve em 

minha casa ha gemte pêra ho premder e com ella tendo na torre espyado ho prendy e foy 

preso por minha industrya e prol (?) que desta prisom e espyamento que (...)181 de hajudar 

(...)li2[fól. Iv] por ello mercê que outorga peço a Vosa mercê que mande ao juiz de Samta 

Cruz que me pergunte as testemunhas que presemtes erom e com ella me mande dar hua carta 

testemunhavell pêra com ella me hyr a EU Rey noso Senhor o que receberey em mercê. 

Item - pase mandado pêra o juiz de Samta Cruz per que lhe mando que pollo 

conteúdo nesta pytiçam se perguntem quatro ou cinquo testemunhas e seus ditos me emvyara 

cerrados e asellados per pesoa sem sospeyta pêra prover ao sopricante e como for direito. 

Item - Juizes do jullgado de Samta Cruz de Riba Tâmega: o bacharell Joham 
Jacome ouvidor [na] ausência do corregedor Pedro d'Aguiar vos mando que visto esta 183 

logo perguntees per esta pytiçam as testemunhas que vos forem hapresemtadas per Pêro Pirez 
em ella conteúdo e tanto que perguntadas forem seus ditos me emvyarres çarrados e asellados 
segundo forma de meu desenbargo as quaes testemunhas que asy pergumtadas serom segundo 
hordenaçom pergumtadas primeiramente polios custumes e todas outras anterogações 
acustumadas as quaes perguntares com hum tabaliam sem sospeyta o que asy conpri com 
dellygencia. Fecto na Pousadella aos \fól. 2] XVII dias do mes d'Outubro Symam Riibeiro 
ho fez. [Anno] de quinhemtos e omze annos. E passou per elle por acupação do scripvam. 

Item - apresemtado asy o dicto mandado como dicto he o dito juiz mandou que 
se conprise e em comprimento delle mandou ao dicto Pêro Pirez que nomease as testemunhas 
per que se esperava d'ajudar ho quall nomeou por testemunhas a Pedro Dominguez de 
Costança e Afonso Annes de Sanhoane de Dayam desta terra e Bastyam Gomçallvez do 
Penedo e Joham Pirez seu filho moradores na homra de Hunham he Jorgue Annes de Fornos 
do dito couto de Thuyas e Diogo Coelho escudeiro e morador em a quintãa de Brulhães e 

Uma palavra ilegível. 

Uma palavra ilegível. 

Riscado: por. 
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outros muitos se necesarios fosem e o dito juiz lhe mandou que os mandase ciitar e que tamto 

que ciitados fosem logo lhes tomarya seus testemunhos segundo se no dito mandado contynha 

e o dito Pêro Pirez apresentou logo hy por testemunhas o dito Pedro Dominguez de Costamça 

e Jorge Armes de Fornos os quaes eu tabaliam ciitara ha requirymento do dito Pêro Pirez e 

o dito juiz a de parte comigo tabaliam os perguntou dando lhes primeiramente juramento dos 

santos avangelhos e seus testemunhos santos como se hadiamte segue: 

[fól. 2v] 
Item - Pedro Dominguez de Costamça testemunha nomeada ajurramentado aos 

samtos avangelhos que per o dito juiz foram dados e perguntado polios custumes e cousas que 

lhe pertencem disse nichill. 
Item - perguntado elle testemunha pollo comteudo na dita pytiçam que lhe toda 

foy lida e decrarada pollo meudo de maneira que todo elle testemunha bem emtendeo dise elle 

testemunha que pollo juramento que fecto tynha todo ho conteúdo na dita pytiçam erra 

verdade. Perguntado elle testemunha como ho sabya dise que ho sabya de certa sabedorya 

porque elle testemunha fora conpanheiro dos que prenderom o dito Amtonio de Prado e que 

nom havya hy duvida o dito Pêro Pirez espyar 1W dentro em hua torre do dito couto de 

Tuyas e ele testemunha com outros ho cometeram ao dito Pêro Pirez amtes da prisom do dito 

Antonio de Prado que elle ho espyase e que lhe faryam dar hum perdom pêra quallquer 

omiziiado porcanto El Rey noso Senhor asy ho tinha promitido e que com esta esperamça do 

dito perdom o dito Pêro Pirez o espyara e derra a prisom e nam ouvera por ello ajuda ninhûa 

satysfaçam e que esta era toda verdade segundo se conta na dita pytiiçam. E ali nom disse. 

E eu [fól. 3] Joham Ribeiro tabaliam que esto screpvi. 

Item - Jorge Annes de Fornos testemunha nomeado ajuramentado aos samtos 

avamgelhos que lhe por o dito juiz forom dados e perguuntado primeiramente por o custume 

e cousas que lhe pertencem dise nichill. 
Item - perguntado elle testemunha por ho conteúdo na dita pytiçam que lhe 

toda foy liiuda e decrarada por ho miúdo de maneira que toda elle testemunha bem emtendeo 
dise elle testemunha que outra cousa do dito caso nom sabya somente que per certas vezes 
vyera a sua casa hum Diogo Coelho e Bastyam Gonçalvez do Penedo e Pedro Dominguez de 

Riscado: ho. 
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Costança e outros que andavam pêra prender o dito Antonio de Prado e lhe perguntaram 
como no poderiam aver ou se averya hy allgum homem que lho quisese espyar he que lhe 
daryam quanto elle quisese e de maneyra que elle testemunha lhes fallara neste Pêro Pirez e 
fezera como fallara com elles e lhes disera que ho darya ha prysam comtanto que lhe fezesem 
elles aver hum perdom d'El Rey noso Senhor pera hum homem que erra homiziiado ha que 
elles diseram que se ho elle espyase o que El Rey noso Senhor (...)185 justiça (?) o dito (?) 
|/ó/. 3v] perdom. E que tamto que ysto fallarram nom se passara muitos dias que o dito Pêro 
Pirez dera o dito Antonio de Prado ha prisam e ho espyara em hua casa e teverra em outra 
os que ho prenderom. E que esto sabya elle testemunha de certa sabedorya. E ali nom disse. 
E eu tabaliam que esto screpvi. 

Item - despoys desto aos XX dias do dito mes de Novembro de quinhentos e 
XI annos em Villa Meãa o dito juiz tomou e perguntou hy as testemunhas seguintes: 

Item - Bastiam Gonçallvez do Penedo testemunha nomeado ajuramentado aos 

santos avangelhos que lhe por o dito juiz foram dados e perguuntado primeiramente por hos 

custumes e cousas que lhe pertencem disse nichill. 
Item - perguntado elle testemunha pollo conteúdo na pytiçam que lhe foy lida 

e decrarada por ho miúdo de maneira que todo elle testemunha bem emtendese dise elle 
testemunha que elle forra hum dos que prenderram o dito Antonio de Prado e antes que ho 
prendesem andarram muito apoos elle com outros e nunqua ho podiam aver atee que nom 
fallarom com este [fól. 4\ Pêro Pirez porque sabyam que o dito Antonio de Prado se fyava 
nelle e o cometeram que lho dese e espyase e que o dicto Pêro Pirez dise que farya se lhe 
desem perdom pera elle porque era omiziado e que elle testemunha com os outros lhe diseram 
que avyryam muito de boaa vontade e por lhe ysto dizerem o dito Pêro Pirez o espyara e os 
tevera em hum palheiro e dally sayram a o prender na casa homde o tynha yspyado asy que 
nom avya hy duvida o dito Pêro Pirez o espyar e dar a prisom e que esto sabya ele 
testemunha de certa sabedorya porque pasara asy todo por elle. E ali nom dise. E eu tabaliam 
esto screpvi. 

Algumas palavras ilegíveis. 
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Item - Affomso Annes de Sanhoane testemunha nomeado ajuramentado aos 

samtos avangelhos e perguntado primeiramente por ho custume e cousas que lhe pertencem 

disse nichill. 
Item - perguuntado elle testemunha por ho conteúdo na dieta pytiçam que lhe 

foy lido e decrarado per ho miúdo de maneira que todo ella testemunha bem emtendeo dise 

que por o juramento que fecto tynha que era verdade todo \fól- * ] ho comteudo na dieta 

pytiçam porque elle testemunha fora na prisam do dito Antonio de Prado e sabya certo o dito 

Pêro Pirez o dar a prisam e o espyar em hua casa « torre e hy ho prenderrom e que 

portamto nom avya duvida ho dicto Pêro Pyrez ho espyar e que esta hera a verdade. E ali 

nam dise. E eu tabaliam esto screpvi. 

Item - Diogo Coelho escudeiro fldallgo testemunha ajuramentado aos santos 

avangelhos que lhe per o dito juiz forom dados e perguntado primeiramente por ho custume 

e cousas que lhe pertencem dise nichill. 

Item - perguntado elle testemunha por ho conteúdo na pytyçam que lhe foy lida 

e decrarada per ho miúdo de maneira que todo elle testemunha bem emtendeo dise elle 

testemunha que o dito Pêro Pirez o espyara e vyera chamar elle testemunha e a outros que 

com elle foram e os metera em hOa casa homde jouveram ate que ho prenderam per seu 

engenho e endustria [fóL 5] do dito Pêro Pirez e que ho comteudo na dita pytiçam era 

verdade porque elle testemunha era de todo sabedor. E ali nom dise. Eu Joham Ribeiro 

tabaliam que esto escrepvi. 

Item - tomadas asy as dietas testemunhas como dicto he o dito Pêro Pirez dise 
que nom querya dar mais testemunhas que elle juiz mandase a dieta inquiriçam ao senhor 
ouvidor pêra ho prover e lhe mandar dar hQa carta testemunhavell pêra El Rey noso Senhor 
e o dicto juiz visto todo mandou a mim tabaliam que a çarase e sellase e mandase per pesoa 
sem sospeyta ao dito ouvidor segundo se contem no dicto mandado a custa do dito Pêro 
Pirez Testemunhas que presemtes estavam: Diogo Coelho escudeiro e morador em Brulhaes 
e Joham Martinz porteiro morador em Canaveses e outros [e] eu Joham Ribeiro publico 
tabaliam em ha dieta terra por ho senhor Dom Diogo de Castro que esto screpvi e asyney de 

Riscado: ho. 
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meu synall próprio que tall he. 

Aos XXVIIF dias do mes de Novembro da anuo [de mill] [fól. 5v] e 
quinhemtos XI annos em ho logar de Pousadella peramte ho bacharell Pêro d'Aguiar 
corregedor com allçada por El Rey noso Senhor na comarqua e coreiçam d'Amtre Douro he 
Minho foy apresemtado estes autos hatras escriptos e fectos per mandado do bacharell Joham 
Jacome ouvidor que foy [na] ausência do dicto corregedor que ao tall tempo nom era 
presemte e apresemtado por parte do dicto Pêro Pirez [o] conteúdo nos dictos autos foy 
pydida hûa carta testemunhavell com o theor destes autos e o dicto corregedor deu hua 
reposta a elles a dieta carta testemunhavell per elle asynada escripta seguinte: 

A reposta que dou a esta carta testemunhavell he que estes que premderom este 
Antonio de Prado per meu mandado e por lhe prometerem muitas dadivas eu dey e reparty 
per elles os cem cruzados que Sua Allteza me pêra yso mandou e poys elles agora 
testemunham ...?187 se Sua Allteza polio elle espyar lhe perdoar senom mande lhe per os 
outros [fól. 6] satysfazer porque segundo elles fizeram (?) seus testemunhos se elle nom fora 
nom ho prenderam. 

E comselha o dicto corregedor mandar pasar a dieta carta testemunhavell 
asynada e aselada com o sello da chancelaria188. 

Eu sobredicto Joham Ribeiro que esto mandey escrepver e trelladar per meu 
fiell escripvam e comentar189 e o soo escrepvi per autoridade do dicto senhor que ...?190 

[Assinado:] 
PETRUS DE AGUIAR 

Pago IX reaes. 
[Assinado:] 
JOHAM SA'MIGUELL 

Metade da linha ilegível por mancha de humidade. 

Duas linhas ilegíveis por apagadas. 

Sic. Por concertar'? 

Ilegível o fim da linha por dobra do suporte. 
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Concertado comigo. 
[Assinado:] 
ANTAM GOMES(?) 
[fól. 6v]m 

Diz este Pêro Pirez do couto de Tuyas que por Vosa AUteza pasou mandado 
que desem perdom a quem prendese Antonio de Prado parceeiro de Pêro Armes tangedor e 
seus filhos e outros que foram enforcados no Porto (...)192 lhe perdoar qualquer crime que 
tevesem fecto trazendo perdam das partes se trabalhou com seus amiguos e risquo [de] sua 
pesoa de aver aas mãos como < de fecto > ouve e deu a prisam o dicto Antonio de Prado e 
se aponta seus delitos que eram muitas mortes d'homes e roubos forças de molheres casadas 
e solteiras o qual por se lhe provar claramente todo e se nom escusar de morrer se quisera 
chamar as ordens e Vosa Alteza vendo que lhe nam aproveitava o degradou pêra Sam Tome 
pêra todo sempre e hindo comprir (?) morreo no tronco porquanto nom ouve por esto serviço 
nem carta nem graça pêra hum Pêro Annes seu amigo que he omiziado por se dizer fazer 
<...?>193 sua molher (...)194 e furtar duas colmeas e fugir da cadea nem guanham dos 
cem cruzados por que Vossa Allteza lhe faça a carta de perdom ao dito Pêro Annes ou lhe 
mande dar a parte dos cem cruzados visto como per estes autos prova claramente dar a 
prisom o tall malfeitor e morrer por seu casso.195 

[fól- 7\ 
Saibham os que este estormento de doaçam e trespasaçom vyrem que no anno 

do nacimento de Noso Senhor Jesus Cristo de mill e quinhentos e onze anos aos nove dias 

do mes de Dezembro na villa de Canaveses da parte de Sam Nicollao dentro nas casas de 

191 O texto foi acrescentado posteriormente aos autos. Está escrito em duas colunas 
transversais, em letra muito pequena e com manchas que tornam a leitura muito custosa. 
Trata-se visivelmente de um comentário com acrescento de informação da responsabilidade 
de um alto magistrado do Desembargo, próximo do monarca. 
192 Algumas palavras ilegíveis. 
193 Palavra entrelinhada ilegível. 
194 Palavras ilegíveis. 
195 Na 2 a coluna não é possível 1er mais do que palavras soltas, pelo que entendemos não se 
justificar a respectiva transcrição. 
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mym Pedro Dominguez tabaliam em esa mesma villa em minha presença e das testemunhas 
adeante nomeadas pareceo Pêro Pirez lavrador morador em alldeya de Covas termo do couto 
de Tuyas e logo per elle foy dicto que por elle saber que El Rey noso Senhor perdoava a 
quallquer omiziado que outro omiziado de tam graves crimes como elle espiase ou dese a 
prisam ou se lhe nom fose necesario o dicto perdam o podese dar a quem quisese que por este 
respeito e por serviço de Sua Allteza elle Pêro Pirez tivera tall maneira e espyara hum 
Antonio de Prado e dera ordem como fora presso ornem muito famosso e obrigado a justiça 
e foi entregue a Pêro d'Aguiar corregedor nas comarquas d'Antre Doiro e Minho o qual foi 
julgado que morresse polios malefícios que tinha cometidos e porcamto o perdam e mercee 
que Sua Alteza daa aquellas pesoas que os taaes omiziados dam aa prisam nom era necesaryo 
a elle Pêro Pirez espya que portamto elle Pêro Pirez o dava e trespasava de sy em Pedr'Eanes 
do Outeiro do couto de Villa Boa de Quirez do jullgado de Portocarreiro porcamto andava 
omizyado e lhe era necessaryo e lhe fazia graça e doaçam de todo o direito que elle Pêro 
Pirez na dita prisam tinha e pedia por mercee a Eli Rey noso Senhor que lhe dese e outorgase 
a dieta mercee e perdam que elle Pêro Pirez devia d'aver e (...)m verdade por parte do dito 
Pêro Armes foi (...)197 pedido este estormento de doaçam e trespassaçam e o dito Pêro Pirez 
lho outorgou e mandou dar. Testemunhas que forom pressentes: Joham Ribeiro tabaliam em 
Portocarreiro e Joham Martins das Ramadas morador em Gouveia e Joham Nunez porteiro 
da dicta villa e outros e eu Pêro [fól. 7v] Dominguez tabaliam sobredicto na dicta villa de 
Canaveses e couto de Tuias pello senhor198 Mestre d'Avys e Santiago duque de Coimbra 
nosso Senhor e etc. que este estormento per autoridade do dito Pêro Pirez screpvy e assinei 
de meu sinall que tall he. 

[Sinal do tabelião] 

Pago com nota II mil reaes."1" 

196 Suporte desaparecido. 
197 V. nota anterior. 
19g Repete: ho senhor. 
199 Na capa, em letra tardia: Parte 2a, Maço 29, Doe. 58, N° sue. 4807. Instrumento 
justificativo porque consta que Pedro Pires por sua industria prendera a Antonio do Prado 
que era ladraõ. A 8 de Novembro de 1511. 
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Documento n° 99 
1514, Jun., 6, Tavira 
Os tabeliães de Tavira queixam-se a D. Manuel que, tendo o 
rei desqualificado como juiz o Licenciado Rui Fernandes, por 
ter casado na terra, o substituíra por Simão Caeiro, exces
sivamente jovem e com ligações locais que o poderiam tornar 
também suspeito. 
A.N.T.T., Gaveta XX, Maço 5, Doe. n° 15. 

[fóL 1] 
"Senhor 

Os tabaliães da vosa cydade de Tavira beijamos as mãos de Vosa Alteza. 

Senhor: nos fizemos saber a Vosa Allteza per Allvaro Vasquez tabaliam allgûas cousas que 

conpriam a serviço de Deus e voso e bem de justiça antre os quaes asy era ha necesidade que 

esta cidade tinha de juiz e Vosa Allteza lhe dise que proveria com hum bom juiz e poys Vosa 

Allteza tyrou desta cydade ho licencyado Rui Fernandez que he homem letrado e bom 
somente por casar nesta cydade por se dizer que seria sospeito [a] allgûas pesoas e ora 
esperando que Vosa Allteza provese doutro tam bom letrado e milhor como ha ella he 
necesario Vosa Allteza mandou que Symaom Caeyro servise de juiz de fora sendo elle hum 
homem muito mancebo e pouquo auto pêra juiz e sendo mais sospeito que ho dicto Rui 
Fernandez era por ter aquy parentes e ...llacya segundo mais conpridamente Vosa Allteza 
poderá saber por ho dito Allvaro Vasquez que he tall e criado voso que nom dira senom 
verdade a Vosa Allteza e nom se pode crer senom que Vosa Allteza o fez por enformaçom 
nom devida. Esto notificamos asy a Vosa Allteza pello que dito he e Vosa Allteza hao [fól. 
lv] diante nos nom pœr cullpa. Ho Senhor Deus acrecente voso reall estado com muita vida 
a seu santo serviço. De Tavira a seis de Junho de quinhentos e quatorze". 

[Assinaturas:] 
JOAM VASQUEZ 
BENTO MARTINZ 
LUIS VAASQUEZ 
ANTONIO SEQUEIRA 
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(e uma ilegível) «200 

Documento n° 100 

1514, Jul., 22, Beja 
Diogo Carreira, corregedor da comarca de Entre Tejo e 
Guadiana, escreve a D. Manuel dando-lhe conta da sua 
actividade na pacificação e governo da vila e termo. 
A.N.T.T., Gaveta XV, Maço 19, Doe. n° 27. 

fól. 1] 
"Senhor 

Mandei noteficar per minha carta que viese aa esta villa fazer residência o 
Doctor Joham Machado juiz que foi em ella como Vosa AUteza per sua carta me mandou que 
fezese do que lhe mandei o trellado. Respomdeo me per hum instromento que nom avia de 
vim a esta villa porque Damiam Diaz lhe disera que Vosa Allteza tinha mandado aa Francisco 
Farzam juiz que ora he que mandasse ha inquiriçam que sobre elle tinha tirada ao corregedor 
da corte. E que também esta villa nom estava segura pêra elle oussar de vim aa ella porque 
por fazer justiça teeria nella muitos comtrairos e que portamto nom avia de vim. E porque 
Senhor ho juiz tem ja comtra elle tirada inquiriçam de trinta testemunhas e assi por elle nom 
querer vim o faço saber aa Vosa Allteza que me mande o que haa por seu serviço que nisso 
faça e porque nom parece necesaria mais devassa pois ja se tirou huua comtra elle. Se Vosa 
Allteza mandar mandarei ao corregedor <ho trelado> desta que ja estaa tirada pello juiz em 
que comtra elle haa culpas de muito devasso e doutra quallidade. 

E quamto ao foguo que se aqui pos aas portas do juiz tirei sobre isso allgûua 

{fól. Iv] inquiriçam e fiz toda delligemcia necessária. Nom se pode achar atee ora culpa 

comtra nenhûua pessoa nem me parece que neste casso se pode mais saber do que se achou 

200 Na capa como endereço, na mesma letra: A Eli Rey noso Senhor. De seu serviço. 
Anotações posteriores: (Riscado: Armário 18), Gaveta 20, Maço 5o, N° 15 (repetido). Carta 
dos tabaliaens de Tavira em que pediaõ a El Rey Dom Manoel lhes mandasse juiz bom 
letrado, e home de sam consciência. Escrita em 6 de Junho de 1514. Transcripto no Uv. da 
Reforma dos Documentos das Gavetas fl 
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pello acto que ho juiz <fez> do que mandou ho trellado aa Vosa AUteza e foi muito achar 

se ho que pello acto se mostra. Ho foguo Senhor foi posto com huum feixe grande de 

restolho e com a labareda hasombrou e em allguua maneira chamuscou as portas per allgûuas 

partes. Nom emvio aa Vosa Allteza ho trellado desta inquiriçam que tenho tirada por se nom 

provar per ella atee ora nada. Se mais ao diamte poder achar allguua prova ho farei saber a 

Vosa Allteza. 
E per este acto que ho juiz fez sobre este foguo prehemdeo hûua molher muito 

velha e hûua sua neta moça de XII annos ao mais e Vosa Allteza me mandou per sua carta 
que procedesse neste casso comtra as pessoas que nisso achase culpados como me parecesse 
justiça. E posto que nom me parece nem se acha atee ora ellas teerem neste casso culpa nem 
serem disso sabedores soomente foram pressas porque ho moço que Vosa Allteza la mandou 
levar presso com os outros que fogiram dormiram em huum seu quintall e huum destes moços 
hera neto desta velha porque nom sei o que se la pode saber e descobrir per esse moço que 
Vosa Allteza la mandou levar nom < as> mandarei soltar nem procedo nada contra [fól. 2) 
ellas atee ver ho que Vosa Allteza manda. E se ouver por seu serviço que despache seu fecto 
sera serviço de Deus aver por bem por sua pobreza que ho faça sem mais appellaçam. 

Chrisptovam Freire estaa presso em sua cassa sobre sua menagem por hûua 
querella que délie deo Allvaro Mendez escudeiro da Infamta Vosa Madre que Deus tem por 
ho ferrir de prepossito pello rostro e lhe fazer outras injurias. Foi esta querella dada em 
Agosto do anno de quinhemtos e seis que faz ora oito annos. Dizem que lhe fez isto por 
allgûuas pallavras dessonestas que disse de nocte aa hûuas molheres da Infamte que Deus 
<tem> estamdo aa hûua jenella. E que por este casso Vosa Allteza ho mandou por castigo 
a Arzilla com seu irmão Simam Freire por ser muito moço e depois deste casso foi servir 
Vosa Allteza allgûuas vezes Aliem e nunqua por este casso foi mais demandado. Ho 
querelloso dizem que he morador em Çaffim e nom se pode nada neste casso fazer atee elle 
nom ser citado. Veja Vosa Allteza oulhados todos estes respectes se avera por seu serviço 
emquamto ha parte nom requere nada nem estaa nestes regnos que se nom proceda neste 
casso porque se per elle se ouver de proceder sera lomga [fól- 2v] ha cura. Porem Senhor se 
Vosa Allteza por outra coussa lhe nom mandou tomar ha menagem ainda que aja por bem de 
se neste casso nom fallar emquamto Dom Pedro estaa nesta villa deve Vosa Allteza sobre 
estar em sua prissam e leixa lo estar em sua poussada porque lhe faz nisso muita mercê pello 
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que a elle compre e a vosso serviço e asi devem de sobr' estar as pessoas que Vosa Allteza 

mandou hir aa Corte atee partida de Dom Pedro por arredar inconveniemtes ainda que me 

parece que estaam todos os fidallgos desta villa tarn arredados de quererem brigas nem coussa 

nenhûua que seria deserviço de Vosa Allteza que se nom fosem allgûuas pessoas que emtre 

elles mexem todos se fallariam e seriam amiguos. 

Item - Dom Pedro estaa sempre recolhido em seu castello sem nunqua atee ora 
sainr pella villa e os seus todos muito recolhidos e bem castigados. Nom emtemde senom em 
sua fazemda e aviar ho necessário pêra sua partida e nom me parece que por sua parte nem 
por outra allgflua se fará nunqua ho que nom deve. Jorge de Brito veio agora aqui teer com 
sua cassa e por elle vinr da Corte e Vosa Allteza ser sabedor de sua vinda e asi por elle ser 
pessoa muito atemtada e que \fól. 3] deseja vosso serviço nom me parece que sua estada traz 
nenhuum inconveniente nem dessaseseguo maiormente estando as outras pessoas fora e da 
maneira que estam. Emquamto na villa estever terei cuidado de oulhar por as coussas de 
justiça e que compre aa serviço de Vosa Allteza e bem da villa. 

Item - diseram me que allguuas pessoas requeriam a Vosa Allteza que me 
mandasse aqui estar nesta villa alguum tempo e eu Senhor nunqua vi coussa tam escussada 
porque neste anno vim aa esta villa com esta duas vezes e ficam outras villas gramdes em que 
faz ja dous annos que nom fiz correpçam porque ha correpçam he gramde e todollos lugares 
delia tem necessidade de serem vissitados e provhidos pello corregedor e eu tenho tamto 
desejo do serviço de Vosa Allteza que emquamto vinr que minha estada aqui he necessária 
me nom hirei daqui e leixe o Vosa Allteza aa mim porque nom dessejo mais estar em huum 
lugar que em outro senom homde milhor servir Vosa Allteza. 

Item - ho juiz tem presso nesta villa sobre sua menagem Gomes Raposso por 
hûua querella que deu delle Garcia de Mello e huum Bastiam Lourenço seu criado dizemdo 
que ho dicto Gomes [fól. 3v] Raposso com cimquo seus primos e paremtes matarom huum 
seu criado moço que se chamava Estevam irmão do dicto Bastiam Lourenço ha quall querella 
foi dada em Julho do anno de quinhemtos e oitemta e quatro W1 que faz neste mes trimta 

201 Sic. 
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annos e porque elle amdou sempre na terra e foi depois outras vezes presso e livre parece que 
deve ser também deste casso livre ainda que elle nom mostra livramento e diz que nunqua 
de tall querella soube parte. E posto que per direito abaste ser vinte annos presemte na 
comarca pêra se poder livrar porem pêra seu livramento haa mester libelo e defesa e prova 
e sentença e apellaçam e porque Mua coussa de tamto tempo e de bamdos (laquelle tempo 
nom me pareceo bem se proceder nella atee ho fazer saber aa Vosa Allteza tomei ho fecto 
e ho tenho sem nelle proceder atee Vosa Allteza mandar ho que ouver por seu serviço. 

Item - allgfluas pessoas desta villa mostram que tem descomtentamento deste 
juiz e creio que allguuns ho diram la aa Vosa Allteza e meu parecer he que isto vem de duas 
coussas convém a saber da muita devassidam do Doctor Joham Machado que foi juiz damte 
elle e de elle ser huum pouco rigorosso e muito delligemte e ha sua sobeja delligemcia faz 
parecer a allgfluas pessoas [fól. 4] maiormente aquellas de que faz justiça que ho faz com 
temçam ou por outro respecto posto que seu zello seja somente servir Vosa Allteza e fazer 
justiça. He em tamta maneira delligemte que haa dous messes ou pouco mais que he juiz 
nesta villa e acho agora na cadea que elle prehemdeo trinta e três pressos e per ho livro das 
cacerrageens acho que solltou depois que he juiz sessemta e nove pressos que elle prehemdeo. 
Os que ora estam pressos todos tem culpas e cassos obrigatórios aa cadea os que ja solltou 
nom sei com quamta rezam forom pressos porque por ja serem solltos nom foi necessário ver 
seus fectos. Sei dizer a Vosa Allteza que asi como prehemde bem daa mui boo despacho e 
gramde delligemcia e pressa nos fectos e parece me que posto que allgflua ora em allgfluas 
coussas que se offereçam elle sobrelleve ou nom acerte como se requere Vosa Allteza lho 
deve de rellevar e ho deve favorecer porque em allgflua maneira me parece que esta villa 
tinha necessidade de juiz aa que ouvessem medo porque ha devassidam do juiz passado deo 
muita occassiom de oussadia e pouco acatamento aa justiça e os homens nom podem sempre 
em tudo acertar porque nas coussas202 que se fazem per pesso e medida haa muitas vezes 
erro e assi [fól. 4v] como se allguuns agravom haa hii outros muitos que ho louvam e dizem 
que he muito boom juiz e Vossa Allteza nom créa dos jullgadores senom o que vir per prova 
e porque nom podem comtemtar a todos. Beijo as mãos de Vosa Allteza a que Deus Noso 
Senhor conserve e sempre acrecemte a vida e reall estado per muitos annos. Em Beja XXII 

Riscado: nas coussas. 
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dias de Julho de 514. 

Na Cuba aldeã desta villa avia gramdes bamdos e brigas e ho lugar posto em 

grande devissam sobre a inlleiçam de seus juizes. Trabalhei com elles em tamta maneira que 

homde amdavam pêra se matar e em grandes demandas de injurias os concertei e fiz todos 

amigos e se perdoaram todo ho passado e decerom de suas injurias e por mais concórdia a 

seu prazer délies tirei huum dos juizes deste anno e fica pêra ho armo que vem e meti agora 

outro. Faço ho saber aa Vosa Allteza que ho aja asi por seu serviço por bem e asseseguo 

daquella gemte que he pior de meter a caminho que hûua gramde cidade. 

[Assinado:] 
DIOGO CARREIRA203" 

Documento n° 101 

1514, Ago., 12, Coimbra 
Lourenço Rodrigues, juiz de fora em Coimbra, envia um 
relatório ao Rei sobre a morte de um homem. 
A.N.T.T., Gaveta XV, Maço 12, Doe. n°16. 

"Senhor 
Os diias passados sendo eu em Folques mataram nesta cidade hua mulher e 

feriram sete dos quaes dous délies esteveram em risco de morte e ja Deus seja louvado vaam 
em bom ponto e nam morreram desta posto que hum ficara aleijado de hum braço sobre o 
quall caso sam amorados seis ou sete criados do bispo que nisso foram e tirando eu a devasa 
viim alcançar que huum Joam d'Aguiar almocreve hera desaparecido desta cidade e se dizia 
que sendo eu em Folques dera na molher e a ferira por hum braço com hua faca que quisera 

203 Na mesma letra, na capa, como endereço, A El Rey Nosso Senhor epêra El Rey. Há ainda 
anotações arquivísticas e um sumário, provavelmente do século XVIII: Conta que (riscado: 
deo) <enviou a El Rey> Diogo Carreira corregedor d'Antre Tejo, e o Odiana (riscadas 
várias palavras ilegíveis) sobre a ordem que se lhe tinha mandado < etc. >. Transcripto no 
Liv. 31 da Reforma dos Documentos das Gavetas fl. 194. Gaveta 15, Maço 19, N° 27. 
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nella meter e a deixara abafada com roupa por morta sobre ciúmes de um Diogo Fernandez 
Santinhos creligo que lhe dormira dias ante com ella e os achara anbos e lhe perdoara e por 
a dita sua molher agora andar pêra se quitar delle tendo dous filhos per estucia(?) de huum 
Afomso Paaez anadall dos espingardeiros e deixando a asy por morta se sairá e se fora nam 
sabe por onde sem levar as bestas que muito estimava e a molher deitava fama que elle fogira 
cuidando que a deixava morta. E esto durou XXXIIII dias em fim dos quaes me hum ornem 
dise que se dezia que o dito almocreve se enforcara la fora e outro que se afogara que o nam 
poderam achar e per hos indícios e presunção que tive do creligo que com ella avia anos 
dormira fantesiey que poderá ser que o mataram elle e a molher e de noute secretamente fiz 
tantas deligencias pêra alcançar a verdade que em duas noutes que niso andey nunca ha pude 
alcançar segundo se contem nos autos que seram largos de contar em fim que dia de Sam 
Lourenço estando a missa determiney de abrir as portas e as despreguar e entrey dentro com 
dous tabeliães e o meirinho e tresfeguey toda a casa e por me carregar sospeitey que jazia 
dentro morto e comecei de apalpar a casa com a vara e a hum cabo junto de hua pipa achey 
a terra menos firme que em outra parte posto que nam parecera muito movida e cerradas as 
portas sobre mim acessas candeyas cavey ate que fuy dar nelle que jazya morto e enterrado 
emburilhado em hum lençoll com sete punhalladas todas pella parte ezquerda afora outras que 
lhe nam pude contar nem 1er com fedor porque nenguem se querya chegar a elle senam eu. 
E tanto que achey deixey gardas na casa com hum ornem que logo hy prendy e say por [foi 
7v] detrás querendo prender outros dous. E por deligencias alcancey saber que a molher e a 
moça do morto eram acolhidas aas cellas e asy híia manceba do Afonso Paaez anadall que 
eu quisera prender e logo ante de ser sentido saltey la e entrey dentro no muisteyro e fiz a 
abadesa meu requerimento e ella e as freiras todas escriptas por Joam do Porto se foram 
comigo e com hum tabeliam e meirinho ao sacrário onde juraram e asy nos avangelhos e [a] 
abadesa primeiro que todas que de tall molher e moça nam sabiam nem hera dentro das 
crausuras e determinando eu todavya o muisteiro por ter prova de tabeliães de como a dieta 
molher e moça eram dentro lancey mão da manceba do Afonso Paez e ella me dise que me 
deria a verdade e logo com ella me apartey e delia soube como a molher e moça do morto 
estavam no burgo das cellas e nam dentro do muisteiro como de fecto logo achey e prendi 
e esta manceba que mo descobrio a meu crer e a todo o all que se mostra nam tem culpa em 
mais que avisar e querer encobrir mas nam que fosse na morte e por [a] abadessa ter nela 
mão e as freiras todas andarem pegadas e a mim parecer caso que a imunidade valia e vali 
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por ser culpa leve somente o avisso que eu lha ouve por presa em sua mão e que desse delia 
conta a Vossa Alteza cada vez que lhe requeresse e ella a tem presa em ferros que lhe 
mandey ate ver vosso recado do que farey o caso segundo Deus e minha conciencia canto a 
esta vali a Igreja e por isso nam quis repiquetes204 somente tomey a molher do morto e a 
moça que presomi serem no caso da morte e as prendi e logo nos Olivaes antes da cidade 
chegar as apartey hûa da outra e lhes fiz muitas perguntas e deligencias ate alcançar a molher 
e me confessar que ella e o creligo determinaram de o matar e que jazendo nus elle e ella em 
sua casa e cama o creligo sendo com ella de falia fora per hûa janella que lhe ella leixara 
aberta e falara com ella que se levantase de junto do marido e entam lhe disera como hum 
menino jazya na cama a hûa parte que o resgardase e entam o matara o creligo aas 
punhalladas e cairá da caama morto e ali jouvera o domingo e segunda feira ate noute que 
o creligo tornara a enterrallo com ella e que anbos eram em culpa de sua morte e outrem nam 
e que a moça o nam sabia contra a moça205 se mostram indicios por varrer a casa e calcar 
a terra da cova que he de presomir pois vio movimento da terra da cova mais do que soya 
e viu a razam que avia d'aver do desaparecimento do morto e por a nam deixar hir a casa de 
cama onde ho [foi. 2] morto jazia como costumava parece cousa inpossivell nam saber parte 
espiciallmente por estar das portas adentro e ser casa muito pequena e ella confessar que se 
carregava aly sobre a cova e que a ama agoava e calcava aly e mandava a ella fazer outro 
tanto e poer hum grande feixe de linho em cima concrudo(?) que as quisera logo meter a 
tormento e nam quis com vossos desembargadores outra tall como a d'antanho porem levey 
as ao Paço do Cocelho onde armavam a polie e atadas as mãos e ella posta em concrusam 
pêra lhe dar os tratos disse e reteficou per muitas vezes em som de verdade e creyo ho 
segundo o que dello conhecy e alcancey que ella e o creligo somente eram culpados [na] 
morte do dito seu marido e nam outrem por ma vida que lhe dava por amor do dito creligo 
e que sos o mataram convém a saber o creligo e ella estava hy e ja cando vira que lhe dava 
e bradava o morto Aqui d'El Rei rouquinho que lhe206 quisera valler se poderá amizquinhan-
do se e que entam a ferira o creligo no braço e nam seu marido como disera. E posto que me 

Sic. 

Duvidosa a leitura das últimas três palavras. 

Repetido: lhe. 
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ja avia dito que na morte foram très e que délies nam conhecera senam o creligo que a 

verdade hera que um soo fora o que o matara convém a saber o creligo e elle e ella o 

enterraram a segunda feira a noute e visto se afirma e (.. -)207 disse e diz o creyo porque he 

molher discreta e sabe que a de morrer e sente muito darem lhe tormento para ella basta o 

meo(?) do que tenho somente pêra matar rastro doutros se foram participantes na dita morte 

e por se dizer que hera prenhe de mes e meio aliem do temor do meu emprazamento passado 

lhe nam dey tormento mas a meu juizo com as ameaças que lhe fiz tanto montou como dar 

lho. O casso esta nestes termos. Pareceria ser escusado mais libellos somente a confissam 

feita em publico e perante hum povo e muitas vezes cantas for perguntada reteficada sua 

confissam somente arrastalla e escartejalla veja Vossa Alteza que he o que manda porque o 

casso he este pyntado em termo e asy craro e manyfesto como dito tenho. 

Item - logo o dito dia buscando eu casas e o meirinho e tabeliães outras foy 
o meirinho com ho do bispo a que mandey recado topar com o creligo e fizeram no saltar de 
hum telhado abaxo sobre hum limoeiro francês o quall saltou logo por sobre a mata (?) das 
casas que hera toda de cónegos e sayo pêra fora cando eu acody das outras casas onde andava 
achey o fogido e nam no vy dey ao [foi. 2v] sino e pus toda a cidade sobre as cassas que hera 
hfla grande mata (?) delias que estam cerca das casas do bispo abaxo delias e as tive cercadas 
ate o dia e enfim era ja fora que sairá antes que eu chegasse logo como lhe deram o primeiro 
reebate e os creligos por cujas pousadas anda o salvaram. Mandey dar pregões da vossa parte 
que daria trinta cruzados das penas da justiça a quem o desse a prissam ou o descobrisse e 
asy mandey buscar e enquerer per coadrilhas toda a cidade e apelidey o termo todo derredor 
e fiz buscar com cães e gente todallas matas e lugares sospeitos com grandes penas e com 
promessa dos Ltt cruzados e em fim nunca se achou nada. Peço a Vossa Alteza que me screva 
que farey desta molher que nam quer comer de vontade e diz que bem sabe que a de morrer 
morte nova. Temo me de se deixar espreceer (?) e morrer porque enfraquece muito. Toda a 
terra anda espantada de tarn feyo fecto. Ella he molher moça e feminina e de fraco esprito 
e nam porem nas obras e diz que cão com rayva seu dono morde. Deus todo poderosso 
acrecente os dias e reall estado de Vossa Alteza cujas mãos com aquelle acatamento que devo 

Uma palavra ilegível. 
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bejo desta vossa cidade de Coinbra a XII dias d'Agosto de Ve XIIII"20*. 

Documento n° 102 
1514, Ago., 17, Tomar 
Sebastião da Fonseca, juiz de fora de Tomar, escreve ao Rei 
dando-lhe conta de algumas diligências de que fora encar
regado, relativas a questões patrimoniais da vila e da Coroa 
mas, sobretudo, a aspectos morais, como o combate aos 
barregueiros casados, aos clérigos que tinham barregãs e às 
alcoviteiras. 
A.N.T.T., Gaveta XV, Maço 14, Doe. n° 39. 

[fóL 1] 

"Senhor 
Eu tirey a devasa sobre os barregueiros alcoviteyras e bemzedeyras segundo 

Vosa Alteza mandou e hac[h]o comprendidos dez ou doze homens casados que tinham 
molheres e filhos e barregans tiudas e mantiudas provicamente afora outros muito pollo termo 
dos quaees prendi dia de Sam Lourenço este pasado dous convém a saber: huum Alexandre 
Fernandez e ha barregãa e huum Christovão Rodriguez que hora sahio por procurador do 
concelho e ha barregãa. Hum Jurdão Afonso se acolheo a igreja onde esta. Prendi a manceba. 
Estas V pessoas desta calidade estam presas e bem asii prendi três alcoviteiras officias 
cadimas culpadas asaz. Sam fugidas desta villa segundo me dizem mais de La pesoas quatro 
ou cinquo barregueiros culpados fugirão e sam certo diso porque tenho feita diligencia e nom 
parecem os quaees tinham as mancebas per este termo onde fazem mais vida que com suas 
molheres. E era este pecado tam publico e tam manifesto como se forão casados com ellas 
e todos tem filhos das barregãas e Vosa Alteza ho sentira la (...)209 [fól. Iv] porque alguns 
dos amorados sam a buscar perdoens. E pêra que os outros se nom leyxem andar com seu 

No final deste fólio há várias anotações com o resumo do documento e as cotas 
arquivísticas que foi tendo. As duas que se transcrevem parecem coevas e, pela sua colocação 
no suporte, cremos que tinham como função mencionar, no exterior da missiva, os 
respectivos destinatário e conteúdo. Dizem elas: A El Rey Nosso Senhor e De Lourenço 
Rodriguez juiz de fora em Coinbra do caso da morte do homem. 

Uma palavra ilegível. 
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pecado seria bom que.se procedesse contra os culpados per éditos como nos graves malefícios 

ad terrorem pêra que ajam maior medo e convir lhe ha hirem por perdoens enliviar se e saú

do pecado. Ho povoo folgaria com isto que he fecto que he cousa que se nom creraa e sey 

tem tantas bençons e boas venturas a Vosa Alteza e em espicial as molheres destes casados 

polia mercê que lhe fez que ho nam sey dizer. Huum Ruy Pereyra d'Aguas Bellas tem hua 

tiuda e mantiuda nas Pias que tenho ja mandado prender. Quanto a elle veja Vosa Alteza o 

que manda se ho prenderey porque vem aqui as vezes. 

Item - Faço saber a Vosa Alteza que ha 'qui muitas mancebas de crelegos e 

de freyres pubricamente das quaes sam muitas fugidas porque nam sabem se he devasado 

sobre ellas quando virão prender os barregueyros. Seria Senhor cousa samta pêra que esta 

immundicia toda fose purgada e fora da villa Vosa Alteza aver por bem que se devasase sobre 

ellas e se procedese contra ellas per éditos contra as que se nom podesem aver porque 

certefiquo a Vosa Alteza que he hua cousa tarn desfaçada que se nom pode crer. E dom prior 

me tem requirido per vezes que as prenda que por sua causa lhe devasão ho convento hos 

freyres e se lhe sai de noute per cima do muro e per outras partes. Veja ho que manda que 

niso faça. 

m 21 
Item - Senhor esta coutada deste rio que Vosa Alteza aqui tem he muito devasa 

de creligos e doutras muitas pesoas que ha estruem de noute com três malhos e armadilhas 

conquanto dom prior ho defende nom dam por iso. Veja Vosa Alteza se ha por bem que ha 

guarde com penas e como milhor poder e dom prior mo requere porem nam tenho de Vosa 

Alteza provisam pêra iso. 

Item - no julgado dos órfãos Senhor he muito necesario hum porteyro e ja 

Vosa Alteza tem pasado hum alvará ha Fernam de Magalhães que se nom acha de que hos 

oficiaees dam fe pêra ter porteyro sobre si porque Senhor quando vay ho juiz per ho termo 

he la necesario pêra chamar os herdeyros e fazer mil deligencias necesarias e nom se pode 

escusar ao que ho porteiro da villa nom pode acudir e portanto aja Vosa Alteza por bem que 

ho faça se ver que he seu serviço. 

Item - Senhor huum caminho que say da várzea pequena que vai pêra 

http://que.se
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tem muita necesidade de se correger porque210 he muito destruido. Se Vosa Alteza ouver 

por bem que lance Mua finta ainda que seja pequena e com esas vintanas mandalloey correjer 

porque ha mester muita calçada e nom se pode fazer sem despesa e ho povo folgara porque 

ha hûua grande serventia e muito necesaria e mo requere. 

[fól 2v] 
Item - acerqua das contas da misam211 que Vosa Alteza mandou que tomase 

com Pedro Vasquez Afomso Valente nom quer dar os livros dizendo que Pedro Vasquez nom 

ha d'estar ha ellas e sobre iso tem escripto a Vosa Alteza pollo qual hate hora nom he fecto 

nada. Veja ho que niso manda porque ja fui per vezes pêra tomar has dietas contas e elle nom 

quer212 que nam he voso serviço. Noso Senhor acre[ce]nte o real stado com longos dias a 

vida a Vosa Alteza. A seu serviço. De Tomar ha XVII dias d'Agosto de 1514V 

Documento n° 103 

1514, Ago., 29, Porto - Ago., 30, Vila Alva (Santo Tirso) 
Inquirição-devassa tirada pelos juízes do Porto no couto de 
Santo Tirso, a propósito da prisão e maus tratos infligidos a 
Maria Luís, mulher solteira, moradora na aldeia de Vila Alva, 
prisão essa levada a cabo por homens do meirinho do Duque 
de Bragança. 
A.N.T.T., Corpo Cronológico, Parte 2a , Maço 51, Doe. n° 
21. 

l « 213 

210 Repete: porque. 
211 A leitura desta palavra coloca dúvidas. 
212 Riscado: por. 
213 Na capa, na mesma letra: A El Rey Noso Senhor. Do juiz de fora de Tomar. [Ass.:] 
SEBASTÎAM DA FONSECA. Em letra posterior: Carta do juiz de fora de Thomar a El Rey, 
em que lhe dava conta que tinha tirado a devaça que Sua Alteza lhe tinha emeomendado 
< sobre barregueiros >,edo que nella tinha achado etc. Escripta em Thomar a 17 de Agosto 
de 1514. 
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[fól.l]2U 

"Auto de inquiriçom que se fez per mandado dos juizes da 
cidade do Porto sobre a prisom que foy fecta a Maria Luis e 
outros presos que forom presos per as justiças do Duque de 
Guimarãaes no jullguado de Reffoyos termo da dieta cidade 

Anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mill e quinhemtos e 
quatorze annos terça feira vimte e novee dias do mes d'Aguosto em a mui nobre e sempre 
Hall cidade do Porto e Paço do Concelho desa mesma estamdo hi em o dicto loguo o muito 
homrrado Guomez Paaez cidadãao e juiz hordenayro em essa mesma per elle foy dicto e disse 
que a sua noticia viera ora que averia dez ou doze dias que na alldea de Villa Allva do couto 
do mosteiro de Samto Tisso de Riba d'Ave do jullguado de Refojos termo e jurdiçom da dieta 
cidade fora pressa de noute as dessoras Ma \fól. lv] molher per nome chamada Maria Luis 
molher sollteira e asy forom presas duas molheres e outras em ho dicto jullguado e que 
segumdo lhe era dicto que as dietas prisõees forom fectas per ho meirinho do senhor Duque 
de Braguamça ou seos homeens o quall meirinho era de Guimarãaes ou de Barcellos a quall 
prisom fora asy fecta a dita Maria Luis de noute com gemte armada de beestas e lamças e lhe 
quebraram as portas de sua casa e forçosamente emtrarom com ella e a premderom levamdo 
a em empuxõoes damdo lhe muitas pamcadas das quaees se dizia mover no caminho por 
homde a asy levavom hûua criamça e que porquamto elle juiz era acupado em seu officio e 
nimguem nom ficava na dieta cidade por juiz senom elle e por Jorge Fernandez juiz seu 
parceeiro se ir e partir caminho da Corte d'EU Rey nosso senhor per mamdado e requerimen
to da dieta cidade e a dieta cidade nom podia estar sem juiz elle dicto Gomez Paaez juiz 
enllegia por juiz [fól. 2] pêra aver de ir tirar imquiriçom das dietas prisõoes ha homra do 
bacharell Vicemte Corrêa cidadãao e vereador que ora era em a dieta cidade e o emlegia 
segundo requerimento e hordenaçom d'EU Rei nosso senhor ao quall elle cometia e dava todo 
seu liivre e comprido poder e mamdado espiciall que elle dicto bacharell Vicemte Corrêa juiz 

2,4 Em cima do fól., em letra posterior, transcreve-se o sumário do documento (há passagens 
virtualmente ilegíveis por mancha de humidade). Na margem esquerda, também em letra 
posterior pode ler-se: Ei de perguntar ao secretayro se he passado mandado ou carta sobre 
isso pêra o corregedor d'Entre Doyro e Minho se nom que passe pêra mandar vir perante si 
o meirinho do Duque e tome conta. 
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tirase e pregumtase devassamente por rezam das dietas 215 prisõoes e fezesse dello 

inquiriçom e que per este mamdava ao ouvidor do dito jullguado meirinho jurado e 

quadrilheiro e ao allcaide e seus homeens e a quaeesquer gastos216 de justiça do dicto 

jullgado de Reffoyos e jullguados dos termos da dieta cidade que em todo e per todo lhes 

obedecesem em todallas cousas que lhe elle bacharell Vicemte Corrêa juiz mamdasse asy de 

noute como de dia mandamdo loguo que eu taballiam me fezesse prestes pêra ir tirar a dita 

enquiriçam pois que me vinha per destrebuiçam com o dicto bacharell Vicemte Corrêa juiz. 

Pêro Gomçallvez taballiam que o escrevi. 

[fói 2v] 
Item - despois desto aos trimta dias do dicto mes d'Aguosto do sobredicto anno 

de mill e quinhemtos e catorze annos em Villa Alva do couto do dicto mosteiro de Santo Tiso 

de Riba d'Ave do dicto jullgado de Reffoyos termo da dieta cidade no casall de Guomez 

Cardosso escudeiro o dicto juiz mandou vir peramte sy as testemunhas seguimtes que tinha 

e ouve por emfformaçom as quaees forom citadas e achegadas per Pêro Fernamdez meirinho 

do dicto jullguado de Reffoyos: 
Item - Maria Martinz molher de Gonçallo Affomso < morador > na dieta 

alldea de Villa Alva 
Item - Maria sua filha 
Item - Joham Annes morador na dieta alldea 
Item - Margarida Martinz molher do dicto Joham Annes 

Item - Luis Eannes morador na dieta alldea 
Item - Álvaro Eannes morador em Arga - \fól. 3] - miill da freiguesia do dicto 

mosteiro de Samto Tiso 
Item - Maria Vaasquez molher de Martim Affomso morador na dieta alldea 
Item - Madanella Affomso molher de Luis Eannes morador na dieta alldea 
Item - Guomez Cardoso escudeiro morador na dieta alldea 
Item - Liannor Dominguez sua molher 
Item - Joham Martinz de Freita morador em Freitas da freiguesia de Burgãees 

Riscado: pessoas. 

Sic. O tabelião devia querer escrever gentes. 
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do dicto jullgado 
Item - Joham Annes da Loiça morador na dieta freiguesia 

Item - Gill Eannes morador em Freytas da dieta freiguesia 
Item - Joham AUvarez do Loureiro morador na freiguesia de Rebordãaos do 

dicto jullguado 
Os quaees todos per juramento dos samtos avamjelhos em que poseram as 

mãaos dereitas que per o dicto bacharell Vicemte Corrêa juiz forom dados e per o dicto 

juramento [fól. 3v] testemunharam e derom seus testemunhos seguimtes: 

Item - Maria Martinz molher de Gomçallo Affomso morador na alldea de 
Villa Allva da freiguesia da Capella de Samta Maria Madanella do mosteiro de Samto Tiso 
testemunha jurada sobre os samtos avamjelhos e pregumtada em razom do premdimemto de 
Maria Luis molher solteira ha quall o dicto juiz dise e fez pregumta em rezom do dicto 
premdimento que quem premdera a dieta Maria Luis ou quem fora em azo ou comsemtimem-
to favor e ajuda e espia e comselho de se premder e ser presa e levada e fectas as pregumtas 
todas ao caso necesarias dise que da dieta prisom da dieta Maria Luis outra cousa nom sabia 
soomemte que domimguo de noite que forom treze dias do mes d'Aguosto do sobredicto anno 
de quinhentos e catorze annos pouco mais ou menos que jazemdo ella testemunha na [fól. 4] 
sua eira que esta deffromte da porta do seu casall com huua sua filha per nome chamada 
Maria e esto ao primeiro sono easy em torno de mea noite ella testemunha ouviira remor de 
gemte que levavom a dieta Maria Luis presa e que a dieta presa hia bradamdo vozes alitas. 

Item - pregumtada ella testemunha se sabia ou vira quem levava presa a dita 
Maria Luis ou se fora em azo e comsemtimemto de a premderem ou se conhecera allguem 
que a levasse disse que ela testemunha o nom sabia soomente que ouvira ella testemunha dizer 
gerallmemte a pesoas de que nom he lembrada no dicto couto que huum Joham do Porto 
crelliguo de missa criado que foy de Dom Abade de Samto Tiso dizia que [a] avia de fazer 
premder porem que se elle a fezera premder ou se fora em azo e comsemtimento da dita 
prisom que ella testemunha o nom sabia. E ali nom dise. 

Item - ho dicto juiz fez pregumta a dicta testemunha que quamdo a vira e 

ouviira bradar a dicta Maria Luis presa porque nom chamava Aque d'Ell Rey e porque lhe 

nom acodia. 

[fól. 4v] 
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Dise ella testemunha que ouvera medo e que lhe pareeera ,ue vinha premier 

a dicta Maria Lnis ho allcaide do Porto e one era presa por o aUcaide do Porto [Por„ue fora 

degradada do Porto e que nom comprira o dicto degredo e que por ello por lhe parecer que 

era asy por esto que lhe damtes deziom que era o dicto aUcaide que por iso nom bmdara nem 

acodrra a elle. ̂  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ̂  ^ ^ ^ 

como a premderom e se 0 . fora qnehrada a porta e se hia vestida quamdo a levavom on nana 

dise one nom sabia nem vira mais do dicto tinha. E ali nom drsse. 
tem - pregnmtada ela qne quamdo ievavom presa a dim Mana Lms presa e 

bradava se lhe davom pamcadas on se movera porque diziom ,ue era prenhe disse eHa 

testemnnha ,ne ouvira dezer gerallmente ,ue quamd» a levavom presa que lhe davom. 

Item - pregnmtada ella se sabia omde a die* Maria Luis estava presa e homde 

a ievarom dise que outrosv geral.memte [0L 5, ouvira dizer que estava presa na vdla de 

Guimarães terá e jurdiçom do Duque de Guindées e que mais deste caso nom sabta. E afi 

„om dise. E dos costumes por que foi pregumtada disse niched. Pêro Gomçallvez tabalham 

que o escrevi. 

Item - Maria filha de Maria Martinz testemunha atras pregumtada testemunha 

jorada sobre os samtos avamjelhos em que pos a mâao e pregumtada ella testemunha se sabra 

quem premdem a dieta Maria Luis e fora azo e comsendmemto e favor e espia de sua pnsom 

I L as pregumtas ao caso necesarias qne lhe todos forom dictos e decrarados drse e„a 

testemunha qne no dia da prisom da dicta Maria Luis ella testemunha jazia em bua sua « 

L m t e do see casall com sua mai testemunha arras pregumtada no sobredreto dm a noute 

de segunda feira que forom treze dias do dicto mes dAguosto pouquo mais ou menos e que 

em torno de meia noute pouco mais ou menos eUa testemunha ouvira remor de gente W- M 

nue levavom a dieta Maria Lnis presa e que hia bradamdo. 

,tem - pregumtada ella testemunha que quamdo hia asy a dieta presa e a 

.evavom de noite e bradava porque ella testemunha nom acodia aquel.o e porque nom bradava 

L dE» Rey noso Senhor dise e.la testemunha ,ue por cuidar que o allcaide ou o — 

7 1 cidade a levavom presa e se dizer amtes desto que a aviom de v,r premder nom 

nadara nem fadam n a d a ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ _ % ^ ^ „ 
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lhe davom pamcadas os que a asy levavom presa ou se movera dise que ella testemunha 

ouvira dizer gerallmente a pesoas de que nom era lembrada que a dieta presa des que fora da 

banda d'allem do rio d'Ave da bamda do dicto jullguado de Barcellos que quamdo os que a 

levavom presa que lhe davom pamcadas e que movera. E que também levarom a dieta presa 

e a tomarom em camisa em sua casa e a levarom asy nua. 

Item - pregumtada ella testemunha se sabia \fól. 6\ omde a dieta Maria Luis 

estava presa e omde a levarom dise que ouvira dizer que estava presa e a levarom a villa de 

Guimarãees. E que deste caso mais nom sabia do que dicto tinha. E al nom dise. E dos 

custumes por que foi pregumtada disse nichell. Pêro Gomçallvez taballiam que o escrevi. 

Item - Joham Armes lavrador e morador na dicta alldea de Villa Allva vizinho 
da dieta Maria Luis presa testemunha jurada sobre os santos avamjelhos em que pos a mãao 
e pregumtado em razom da prisom da dieta Maria Luis e fectas as pregumtas se sabia quem 
a premdera ou quem fora azo ou comsemtimento favor comselho ajuda da dieta prisom e 
espia dise elle testemunha que da dieta prisom e pregumtas outra cousa nom sabia soomemte 
que era verdade que dominguo de noite ou segumda feira lhe amanheceo que forom treze dias 
do mes d'Agosto do sobredicto armo de mill e quinhemtos e quatorze annos easy a mea noute 
ao primeiro sono [fól. 6v] pouquo mais ou menos que jazemdo elle testemunha em sua cama 
com sua molher e que elle testemunha por viver parede[s] meãs com a casa da dieta Maria 
Luis presa elle vira per as femdas das portas de sua casa dous homeens estar a sua porta e 
que emtom elle testemunha acordara a sua molher e lhe disera mamsamemte que estavom 
dous homeens a dita sua porta e que nesto vira elle testemunha gemte e remor de gemte a 
porta da dieta Maria Luis e davom com huum vayvem na porta da dieta Maria Luis e lhe 
meterom a porta por demtro e a tomarom e a trouxeram em camisa e a levarom em 
empuxõees e deziam amdar la amdar la levalla levalla e esto em brados gramdes e que amtes 
que emtrasem em casa da dieta Maria Luis quando lhe davom com ho vaivém na porta a dieta 
Maria Luis bradara e chamara alitas vozes a voz d'Ell Rey que a roubavom de maneira que 
nunca lhe acudirem ninguém nem elle testemunha [fól- 7] lhe nom poderá acodir por estar 
como de fecto estava aleijado em hOa cama ha três annos. E que levamdo asy a dieta Maria 
Luis presa e chegamdo a hua sebe defromte da porta delle testemunha e pêra sobre a dieta 
sebe davom na dieta Maria Luis punhadas ou pamcadas e que a dieta Maria Luis bradava 
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alitas vozes Aque d'EU Rey porque lhe faziom aquillo e que a levarom asy em camisa e 
descallça atee aliem do rio d'Ave da bamda de Barcellos e que elle testemunha domde jazia 
na cama a ouvia bradar imdo a voz d'EU Rei. Que elle testemunha avia doo delia de lhe nom 
acodir nenguem nem aver justiça e que elle testemunha ouvira dizer a sua molher delle 
testemunha que Graça Annes molher de Gonçallo Martinz morador em Freaees da dieta 
freiguesia lhe prometera e peytava dous allqueires de triguo que lhe posese e levase a dita 
Maria Luis da bamda d'allem do rio d'Ave pêra a premderem. 

Item - pregumtado elle testemunha se conheceo allguuns dos que asy vierom 
prender a dita Maria Luis dise elle testemunha que por ser de noute elle testemunha nom 
conhecera nemguem posto que fezesse scruro somemte despois que a dieta presa fora levada 
da bamda d'alem polia asy levarem em camisa vierom loguo na dieta noute a casa da dieta 
presa convém a saber Martim Fernandez de Leygall e Gomçallo Annes de Leygall seu vizinho 
moradores na freiguesia d'Arcas que vierom de roguo da dieta presa segumdo lhes elles 
diserom a ele testemunha a buscar os vestidos da dieta presa os quaees lhe diserom a elle 
testemunha que os homeens que premderom a dieta presa erom de Guimarãees homeens do 
meirinho per nome chamados convém a saber: huum Fernam Martinz e seu irmãao Joham 
Martinz lavradores e moradores em Santa Maria da Sequa [fól. 8] d'Amtr'Amballas Aves e 
asy outros que elle testemunha nom sabia os nomes porem que os dictos homeens que 
psasavom de nove ou dez com chuças e beestas e outras armas. 

Item - preguntado elle testemunha se quamdo a dieta presa levavom presa se 
movera ou se era prenhe dise soomemte que a dieta presa fora muito mail trautada e que a 
levavom como que fora huum cãao damdo lhe muitas pamcadas e espalldeiradas e que das 
espalldeiradas que lhe asy derom a molher delle testemunha polia menhãa achara hOua 
comteira d'espada de fero a quall comteira elle testemunha deu e emtregou ao dicto juiz. 

Item - pregumtado elle testemunha que rezom avia ahi ou por que respeito 
prenderem asy a dieta Maria Luis dise elle testemunha que nom sabia soomemte que elle 
emtemdia que fora presa por nom teer registada hflua querella que délia derom por mamceba 
de crelliguo. 

Item - preguntado se sabia homde [fol. Sv] a dicta presa estava presa dise elle 

testemunha que lhe diserom que a dicta Maria Luis estava presa em a villa de Guimarãaes e 

que tinha huum macho bem gramde nos pees. E que deste caso mais nom sabia mais do que 

dicto tinha. 
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Item - lhe foy preguntado se sabia que foram presas outras presas ou presos 
no termo desta cidade polias justiças do Duque disse elle testemunha que fora presa hflua 
molher que fora manceba de Balltazar Corea coniguo do mosteiro de Lamdim e fora presa 
em Freitas da freiguesia de Burg[ã]ees do dicto jullgado de Reffoios termo da dieta cidade 
e fora presa per as justiças da terá do Duque de Bragamça nom era elle testemunha lembrado 
se a levarom presa a Barcellos ou Guimarães e esto poderá bem aver sete ou oyto meses 
pouquo mais ou menos a quall fora presa de dia. E que mais nom sabia do que dicto tinha. 
E ali nom dise. E dos custumes por que foy pregumtado disse nichell. 

Pêro Gomçallvez taballiam que o escrevii. 

Item - Margarida Martinz molher de Joham Armes testemunha atras preguntada 
testemunha jurada sobre os samtos avamjelhos em que pos a mãao e preguntada em rezom 
da dieta prisom da dieta presa disse ella testemunha que lhe fora liuudo o testemunho de seo 
marido porque ella nom sabia mais do casso do que o dicto seo marido vira e ouvira o quall 
testemunho lhe fora liuudo logo per mim taballiam e dise que asy o avia por dicto e 
decrarando ella testemunha acerqua dos dous allqueires de triguo que lhe prometera Graça 
Armes molher de Gomçallo Martinz sobredicto dise que era verdade que a dieta Graça Armes 
lhe prometera os dictos dous allqueires de triguo dizemdo lhe que ella testemunha fezesse com 
a dieta Maria Luis presa e a levasse a pidir esmollas da bamda d'aliem do rio d'Ave 
comsiguo pêra o marido delia testemunha que tem entrevado e esto pêra a la fazer \fól. 9v] 
premder e que ella testemunha lhe respomdera a dieta Graça Annes que tall cousa nom avia 
de fazer. 

Item - lhe foi preguntado se sabia que por dereneya217 e mamdado da dieta 
Graça Annes fose presa a dieta Maria Luis dise ella testemunha que nom sabia soomemte a 
vira prender e dar espalldeiradas e panquadas e bradar como o dicto seu marido tinha dicto 
e testemunhado e sabia ella estar presa em Guimarãees. E ali nom dise. E que deste caso mais 
nom sabia. E dos custumes por que foi pregumtada dise nichell. Pero Guomçallvez taballiam 
que ho escrevii. 

Sic. 
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E despois desto trimta e huum dias do dicto mes d'Agosto e anno de mill e 

quinhentos e quatorze annos em a dieta alldea de Villa Alva o dicto juiz comiguo taballiam 

forom tomadas e preguntadas as testemunhas seguimtes e per juramento dos santos avamjelhos 

testemunharam \fól. 10] e derom seos testemunhos seguimtes etc. 

Item - Luis Eannes lavrador e morador na alldea de Villa Allva e vizinho da 
dieta presa testemunha jurado sobre os samtos avanjelhos em que pos a mãao e preguntado 
elle testemunha por rezom da dieta prisom da dieta Maria Luis presa e fectas as pregumtas 
ao caso necesarias218 que lhe todos forom dictos e decrarados219 per o dicto juiz dise elle 
testemunha que da dieta prisom outra cousa nom sabia soomemte que dominguo de noite quer 
de segunda feira lhe amanheceo que forom treze dias do dicto mes d'Aguosto oras de mea 
noite pouco mais ou menos ao sono primeiro que jazendo elle testemunha com sua molher 
na cama elle testemunha ouvira remor de gente a porta da dieta Maria Luis presa que seriam 
obra de dez ou doze homeens com chuças e beestas e lanças e outras armas e que elle 
testemunha [fól. lOv] quamdo aquello ouvira elle testemunha se allevamtara e viera a porta 
e que lamçamdo a cabeça fora da dieta sua porta huum dos dictos homeens lhe dera com 
huua lamça na cabeça dizemdo que se metese pêra sua casa e que elle testemunha ouvera 
medo e se metera pêra demtro e que elle testemunha vira os dictos homeens com huum caro 
que estava a porta da dieta Maria Luis presa dar na dieta porta delia presa e lhe chentarom 
a porta por demtro e tomaram a dieta Maria Luis e a levavom presa e que quando asy lhe 
quebravom a dieta porta a dieta Maria Luis chamava alitas vozes Aque d'EH Rey e que 
nimguem nom ousara de lhe acudir nem elle testemunha numqua ousara de sair fora avemdo 
medo de o matarem. E que imdo asy a dieta Maria Luis presa pollo caminho la em baixo hia 
bradamdo a voz d'EU Rey. 

Item - pregumtado elle testemunha que quem fora azo comselho ou em [fól. 
11] comsentimemto e favor ou por cujo requerimento fora presa a dieta presa ou porque ha 

prenderam dise elle testemunha que nom sabia soomemte que diziam que a dieta Maria Luis 

estava presa e fora levada a villa de Guimarãees. 

Riscado: dise. 

Igual à nota anterior. 
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Item - pregumtado elle testemunha se sabia ou ouvira dizer que fosem presos 
ou presas por as justiças de Guimarãees ou de Barcellos nos termos da dieta cidade disse que 
ouvira dizer que por as justiças do Duque de Bragamça fora presa huua molher em Freitas 
que he na freiguesia de Burgãees do jullguado de Reffoios que he termo da dieta cidade a 
quall elle testemunha nom sabia ho nome e que deste caso mais nom sabia. E dise elle 
testemunha que ouvira dizer gerallmente a pesoas de que nom era acordado que quamdo asy 
levavom a dieta Maria Luis presa que davom nella e que movera huua criamça porem se asy 
era ou nom elle testemunha o nom sabia [fól. Uv] doutra maneira. E ali nom disse. E dos 
custumes por que foy preguntado dise nichell. Pêro Gomçallvez taballiam que o escrevi. 

Item - Álvaro Armes lavrador e morador em Argamill da sobredicta freiguesia 
do dicto mosteiro de Samto Tisso testemunha jurada sobre os samtos avamjelhos em que pos 
a mãao e preguntado em rezom da prisom da dieta Maria Luis presa e fectas todallas 
pregumtas ao caso necesarias que lhe todos forom dictes e decrarados dise que da dieta 
prisom nom sabia outra cousa soomemte que elle testemunha ouvira dizer gerallmente per 
todo o couto do dicto mosteiro de Samto Tisso que de noite a mea noite viera gente dos 
jullguados e terá do Duque de Braguamça convém a saber da villa de Guimarãees e vierom 
premder a dieta Maria Luis presa e que a levarom despida em camisa e que em a levamdo 
que davom nella e a [fól. 12] trautavom muito mail aqueles que a asy levavom e que movera 
no caminho. Porem que se asy era ou nom elle testemunha o nom sabia doutra maneeira e 
dise elle testemunha que sabia que a dieta Maria Luis estava ora presa em a villa de 
Guimarãees porem porque a premderom nem por cujo requerimento fora presa nem azo nem 
favor nem comsemtimento elle testemunha o nom sabia. E que mais nom sabia deste caso 
cousa allguua soomemte dise elle testemunha que averia ora dous ou três meses pouquo mais 
ou menos que elle testemunha sabe que fora presa per a justiça do dicto Duque de Bragança 
huua molher per allcunha "a Pullgua" e fora presa na freiguesia de Rebordãaos do dicto 
jullguado de Reffoios e fora presa na dieta freiguesia e levada a villa de Guimarãees omde 
elle testemunha a vira presa na prisom da dicta villa e que mais nom sabia do que dicto tinha. 
[fól. 12v] E ali nom dise. E dos custumes por que foi pregumtado dise nichell. Pêro 
Gomçallvez taballiam que o escrevii. 

Item - Maria Vaasquez molher de Martim Affomso lavrador e morador na dieta 
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alldea de Villa Alva testemunha jurada sobre os samtos avamjelhos em que pos a mãao e 

pregumtada ella testemunha em rezom da prisom que fora fecta a dieta Maria Luis e fectas 

as pregumtas ao caso necesarias que lhes todas forom dietas e decraradas dise que da dieta 

prisom nom sabia outra cousa soomemte que por ella testemunha ser sorda e nom ouvir easy 

nada nam ouvira bradar a dieta Maria Luis presa posto que ella testemunha fose sua vizinha 

soomemte que gerallmente ela testemunha ouvio dizer per o dicto couto a pesoas de que ella 

testemunha nom era lenbrada que fora presa a dieta Maria Luis [fól. 13] de noite e lhe fora 

quebrada a porta e que entraram dentro com ella e a levaram presa em camisa convém a 

saber homeens do meirinho da villa de Guimarãees e que em a levamdo asy de noite por o 

caminho aquelles que a levavom davom nella e que a dieta presa bradava e que no caminho 

movera hûua criamça de a trautarem mail por a levarem em empuxõees. Porem se asy era 

ou nom que ella testemunha o nom sabia doutra maneira. E que mais deste caso nam sabia 

do que dicto tinha. E ali nom dise. E dos custumes por que foi pregumtada disse nichell. 

Pêro Gomçallvez taballiam que o escrevii. 

Item - Madanella Affomso molher de Luis Eannes lavrador e morador na dieta 
alldea de Villa Alva vizinha da dieta Maria Luis presa testemunha jurada sobre os samtos 
avamjelhos e preguntada por razom e movimento da dieta Maria Luis presa [fól. 13v] e fectas 
as pregumtas todas ao caso necesarias que lhes todas forom dietas e decraradas dise ella 
testemunha que averia ora três somanas pouco mais ou menos que estamdo ela testemunha 
na sua cama com seu marido testemunha atras pregumtado ella testemunha ouvira remor de 
gemte a sua porta e que ella testemunha e ho dicto seu marido se allevantarom e vierom a 
porta e que em abrimdo a porta vira gemte que seriam dez ou doze homeens com lamças e 
beestas e faziom gramde remor e davom com huum caro vaivém na porta da dieta Maria Luis 
e que a dieta Maria Luis chamava alitas vozes Aque d'Ell Rey e lamçarom a porta pêra 
demtro e que tomaram a dieta Maria Luis e a levaram em camisa e ha levavom em 
empuxõees e a trautavom mail e esto vira ella testemunha pellas femdas da porta de sua casa 
porque quando ella testemunha fora pêra abrir [fól. 14] sua porta per veer que era e pêra 
conheceer allguum dos dictos homeens huum délies dera com a lamça nella testemunha e em 
seu marido e os fezerom meter pêra dentro de sua casa de maneira que nom conheceram 
nimguem somemte a dieta Maria Luis que hia bradamdo e em a levamdo por ho caminho lhe 
diserom a ella testemunha despois e se dizia gerallmente por o dicto couto a pesoas de que 
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nom era lembrada que a dicta Maria Luis de a levarem mall trautada e darem em ella movera 

no caminho hûua criamça porem se movera ou nom ella testemunha o nom sabia doutra 

maneira. 
Item - preguntada ella testemunha per cujo respeito premderom asy a dieta 

presa ou quem fora azo e comsemtimento comselho espia da dieta presa ou porque fora presa 

dise que nom sabia dello nada soomemte da maneira que dicto tinha. E que mais deste caso 

ella testemunha nom sabia do que dicto tinha. E ali nom dise. E dos custumes por que \fól. 
14v] foi pregumtada dise nichell. Pêro Gomçallvez taballiam que o escrevii. 

E dise mais ella testemunha que sabia que a dieta Maria Luis estava ora presa 

na villa de Guimarãees e que os dictos homeens que a asy premderom que forom homeens 

do meirinho de Guimarãees segumdo se dezia gerallmente per o dicto couto. E ali nom dise. 

Pêro Gomçallvez taballiam que esto escrevii. 

Item - Guomez Cardoso escudeiro morador na dicta alldea de Villa Allva 

testemunha jurado sobre os samtos avamjelhos em que pos a mãao e preguntado em razom 
da prisom e movimento da dieta Maria Luis presa e fectas as preguntas ao caso necesarias que 

lhe todas forom dietas e decraradas dise elle testemunha que do caso nom sabia outra cousa 

somemte que poderia ora aver três somanas pouco mais ou menos que de noite a mea noite 

ao primeiro [fól. 15] sonno jazendo elle testemunha em sua cama viera huum mocinho filho 
da dieta Maria Luis presa de idade de oito ou nove annos per nome chamado Amtonio e viera 
a porta delle testemunha e que emtom elle acordara e pregumtara ao dicto mocinho que queria 

e que o dicto mocinho se fora sem mais dezer e que emtom elle testemunha fallara com sua 
molher dizemdo lhe que seria aquello e que emtom sua molher disera que era presa Maria 

Luis e que emtom elle testemunha salltara fora da cama e se viera a porta da dieta Maria Luis 
e lhe vira a porta quebrada e elle testemunha pregumtara aos vizinhos que cousa era aquella 
e emtom os dictos vizinhos lhe diserom como viera gemte e que premderom e levarom presa 
a dieta Maria Luis a quall gemte vinhom armados com beestas armadas e lamças e que elle 
testemunha pregumtara que homeens erom os que [fól. 15v] levarom presa a dieta Maria Luis 
e que lhe diserom que huns homeens do meirinho de Guimarãees per nome chamados convém 
a saber huum délies Joham Martinz e Pêro Martinz e Fernam Martinz irmãaos todos e 
moradores Amtre Ambollas Aves do termo da villa de Barcellos e que nesto elle testemunha 
se tornara pêra sua casa com medo e temor de o matarem a elle testemunha porque se temya. 
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E que estamdo asy viera loguo huuns homeens convém a saber Martim Fernamdez de 

Leiguall e Gomçallo Annes de Leiguall seu vizinho moradorjes] na freiguesia d'Arcas do 

dicto comcelho de Barcellos e lhes fallarom a elle testemunha e ho chamarom e que emtom 

elle testemunha se allevamtara da cama e lhe fallara a elles e lhe diserom que a dieta Maria 

Luis lhe mamdava roguar a elle testemunha que fose a sua casa e lhe mamdase huas 

falldrilhas e camisas e outro vistido porquamto hia em camisa e sem toucas e descallça que 

levavom [fól. 16] asy da maneira que dicto era e que emtom elle testemunha lhe preguntara 

que quem eram aquelles que levavom presa a dieta Maria Luis e que elles lhe diserom que 

erom os filhos de Martim Lopez convém a saber os dictos irmãaos todos três e asy lhe 

diserom a elle testemunha ao outro dia polia menhãa Guomçallo de Villa AUva seu vizinho 

delle testemunha que lhe disera Joham do Porto crelliguo de misa criado que foy do priol 

crasteiro de Samto Tisso que elle premdera a dieta Maria Luis e que a nom fora prender 

soomemte por huum homem da dieta alldea de Villa AUva pêra sair fora e o averem de matar 

com beestas que levavom armadas damdo lhe a emtemder a elle testemunha que o dizia por 

elle testemunha os quaees sobredictos Martim Fernamdez de Leigall e Gomçallo Annes de 

Leiguall levarom os vistidos da dieta Maria Luis e elle testemunha lhos dera e que despois 

ao outro dia elle testemunha ouvira dizer gerallmente per o dicto \fól. 16v] couto de Samto 

Tiso que quando asy os dictos homeens levarom a dieta Maria Luis que davom nella e que 

a trautavom muito mail e a levavom em empuxõees e que bradava muito a voz d'EU Rey 

posto que elle a nom ouvira como dito tinha porque se a elle testemunha ouvira sem 

embarguo de lhe fazerem algum nojo e se temer elle testemunha acudira e sairá fora. E que 

em a levamdo asy pello caminho mail trautada movera huua criamça porem se movera ou 

nom elle testemunha o nom sabia posto que elle testemunha ouvira dizer damtes desto que 

a dieta Maria Luis era < prenha >220 porque na audiemeia do juiz do couto do dicto 

mosteiro o dicto juiz lhe mamdava dar juramemto e que ella o nam quisera tomar porque 

dezia que era prenhe. E dise elle testemunha que a dieta presa estava ora presa em a villa de 

Guimarãees. 
Item - preguntado elle testemunha por que razom prenderam a dieta Maria Luis 

ou per cujo requerimento ou quem fora em azo [fól. 17] e favor respeito e comsemtimemto 
da dieta prisom dise elle testemunha que a dieta presa peUejara com Maria Martinz 

Riscado: presa. 
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testemunha atras preguntada e ouverom rezõees per ho quall a dieta Maria Luis mamdara citar 
a dieta Maria Martinz polias dietas imjurias peramte o juiz do dicto couto de Santo Tiso e se 
diz que por esta comtempraçam os sobredictos irmãaos do dicto meirinho que eram irmãaos 
da dieta Maria Martinz vierom premder a dieta Maria Luis e que deste caso mais nom sabia. 
E dise mais elle testemunha que averia ora dous ou três meses pouquo mais ou menos que 
o dicto meirynho de Barcellos e os dictos três irmãaos seos homeens vierom prender hûua 
molher per allcunha "ha Pullga" na freiguesia de Rebordãos do dicto julguado de Refoios e 
a levarom presa a villa de Guimarãees homde atee agora gouvera presa e que avera ora dous 
dias que a solltarom. E que bem asy averia ora dous annos pouco mais ou menos que o dicto 
meirinho com seis homeens premderom hflua \fól. 17v] Margarida Gomçallvez molher 
sollteira moradora na freiguesia de Burgãees e a levarom presa a villa de Barcellos homde 
jouve presa tempos e que elle testemunha também ouvira dizer a pesoas gerallmente per o 
dicto couto do dicto mosteiro de Samto Tiso que dominguo que forom vimte e sete dias do 
dicto mes d'Aguosto vierom com seus homeens o dicto meirynho de Guimarãees amdar por 
Freitas freiguesia de Rebordãaos pêra premder huum Fernam Pimto homem que foy do 
allcaide Ayres Pereira e que lhe parece elle testemunha que o dicto meirynho era huseiro e 
vezeiro a fazer as taees cavallgadas. E que mais deste caso nom sabia mais do que dicto 
tinha. E dos custumes por que foy preguntado dise que a dieta Maria Luis presa era comadre 
delle testemunha. E dos mais custumes dise nichell. Pêro Gomçallvez taballiam que o 
escrevii. 

Item - Lianor Diaz molher do dicto Gomez Cardoso testemunha atras pregum -
[fól 18] - tado [testemunha jurada sobre]221 os samtos avamjelhos em que pos a mãao e 

pregumtada ella testemunha por razom da prisom e movimento da dieta Maria Luis presa e 
fectas as preguntas ao caso necesarias que lhes todas foram dietas e decraradas dise que era 
verdade que averia ora três somanas pouco mais ou menos que de noute a mea noute ao 
primeiro sono estamdo ella testemunha em sua casa e cama com seu marido ella testemunha 
amtre sonhos ouvira remor de gemte e que ela testemunha acordara e porque seu marido se 

221 A partir daqui, a parte superior do caderno está progresssivamente afectada por humidade, 
acabando por faltar grandes bocados do suporte. Dado o carácter repetitivo dos formulários 
da inquirição, propomos, sempre que possível, uma reconstituição do texto. Dispensamo-nos 
de repetir esta nota nos fólios seguintes. 
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temer e também por nom sair fora nom quisera acordar seu marido atee que veo huum minino 
filho da dieta Maria Luis que o veeo chamar e que tanto que o chamara ella testemunha disera 
ao dicto seo marido que nam saise fora e lhe fora fechar a porta pêra que nom saise e que 
ella testemunha sairá fora e que quamdo asy sairá fora ela testemunha ouvira ir bradando a 
dieta Maria Luis presa caminho do vaao e a conhecera nos brados. 

Item - preguntada ella testemunha [fól. 18v] se [levavom a dieta] presa dispida 
e a trautavom mail dise que nom sabia soomemte ouvira dizer a Joham Annes testemunha 
atras pregumtada e sua molher que quando ha tirarom e levarom da casa sua a dicta Maria 
Luis que a trautavom mall e quamto a ir desvestida que despois dahi a huum pedaço na dicta 
noute vierom dous homeens de Leigall a que ela testemunha nom sabe os nomes e vierom 
pidir a seu marido os vistidos da dieta Maria Luis presa de mamdado delia presa dizemdo que 
a levavom os homeens do meirinho e que erom dez ou doze homeens e que a levavom em 
camisa. 

Item - preguntada ela testemunha se a dieta Maria Luis era prenhe e movera 
do mail trauto que lhe fora fecto dise que nom sabia soomemte que ouvira dizer que a dieta 
presa movera no caminho huua criamça quamdo ha asy levavom presa. Porem se asy era ou 
nom ella testemunha o nom sabia doutra maneira. E que ella testemunha sabia que a dieta 
presa estava presa [fól. 19] em a [villa de Guimarãees]. 

Item - pregumta[da ella testemunha] se sabia quem [fora em azo] ou 
comsemtimemto [e favor ou] conselho da dicta prisam dise [que] ouvira dizer que a dieta 
Maria Luis mamdara citar Martim Annes lavrador morador em Argamill da dieta freiguesia 
do mosteiro de Samto Tiso por divida que lhe divia e que Joham do Porto crelliguo de misa 
criado que foi do prioll crasteiro do dicto mosteiro de Samto Tiso a prendera e dera azo e 
ajuda para ser presa a dieta Maria Luis por respeito do dicto Martim Annes seo cunhado. E 
que mais nom sabia. E ali nom dise. E dise ella testemunha que ella ouvira dizer que o dicto 
meirinho de Barcellos corn seos homeens premderom hûua molher per nome chamada "a 
Pullgua" na freiguesia de Rebordãaos do dicto jullguado de Reffoios. E que mais nom sabia 
do que dicto tinha. E ail nom dise. 

Item - preguntada ella testemunha polios custumes dise nichell. Pero 

Gomçallvez taballiam que o escrevii. 

[fol. 19v] 
[E despois desto no dia e menhãa sobre]dicta em a dicta alldea [de Villa Allva 
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o dicto juiz] comiguo taballiam <soomemte> forom tomadas e pregumtadas [as] 

testemunhas seguimtes e per juramemto dos samtos avamgelhos testemunharom e derom seus 

testemunhos hos seguimtes. 

Item - Joham Martinz de Freitas morador em Freitas da freiguesia de Burgãees 
do dicto jullguado de Reffoios testemunha jurado sobre os samtos avamjelhos em que pos a 
mãao e preguntado acerqua da prisom que foi fecta a Margarida Guomçallvez que foy presa 
na dieta freiguesia dise que da dieta prisom nom sabia soomemte que o meirinho de Barcellos 
a premdera na dieta freiguesia por dizer que era manceba de crelliguo e fora levada a dieta 
villa de Barcellos omde estevera presa huum anno pouquo mais ou menos. E também dise elle 
testemunha que fora presa hûua molher per allcunha "a Pullgua" per o meirinho de Barcellos 
e fora presa na dieta freiguesia e fora levada a villa [fól. 20] de Gu[imarãees](.. .)m presa 
(...)223 sabia do (...)224 este dominguo pa[ssado que fo]rom vinte e sete dias do dicto mes 
d'Aguosto do sobredicto armo de mill e quinhemtos e quatorze annos viera o dicto meirinho 
de Barcellos ou de Guimarãees com seos homeens e vierom ao dicto loguo de Freitas em 
busca de Fernam Annes homem d'Aires Pereira allcaide da dieta cidade e esto pêra o 
premderem por elle meirinho dizer que o dicto Fernamd'Eannes tomara na feira de Sam 
Bertollameu syto no dicto jullgado de Reffoios hûua chuça a hum seo homem do dicto 
meirinho e que o dicto meirinho era ja avizado e huseiro e vezeiro fazer as taees prisõees. 
E que mais nom dise do que dicto tinha. E all nom dise. E dos custumes por que foy 
preguntado dise nichell. Pero Gomçalvez taballiam que esto escrevii. 

Item - Joham Annes da Biqua lavrador e morador na freiguesia de Burgãees 

do dicto jullguado de Reffoios testemunha jurado sobre os [fol. 20v] [samtos avamjelhos em] 

que pos [a mãao e preguntado] em rezam soo[memte] (...)225 pesoas que foram presas [em 

a dicta] freiguesya de Burgãees per o dicto meirinho de Barcellos ou de Guimarãees dise que 

Palavra ilegível. 

Palavra ilegível. 

Algumas palavras ilegíveis. 

Palavras ilegíveis. 
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averia ora dous annos pouquo mais ou menos que o meirinho de Guimarãees viera a dieta 
alldea de Freitas da dieta freiguesia de Burgãees e prendera hííua molher per nome chamada 
Marguarida Gonçallvez por mamceba de crelliguo segumdo elle meirinho disera e a levara 
a Barcellos e estevera la presa bem três ou quatro meses e que bem asy o dicto meirinho este 
que aguora era viera premder ao loguo de Loureiro da freiguesya de Rebordãaos do dicto 
jullgado de Reffoios hflua molher per allcunha "a Pullgua" e esto averia ora três meses 
pouquo mais ou menos e estevera presa ataa aguora na villa de Guimarãees omde a o dicto 
meirinho levou. E que mais nom sabia do que dicto tinha. E ali nom disse. E dos custumes 
por que foy preguntado dise nichill. Pêro Gonçallvez taballiam o escrevii. 
[fól. 21] 

Item - G[ill Eannes lavrador e morador em Freitas da frei]guesia de Bjurgãees 
do dicto jullgua]do de Reffo[ios testemunha] jurado aos samtos [avamjelhos em] que pos a 
mãao e pregumtado em rezom soomemte das prisõees que forom fectas per o meirinho de 
Guimarãees a Margarida Gomçallvez dise que elle testemunha sabia que averia ora dous annos 
pouquo mais ou menos que o meirinho de Barcellos e seos homeens viera a Freitas da dieta 
freiguesia de Burgãees do dicto jullguado de Reffoyos e premdera a Margarida Gomçallvez 
por mamceba de huum crelliguo e a levara presa a Barcellos homde estevera presa tempos 
e bem asy averia ora três meses pouquo mais ou menos que o meirinho que ora he viera 
premder huua molher Marguarida AUvarez per allcunha "Pullga" e a viera premder ao 
Loureiro da freiguesia de Rebordãaos do dicto jullgado e a levara presa a villa de Guimarãees 
homde esteve presa ataa aguora. E que mais nom sabia do que dicto tinha. E ali nom dise. 
E dos custumes por que foy preguntado dise nichell. Pêro Gomçallvez taballiam que o 
escrevii. 
[fól. 21v] 

[Item - Joham Allvarez de Lourei]ro lafvrador morador na fre]iguesia [de 
Rebordãaos do dicto] jullgado de Reffoyos testemunha jurado sobre os samtos avamjelhos em 
que pos a mãao pregumtado elle testemunha em rezom da prisam que o meirinho de 
Guimarãees fezera na dieta freiguesia dise que averia ora três meses pouco mais ou menos 
que o meirinho que ora he do dicto loguo de Guimarãees com seos homeens fora premder a 
Margarida Allvarez per allcunha "a Pullgua" a dieta freiguesia e a levara presa a villa de 
Guimarãees omde estevera presa atee [a]guora e bem asy o meirinho de Barcellos ou de 
Guimarãees viera premder na alldea de Freitas da freiguesia de Burgãees do dicto jullgado 
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de Reffoios huua molher per nome chamada Margarida Gomçallvez e a levara presa a 

Barcellos homde estevera presa tempos. E que mais nom sabia do que dicto tinha. E ali nom 

dise. E dos custumes por que foy pregumtado dise que "a Pullga" Margarida Allvarez era 

irmãa dele testemunha. E dos custumes dise nichell. Pêro Gomçallvez tabaliam [fól. 22] que 

o escrevii. 
E dise (...)226 este domimguo [que forom] vimte e sete dias do [dicto mes 

d'A]guosto do sobredicto [armo veo] o dicto meirinho com seus homeens a dicta alldea de 

Freitas em busca de Fernamd'Eannes homem d'Aires Pereira allcaide e vinha pêra o premder 

por huua chuça que dezia que lhe tomara o dicto Fernamd'Eannes a hum seu homem na feira 

de Sam Bertollameo. E ali nom dise. Pêro Gomçallvez taballiam que o escrevi. 

E fecta asy a dieta imquiriçom o dicto Guomez Paeez juuiz dise e mamdou que 

se trelladase pêra se emviar a EU Rey noso Senhor. Pêro Gomçallvez taballiam que ho 

escrevii. 

^Ha quall emquiriçam eu tabaliam mandei trelladar e ha concertei com ho 

próprio horeginall e vai escripta em vimte e duas folhas com esta sem borradura nem 

emtrellinhas nem riscados que em lugar seja sospeitosoo sollvemte e os ris - [fól. 22v] -

(...)228 que eu tabaliom [fiz por ser] verdade. E vai cerra[da] soomemte [se]llada do sello 

da dieta [cidade]. E aqui meu pubrico sinall [fiz] que tall he. 
229 

[Sinal notarial] 
Concertado commiguo Jorge Martinz tabeliam. 

[Assinado:] 
JORGE MARTINZ 

Pagou a dieta cidade desta e do próprio comtado por Bras Fernandez (?) 

Palavra ilegível. 

Noutra letra. 

A continuação não pode ser lida. 

Noutra letra. 
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comtador dos feitos em a dieta cidade seticemtos XXXII reaes." 23° 

Documento n° 104 

1514, Out., 6, Santarém 
O juiz de Santarém Soeiro Mendes Neto prende Simão da 
Gama, cavaleiro da Casa do Rei, contra quem fora dada 
querela por ter ferido uma ou duas mulheres. 
A.N.T.T., Corpo Cronológico, Parte 2a , Maço 52, Doe. n° 
31. 

[fóL i ] 
"Trellado do auto de prissam 

Anno do nacymento de Nosso Senhor Jhesus Cristo de mill e quinhemtos e 
quatorze annos seis dias do mes d'Outubro em a villa de Samtarrem em as poussadas de 
Sueyro Mendez Neto escudeiro da Cassa d'EH Rey noso Senhor juiz per Sua Alteza com 
alçada em a dicta villa e seus termos estando hy ho dicto juiz elle mandou aa dieta sua 
poussada chamar a Duarte Sueyro e a Joham Afomso alcaydes em a dicta villa com hos 
homens seus e a mim tabeliam adiamte nomeado ho quall dicto juiz com os dictos alcaydes 
e seus homens e eu tabeliam com elles partiio da dieta sua poussada ja de noute tarde pêra 
ir prrender a Symão da Gama cavaleiro da cassa do dicto senhor em a dicta villa morador por 
rezam de hua querella que ao dicto juiz delle era dada por se dizer dar feridas a hua ou duas 
molheres. Ho dicto juiz chegou aa porta de Catarina Lourenço dona vyuva may do dicto 
Symão da Gama morador em essa villa na Rua de Babadilha fydalgo e mandou poer hos 
dictos alcaydes e seus homens [fól. Iv] m cassas e quintaes da dieta Catarina [Lourenço] 
e o dicto juiz e eu tabeliam com elle com alguns homens cheguamos a porta da dieta Catarina 

230 Na capa do caderno, em letra aparentemente do século XVIII: Parte 2a, Maço 51, Doe. 
21, Núm° 9412. Inquirição que se tirou por mandado dos juizes da cidade do Porto sobre 
a prisão que o meirinho e officiaes do Duque de Bragança fizeram no termo da dieta cidade 
do Porto a hua molher. A 29 de Agosto de 1514. 
231 O canto superior direito do caderno, em papel, está destruído por humidade. Por isso é 
impossível 1er algumas palavras. 
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Lourenço e elle juiz bateo a ella e a janella das cassas da dieta Catarina Lourenço chegou ella 
Catarina Lourenço e perguntou quem era e o dicto juiz lhe disse que era ho juiz que lhe 
abrisse da parte d'El Rey nosso Senhor e ella se meteo pêra demtro sem falar mais nada e 
logo saio a janella outra molher e nom se soube quem era e sem falar se tornou a meter 
dentro dyzendo o juiz que da parte do dicto Senhor lhe abrisse a porta e nesto sayo a dieta 
janella Joham d'Olyvemça tyssoureyro da igreja colegiada de Santa Maria d'Alcáçova desta 
vylla e perguntou quem era e o dicto juiz lhe disse que era o juiz e que lhe mandasse da parte 
do dicto Senhor abrir a porta e o dicto tyssoureyrro perguntou ao dicto juiz se levava elle juiz 
mandado ou alvará do vygayro jerrall pêra lhe elle abrir a porta porque elle era creligo e nom 
avya d'abrir a porta sem mandado do vygayro jerall porque se sem mandado seu abrisse a 
porta ho mandarya ao aljube e o juiz lhe disse que nom era necessareo mandado do vygayro 
jerrall pêra lhe abrirem aquella porta [fól. 2] porque elle juiz ya aquella cassa [pêra] hua 
coussa que compila a serviço do [Rey] e bem de justiça requerendo moi [tas vezes] o dicto 
juiz em altas vozes ao dicto tyssoureyro que lhe mandasse abrir aquella porta da parte do 
dicto Senhor e elle sempre disse que lhe nom avya d'abrir sem mandado do vygayro jerall 
posto que per muitas vezes o juiz requerresse da parte do dicto Senhor que lhe abrissem. E 
estamdo nesto semtymos que per hua janella per detrás das dietas cassas per huuns telhados 
say a alguém. E logo Duarte Sueyro alcayde que as cassas tynha cerquadas começou a bradar 
que ia la hum omem com hua lança e com Ima adraga per cyma dos telhados e tornou logo 
a dizer que se tornasse ho dicto homem demtro a cassa per onde sayra bradando o dicto juiz 
e alcayde e homeens seus muitas vezes da parte do dicto Senhor que lhe abrissem aquella 
porta sem lhe ninguém querer abrir amtes demtro em cassa em cyma avya remor e allvoroso 
e bolycia com lança ou lanças. E emtam mandou o juiz que lançassem a dieta porta das dietas 
cassas de Catarina Lourenço fora do couce e o dicto Joham Afomso alcayde [fól. 2v] [e seus] 
homens estyveram trabalhando por lançarem fora do couce ate que a lançarram requerrendo 
sempre o juiz que lhe abrissem e tanto que se a dieta porta abrio pella abrirem e lançarem 
fora do couce ho dicto alcayde e seus homens de demtro da loja da dieta cassa per a dieta 
porta se lamçaram botes com hua lança ao alcayde e seus homens que a porta estavam nom 
se pode ver nem saber quem hos lançava porque a logea estava as escurras e o dicto alcayde 
remessou demtro na logea hua pedrada e entam ceçaram de lamçar os botes e ho alcayde e 
seus homens emtrrarram emtam na logea e eu tabeliam com elles e em cyma no sobrado avya 
remor e revollta e gritavam e bradavam rijamente chamavam homens e molheres aque d'El 
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Rey e muitos grytos e o juiz e alcayde e seus homens dyzyam aos de cyma que estivessem 
quedos da parte d'El Rey que era ho juiz.E o dicto Joham Afomso alcayde com hos seus 
homens quiserram emtrrar <e ir> por a escada acyma e eu tabeliam com elles e de cyma 
tyrrarram e arremessarram com nua lamça muitos botes posto [fól. 3] que ho juiz da porta 
donde estava [e o alcayde] e seus homens de dentro da logea honde estavam junto da escada 
dyssessem per muitas vezes em brados e altas vozes requeressem aos que estavam dentro que 
ainda se nom sabyam quem eram que estivessem quedos da parte do dicto Senhor que era o 
juiz elles nom quirryam senam tyrrar muitos botes com a lança per a escada e nom quirryam 
comsyntyr que ho alcayde nem ninguém fosse pella escada acyma com hos botes que com a 
lamça tyrravam avendo em cyma na cassa donde se hos botes tyravam grande revollta e grita 
d'omens e de molheres que chamavam aque d'El Rey e sempre ho juiz e alcayde dizendo que 
estivessem quedos da parte do dicto Senhor que estava aly ho juiz e elles todavya tyrravam 
hos botes com a lamça nem se vendo nem sabendo porem quem hos tyrrava porque a logea 
honde nos estávamos era escura e a cassa em cyma tinha candea e nos nom podyamos chegar 
nem ir polia escada com hos dictos botes de lamça. E nesto [fól. 3v] [cessaram] de tyrar hos 
dictos botes e o dicto alcayde Joham Afomso com homens seus emtrou pella dieta escada e 
sobyo acyma ao sobrado e eu tabeliam fui logo após elles e em cyma estavam ho dicto Symão 
da Gama despydo com hum pelote desabotoado sobre sy emprestado e descalço e asy Bastyam 
Carvalho seu irmão também despido com hum pelote desabotoado sobre sy descallço e asy 
estava hy Joham d'Olivemça tyssoureyro d'Alcaceva e hum ou dous moços de cassa e asy a 
dieta Catarina Lourenço sua may e hua outra molher de sua cassa e nom tynha nenhum délies 
armas que lhe eu tabeliam vysse salivo estava hy emeostado nua lamça e hQa espada nua 
sobre hua arqua e ho dicto alcayde lhes disse pera que fazyam aquelle allvoroço pois aly 
estava ho juiz e elles dysseram que nom sabiam quem eram nem se erra ho juiz porem que 
se lhe algfla coussa quiriam que aly estavam e o juiz que em bayxo estava hos mandou ir 
abayxo e sendo em bayxo na logea prrendeu aos dictos Simão da Gama e Bastyam Carvalho 
quey -\fól. 4] - xando se muito com elles e asy [com] ho dicto tyssourreyro por fazerem 
[aquelle] alvoroço e ouniam e regystirem com armas contra elle juiz elles dysseram que elles 
nom sabyam que era elle juiz porque tanto que ouvyram que era juiz se qualaram e lhe 
hobedecerram e ho juiz lhes disse que elle lhe dissera muitas vezes que era ho juiz elles lhe 
nom hobedecerram e desacatarram e regystyrram contra elle juiz. E o dicto juiz levou hos 
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dictos Symão da Gama a cadea desta vylla e sendo na cadea o juiz hos fez perguntar se 
tinham hordes elles disseram convém a saber ho dicto Bastyam Carvalho dysse que tynha 
hordes e que era beneffycyado em a igreja d'Alcanede e era crelego e tinha hordes e lhe 
riquiria que ho remetesse ao vygayro jerall e ho mandasse presso ao aljube e tinha ho dicto 
Bastyam Carvalho a coroa feyta de sete ou oyto dias segundo parecya tamanha como dobra 
de banda e mayor e hum barète preto na [fól. 4v] cabeça sem gollpe e vystido hum pelote 
azull comprido per baixo do jeolho mão travessa e mais e ho dicto Symão da Gama tynha a 
coroa feyta segundo parecya de dez ou doze dias tamanha como dobra de banda e barète preto 
de duas volltas na cabeça sem gollpe e hum pelote preto per bayxo dos jeolhos hua mão 
travesa e capuz çarrado preto bem comprido muito abayxo do jeolho vystydo. E disse o dicto 
Symão da Gama ao dicto juiz que elle era cavaleiro da Cassa do dicto Senhor segundo 
mostraria seu alvará de cavaleiro que lhe pydya e requirya que lhe guardasse sua liberdade 
de cavaleiro e ho prendesse sob sua menagem pois ho casso erra pêra ysso e por ser jaa muito 
tarde que seryam homze horas da noute ho juiz hos meteo na cadea e que sobre suas 
lyberdades requeressem sua justiça e lha faria. [fól. 5] E mandou a mim tabeliam que fezesse 
este auto. Nom fica duvida onde diz per antrelinha ja de noute tarde que se fez na verdade. 
Fernam Jorge tabeliam esto escrepvi. 

Os quaes autos eu Martim Gomez tabeliam traladey dos propeos que em meu 
poder fycam e os concertey bem e fiellmente com Artur Gonçallvez tabeliam em esta villa 
de Santarém aos XXIIII dias do mes d'Outubro de mil Ve XIIII annos. 

Comcertado comigo Artur Gonçallvez tabeliam.232 

[Assinaturas:] 
SUEIRO MENDEZ 
MARTIM GOMEZ " 233 

232 Como se percebe pelo texto, este parágrafo e o anterior estão em letra diferente do resto 
do auto. 
233 Na capa, em letra do tempo, quase ilegível: A El Rey. Autos da registencia que ho presso 
Symão da Gama.... Em letra aparentemente do século XVIII: Parte 2a, Maço 52, Doe. 31, 
N° sue. 9578 (?). 6 de Outubro de 1514. Auto de prisão por que consta prender Sueiro 
Mendes juiz de Santarém a Simão da Gama. 



Apêndice Documental 212 

Documento n° 105 
1514, Nov., 28, Freixo de Espada à Cinta 
O juiz de fora 234em Freixo de Espada à Cinta escreve ao Rei 
D. Manuel dando-lhe conta das principais diligências que 
efectuou na vila, das resistências que encontrou e do que lhe 
faz falta para, de acordo com as instruções do monarca, actuar 
como corregedor nas terras de Fernão Vasques de Sampaio. 
A.N.T.T., Corpo Cronológico, Parte I a , Maço 16. Doe. n° 
125. 

"Senhor 
Quando conpecey a servir Vossa Alteza em esta villa de Freyxo fuy avissado 

que os dessacatamentos e desobidiencias que se fezeram aos que traziam mandados de Vossa 
Alteza pêra em ella entender e asy todollos outos movimentos de povoo naceram dos 
ajuntamentos da vereaçam pello que tanto que tirey os officiaes velhos da camará defendi aos 
que novamente entrarom da parte de Vossa Alteza que nom fezessem camará sem mim nem 
chamassem a ella sem me primeiro dizerem a causa pello que tee agora sempre esteve o 
povoo sosegado. E aconteceo que veeo aqui o contador Diogo de Sampayo e com elle hum 
Afonso Alvarez rendeiro da tapeçaria, citou muitos desta villa por sua sissa. Os vereadores 
quiseram sobre ello fazer ajuntamento e por ser coussa de particullar proveyto defendi lho e 
também por ver seu movimento. Sem embargo do quall todavia se ajuntaram huuns sete M5 

dos officiaes e se forom ao castello fallar o que quiserom. E tanto que eu tall soube fuy com 
huum tabeliam e fiz dello auto e ouve os todos por pressos no castello e procurey de saber 
quem os fixera ajuntar e achey culpados huum vereador e o procurador. Condepney os em 
yc yc 236 r e a e s e fe n o v o j^efs] pus pena de huum anno de degredo que mais tall nom 
fezessem. Agravam se de mim. Proveja Vossa Alteza se ho [ha] asy por seu serviço. 

Achey que se deviam dinheiros de orffons de XXX e R annos e com liança e 
parentescos se encobriam as fazendas dos devedores e as enxuquições se dillatavam em tall 

234 Embora tal não se encontre claramente indicado pelo documento, a respectiva crítica 
interna e cronologia apontam para essa identificação. 
235 Riscado: oyto. 
236 Sic. Provavelmente significa uma multa de 500 reais a cada um dos dois. 
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maneira que nunqua avia entrega. Pareceo me serviço de Vossa Alteza prender os devedores 

onde os taes enconvenyentes avia. E com isto som ja pagos bem LXXX mill reaes a orffons. 

Agravam se de mim. Faço saber a Vossa Alteza. 

Pellas contas que por mandado de Vossa Alteza tomo muitos desta villa 
esperam ficar sem fazendas algflas. Foram y dos se lhes nam tivera em gerall fecto enbargo 
que ninguém compre fazenda de pessoa que ouvesse sydo officiall deste concelho. Poem me 
biaquos237 e pode ser que verdadeiros pêra o tall afroxar. Porem Senhor saiba (?) Vossa 
Alteza que o tall nom me tirara o allento e desejo de por vosso serviço subir em todo perigo. 

Vossa Alteza mandou escussar as vellas e que ao alcayde do castello se asentase 
mantimento na veraçam o quall se lhe paga convém a saber per finta. Fez se como Vossa 
Alteza mandou. Asentarom se ao alcayde dez mill reaes e que fosse obrigado vellar a sua 
custa com duas vellas pellos dapnos e fogos que por ellas na villa se evitavam. Os scudeiros 
e officiaes do concelho escusam se de pagar na tall finta. E porque elles tem ha honrra de 
poer ho alcayde e asy ho proveyto dos fogos e dapnos que se escussam mandey lhes 
contribuir na tall finta. Agravam se dello. Proveja Vossa Alteza. 

Nas terras de Fernam Vaasquez de Sampayo manda Vossa Alteza que entenda 
como corregedor e para servir tall carrego eu Senhor sam como barqua sem remos: nom 
tenho scripvam nem sello nem chancerell que recade os direitos de Vossa Alteza. E na 
verdade tall he contra vosso serviço tanto quanto he feo em huum arpo duas cabeças porque 
as justiças meudas sam menos temidas e fazem mais oppressam e custo que justiça nem 
proveyto. Farey o que Vossa Alteza me manda e pêra ello deve Vossa Alteza prover do 
seguinte que he necesayro: 

- deve Vossa Alteza dar scripvam com que faça correyçam ou dar me poder 

que eu o possa qua tomar; 
- que possa assellar com os sellos dos concelhos onde despachar; 
- decrarar me se manda Vossa Alteza que entenda nas taes terras com ha alçada 

que tem ho corregedor ou sem ella ou com aquella que Vossa Alteza em estas villas me deu 

É um esgar de ameaça. 
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porque na provisam que delias veo esta duvidosso; 

- dar me poder pêra leyxar nas dietas villas por juiz a pessoa que pêra ello for 
auta qua so que seja dos vereadores porque asy convém a serviço de Vossa Alteza por os 
vereadores serem sospeitos e pêra o tall carrego menos autos. 

Scripta de Freyxo XXVIII dias de Novembro de 1514". 

Documento n° 106 
1515, Ago., 16 
Gomes Pais escreve ao Rei D. Manuel, a pedido deste, 
informando-o sobre a forma como o corregedor de Entre Douro 
e Minho desempenhava as respectivas funções: fica a ideia de 
um homem honesto mas pouco conhecedor do ofício, e com 
dificuldades no relacionamento humano, eventualmente devidas 
a doença. 
A.N.T.T., Gaveta XX, Maço 6, Doe. n° 2. 

IfóL 1] 

"Senhor 
O Doutor Joham de Faria me deu huua cartaa de Vosa Allteza cuja concrusam 

he que conpre a voso serviço como o corregedor desta comarca serve seu officio e m'enforme 
sacretamente do cuidado que o dicto corregedor tem no despacho dos feytos dos presos e com 
que deligencia os despacha e se niso remisom m e no que a seu officio pertencemte e se por 
respeito d'algûuas pesoas faz cousas em dano das partes e se he temperado e bem respondente 
aquelles que perante elle andam e se toma ou recebe dadivas ou cousas de comer e de todo 
o que souber e me parecer o escrepva a Vosa Alteza. 

Quanto ao primeiro e segundo e terceiro apontamentos o corregedor logo 
quando veo esteve aqui pouco tempo pêra poder saber nem ao presente achey per quem 
m'enformar asy disimuladamente como Vosa Alteza quer somente quanto ouço dizer que tem 
cuidado de despachar os presos e feytos quando nom he doente porque ameude ho he e se 
acha mail. 

238 Sic. 



Apêndice Documental 215 

[fôl. Iv] 
Quanto ao ser temperado a toda pesoa onrada ouço dizer que tem grandes 

supitos e que he apaixonado como lhe nom falam a vontade e porem logo se arrepende em 
tanta maneyra que he ta cha239. E nom sey se ysto procede de sua condiçam se de sua 
doença. 

Quanto ao quinto apontamento se toma ou recebe nam o pude saber o presente 

porem segundo o que sey e ouço dizer e afirmar a toda pesoa honrada o corregedor e pouco 

istimado geralmente e asy dos seus próprios ofyciaes. A correiçam ate ora andou mail 

ordenada o que parece o corregedor nom he pêra este carego porque se requere homem 

esperto e doutro saber isto averia por mais voso serviço. Escripta oje XVI dias de Agosto de 

1515 anos. 

Bejo as reaes mãaos a Vosa Alteza. 
[Assinado:] 
GOMEZ PAES".240 

Documento n° 107 
1517, Junho, 18, Lisboa 
D. Manuel promulga um regimento sobre as quantias (propor
cionais aos crimes) que os suplicantes deverão pagar para 
obter uma carta de perdão. 
A.N.T.T., Maço 2 de Leis, Doe. n° 49. 

[fol.1] 
"Nos EIRey fazemos saber a vos nossos Desenbarguadores do Paço que veendo 

239 Sic. 
240 Na capa, na mesma letra: A EU Rey noso Senhor. Depois do endereço, um resumo pela 
mesma mão: De Gomez Paes sobre o Corregedor d'Antre Doiro e Minho. Em letra posterior: 
Gaveta 20 (riscado: Armário 18), Maço 6, N° 2. Adiante repete-se a cota arquivística e 
acrescenta-se: Carta que escreveo Gomes Paes a El Rey <D. Manoel > em que lhe diz se 
informara do Corregedor d 'Entre Douro, e Minho, e a achara boã, exceto o ser pouco 
estimado, e de seus officiaes, e com pouca siencia para aquella correição. Feita a 15 de 
Agosto de 1515. Transcripto no Liv. da Reforma dos Documentos das Gavetas fl.... 



Apêndice Documental 216 

nos como a ordenamça e regimento dos perdõees nam anda em scripto pêra que se possa 
saber por regra certa as contias per que cada huuns ham de pasar segundo as calidades de que 
os casos forem e somente amda em memoria e pratica porque as cousas semelhantes sempre 
he bem que aja delias regimento em scripto pêra que se possa mais ordenadamente fazer e 
tirar qualquer duvida que se offerecer querendo proveello fazemos este regimento acerqua 
disso o qual damos por detriminaçam pêra os despachos dos dictos perdõees e aveemos por 
bem emquanto nossa mercê for que pellas muytas e muy continuas outras ocupaçõees e 
neguocios que teemos de nosso serviço e bem de nossos Regnnos241 que cada huum de vos 
passe com seu sinal soomente os perdõees abaixo declarados sem mais ser necessário outro 
nosso passe em contia de dinheiro pêra a Piedade que em cada item vay declarado tirando 
aqueles que neste regimento pêra nos reservamos e tiramos pêra passarem com nosso passe. 

Item - paguar se ha de fugida cimprez de luguares chãos trezentos reaees. M2 

E dos luguares que forem cerquados quatrocentos reaees. 

Item - paguar se ha de perdam per que seja perdoada manceba de cleriguo a primeira vez II 
mil reaes. 

[foi. lv] 

E por cada vez que tirar outro perdam do tal peccado se dobrara a dieta comtya em maneira 
que se três perdõees ouver pello deradeiro délies paguara seis mil reaes. E asy de mais 
e menos dobrando sempre a comtya em cada vez que ho perdam lhe for dado. 

E seendo caso que no primeiro ou segundo perdam e asy de cada hum dos perdõees que a tal 
requerer fizer mençam de teer peccado com mais que huum frade ou cleriguo ou com 
muitos avemos por bem que se aja respeito a sua culpa segundo que foy usada no tal 
malefficio pêra lhe ser acreceentada a penna no perdam que lhe for dado. Comtanto 
porem que nam passe por ysso mais que atee lhe dobrar a penna ordenada e dhi pêra 
baixo segundo a calidade da pessoa e tempo e qualquer outro respeito que ouver pêra 

Sic. 

A direita de cada Item repete-se a importância do pagamento em numeração romana. 
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se lhe abaixar. E no sobir nam sobira mais que atee o dobro do ordenado como dito 

he nem abaixara dos dous mil reaes. 

Item - de perdam de manceba d'homem casado se pagara três mil reaes. 

E ter se a com estas a maneira e respeito acima declarado nas mancebas dos cleriguos e 

frades asy acerqua de vindo pedir mais perdõees como de teerem parte com mais que 

huum homem casado. Porem nam passares nhuuns perdõees de mancebas d'o- \fol.2] -
mens casados que sejam de Lixboa nem da Ylha da Madeira porque estes ficaram pêra 

passarem por nosso passe. E posto que alguuns passées da dieta cidade e da dieta Ylha 

da Madeira porque seria por esquecimento nom valeram nem averam effeito em cousa 

alguua. 

Item - barregueiro casado paguara do perdam que ouveer III mil Ve reaes. 

E teer se ha com eles a mesma maneira que nas baregãas mandamos que se teenha. Peroo 

nam passares os dictos perdõees de barregueiros casados de Lixboa e da Ylha porque 

estes ficaram pêra pasar por nosso passe como dicto he. 

Item - da manceba de cortesam se paguara de seu perdam dous mil reaes. 

E teer se a com eles a sobre dieta maneira. 

Item - cortesãoo que tiver manceba paguara do perdam que ouver dous mil e quinhentos 

reaees. 

E teer se a com elles a sobre dieta maneira. 

Item - d'adultério cimprez se paguara três mil reaes. 

[foi. 2v] 
Item - d'adulterio com levada se paguara cimquo mil reaes. 

Item - de ferida pella cabeça se paguara do perdam que lhe for dado mil reaes. 

file:///fol.2
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Item - de ferida de lamça pello corpo se paguara do perdam que ouver mil reaes. 

Item - de ferida por qualquer parte do corpo que nam seja de lança em que nam ouver 
aleijam se paguara oytocentos reaes. 

Item - de dedo da mãao asy dirreita como ezquerda se paguara três mil reaes. 

E daquy pêra cima ficara em alvidro segundo que os dedos forem e a minguoa que na mão 
fizerem e quaeesquer outras calidades per que vos pareça que deva mais sobir e 
segundo o que vos parecer asy o sobires e nom deceres dos dictos três mil reaes. 

Item - de ferida pello rostro de que fique synall se paguara dous mill reaees. 
E daquy pêra cima ficara em alvidro avendo respeito a ferida quejanda for e o sinal e luguar 

do rosto e danno que nele fizer e segundo estas calidades asy o sobires no mais que 
vos parecer e nom deceres da confia dos ditos dous mil reaes. 

Item - d'aleijam de mãoo dirreita de todo se paguara dez mil reaees. 
E daquy pêra cima ficara em alvidro segundo a calidade da pesoa que for aleijada e também 

do que aleijou. 

[foi- 3] 
Item - d'aleijam da mãao ezquerda de todo se paguara oyto mil reaes. 
E teer se a pêra mais sobir ho respeito que dito he na mão direita. 

Item - d'aleijam de pee dirreito se paguara oyto mil reaes. 
E daquy pêra cima ficara em alvidro pêra mais sobir segundo as callidades que hy ouver pêra 

merecer paguar mais. 

Item - d'aleijam de pee ezquerdo de todo se paguara seis mil reaes. 
E daquy pêra cima se teeraa o respeito que dito he no pee direito. 

Item - de dedo do pee asy direito como ezquerdo se paguara mil reaes. 
E daquy pêra cima ficara em alvydro segundo as calidades que hy ouveer pêra mais dever de 

paguar. 
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Item - d'aleijam de braço direito de todo se paguaram doze mil reaes. 
E pêra sobir daquy pêra cima ficara em alvydro pêra segundo as calidades que achardes pêra 

mais se dever paguar asi o sobirdes peroo nam deceres dos doze mil reaes. 

Item - d'aleijam de braço ezquerdo de todo se paguara dez mil reaes. 
E pêra sobir daquy teeres o respeito que dito he no braço direito. 

Item - d'aleijam de perna direita de todo se paguara doze mil reaes. 

\fol. 3v] 
E pêra mais sobir ficara em alvidro segundo as calidades que hy ouver pêra ysso como dito 

he. 

Item - de quebramento d'olho ora seja dirreito ora ezquerdo se paguara sete mil reaees. 

E pêra mais sobir ficara em alvydro segundo as calidades das pessoas que forem e quaeesquer 

outras que hy aja per que vos pareça que deve mais paguar. 

Item - de cortamento de nariz que leve parte dele fora se paguara quatro mil reaees. 

E pêra mais sobir ficara em alvydro segundo as calidades das pessoas que forem. 

Item - de cortamento d'orelha toda se paguara dous mil reaes. 

E pêra mais sobir ficara em alvidro. 

r&m - se cada hflua cousa destes ferimemtos e aleijõees fosse feita semdo tomado aquelle a 
que se fizesse as mãos e damdo se outras quaeesquer feridas tomando se as mãos 
aqueles a que fossem dadas ou seendo pessoas conhecidas aveemos por bem e 
mandamos que os taees [foi. 4] nom sejam perdoados. Ficara a nos nisso o que 
ouvermos por bem e dando lhe nos os perdõees dos taees casos seja naquellas contias 
que nos bem parecer alem do que aquy he declarado. E os perdõees dos taees nom 
passaram salvo com nosso passe. E asy se entendera en todo em quaeesquer outras 
cousas e malefficios que se fizerem que tomados as mãos sejam aqueles a que forem 

Na margem esquerda, na mesma letra: El Rey. 
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feitos. E declaramos mais que quando nestes casos aqui declarados destas feridas e 
aleijõees que vam postos em suas contias se soubeesse que aqueles que requerem 
délies os perdõees teem boas fazendas se lhe possam acrecentar as contias das pennas 
segundo que vos a vos bem parecer posto que aqui vão ja em contias lemitadas peroo 
nam deceres e ysto porque recebam mais penna de seus delitos nas fazemdas pois nos 
corpos lhe nom forom dadas. 

Item - d'alevantamento d'anno de degredo pêra alem se paguara quatro mil reaes. 
E pêra mais sobir ficara em alvidro segundo a calidade da pessoa que for e malefficio que 

cometeo e qualquer outra calidade per que mais deva paguar. E porem estes perdõees 
nom passaram dos ditos degredos salivo com nosso passe e em outra maneira nam 
valleram 244. 

Item - de quem pesar de Nosso Senhor e Nossa Senhora pello perdam que diso lhe for dado 
paguara mil quinhentos reaes. 

{foi. 4v] 

E de quem arreneguar dous mil reaees. 

E sendo porem pessoas conhecidas nom passaram estes perdõees salvo com nosso passe 

porque asi o avemos por bem nem valeram os taees perdõees se com nosso passe nom 
forem despachados 245. 

Item - d'alevantamento de degredo de couto se paguara três mil reaes. 
Peroo nam se dará perdam destes degredos salvo depois de feita a eixecuçam de pregãao e 

baraço se pela sentença do tal degredo em tamto fosse comdenado aquele que o 
perdam requeresse ou de qualquer outra eixecuçam mais e menos em que no dicto 
degredo fosse condenado com satisfaçam da parte de todo aquillo que lhe fosse 
julgaado. 

244 V. nota anterior. 
243 Na margem esquerda: El Rey. Como se vê, esta anotação destaca os casos em que o 
monarca reserva para si o desembargo final. 
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Item - d'alevantamento d'anno de degredo de villa e termo se paguara dous mil reaees. 

Ressalvando a cidade d'Evora e Coymbra e o Porto e Samtarem e Tavila e Elvas porque de 

cada Mua destas cidades e villas aquy resalvadas se paguara três mil reaes. 

E quanto ao alevantamento dos degredos de Lixboa e seu [fol.S] termo e Ylha da Madeira 
asy na parte do Funchal como de Machico estes ficaram a nos pêra passarem com 
nosso passe e pagar se a d'anno de perdam da dieta cidade e ylha quatro mil reaees. 

E das outras ylhas os três mil reaes e ficara pêra nos e pêra passarem com nosso passe porque 
asi o aveemos por nosso serviço e sem o dito nosso passe nom valeram os dictos 
perdõees. 

Item - d'alevantamento d'anno de degredo de luguares chãos e pequenos se paguara mil e 
duzemtos reaees. 

E se fosse caso que semdo presos alguuns destes que os taes perdõees d'alevantamento de 
degredo requeressem seendo ja sentenceados e feita a eixecuçam de suas semtenças 
no modo atras declarado aveemos por bem que posto que presos sejam mostrando 
perdões das partes lhe sejam dados seus perdõees e nom teendo partes somente a 
justiça sejam asy mesmo perdoados. E quando nom ouver hy perdõees das partes nom 
sejam os taees degredos perdoados salvo teendo servydo ao menos a terça parte do 
tempo do degredo. E ysto se guardara asy seendo presos como soltos. 

Item - de perdão que se requeira de molher que dormisse com seu primo coyrmão se paguara 
três mil reaees. 

[foi. 5v] 

E segundo comyrmãoo dous mil reaes. 

E terceiro coyrmão mil reaes. 

E de compadre com comadre três mill reaes. 

E os homens em cada huum destes graaos sobira mais a contia de seu perdam quinhentos 
reaes. 
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Item - de cunhadio yrmãa da molher três mil reaes. 

E de prima comyrmãa da molher dous mil reaes. 

E daqui pêra baixo em qualquer outro grão mil reaes. 

Crecendo nos homens mais a contia como atras fica declarado. 

E sendo virgem paguara mais mil reaes. E sendo casada paguara mais a pena ynteira do 

adultério alem desta do incesto. E aveendo levada paguara mais a pena da levada em 

cheio alem desta aquy declarada do incesto. 

Item - de perdam de furto que alguum fizesse de valia de atee três mil reaes paguara pello 

perdam o dobro do que asy furtou. Comtamto porem que por pequeno que o furto seja 

nom pague menos de huum justo d'ouro. Pêro declaramos que furtando gaado ou 

escorchando colmeas pagara em tresdobro a valia. E seendo alguum culpado em 

escalamento de casa nam se lhe passara perdam. 

Item - o cacereiro que requerer perdam de fugida de presos [fol. 6\ que lhe fugissem como 

nam for com malicia ou grande negligencia mostrando perdam da parte e sendo caso 

em que o preso ou presos nom merece nem morte ou degredo pêra sempre paguara 

dous mil reaees. 
Resalvando porem que nam se entendera aqui cacereiro de Lixboa Évora Tavilla Coimbra 

Elvas o Porto Beja Sanctarem Montemor o Novo e Setuval nem das cadeas da Corte 
e das correiçõees das comarquas e das alçadas quando no Regno as ouver porque estas 
ficaram pêra passarem com nosso passe e pasando sem ele nom valeram. 

Item - de perdõees que requeiram guardas e meirinhos de concelhos que nam teem cadeas 

ordenadas e omeens de concelho que são costrangidos pêra trazer presos de concelho 

em concelho por presos que lhe fugissem nam antrevindo nisso malicia ou grande 

negrigemcia paguaram mil reaes. 

Item - de perdam de foguo com licemça quinhemtos reaes. 
E sem licemça mil reaes. 
E porem daquy pêra cima ou pêra baixo seja segundo a calidade das pesoas que o poserem 
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e danno que fizer e luguar em que o tal fogo danifficou e com estas calidades ficara 

em alvydro pêra sobir e decer como vos bem parecer. 

Item - de perdam de pamcadas se paguara três mil reaees. 

l/W- W , , 
E pêra sobir daqui pêra cima ficara em alvidro aveendo respeito as calidades das pessoas e 

a quaeesquer outras que hy ouver pêra mais dever sobir a comtia. Porem os taees 

perdõees nam passaram salvo com nossos passes e sem elles nam valleram». 

Item - de perdam de pamcadas que fossem dadas a molher «,esta quatro mil reaes. 

E porem nam pasaram salvo com noso pase como dito he » . 

E as outras molheres que nam forem de tall calidade dons mil reaees. 

E pêra mais sobir ficara em alvidro. E estes nam pasaram também salvo com nosso passe e 

passando sem elle nam valeram248. 

tan - de perdam de feridas que fossem dadas a molher se paguara mais mil reaes do que ha 
de paguar o homem naquele mesmo luguar e pêra mais sobir ficara em alvidro e nam 

249 

passaram os perdõees salvo com nosso passe . 

Uem - de perdam de resistência que se faça a vintaneiros jurados e porteiros se paguara dons 

mil reaees. 
E pêra mais sobir ficara em alvidro e soomente se entendera de lugares pequenos. 

Item - de perdam de britamento de curral de comcelho se pagara dous mil reaes. 

E pêra mais sobir ficara em allvidro. 

246 Na margem esquerda: El Rey. 
247 V. nota anterior. 
248 Na margem esquerda: El Rey. 
249 V. nota anterior. 
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Item - de perdam de boffetadas se paguara dous mil reaes. 
E passaram por vosso sinal sem nosso passe aquelles que forem de boffetadas que se dee a 

piam. E como for de piam pêra cima nom passaram salvo com nosso passe e pasando 

sem ele nom valeram os taees perdõees. 

E asy pasaram per nos e com nossos passes os perdõees das ditas boffetadas que fossem dadas 

em Lixboa e na Ylha da Madeira posto que *° fossem dadas a piãees e passando sem 

nosso passe os taes perdõees nam valeram e pêra mais sobirem as contias declaradas 

nos ditos perdõees das boffetadas ficara em alvidro segundo as calidades das pessoas 

e todo outro respeito que hy aja pêra mais dever paguar251. 

E de perdam de ferimento de cleriguo se paguara mais dous mil reaes que do leiguo em 

qualquer caso e alem disto ficara em alvidro pêra mais sobir segundo a calidade do 

cleriguo ferido e as pesoas que o fizeram e toda outra que hy aja pêra mais dever 

sobir e porem os perdões disso nam passaram salvo com nosso passe e passando sem 

ele nom valeram252. 

E quanto ao que toca a frade ficara asy mesmo a nos e nom [Fol. 7v] se perdoara salvo por 

nos quando ho ouvermos por bem253. 

Ficara também a nos qualquer perdam de qualquer caso que for feito nesta cidade de Lixboa 
ou em nossa Corte e asy cousas feitas em igrejas e moesteiros e todas as outras que 
aqui nam vam declaradas e nam averam despachos salvo por nos254. 

E em todos estes casos e perdõees em este nosso regimento declarados sempre pêra os 

250 Riscada a palavra: nam. 
251 Na margem esquerda: El Rey. 
252 V. nota anterior. 
233 V. notas anteriores. 
254 V. notas anteriores. 



Apêndice Documental 225 

perdõees de cada huuns serem concedidos avees vos ditos nossos desenbarguadores de 

veer os perdõees das partes a que tocar aveendo hy partes. E sem eles nom seram 

dados nhuns perdõees. E no que ha justiça somente tocar em que partes nom aja 

seram dados os taes perdões sem perdam das partes porque asy se usou e praticou 

sempre e nos asy aveemos por bem que se faça. 

Item - alem das cousas neste regimento declaradas que resalvamos e mandamos que fiquem 
pêra nos e pêra com nosso passe passarem ficaram também a nos os despachos pêra 
se darem cartas de seguramça sem embarguo dos tempos nom serem passados a que 

por bem das ordenaçõees se devem dar e nam pasaram os taees despachos salvo com 

nosso passe e passando sem elle nom valeram253. 

[fol. 8] 
Ficara também a nos os despachos pêra virem as devassas das mortes e passaram por nosso 

passe e passando sem elle nom valeram. E passaram por vos as cartas pêra virem 
compromisos de capellas e pêra se fazerem quaesquer outras deiigemcias sobre ellas. 
Pêro ho despacho que ouver de passar per que das ditas capelas façamos sera assinado 

por nos256. 

Porem vos mandamos que daquy em diante por este nosso regimento vos rejaees e o guarday 

em todo como nelle he contheudo porque asy he nossa mercee emquanto ho ouvermos 

por bem como dito he. Feito em Lixboa aos XVIII dias de Junho. Jorge Rodriguez 

ho fez de mill quinhentos XVII. 

[Assinado:] EL REY" 

255 V. notas anteriores. 
256 V. nota anterior. 
257 No Tomo IV das suas Dissertações Chronologicas e Criticas... ( "Appendice de 
Documentos" N. XI, p. 180-190), João Pedro Ribeiro publica uma cópia mais tardia deste 
Regimento, redigida em Almeirim, a 15 de Abril de 1523, apresentando a sua leitura algumas 
inexactidões de pequena monta. Remetemos no entanto para essa fonte (cuja localização 
arquivística não indica) pelo facto de, nas disposições finais, acrescentar mais algumas 
instruções aos desembargadores sobre o modo como deverão despachar ou encaminhar as 
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Documento n° 108 
1521, Abr., 8, Lisboa 
Simão Rodrigues, porteiro da apelação, declara ter recebido de 
Jorge de Abreu, recebedor da Chancelaria, trinta e cinco sacos 
e o mesmo número de "mãos" de papel para entregar aos 
desembargadores. O documento inclui uma lista desses mesmos 
desembargadores. 
A.N.T.T., Corpo Cronológico, Parte 2a , Maço 95, Doe. n° 
67. 

"Diguo eu Simãao Rodriguez porteiro d'apelaçam que receby de Jorge d'Abreu 

recebedor da Chancelaria os saquos contheudos nos scriptos258 atras que sam trinta e cinquo 

pêra os entregar aos dessenbargadores a que ham de ser entregues. Fecto em Lixboa aos VIIIo 

dias do mes de Abril de VCXXI. 

[Assinado:] SIMÃAO RODRIGUEZ 

E bem asy recebi mais delle trinta e cinquo mãaos de papel como he de 
custume se sempre darem com os dictos saquos no mesmo dia. 
[Assinado:] SIMÃAO RODRIGUEZ259 

[fol. lv] 
XXXIIIF260 sacos 

Estes sam os dessenbargadores que ham d'aver saquos e papel este anno de 

VCXXI. 

[Ia coluna] 
Item - Primeiramente o Regedor 

Item - o Bispo do Funchal 

petições que chegarem até eles. 
258 Esta palavra parece ter sido emendada; a leitura é problemática. 
259 Em letra muito posterior foram acrescentadas notas arquivísticas: Parte 2a, Maço 95, 
Doe. 67, N° sue. 17198. Recibo de Simão Roiz, Porteiro da Chancelaria, de como recebeo 
do Recebedor da Chancelaria o contheudo nelle declarado. A 8 de Abril de 1521. 

Riscado V e emendado para IIIF. 



Apêndice Documental 227 

Item - Dom Pedro de Menesses 

Item - o Licenciado Pêro de Gouvea 

Item - Francisco Cardosso 

Item - o Doutor Bras Neto 

Item - Luis Teixeira 

Item - Joham de Faria 

Item - Antonio d'Azevedo 

Item - Afomso Madeira 

Item - Joham Cotrim 

Item - Corregedor Álvaro Fernandez 

Item - Corregedor Diogo Pirez 

Item - Diogo Lopez Carvalho 

Item - Nuno Alvarez 

Item - Diogo Taveira 

[2a coluna] 
Item - Pêro Jorge 

Item - Luis Annes 
Item - o Licenciado Afomso Annes 
Item - Pêro Guodiinz 
Item - Diogo do Reguo 
Item - Diogo Pacheco 
Item - o Promotor Rui Gonçalvez 
Item - Antonio Sanchez 
Item - Jorge Machado 

Item - Luis da Veigua 
Item - Antonio Mendez 
Item - Gaspar Vaasquez 
Item - Fernam Gonçalvez 
Item - Lourenço Garcez 
Item - Pêro Ferreira 
Item - Ruy Lopez 
Item - Bastiam de Matos 
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Item - Cristovam Estevez 

Item - Jeronymo Lins 

[Assinado:] SIMÃAO RODRIGUEZ' 

Documento n° 109 

1521, Dez.,24, [Ponte de Lima] 
António do Couto, almoxarife em Ponte do Lima, envia ao Rei 
uma certidão de como o meirinho Francisco de Falhares serviu 
determinados meses, com seis homens, perante o juiz de fora de 
Viana do Castelo, para que lhe seja pago esse serviço. A 
certidão insere uma inquirição de testemunhas que comprovam 
o trabalho do meirinho. 
A.N.T.T., Corpo Cronológico, Parte 2a , Maço 99, Doe. n° 
15. 

m n 
"Saybam quantos este stromento de certidom virem como no anno do 

nacimento de Nosso Senhor Jhesus Christo de mill he quinhentos e vinte huum anos aos 

quatorze dias do mes de Dezembro em a vila de Viana de Foz de Lima estando ho bacharell 

Antonio do Couto juiz de M1 fora com alçada em a dita vila e termo por EU Rey nosso 

Senhor em suas pousadas peramte elle pareceo Francisco de Palhares meyrynho que hora he 

em esta vila per mandado de Eli Rey nosso Senhor e lhe apressemtou ha pytyção que se ao 

dyamte segue: 

Senhor Juiz 
Francisco de Palhares meyrynho ante vosa mercê por Eli Rey noso Senhor faço 

saber a vosa mercê como heu servi nesta vila com ho doutor Francisco Mendez que nesta vila 
sérvio de juiz de fora convém a saber minha pessoa com seys homens pêra que Sua Allteza 
me da mantymento e porque Senhor o almoxarife me nom quer "■ pagar sem certydão de 
vosa mercê peço a vosa mercê que per a certydão que dygo me mande pregumtar Martym 

261 Repete: de. 

Riscado: dar. 
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do Rego que sérvio de juiz ate agora e Joham Gonçallvez tabeliam e Martym da Rocha 

meyrinho desta vila de como servi com elles des vinte he quatro de Julho e a mim des a 

feytura do allvara de Sua Allteza como se nele contem. E achamdo vosa mercê [fól. Iv] ser 

verdade o que digo me mande pasar certydão em forma pêra o allmoxarife de Pomte de Lima 

homde a paga vem derygyda no que vosa mercê me fará mercê. 

Sejão pregumtadas pollo nesta pytyção conteúdo as testemunhas que ho 

soplycamte apresemtou e elas tyradas venha a mim ho auto conclusso pêra lhe mandar pasar 

certydão. 
E apressemtada como dicto he e vista per o dicto juiz poos hem hele ho 

dessenbargo acyma escrypto e que se satysfyzesse a elle. Antonio Afomso tabeliam esto 

scrypvi. 

E logo o dicto Francisco de Palhares apresemtou as testemunhas que se ao 

diamte seguem as quaes ho dicto juiz deu juramento em forma ha seus ditos he testymunhos 

são hos que se ao diamte seguem: 

Item - Martym do Rego escudeyro morador em a dieta vila testemunha jurada 
aos samtos evangelhos e pregumtado polo custume e cousas que lhe pertencem disse ele 
testemunha nichil. E preguntado ele testemunha polo conteúdo na dieta pytyção do dicto 
Francisco de Palhares que lhe toda foy lyda dysse ele testemunha que hera verdade que sendo 
ele testemunha juiz em a dieta vila ho dicto Francisco de Palharres servira peramte ele de 
meyrynho [fól. 2] com seys homens de pee e quamdo se quis hyr pêra a vila de Monção 
achegara a porta dele testemunha semdo juiz com hos dictos seys homens e dissera a ele 
testemunha se avia mister algumha cousa que comprysse por bem de justiça . E que elle 
testemunha lhe tornara que quamdo tyvesse nicycydade dele que ho mandarya chamar e que 
amtão se fora ho dicto meyrynho com os hos dictos seys homeens por elle semdo juiz não 
ter nicycydade dele. E ali nom disse. Antonio Afomso tabeliam esto escrypvi. 

Item - Martym da Rocha meyrynho em a dieta vila testemunha jurada aos 
samtos evangelhos e pregumtado polo custume e cousas que lhe pertecem disse nichil. Item 
pregumtado ele testemunha polo conteúdo na dieta pytyção que lhe houtrossy foy lydo disse 
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elle testemunha que hera verdade que hele testemunha vira servir ao dicto Francisco de 

Palharres meyrynho em tempo que ho doutor Francisco Mendez era juiz em esta vila com 

seys homens de pee. E ali nom disse. Antonio Afomso tabeliam esto escrypvi. 

Dygo heu Joham Gonçalvez tabeliam em esta vila de Viana polo juramento que 

recebi que heu vi servir \fól. 2v] ho dicto Francisco de Palharres de meyrynho dante o Doutor 

Francisco Mendez juiz de fora que foy em a dieta vila com homeens de pee de despoys do 

dicto Doutor seer hydo aa Corte e servindo de juiz Martym do Rego vereador ho vi 

hofferecer ao dicto Martym do Rego logotemte de juiz com seus homeens e dyzer que estava 

prestes pêra servir seu hoffycyo com hos omens que Sua AUteza mandava e pydyr disto 

stromento e esto ha porta do dicto logotemte de juiz e ele logotemte de juiz disse que se 

tyvesse dello nicycydade ho mandarya requerer e que disso lhe dessem os estromentos que 

quisesse. E porque assi he verdade esto scrypvi e asyney de meu nome he sinall raso que tall 

he. 

Com hos quaes dictos das testemunhas e satisfeito ao desembargo do dicto juiz 

eu tabeliam fiz este auto concluso ao dicto juiz pêra nele mandar ho que for justyça. Antonio 

Afomso tabeliam esto escrypvi. 

Declarem as testemunhas polo meyrynho apresentadas quamto tempo ele he 

seus homens servirão convém a saber quamtos meses e ajumte se aqui a certydão que o 

meyrynho pydio pêra o allmoxarife. 

\fói 3] 

Foy dado este auto com ho dessembargo do dicto juiz a mim tabeliam per o 

dicto Francisco de Palharres meyrynho aos nove dias de Dezembro de Ve XXI anos e que se 

satysfyzesse a ele. Antonio Afomso tabeliam esto escypvi. 

Satysfazendo eu Joham Gonçalvez tabeliam ao dessembargo do senhor juiz 
declaro que o tempo que assy vi servir o dicto Francisco de Palhares de meyrynho com hos 
dictos homens foy parte de Julho e Agosto he Setenbro e me parece que a deligemcya que 
fez perante Martym do Rego foy em Houtubro todo da presente era de Ve XXI anos. 
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E despoys desto aos vinte dias do dicto mes de Dezembro de Ve XXI Martym 

do Rego dise que polo juramento que lhe dado fora ele testemunha vira servir ao dicto 

meyrynho com hos seys homens des ho mes de Julho este pasado de Ve XXI ate per o mes 

d'Outubro este pasado da dicta era. E por verdade asynou aqui. Antonio Afomso tabeliam 

esto escrypvi. 

E logo Martym da Rocha no dicto dia disse que polo juramento que lhe fora 

dado ele vira servir ao dicto Francisco de Palhares [fól W meyrynho corn hos dictos seys 

homens des o mes de Julho pasado desta presemte era de V° XXI ate o mes d'Outubro pasado 

da dicta era de Ve XXI. E por verdade asynou aqui. Antonio Afomso tabeliam esto escrypvi. 

Com hos quaes ditos das dictas testemunhas e satysffeito ao dessembargo do 

dicto juiz eu tabeliam lhe fyz este auto conclluso. Antonio Afomso tabeliam esto escrypvi. 

Passe ho scrypvão deste auto certydão pêra o allmoxarife ha Francisco de 

Palhares meyrynho de como sérvio com seys homens desde XXIIIP de Julho ate perto do mes 

d'Outubro da dieta era de V< XXI pêra o allmoxarife lhe mandar fazer pagamento do 

mantymento dos dictos homens e assy ao dicto meyrynho do tempo que dyz seu desembargo. 

Foy dado este auto a mim tabeliam per o dicto Francisco de Palhares meyrynho com ho 

desembargo do dicto juiz aos vinte dias do dicto mes de Dezembro da sobredicta era de mill 

e Ve XXI anos. E logo o dicto Francisco de Palhares meyrynho requereo a mim tabeliam que 

lhe pasasse sua certydão em forma como per o dicto [fól- ^ J™ e r a m a n d a d o a 1ua11 l h e 

assy pasey. Antonio Afomso tabeliam pubrico e judycyall em ha dieta vila e termo por EU 

Rey noso Senhor esto scrypvi he aqui meu pubrico synall fyz que tall he. 
[Sinal notarial] 

Comcertado comiguo Joham Gonçallvez tabeliam. 

[Assinado:] 
JOHAM GONÇALLVEZ 

763 Este fólio está cortado a cerca de metade. 
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[fól. 4v]™ 
Asy que o mantimento dos homeens lhe nom quer pagar sem procuraçam délies 

e conhecimento dos ditos homens per esta peço e requeiro a Vossa Majestade per vertude de 
seu desembargo que tem pêra Vossa Majestade derigido lhe mande pagar a elle de quatro de 
Junho atee fim do anno asy como o dito desembargo diz e a elle mesmo o mantimento dos 
seus seis homeens com que sérvio atee per o mes d'Outubro em que fez certo servir com elles 
e per esta certidam com seu conhecimento seja tomado a Vossa Majestade em conta porque 
o mantimento dos homeens sempre se paga aos meirinhos e nam a seus homeens. Scripta oje 
XXIIII de Dezembro de 1521. 
[Assinado:] 
ANTONIO DO COUTO265" 

Documento n° 110 

1523, Junho, 3, Almeirim 
D. João III envia a João da Silva, Regedor da Casa da 
Suplicação, instruções sobre o despacho dos feitos de agravo 
que correm naquele tribunal. 
A.N.T.T., Gaveta II, Maço 4, Doe. n° 29. 

[foi 1] 

"Nos El Rey fazemos saber a vos Joham da Silva do nosso Conselho e Regedor 
da nosa Casa da Sopricaçam que veendo nos a grande longura que se faz no despacho dos 
feitos do agravo pela ordem que se ora garda de em qualquer interlucutoria e deligencia que 
se aja de fazer aveer d'andar o feito per tençõees per caso dos desembargadores que muy 
brevemente se poderia concludir com pratica que sobre elo tevesem e asi nas difinitivas 

264 A letra é agora diferente. Como se percebe pelo conteúdo, trata-se de um acrescento do 
almoxarife António do Couto no verso da inquirição de testemunhas. 
265 Na capa, e em letra provavelmente setecentista, figuram as seguintes anotações: Parte 2a, 
Maço 99, Doe. 15, N° Sue. 17881. Certidão porque consta que Francisco de Palhares 
Meirinho em a villa de Viana [da] Foz de Lima servira com 6 homens o tempo nella 
declarado para se lhe pagar seu mantimento. A 14 de Dezembro de 1521. A data constante 
neste sumário está equivocada: deve ler-se 24 e não 14 de Dezembro. 
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aveendo d'andar per todolos do agravo por muytos que sejam quando os primeiros nom 

concordam de que se segue as partes muytas despesas e grande perda de tempo desejando a 

elo proveer como com mais brevidade e menos gasto se faça ordenamos e mandamos que 

daquy em diante em os feitos que vierem per agravo aos nosos desembargadores do agravo 

se tenha a forma seguinte convém a saber semdo o feito visto por o primeiro desembargador 
a que for destrebuydo se for em tençam que o feito nom esta em termos pêra se despachar 
finalmente mas que he necesario fazer se ainda mais alguua deligencia ou mais proceso de 

maneira que sua tençam seja em interlucutorya nom ho dará ao outro desembargador pêra 
nele aver de poer tençam porque aveemos por bem que daquy em diante nhua interlucutoria 

se despache mais por tençõees como aatee ora se fez. Mas o dito desembargador levara o 

feito a Relaçam e com outro desembargador do agravo se a dita interlucutoria nom tever 
respeito a revogar ou se o tever com dois desembargadores do agravo quaesquer que na mesa 
se acharem vejam o dito feito e o detreminem sobre a dita interlucutorya como lhes parecer 
justiça. E comcordando em interlucutoria se porá desembargo como for acordado. E nam 

acordando os outros desembargadores em interlucutoria daquela maneira que he tençam do 

juiz que primeiro vio o feito mas em outra [foi. Iv] se poera o desembarguo segundo pelos 

mais for acordado sendo porem sempre dois concordes na interlucutoria que nom tever 
respeito a revogar e na que tever respeito a revogar três e nos feitos das ilhas quatro segundo 

he o regimento. E semdo os outros desembargadores de tençam que se nom deve poer 

interlucutoria mas que se deve despachar o feito finalmente asi se poera o desembarguo e 
tornara o feito ao mesmo desembargador que o primeiramente vio por que ponha sua tençam 

final como pelos mais foy acordado. E porem se a dita deligencia e interlucutoria nom foy 
pedida por alguua das partes mas o desembargador a moveo de seu oficio e for acordado 

pelos outros que he escusada se faça diso asento asinado no feito pelos que em elo forem pêra 
depois nom viir em duvida aos outros desembargadores que o feito ouverem de ver se se deve 
fazer a dita deligencia e sem pobricaçara da dita detreminaçam e asento ficara loguo ho feito 
com ele e poera sua tençam final se o segundo ou terceiro for em tençam de interlucutorya 
porque o que de tal tençam for levara o feito a Relaçam pêra se < hy > ver per elle e pelos 
outros primeiros que tençam final poseram se se poderem concordar e senam com outros do 
agravo e nam os avendo ou sendo sospeitos per outros desembargadores que pêra elo 
ordenardes e se terá a maneira que no primeiro dito he. 
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E quanto as sentenças definitivas conformando nos com a ley d'El Rey meu 
Senhor e padre que santa gloria aja primeiramente sobre elo feita e asi pelos reis nosos 
antecesores depois que ho feito for visto no agravo per três desembargadores e nos feitos das 
ilhas per quatro que per tenções se nom poderam acordar em huua sentença nom andara o 
feito por mais desem - [foi. 2] - bargadores pêra o averem de despachar per tençõees posto 
que mais desembargadores do agravo hy aja mas sera trazido a Relaçam a mesa grande e aly 
per os desembargadores que ja suas tenções poseram com outros mais desembargadores do 
agravo se os hy ouver e senam per outros que vos ordenardes que pêra o despacho do dito 
feito forem necesarios e se veja o dito feito e detremine. E segundo for acordado pelas mais 
vozes se porá nele sentença e a ordem sobredita asi acerqua das interlucutorias como 
defenitivas se teera nos feitos das capelas e resiidos e todolos outros feitos e estormentos que 
segundo nossas ordenaçõees per tenções se ouverem de despachar e todallas interllucutorias 
e definitivas em outra maneira postas aveemos por nenhuuas. 

E pêra o sobredito despacho se poder fazer mais a proveito das partes vos 
mandamos que aas quintas feiras e sábados de cada somana ordenes a mesa grande com os 
desembargadores do agravo e com os outros que pêra o despacho dos ditos feitos do agravo 
forem necesarios pêra que nos ditos dias na dita mesa se despachem os ditos feitos e os outros 
que os desembargadores do agravo segundo seu regimento ham de despachar em Relaçam. 
E a dita mesa nos ditos dias nom sera ocupada nem os ditos dessembargadores em ai 
inpididos senam quando nos per nosso especial mandado com derogaçam deste regimento 
expresamente ho mandarmos. E esta nosa ordenaçam mandamos que se cumpra e garde 
ynteiramente como nela he conteúdo e sera pobricado este em a nossa chancelaria e escripto 
em o livro da Rolaçam por que a todos seja notório. Feito em Almeirim a III dias de Junho 
Jorge Rodriguez o fez de 1523. "266 

266 Em baixo, na mesma letra: Regimento e detreminaçam sobre o despacho dos feitos 
d'agravo da Casa da Sopricaçam. Entre as anotações arquivísticas acrescentadas na capa que 
envolve o documento, destacamos esta, em letra presumivelmente setecentista: Transcripto 
no Livro 4o da Reforma dos Documentos das Gavetas, foi 207, e no Livro da Reforma das 
Leys, fol.... 
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Documento n° 111 
1524, Mar., 8, Porto 
A vereação do Porto escreve a D. Manuel dando-lhe conta do 
falecimento do corregedor da comarca, o licenciado Gonçalo 
Dias, de como, durante a sua doença, ele se fizera interina
mente substituir pelo juiz Vasco Carneiro, e pedindo a rápida 
provisão do cargo. 
A.N.T.T., Gaveta XX, Maço 5, Doe. n° 45. 

"Muito allto muyto excelemte primcepe e muito poderoso Rey nosso Senhor 

Os juiizes vereadores procurador e cidadãos da vossa muy nobre e sempre leall 
cidade do Porto fazemos saber a Vosa Alteza que oje que sam oito dias de Março se faleceo 
o Licenciado Gonçalo Diaz corregedor nesta comarqua d'Amtre Doiro e Minho de que a 
todos muito pessou porque ha muitos dias que a esta comarqua nam veo pessoa em que se 
achasse justiça desejo de vos servir letras pêra comservar a paaz e aseseguo da terra o que 
todo em o Licenciado avya. E porque senhor em sua doença tinha cometido seu cargo a 
Vasco Carneiro juiz que ora he por ser pessoa auta pêra tal carreguo por todos lhe foy rogado 
e requerido que elle tivesse o dicto carreguo ate Vossa Alteza prover de corregedor. O quall 
pidimos muito por mercee a Vosa Alteza que seja leterado vertuosso e boom per omde vossa 
justiça seja guardada e acatada e a terra posta na paz e aseseguo em que esta e percamos 
algua parte da lenbrança que tam boom homem como ho Licenciado Gonçalo Diaz nos leixa. 
E por nos fazer mercee queira em breve prover como esta comarqua nom este sem corregedor 
no que nos fará muita mercee. Nosso Senhor ho estado real e vida de Vossa Alteza comserve 
a seu serviço. Scripta no Porto VIIIo dias de Março de mill Ve XIIIF. 
[Assinaturas:] 
VASCO CARNEIRO 
DIOGUO LEYTE 
ANTONIO DE COIROS 
GONÇALO ALLVAREZ PAMPELONA267" 

A leitura do último nome desta assinatura levanta algumas dúvidas. 
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Documento n° 112 

1524, Dez., 20, Lisboa 
Sentença dos desembargadores das ilhas condenando Tristão de 
Mendonça a pagar a Catarina da Câmara, cuja virgindade 
corrompera, cem mil reais, acrescidos das custas do processo. 
A.N.T.T., Núcleo Antigo - "Livro da Receita do Mestrado de 
Cristo", N° 558, fól. 39v. 

"Em Lixboa aos XX dias de Dezembro de 1514 pasou hua sentença asynada 

pelos desembargadores das ilhas na qual fazia memçam que Amtam de Lordelo morador na 

ilha da Madeira da vila de Machiquo como autor de Ma parte comtra Tristam de Memdoça 

seguro da outra em a qual se comtinha que o dito reo seguro pagasse a Catarina da Camará 

filha do autor por sua virgimdade de que a corrompera - cem mil reaes pêra seu casamento. 

E que outrosy pagasse ao autor as custas que sam - XXII mil Ve LXXII reaes". 

Documento n° 113 
1526(?)268, Fev., 24, Garvão 
Gonçalo Vasques, ouvidor do Mestrado de Santiago, escreve ao 
Rei, em resposta a um pedido de informação deste, contando-
Ihe o que apurou sobre um homicídio cometido por dois irmãos, 
no termo de Ourique, e sobre o paradeiro dos assassinos ao 
tempo. 
A.N.T.T., Gaveta XX, Maço 1, Doe. n° 12. 

"Senhor 
Gonçalo Vaasquez ouvidor do Mestrado de Samtiaguo faço saber a Vosa Alteza 

que aos XVII dias deste Fevereiro me foy dada per hum caminheyro hua carta de Vosa 
Alteza sobre certa dillige[n]cia que me mandava fazer pêra me aver de emformar de certos 
malefícios cometidos per huns Afilhados omiziados lançados em Castella de que loguo 
escrevy a Vosa Alteza a emformaçam que do tall caso a ese tempo sabia que não foy 

268 A determinação do ano feita pelo sumariador setecentista só pode ser feita a partir da data 
da devassa referida no documento. É provável que esta carta seja do mesmo ano, mas não 
é absolutamente seguro. 
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comprida muito por ho mesmo caminheyro hir logo de caminho e eu ser ora novamente 
proviido desta ouvidoria fora em comprimento delia pêra compridamente ser enformado me 
parti logo outro dia pêra Ourique em cujo termo foy ho derradeiro malefício cometydo e 
muito secreta e simuladamente vy as culpas que me derão os tabaliães em que vi a devasa que 
se tirou sobre a morte de Joam Dias. E aliem da emformaçom que logo escrevy a Vosa 
Alteza que hera somente sobre ha morte de Joham Becudo (?) per que Gaspar Afilhado fora 
preso na cadea de Beja de que fugira e amdava hora lançado em [fól. iv] Castella achey 
constar per esta devasa que aos IX dias do mes de Janeiro do anno de Ve XXVI vindo este 
Joam Dias e Diogo Dias seu hirmão e hum Domingos Gonçalves moradores no termo 
d'Ourique do Algarve pêra suas casas vierão todos três pousar a casa de hum Pedro Afomso 
que he na serra termo d'Ourique. E estando todos três com ho dito Pedro Afomso logo a 
prima noute d'arredor do foguo pêra se asentarem a cear virão a hum homem com nua 
espada nua que se abaixava pêra emtrar pella porta que hera baixa e como foy visto tornar 
logo por detrás e nesto ho Joam Diaz que tinha hua espada foy a porta que estava aberta e 
loguo de fora lhe derão hua seetada com hûa lençoo269 por cima da mama esquerda dous 
dedos de que logo cayo morto e ho Pedro Afonso por se temer sayo por cima de hum canto 
da casa e hos outros dous com ha molher do dito Pedro Afonso sayrão pella porta a hiir a 
casa de hum seu vezinho rogando a hos que estavam a porta que heram dous ornes cada hum 
com sua espada nua que hos não matasem e hos leixasem hir dizendo que estava morto ho 
dito Joam Diaz dizendo lhe os matadores pesar de tall como não sae ho ladram de Pedro 
Afonso e como lhe diseram que hera fogido hos virão entrar em casa honde asy estava ho dito 

Joam Diaz morto. 
Consta pella devasa principallmente pello testemunho do dito Pedro Afonso 

estes matadores serem conhecidos e serem Beltasar Afilhado e Gaspar Afilhado ambos 

hirmãos e serem vistos (?) hua legoa do lugar do malefício e hum délies trazer hua besta e 

mays cada hûa azagaya e espada e quando Diogo Diaz e Domingos Gonçalvez tornaram pêra 

casa do dito Pedro < Afonso > depoys dos delinquentes serem hiidos acharam junto do morto 

hua azagaya de hum ferro de feiçam castelhano e ho dito Joam Diaz tinha hua orelha corta 

com hum pedaço de queixada como que lhe fora corta[da] [/<?/. 2] a mão pêra ha levarem e 

asy parece ser porque não foy hii em casa achada. 

Sic. 
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Dizem as testemunhas da devasa que avia hii quebra e malquerença amtre estes 

Afelhados e este morto por ter dado ja a prisam a Beltasar Afelhado por matar a Joam Becudo 

(?) que hera seu primo comhirmão do dito Joam Dias. Esto he ho que consta pela devasa. 

Afora da devasa presume se que estes Afelhados vinhão peitados de um Vicente 

Afonso morador no termo de Silves pêra matarem a ho dito Pedro Afonso que he seu imiguo 

capitall por casar com hua sua irmãa veuva contra sua vontade tendo ha sob sua goarda e 

governança e que portanto depoys de terem morto a Joam Dias perguntavam por ho Pedro 

Afomso em pêro pellos autos não consta cousa algûa acerca desto. 

Estes Afelhados forão ja presos pella morte de Joam Becudo e ho Gaspar 

Afelhado fugio da cadea de Beja com outros como ja escrevy a Vosa Alteza. Beltasar 

Afelhado sendo preso em ho levando pêra Alcácer honde estava ha cadea da correiçam ho 

tirarão de poder da justiça. Agora <são> lançados em Castella sua estancya he em 

Ayamonte logar da raya muito propinco de Crasto Marim e d'Alcoutim. Andam muito bem 

ataviados como homens que com muito pouco trabalho e muito deserviço de Deus ganham 

dinheyro e per estes dous lugares Crasto Marim e Alcoutim emtram a fazer estes asaltos e 

malefícios e ahii são conhecidos e andam hii seguros por hii não aver culpas délies e serem 

coutos doutros homiziados. 
Mandando Vosa Alteza aviso a estes dous lugares seram muito levemente m 

presos e levados a cadea de Tavilla honde estaram seguramente. Ca nestes logares deste 

mestrado eu proveherey sobre este caso como seja serviço de Vosa Alteza. De Garvam 

XXIIII dias de Fevereiro.271 " 

Documento n° 114 

270 Sic. 
» Na capa do documento, como endereço, e na mesma letra: Pêra EU Rey noso Senhor. Do 
ouvidor do Mestrado de Santiaguo. Com outra orientação, mas ainda na mesma letra: Do 
ouvidor do Mestrado de Santiago reposta dos Afelhados sobre que El Rey lheescrepveo 
Segue se a assinatura (ilegível) do ouvidor, com guardas. Em letra posterior: Trmscnpto no 
Uvroda Reforma dos Documentos das Gavetas fl.... E ainda: Gaveta 20 (psauto-Armano 
18) Maço 1°, no 12. Carta de Gonçalo Vaz, ouvidor do Mestrado de S. Thyago em resposta 
da que El Rey lhe escrevera para o informar sobre a morte que fizerdo Balthazar Afilhado 
e Gaspar Afilhado a João Dias. A 24 de Fevereiro 1526. 
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1537, Abr., 6, Évora 
O Cardeal Infante ordena ao vigário geral que, uma vez por 
semana, vá ao aljube com os seus escrivães dar despacho aos 
pleitos dos presos, fazendo as diligências necessárias à 
prossecução dos respectivos processos, diligências essas que os 
presos pagarão antes de serem libertados. 
B.P./A.D.E., Cabido, CEC - 4 - VIII, fól. 25, certifie, da 
public, no fól. 25v. 

"Nos ho Cardeal Iffante etc. fazemos saber ao vigairo geeral deste nosso 
bispado prometor scrivãaes e officiaes do nosso auditório que os presos do aljube se nos 
emviaram aggravar dizendo que muitas vezes por elles serem proves e nom terem quem por 
elles requeira sua justiça na Audiência se retardavam seus feytos e nom eram despachados 
nem corriam por diante como devia de ser. E tambeem que os dictos officiaaes lhe nom 
queriam fazer as deligencias necessárias dizendo que lhe nom davam logo dinheyro pêra ellas 
sendo elles presos que nom aviam de sair do aljube sem primeiro pagar. Pedindo nos por 
mercê que mandássemos ao vigairo que hua vez cada somana os fosse pessoalmente ouvir ao 
aljube e aos officiaes sobredictos que lhe fizessem todas suas diligencias sem lhe logo 
pagarem e per derradeyro pagarião e nom sairiam do aljube sem primeyro pagar. E visto per 
nos seu requerimento por ser justo e onesto e pollo sentirmos assi por serviço de Deus e 
nosso ordenamos e mandamos que daqui por diante ho vigairo geeral vaa em cada hua 
somana Ma vez ao aljube com seus scrivães a fazer hua audiência aos presos délie e os ouvir 
de sua justiça acerca de seus feitos negócios e cousas que lhe quiserem requerer. E o dicto 
promotor scrivães e officiaes façam as diligencias todas cada huum no que alie tocar aos 
dictos presos em seus feitos assy na cidade como fora posto que lhes loguo nom paguem. 
Porem ante de serem soltos seram obrigados a lhes paguarem inteiramente e nom seram soltos 
sem as primeiro pagarem salvo se forem tam proves que per nenhûa maneira as possam pagar 
porque entam se sairam soltos constando legitimamente o vigairo da dieta proveza. Pollo que 
mandamos aos sobredictos que inteiramente cumpram e guardem esta nossa ordenança como 
nella se contem sendo certos que nom ho fazendo assy lho avemos d'estranhar e castigar 
como seja razam. Dada em Évora aos VI dias d'Abril de 1537".m 

272 Publicado em 16 de Maio desse ano na Casa das Audiências Eclesiásticas. 
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as pesoas em que couber açoutes sejam açoutadas nos lugares onde asy 137 pasarem as ditas 

cousas defesas e as outras seram degradadas pêra alem por dous anos e pela segunda vez por 

três anos e esto aalem da pena eivei em cima contheuda e esta meesma pena averam os que 

derem ajuda e favor a se pasarem os ditos gaados e cousas defesas ou o nam tolherem se 

poderem sendo lhe provado. E os alcaydes mores pela primeira vez avemos por bem que 

pagem anoveado todo aquelo que pasarem e serem degradados por dous anos pêra alem e pela 

segunda vez pagaram as ditas noves em dobro e seram degradados pêra alem por quatro anos. 

E estas penas queremos que sejam a metade pêra quem os acusar ate fym do proceso e a outra 

metade pêra nosa Camará. 

[foi. 4v] 
E este regimento mandamos que se asente nos livros das camarás dos lugares 

desa comarqua e Regno pêra que seja notereo138 a todos geralmente o que per elle 
mandamos que daquy em diante se faça do qual regimento dares o trelado em publica forma 

aos alcaydes das sacas do dito Regno e comarqua e nam husem mays dos que atee ora teem 
os quaaes cobrarees a vosa mãao e os romperees soomente per este que vos 139 ora 
novamente damos com alguuns enadimentos que ouvemos por noso serviço se porem nelle. 

Porem vos mandamos que vos provejaaes sobre os alcaides pequenos das sacas 
desa comarqua e Regno e tenhaaes cuydado de saber como husam dos ditos ofícios e se 
guardam e cumprem este regimento como nele he contheudo e se achardes que alguum ou 
alguuns deles fazem o comtrairo do que per este regimento mandamos que se faça per este 
vos damos noso poder e autoridade que os posaaes sospemder dos ditos ofícios e se forem 
cavaleiros seram presos sobre suas menajens quando o caso requerer e as culpas em que os 
achardes o merecerem as quaaes nos primeiro farees saber e de hy pêra fundo sejam presos 
em ferros e vos tanto que o dito alcayde errar ou fezer cousas em que quebre este regimento 
per que o devaaes de sospender ou prender vos com os juizes e oficiaaes da vila domde ho 
[foi. 5] alcayde for sospemdido enlegee hua pesoa que sirva o dito oficio que a vos parecer 

137 Riscado: forem. 
138 Sic. 
139 Riscado: mandamos. 
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