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Theudas e Mantheudas 

Nota prévia: 

Segundo as notas de transcrição do Padre Avelino Jesus da Costa, foram 

desdobradas todas as abreviaturas e foi colocada alguma pontuação a fim de proporcionar 

clareza aos documentos. Uniformizou-se o uso das letras maiúsculas e minúsculas. 

Também se seguiu o mesmo autor no que respeita à sumariação dos documentos. 

Algumas cartas de perdão que aqui se apresentam podem ter sido referenciadas por 

alguns autores mas não conhecemos nenhuma trascrição, pelo que as consideramos 

inéditas. Se a informação que possuímos não for verdadeira, terá resultado de algum 

trabalho que não tivemos oportunidade de conhecer e imediatamente reconheceremos o 

erro. 

Optámos por apresentar alguns documentos que considerámos mais importantes ou 

dignos de referência. 
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Theudas e Mantheudas 

VOCUMttlTO N.° 1 

1482, Setembro1,11, Montemor-o-Novo 
Carta de Perdão concedida a Catarina Eanes2 por ter fornecido uma corda para que o 

marido fugisse da prisão, dizendo que a isso era obrigada por ser sua mídher. Pagamento 

de 1000 reais brancos para a Arca da Piedade. 

A.N.T.T., Chancelaria de D. João TL, Livro 2, Fólio 23 V. 

Dom Joham et caetera Saúde Sabede que Catarina Eanes molher de Joham Monteiro 

morador em a villa d'Allenquer nos enviou dizer que sendo o dito seu marido presso em a 

dicta villa pello culparem e se dizer contra elle que dormira com hua sua cunhada e que 

emprenhara délie e que também mataram a criança elle viera a fugir da prisam em que 

jazia e que agora era a ella posto que ella lhe dera hua corda com que fugira per razam da 

quall culpa que lhe asi era dada se ela amorara com temor das nossas justiças e andava ora 

ainda per ello amorada enviando nos pedir por mercê que lhe perdoássemos nossa justiça e 

outra quall quer a que nos theuda e obrigada fosse por a culpa que lhe asi deram que dera 

ao dicto seu marido hua corda com que fugira da prisam donde jazia ao que ella era 

obrigada por seer sua molher e hi nom aveer parte alguam que a acusasse. E nos vendo o 

que nos assi dizer e pedir enviou se asi he como se conta e hi mais nom ha e querendo lhe 

fazer graça e mercê teemos por bem e perdoamos lhe a nossa justiça e outra quall quer 

pena a que nos theuda e obrigada era por asi dar a corda ao dicto seu marido com que fugio 

da dieta prisam em que era presso por dormir com a dieta sua cunhada e matar a criança 

com tanto que ella pagasse mill reais <...>4 brancos pêra arca da piedade. E por quanto ella 

logo pagou os dictos dinheiros a Frei Joham de Santarém nosso esmoller a que temos dado 

carreguo dos receber segundo dello fomos certo per hum seu asinado e doutro de Fernam 

1 Manuela Mendonça, nos índices da Chancelaria de D. João II, leu "Fevereiro". 
2 "Anes" segundo Manuela Mendonça. 
3 Palavra com mancha. 
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d'Évora nosso escripvam das mallfeitorias que os sobre elle pos em recepta Vos 
mandamos que a nom prendaes et caetera. Dada em Montemoor o Novo XI dias do mes de 
Setembro. El Rei o mandou pello doutor Joham Teixeira do seu conselho e pello doutor 
Fernam Rodriguez ambos do seu desembarguo e petições. Dias Afonso a fez anno de mill 

nnLxxxn. 

4 Está cortada uma letra que não conseguimos 1er. 
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Theudas e Mantheudas 

VOCUM£NT<DbJ.° 2 

1482, Março, 26, Viana apar d'Alvito 

Carta de Perdão concedida a Fotaima, moura e escrava forra, por ter dormido com um 

cristão, de nome João Vião. Pagamento de 3000 reais para a Arca da Piedade. 

A.N.T.T., Chancelaria de D. João H, Livro 2, Fólio 50. 

Dom Joham e et caetera Saúde Sabede que Fotaima moura forra morador em a nossa 

cidade de Lixbooa nos emviou dizer que allguaas pessoas que lhe bem nom queriam 

deffamaram delia aas nossas justiças dizendo que ella dormira carnallmemte e ouvera 

afeiçom com huum Joham [„.]5 homem solteiro polia quall razam se ella amoorara e 

amdava oje em dia amoorada com temor das nossas justiças da por razam do dito 

mallaficio e <...>6 pecado premderem. Enviamdo nos ella soplicamte pedir por mercê que 

lhe perdoássemos a nossa justiça se nos a ella por a dieta razam em allguuam guissa era 

theuda. E nos vemdo o que nos ella assi dizer e pedir emviou se assi he com ella diz e hi 

mais nom ha e queremdo lhe fazer graça e mercê Teemos por bem e perdoamos lhe a nossa 

justiça a que nos ella por razam do pecado e mallaficio que assi cometeo em dormir com o 

dito crispaao era theuda Com tamto que ella pagasse três mill reais pêra arca da piedade. E 

por quanto ella logo pagou os dictos dinheiros a Frei Joham de Samtarem nosso esmoler 

segundo dello fomos certo por huum seu asinado e per asinado do escripvam a isso 

nomeado que os sobre elle pos em recepta mandamos que daqui em diamte a nom 

premdaees et caetera. Dada em Viana apar d'Alvito XXVI dias do mees de Março. El rei 

ho mandou per os doutores Joham Teixeira do seu comsselho e Fernam Rodriguez ambos 

dessembargadores do paaço. Joham Jorge a fez anno de mill e IIIILXXXII. 

A carta de perdão tem uma mancha escura, pelo que através de microfilme não se consegue perceber a 

palavra 
6 Na margem esquerda: Fotaima perdam. 
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VOCUMttJTOKJ.0 3 

1482, Março, 24, Viana d'apar Alvito 

Carta de perdão concedida a Maria Fernandes por ter sido libertada da cadeia pelo 

carcereiro devido à peste, mas se dizer que tinha fugido. Pagamento de 1000 reais para a 

Arca da Piedade para se livrar do baraço e pregão, por causa do degredo, e de 300 reais 

para a Relação por causa da fuga da prisão. 

A.N.T.T., Chancelaria de D. João n, Livro 2, Fólio 50. 

Dom Joham et caetera Saúde Sabede que Maria Ferrnandez molher de Joham Migueez 

morador no Alandroall nos enviou dizer que huum Rui Fernandez alcaide pequeno em a 

dicta villa querellara delia <...>7 e de Lianor Gil sua may dizendo que querendo elle levar 

aa cadea a ella soplicante per mandado de Duarte Ferreira almotace per pallavras que dizia 

que lhe disera ella soplicante e a dicta sua may deram nelle alcaide e sobre seu oficio ho 

lançaram do cham e lhe fizeram ofenssa por rezam da quall querella foram anbas pressas 

na prisam da dicta villa. E que por o dicto alcaide querellosso leixar a acusaçam foram 

acusadas por parte da justiça e fora dada sentença contra ellas per os juizes da dicta villa 

per que as aviam por degradadas fora delias e seu termo por seis messes. E que estando o 

oficio pêra viir per apellaçam aa nossa corte sobre viera aa dicta villa do Alandroall tam 

grande pestelencia que a gente fugira toda. E que vendo huum Ruy Lopez cacereiro que as 

pressas tinha como a villa asi ficava soo e lhes disera a ellas se queriam ellas que as 

soltasse e que elle as soltaria se lho ellas prometesem que se tornasem depois aa prisam e 

que vendo ellas esto com desejo de serem soltas lho prometeram e elle as soltara per sua 

maao e as mandara polia porta fora. E que sendo ellas solltas se acertara de hir aa dita villa 

Bras Afonso do nosso desenbarguo levando nosso poder de Corregedor com alçada nesta 

comarqua o quall vira seu fecto e julgara per sentença que fosem degradadas com8 baraço e 

pregam pella villa por dous annos pêra Marvam teendo e crendo ho dito Corregedor que 

Na margem esquerda: Maria Ferrnandez. 
8 Palavra com mancha. 
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ellas eram pressas e que sabendo ellas como a dicta sentença contra ellas asi hera dada se 

amoraram e andavam <...>9 amoradas com temor das nossas justiças enviando nos a dieta 

Maria Ferraandez pedir por mercee que mandássemos que ella fosse servir o dicto degredo 

soomemte e a relevássemos do baraço e pregam e que se alguua pena per em na dieta 

prissom nom see tornar mereciia lha quiséssemos perdoar. E nos vendo o que nos ella assi 

dizer e pedir enviou se assi he como ela diz e hi mais nom ha e queremdo lhe fazer graça e 

mercê temos por bem e rellevamos lhe o baraço e pregam e lhe perdoamos a fugida da 

dieta prisam com tanto que ella pagasse pêra a piedade por rellevamento do baraço e 

pregam mill reais e por a fugida da cadea pagasse pêra as despesas da nossa rellaçom 

trezentos reais. E por quanto ella ja pagou os dictos dinheiros e se conta que convém a 

saber os mill reais do baraço e pregam a Frei Joham de Samtarem nosso esmoller que tem 

carrego de os receber segundo dello fomos certo per huum seu asinado e per outro de 

Joham Jorge escripvam do nosso desembargo que os sobre elle pos em recepta. E os 

trezentos reais da fugida entregou ao doutor Nuno Gonçalvez do nosso concelho em que 

ora tem carrego dos receber segundo dello isso mesmo fomos certo per huum seu assinado 

e per outro de Pêro de Borba scripvam em nossa corte peramte o Corregedor delia que os 

sobre elle pos em recepta vos mamdamos et caetera. Dada em Viana d'apar Allvito XXUJJ 

dias do mes de Março. El rei o mandou per os doutores Joham Teixeira <...> de seu 

consselho e Fernam Rodriguez ambos dessembargadorres do paaço. Pêro Allvares a fez 

anno de mill e IIIBLXXXII. E ella vaa seguir seu degredo como lhe foee mandado em a 

sentença de Bras Afonso. 

9 Cortada a letra C. 
1 Palavra cortada que não conseguimos 1er. 
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VOCUMtNTO hJ.° 4-

1482, Abril, 8, Viana a par de Alvito 

Caria de Perdão concedida a Margarida Afonso por ter apelidado e chamado "aaqui " 

quando o juiz da dita vila mandou prender o seu marido. Pagamento de 1000 reais 

brancos para a Arca da Piedade. 

A.N.T.T., Chancelaria de D. João H, Livro 2, Fólio 62 V. 

Dom Joham et caetera Saúde Sabede que Margarida Afonso molher de Pedr'Alvarez 

pedreiro morador na Caderreceira termo da villa de Torres Vedras nos enviou dizer que 

ella era culpada em hua inquiriçam devassa que se tirara na dicta villa em como ella hua 

noite estando em sua casa querendo o juiz da dicta villa prender o dicto seu marido por hua 

culpa que lhe punham apelidara <...>n e chamara aaqui de Gomez Soarez por rezam do 

quall apelido que asi chamara se ella amorara com temor das nossa justiças e hamdava ora 

ainda por ello amorada e fora de sua cassa. E que porem nos pedia por mercê <...> e aa 

honrra da morte e paixam de Nosso Senhor Jhesum Christo que lhe perdoasemos a nossa 

justiça se nos a ella por rezam do apelido que asi chamara aaqui de Gomez Soarez em 

algua maneira era theuda por seer molher pobre e nom andar per cassas alheas. E nos 

vendo o que nos asi dizer e pedir envio se asi he como diz e hi mais nom ha e querendo lhe 

fazer graça e mercee aa honrra da dieta morte e paixam de nosso Senhor Jhesum Christo. 

Temos por bem e perdoamos lhe a nossa justiça o que nos ella por rezam do apelido que 

chamou aaqui de Gomez Soarez E nom nos como era theuda com tanto que ella pagasse 

mill reais brancos pêra arca da piedade. E por quanto ella pagou os dictos mill reais a Frei 

Joham de Samtarem nosso esmoller a que temos dado carreguo de os receber segundo 

dello fomos certo per huum seu asinado e doutro de Fernam d'Évora nosso escripvam das 

mallfeitorias que os sobre elle asentou em recepta. Vos mandamos que daqui em diante et 

caetera. Dada em Viana dapas d'Allvito VJJI dias d'Abrill. El Rei o mandou pollo doutor 

1 ' Na margem esquerda: Margarida Afomso per dam. 
12 Está cortada a letra E. 
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Joham Teixeira do seu conselho e polio doutor Fernam Rodriguez anbos desembargadores 
do paço. Diogo Afonso a fez anno de mill IIIILXXXII. 



Theudas e Mantheudas 

VGCUM£hJTOh).° 5 

1482, Abril, 10, Viana 

Carta de Perdão concedida a Beatriz Eanes13 por ser acusada de alcovitar Beatriz Borges, 

mulher casada com Martim Vasques. Pagamento de 1500 reais para a Arca da Piedade. 

A.N.T.T., Chancelaria de D. João H, Livro 2, Fólio 69. 

Dom Joam et caetera Saúde Sabede que Briatiz Eanes morador em Allmodouvar nos 

imviou dizer que allgumas pessoas que lhe bem nom queriam a cullparam em huua 

inquiriçam devassa que allcouvitara huua Briatiz Borjes molher cassada molher de Martim 

Vaasquez <...>14 teigaa por a dar a cavallgar huum Afonso Rodriguez em a dicta villa 

morador pella quall razam se ella amorara e andamdo amorado diz que por o dicto Martim 

Vaasquez se teem certo que ella lhe nom fezera tall erro nem imjuria lhe perdoara e a nom 

quessera por a dieta razam acussar nem demandar segundo veer poderíamos por huum 

publico estormento15 o quall perante nos foi apressemtado que parecia ser fecto e assinado 

Luis Mestre tabeliam em a dicta villa aos XXX dias do mes de Março desta era de 

TTTTLXXXn em o quall se comtinha antre as outras coussas que pêro dito Martim Vaasquez 

teiga fora dicto que ella perdoava pello amor de Deus aa dieta soplicamte o erro e injuria 

que lhe assi fezera convém a saber em lhe querer allcouvitar a dieta sua molher. E a nom 

queria por ello acussar nem demandar segundo que todo esto e outras coussas no dicto 

estormento16 continha. Emviando nos ella soplicamte pedir por mercê e a honrra da morte 

e paixom de Nosso Senhor Jhesum Christo que lhe perdoássemos a nossa justiça se nos a 

ella por a <dicta> razam [...] em allguua guissa era theuda. E nos vendo o que nos assi 

"Anes" segundo Manuela Mendonça. 
14 Na margem esquerda, pouco legível: Briatiz Eanes. 
15 Palavra incompleta. 
16 Palavra incompleta. 
17 Palavra entrelinhada. 
18 Está cortado do. 
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dizer e pediir invioou se asi he como diz e hi mais nom ha visto o perdom da parte e 

querendo lhe fazer graça e mercê a honrra da morte et caetera temos por bem e perdoamos 

lhe a nossa justiça o que nos ella por a dieta razam era theuda comtamto que ella pagasse 

mill e quinhentos reais pêra a piedende e por quanto ella pagou os dictos dinheiros a Frei 

Joham de Santarém segundo dello fomos certo per seu assinado e per outro de Pêro de 

Borba escripvam em nossa corte que os sobre elle pos em recepta Mandamos et caetera. 

Dada em Viana X dias de Abrill. E El rei ho mamdou per os douctores Joham Teixeira e 

Frraziam [sic] Rodriguez anbos dessenbargadores do paaço. Joham Jorge a fez anno de 
min nnLxxxn. 
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VOCUMtNTOhJ.0 6 

1482, Abril, 24, Viana a par de Alvito 

Carta de Perdão concedida a Beatriz Eanes19 por ter sido encontrada, uma noite, com um 

escudeiro e ainda ser considerada casada com Rui Vasques, que casara anteriormente 

com Inês Pires no Pedrógão Grande. A suplicante foi presa e fugiu da cadeia. Deveria 

conseguir a separação por Sentença da Igreja e pagar 500 reais para a Arca da Piedade. 

A.N.T.T., Chancelaria de D. João H, Livro 2, Fólio 81 V e 82. 

Dom Joham e et caetera Saúde Sabede que Briatiz Eanes morador em nosa villa Setuvell 

nos emviou dizer que poderia ora aveer huum ano e meio e hia em duos que ella <...> 

como lher sinprriz recebera e casara per pallavrras de prresemte com huum Rui Vaasquez 

boom crispaao cuidando ella que elle era sollteiro e que logo acabo de pouco tempo elle se 

fora e partira delia e a laxara levando do que elle achara o que lhe aprouvera E que ella 

sabia certo que elle era casado no Pedroguom Grande com huam Inês Piriz naturall do 

dicto logo E vemdo ser ella asi delle estar [...]21 nom curara delle mais nem elle delia nem 

nunca o mais vira e que despois por ella ser achada hua noitee pella Justiça com huum 

escudeiro sabemdo ella beem como per direito ficava sollteira por o dicto Rui Vaasquez 

citado pêra dizer see a queria acusar ou demandar por que na verdade nom era sua molher 

nem elle seu marido e si o disera per Juramento dos avamgelhos que lhe em Juizo fora 

dado e que o juiz de Tomar que lhe as dietas pergumtas fezera fez tirar Inquiriçom sobre 

sobre [sic] o seu primeiro quasaamento e a mandara ao juiz de Setuvell homde ella presa 

era dizemdo todallas testemunhas da dieta Inquiriçom que o viram receber avia quatro 

annos com a dieta Inês Piriz primeiro que com ella fosee receebido e que jazemdo ella asi 

presa naa22 ceer23 tousee que foguiram os presos da cadea da dicta villa e que ella fugira 

19 "Anes" segundo Manuela Mendonça. 
20 Na margem esquerda: Briatiz Eanes per dam. 
21 Não conseguimos 1er, parece estar nidoa. 
22 Palavra ilegível porque está cortada na margem direita do pergaminho. 
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com elles e ouvera noso perdam da dicta fugida e que por quamto see temia dee a tomarem 

a prremder polia asi acharem com o dicto escudeiro como dicto he nos peedia por merce 

que lhe perdoasimos a nosa Justiça se nos a ella por asi seer achada com o dicto escudeiro 

era teheuda e nos veemdo o que nos ella asi dizer e pedir emviou se asi he como diz e hi 

mais nom ha e querendo lhe fazer graça e mercee visto como dicto Rui Vaasquez a nom 

quis acusar nem demamdar mas o quamto per Juramento dise que na verdade nom era sua 

molher e as testemunhas per que se mostra elle ao tenpo que recebeo a sopliquamte ser 

primeiro jaa casado com outra per nome Inees Piriz aa porta da Igreja temmos por beem e 

perdoamos lhe a nosa Justiça a que nos ella por razam de asi ser achada com o dicto 

escudeiro era thuda por a himda nom ser apartada do dicto Rui Vaasquez per Sentença da 

Igreja como devera com tamto que ella paguasee quinhentos reais pêra arca da piedade e 

por quamto ella logo pagou os dictos dinheiros a Frei Joham de Santarém noso esmoller 

que tem carreguo de os reecebeer segundo dello fomos certo per huum seu asinado e per 

outro de Pêro de Borbaa escripvam em nosa corte peramte o noso Corregedor que os em 

nome de Fernam de Moura escripvam das nosas mallfeitorias sobre elle pos em recepta 

mamdamos que daqui em diante /[fl.82] ho nom premdaes nem mamdaees prremder nem 

lhe façaaes nem comsimtaes fazer mail nem outro alguum desaguisado quamto he per 

rezam do que o dicto he por que nosa mercee he vomtade he de lhe asi perdoarmos polia 

guisa que dicto he all nom façades. Dada em a villa de Vianaa da par d' Alvito a XXIIII 

dias do mes d'Abrrill. El Rei o mandou per os doutorres Joham Teixeira do seu comselho e 

Fernam Rodriguez ambos desenbarguadorees do paaço. Joham Afomso por Fernam 

Gonçallvez a fez amo [sic] de mill e IIIILXXXII amos [sic]. 

Palavra cortada por um bocado de fita-cola na margem esquerda do pergaminho. 
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'OOCUMttJTOhl.0 7™ 

1482, Abril, 24, Viana a par d'Alvito 
Carta de Perdão concedida a Inês Afonso por ter sido acusada de roubo de alguns 

produtos agrícolas (pão, vinho, vinagre, estopa, páreos de centeio e palha) a vizinhos. 

Pagamento de 300 reais brancos para a Arca da Piedade. 

A.N.T.T., Chancelaria de D. João II, Livro 2, Fólio 95. 

Dom Joham et caetera Saúde Sabede que Inês Afonso molher de Martim de Moraees 

morador em Sequeiros termo da villa d'Aguiar da Beira nos emviou dizer que em huua 

Imquiriçom devassa que fora tirada em a dicta villa allguuas pessoas que lhe bem nom 

queriam defamarom delia e a cullparom que furtara allguus seus vizinhos pam cozendo 

vinho e vinagre fiado e outras coussas de pouca vallia convém a saber a Pêro Martinz do 

gradis dous páreos26 de cemteo e a Gill Eanes dous pichees de vinho e huua meada 

d'estopa e a Joham Luis huua púcaro de vinagre e a Lourenço Vaaz meia canada de vinho 

e a Diogo Ferrnandez palha e per os segundo diz que lhe foee dicto que todo esto e outras 

coussas milhoor e mais compridamemte em as dietas cullpas que lhe assi derom era 

comtheudo per rezam das quaees se ella amoorara com temor das nossas justiças. E que 

amdando assi por ello amoorada os sobre dictos Pêro Martinz e Gill Eanes e Joham Luis e 

Louremço Vaaz e Diogo Ferrnandez lhe perdoaram todallas sobre ditas coussas que assi 

tomara e furtara aos sobre dictos e a nom queriam por ello acussar nem demandar segundo 

que se compridamemte comtinha e ho veer poderíamos per dous estormentos públicos de 

perdam que perante nos emviou apressemtar que pareciam ser fectos e asinados per 

Gonçalo Anes tabeliam em a dicta villa d'Aguiar aos XXlUI e XXV dias do mes de Março 

que ora passou do anno pressemte desta carta em os quaes antre as outras coussas se 

24 Encontramos outra carta de perdão referente à mesma Inês Afonso e ao mesmo roubo de certas coisas 

ainda no livro 2, fólio 99 v . 
25 Parece estar vzndo com abreviatura. 
26 Não conseguimos 1er com dai&za. 
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continha que per os sobre dictos todos cimquo fora dicto que elles nom queriam acussarem 

nem demamdarem aa dita Inès Affomso per rezam das coussas que lhe assi tomara e 

furtara e lhe perdoavam todo pollo amor de Deus segundo que todo esto e outras coussas 

milhor e mais compridamente em os dictos estormentos de perdam eram contheudas. 

Emviamdo nos a dieta sopricamte pedir por mercê e aa honrra da morte e paixam de Nosso 

Senhor Jhesum Christo que lhe perdoássemos a nossa justiça se nos a ella per rezam das 

coussas sobre dietas em que a assi cullparom na dieta devassa em allguuam guissa era 

[...f. E nos veendo o que nos assi dizer e pedir enviou se assi he como diz e hi mais nom 

ha vistos os perdoees das partes e queremdo lhe fazer graça e mercê aa homrra da morte e 

paixam de Nosso Senhor Jhesum Christo. Teemos por bem e perdoamos lhe a nossa Justiça 

o que nos ella por rezam das coussas sobre dietas e cullpas que lhe deram em a dieta 

devassa era theuda Comtamto que ella pagasse trezentos reais brancos pêra arca da 

piedade. E por quamto ella logo pagou os dictos dinheiros a Frei Joham de Santarém nosso 

esmoller que tem carrego dos receber segundo dello fomos certo per huum seu asinado e 

per outro de Pêro de Borba escripvam peramte o Corregedor de nossa corte que os sobre 

elle pos em recepta em logo de Fernam d'Evora escripvam das mallfeitorias. Mamdamos e 

et caetera. Dada em Viana d'apar d'Allvito XXIIÏÏ dias do mes d'Abrill. El rei ho mandou 

per os doutores Joham Teixeira e Fernam Rodriguez ambos dessembargadores do paaço. 

Joham Afonso por Fernam Gonçallvez a fez de mill e JJIILXXXII. 

27 Palavra ilegível devido a mancha, parece o quando. 
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-nOCUM&lTGKI.0 828 

1482, Junho, 8, Évora 
Caria de Perdão concedida a Catarina Marguilha29 por ter sido acusada de incesto por 

ter dormido com o tio Álvaro Fernandes, do qual "parira" uma criança morta, e por ter 

fugido da prisão. Pagamento de 1000 reais por causa do Incesto pois não foi considerada 

culpada pela morte da criança até porque o parto tinha sido difícil e ela não se tinha 

apercebido da morte do feto. 

A.N.T.T., Chancelaria de D. João H, Livro 2, Fólio 120 V. 

Dom Joham et caetera Saúde Sabede que Catarina Marguilha portador do pressente nos 

emviou dizer que poderia ora aver quinze e ou vinte annos pouco mais ou menos que 

Joham Afonso Marguilha <...>30 seu pai morador que era em Messejana se finara da vida 

desto mundo pêra cuja morte ela e <...>31 outra sua irmaa ficaram orfaaas em poder de 

Maria [...]32 Vaz sua may molher do dicto seu pai a quall outossi poderia ora aver dez ou 

doze anos que se finara ficando elas de todo horfaas de pay e may e com muito desseparo e 

grande provizas vivemdo ela asi se viera a meter com elas em sua cassa honde estavam 

huum Álvaro Ferrnandez seu tio delas primo com irmão do dicto seu pay o quall elas 

acolheram em temçom de lhes dar ousio e emparo polo devido que com elas tinha e que 

tamto foram a afeiçam que o dicto seu tio Álvaro Ferrnandez seu tio viera a dormir com ela 

soplicante he a enprenhara e parira hua criança morta e que por ser coussa tamto 

vergonhossa ha levaram nam sabia ela quem a levara por que tanto fora o trabalho que em 

parir levara que nom tevera dela sentido porque sabia que estava hi a dieta sua irmaa a 

28 O microfilme desta carta está feito com o livro pouco aberto, pelo que a margem direita do fólio ficou em 

letras minúsculas quase imperceptíveis. 
29 "Margalha" segundo Manuela Mendonça. 
30 Na margem esquerda: Catarina Margilha. 
31 Está cortada a letra d. 
32 Não conseguimos 1er o segundo nome de Maria Vaz. 
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quail criança diz que fora a chada em huum barranco da [...]33 de huum Estevam Vaasquez 

que era junto com a dicta vila e que fora tirada inquiriçam de na quail a culparam quanto 

hera ao devido que ante ela e o dicto Álvaro Ferrnandez avia e que fora por elo pressa na 

prissam do mestrado de sam Tiago na quall a data dous ou três annos da quall prissam fora 

tirada com outros pressos e quebraam as cadeas por as quaes coussas diz que andava 

amorada com temor das nossas justiças. E porem nos pedia por mercee que ha [...] urrada 

morte e paixom de Nosso Senhor Jhesum Christo lhe perdoássemos a nossa justiça se nos 

ela por asi pecar com o dicto seu tio e por a fogida da cadea de que asi fora tirada em 

alguam guissa era theuda. E nos vendo o que nos ela asi dizer e pidir enviou quanto he ao 

incesto que com o dicto seu tio fez e diz que emprenhou e se asi he co mola [sic] diz e hi 

mais nom ha visto e que na morte da criança nom tem culpa por ela nacer morta ao parto e 

querendo lhe fazer graça e mercê a honra da dieta morte e paixam de noso Senhor Jhesum 

Christo temos por bem e perdoa mos lhe a nossa justiça o que nos ela por o dicto casso e 

malefício era theuda com tamto que ela pagasse mill reais por quanto ela logo pagou os 

dictos dinheiros a Frei Joham de Santarém nosso esmoler segundo delo fomos certo per seu 

asinado e per assinado de Fernam d'Evora escripvam em nossa corte que os sobre ele pos 

em recepta mandamos et caetera. Dada em Évora VJH dias [...]35 Junho. El Rei poios 

doutores Rui Boto e Fernam Rodriguez dessenbargadores do paço. Pêro Alvarez a fez de 

mill IIIILXXXn anos. 

33 Palavra ilegível devido a mancha no pergaminho. 
34 Palavra ilegível e cortada. 
35 Letra que não conseguimos 1er. 
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VGCUMtNTG N.° 9 

1482, Junho, 8, Évora 

Caria de Perdão concedida a Branca de Magalhães devido aofacío de o seu marido ter 

ofendido com más palavras e ter feito duas feridas com uma lança, um punhal e uma 

espada a João Martins, alfaiate. Pagamento de 1000 reais brancos para a Arca da 

Piedade. 

A.N.T.T., Chancelaria de D. João H, Livro 2, Fólio 121 V e 122. 

Dom Joham et caetera Saúde Sabede que Bramca de Magalhaees molher de Joham de Sam 

Pedro morador no julgado da Lanhosso nos enviou dizer que a ella era dicto que huum 

Joham Martinz <...>36 alfaiate morador no dicto julgado querellara delia as nossas justiças 

dizendo que ella e seu marido ho desomrrara de muitas maas palavras e que logo no dicto 

dia o dicto seu marido fora sobre o dicto Joham Martinz a huua vueyra que estava 

vimdimando com hua lamça e huum punhall e hua espada que levava e lhe dera duas 

feridas pollo visto pequenas com ho punhall que se nom empergavam e outra poilus 

peitus38 com o dicto punhall das quaees elle era saao e sem aleigom nem [...]39 polia quall 

rezom querellara delia e do dicto seu marido. E que ora o dicto Joham Martinz lhe tinha 

perdoado ho nom queria por ello acussar nem demamdar segundo que nos dello fazia certo 

e o veer poderíamos per huum estormento publico de perdam que perante nos apressentar 

emviou o quall parecia ser fecto e asignado per Joham Ferrnandez tabeliam no dicto logo 

f...]40 Lanhosso aos XXV do dias mes de Março da era pressemte desta carta em a quall 

antre as outras coussas se continha que per o dicto Joham Martinz fora dicto que elle nom 

queria acussar nem demandar a dieta Branca de Magalhães polias feridas e pancadas que 

Na margem esquerda: Branca de Magalhães. 

Dificilmente será esta a palavra. 

Esta palavra, pouco visível, encontra-se na margem direita do pergaminho. 

Parece estar cajem. 

Não conseguimos 1er. 
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lhe polio dicto seu marido foram dadas e a nom queria por ello acussar nem demandar e 

lhe perdoava todo polio amor de Deus segundo que todo esto e outras coussas milhor e 

mais compridamente em o dicto estormento eram comtheudas enviando nos o dicto 

sopricamte <...>41 pedir por mercee ha onrra e morte e paixom de Nosso Senhor Jhesum 

Christo que lhe perdoássemos a nossa /[fl. 122] justiça se nos a ella por rezam das dietas 

feridas e pancadas que o dicto seu marido dera ao dicto Gonçalo Martinz era theuda. E nos 

vendo o que nos ella asi dizer e pedir enviou e querendo lhe fazer graça e mercê visto per 

nos o perdam da parte. Teemos por bem e perdoamos lhe a nossa justiça o que nos ella por 

rezam das dietas feridas e pancadas era theuda E esto aa honrra da morte e paxam de nosso 

Senhor Jhesum Christo. Com tanto que ella pagasse mill reais <...>42 brancos pêra arca da 

piedade E por quanto ella loguo pagou os dictos dinheiros a Frei Joham de Santarém nosso 

esmoller [...]43 segundo dello fomos certo per huum seu asinado e doutro de Fernam 

d'Evora escripvam das nossas malfeitorias que os sobre elle pos em recepta. Vos 

mandamos et caetera. Dada em Évora VJH dias de Junho. El Rei o mamdou polios 

doutores Fernam Rodriguez e Rui Boto anbos desembargadores do paço. Joham Afomso 

por Femam Gonçallvez a fez anno de mill UIILXXXJJ. 

41 Está cortada a palavra dizer. 
42 Está cortado br. 
43 Palavra ilegível e cortada. 
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VOCUMtNTO h3.° 10 

1482, Junho, 28, Évora 

Carta de Perdão concedida a Violante Afonso Perdigoa por ter sido manceba de Frei Gil, 

frade da ordem de S. Francisco de Santarém. O rei perdoou sem multa ou outra pena. 

A.N.T.T., Chancelaria de D. João H, Livro 2, Fólio 143 V. 

Dom Joham et caetera Saúde Sabede que Violante Afonso Perdiguoa nos enviou dizer que 

ella estevera por manceba theuda e manteuda de huum Frei Gill frade da hordem de Sam 

Francisco de Santarém e que consirando ella como estava em pecado mortall com elle 

<...>44 se apartara delle e vevia ora bem e onestamente e que nom embargante delle ja asi 

seeer apartada do dicto pecado diz que se temia das nossas justiças de a pollo pecado 

passado prenderem. Enviando nos ella pedir por mercê que lhe perdoássemos a nossa 

justiça se nos a ella por rezam do pecado passado em alguuam guissa era theudo. E nos 

vendo o que nos ella asi dizer e pedir enviou se asi he como ella diz e hi mais nom ha 

querendo lhe fazer graça e mercee teemos por bem e perdoarmos lhe a nossa justiça et 

caetera em forma. Dada em Évora XXVIII dias de Junho. El Rei o mandou polios doutores 

Joham Teixeira e Fernam Rodriguez anbos desembargadores do paaço Joham Jorge a fez 

de mill miLXXXn. 

Na margem esquerda: Violante Afonso Perdigoa. 
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VOCUMBJTO bJ.° 11 

1482, Julho, 1, Évora 

Carta de Perdão concedida a Maria Soares, mulher solteira da mancebia, por possuir por 

rufião Rui Miguéis, criado da Infanta Dona Beatriz, a quem dava de vestir e calçar. O rei 

perdoou sem multa nem outra pena. 

A.N.T.T., Chancelaria de D. João H, Livro 2, Fólio 156. 

Dom Joham et caetera Saúde Sabede que Maria Soariz molher solteira da mancebia nos 

enviou dizer que ela tevera no partido por rafiam huum Ruy Migueez criado da Ifanta 

Dona Briatiz ao quall ela dava de vistir e de calçar e todalas outras coussas que ele no dicto 

partido <...>45 ganhava e era dele em parada defessa e guardada <...>46 e que consirando 

<...>47 devaçam nossa e defessa sobre tall casso fecta ela se apartara do dicto rofiam e o 

nom tinha ja e nom embargante de ja asi ser dele asi apartado diz que se temia das nossas 

justiças de a por razom do dicto malefício e pecado dele prenderem. Emviamdo nos ela 

pidir por mercê que lhe perdoássemos a nosa justiça se nos a ela por razom do pecado e 

malefício que asi fez que em tem <...>48 o rafiam o dicto Rui Migueez em algua guisa era 

theudo. E nos vendo o que nos ela asi dizer e pidir emviou se asi como ela diz e hi mais 

nom ha e querendo lhe fazer graça e mercê. Teemos por bem e perdoamos lhe aa nosa 

Justiça a que nos ela por razom do pecado e malefício que asi fez em ter o rofiam em o 

dicto partido era theudo Comtanto que ela nom tome o dicto Rui Migueez por rafiam e 

outro nenhum nom e se ela ja por esta razom de nos nom ouve outra carta de perdam 

semelhante esta e se dela por este casso querelado he queremos que nom seja presso 

civellmemte possa ser citada e demandada per aquele que dela querelado tever per huu 

deve e como deve ser a contra ela entendam d' aver per hu deve e como deve E tornando 

45 Cortada a letra e. 
46 Na margem esquerda: Maria Soarez. 
47 Palavra praticamente ilegível, parece ser melhor. 
48 Estão cortadas as palavras de fazer. 
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ela a tomar o dicto rofiam ou outro alguum e ja por esta razom ela ouve de nos outra carta 
de perdam semelhante esta e esta carta lhe nom valha. E porem mandamos et caetera. Dada 
em Évora a primeiro dia de Julho. El rei ho mandou polos doutores Joham Teixeira e 
Fernam Rodriguez dessenbargadores do paço. Joham Jorge a fez de mill e 1111LXXXII. 
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DOCUMENTO N.° 12 *9 

1482, Agosto, 18, Évora 

Carta de Perdão concedida a Leonor Gonçalves por ter sido manceba de Luís Gomes, 

homem casado de quem tivera filhos e filhas. A mulher de Luís Gomes perdoou-lhe o 

adultério e o rei também, contando que ela não o voltasse a cometer. 

A.N.T.T., Chancelaria de D. João n, Livro 3, Fólio 41. 

Dom Joham et caetera Saúde Sabede que Lianor Gonçallvez molher solteira morador no 

Terram nos enviou dizer que ella estevera por manceba theuda e mamtheuda de huum Luis 

Gomez homem casado avemdo delle <...>50 filhos e filhas e consirando como estava com 

elle em pecado mortall se apartara delle. E nom embargante de ja assi seer aredada do dicto 

pecado ella se amorara e andando amoorada diz que Catarina de Lagos molher do dicto 

Luis Gomez lhe perdoara ho malefício e pecado do dicto adultério que lhe asi fezera e 

cometera com o dicto seu marido e a nam quesera por ello acusar nem demandar segundo 

mais compridamente veer poderíamos per huum publico estormento o quall perante nos foi 

apresentado que parecia seer feito e asignado per Álvaro Diiaz de Friellos notairo geerall 

em nossos regnos e senhorios aos três dias de Julho do anno e era pressente de mil e 

niJLXXXH annos em o quall se continha antre as outras cousas que per a dieta Catarina de 

Lagos molher do dicto Luis Gomez fora dicto que ella perdoava pollo amor de Deus et 

caetera como a de cima afora estas duas que se metem no meo. Dada em a nossa cidade 

d'Evora XVIII dias do mes d'Agosto. El Rei o mandou polios doutores Joham Teixeira do 

seu conselho e Fernam Rodriguez ambos desembargadores do paço. Joham Jorge a fez 

anno de mil e IJIILXXXn. 

As cartas de perdão que se encontram no Livro 3 da Chancelaria de D. João II, nos Fólios 41 e 41 V 
(documentos n.° 11 e 12), são de um homem e de uma mulher que cometeram o mesmo crime: ela, Leonor 
Gonçalves, foi manceba de Luís Gomes, de quem teve filhos. São ambos perdoados pela mulher dele, 
Catarina de Lagos. 
50 Está cortada a letra s. 
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VOCUMGsSTO N.° 13 

1482, Agosto, 15, Évora 

Carta de Perdão concedida a Luís Gomes por ter mantido por manceba Leonor Gonçalves 

da qual tivera filhos. O monarca perdoou-lhe contando que ele não voltasse a cometer o 

dito crime. 

A.N.T.T., Chancelaria de D. João H, Livro 3, Fólio 41 V. 

Dom Johara et caetera Saúde Sabede que Luis Gomez morador no Terram nos enviou dizer 

que seendo elle casado como oje em dia era com Catarina de Lagos sua molher elle tevera 

por manceba em casa theuda e mantheuda hua Lianor Gonçallvez da quall ouvera filhos. E 

consirando elle como estava <com ela>51 em pecado mortall se apartara delia E vivia ora 

bem e onestamente e que nom embargante delle asi seer aredado do dicto pecado elle se 

temia das nossas justiças de o pollo dicto pecado passado prenderem enviando nos elle 

soplicante pedir por mercee que lhe perdoássemos a nossa justiça se nos a ella por razam 

do dicto pecado em algua guisa era theudo. E nos vendo o que nos elle asi dizer e pedir 

enviou se asi he como elle diz <...>52 e hi mais nom ha e querendo lhe fazer [...]53 graça e 

mercê. Teemos por bem e perdoamos lhe a nossa justiça a que nos elle por razam do 

pecado passado era theudo com tanto que elle nom torne mais a ella et caetera em forma. 

Dada em a nossa cidade d'Evora a XV dias do mes d'Agosto. El Rei o mandou polios 

doutores Joham Teixeira do seu consselho e Fernam Rodriguez anbos desembargadores do 

paaço. Joham Jorge a fez de mil e IIIILXXXII. 

Palavras entrelinhadas. 
Na margem esquerda: Luis Gomez. 
Palavra ilegível devido a mancha no fólio. 
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VGCUMtNTO N.° 14-

1482, Setembro, 12, Évora 

Carta de Perdão concedida a Beatriz Fernandes por ser acusada de alcoviteirice, de 

fazer feitiços e outros malefícios e por ter sido condenada a um ano de degredo, do qual já 

tinha cumprido 6 meses. O rei perdoou-lhe os outros 6 meses, contando que ela pagasse 

600 reais para a Arca da Piedade. 

A.N.T.T., Chancelaria de D. João n, Livro 3, Fólio 50. 

Dom Joham et caetera A todollos juizes e justiças de nossos Regnos a que esta nossa carta 

for mostrada Saúde Sabede que Bratiiz Ferrnandez morador em a nossa villa de Santarém 

nos enviou dizer que poderia ora aver huums dous ou três annos pouco mais ou menos que 

em a dicta villa se tirara hua inquiriçam devassa em a quall alguas pessoas que lhe bem 

nom <...> queriam testemunharam contra ella que era alcoveteira e que fazia feitiço e 

outros malefícios e que vivia mall per razam das quaees culpas que lhe assi deram ella fora 

presa na prisam da dicta villa e tanto de fecto contra ella [...]56 asi perante os juizes desa 

meesma como perante os ouvidores da casa do eivei honde o dicto fecto fora per apellaçam 

que fora dada sentença contra ella que fosse degredada da dicta villa e seu termo huum 

anno com huum pregam n'audiência segundo que se conpridamente contiinha e o veer 

poderíamos per a sentença do livramento que dello ouvera a quall perante nos enviou 

apresentar asinada e sallada <...>57 com o sello pendente e que em ella fora fecta hu 

execucam do dicto pregam e fora solta e ella se fora logo a servir e manteer o dicto anno de 

degredo e avia ora huums seis meses e mais que o servia mantiinha. E que por quanto era 

molher prove e lhe era desonesto andar per casas alhees nos pedia por mercee que aa 

honrra da morte e paixam de Nosso Senhor Jhesum Christo que lhe relevássemos os outros 

54 "Brites" segundo Manuela Mendonça 
55 Na margem esquerda: Briatiz Ferrnandez. 

Palavra pouco legível devido a mancha, parece pedia. 
57 Está cortada a palavra do. 
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seis meses que lhe ainda ficariam por servir e [acabar do dicto] ano de degredo. E nos 

veendo o que nos asi dizer e pedir enviou se asi he como diz e hi mais nom ha vista a 

sentença do livramento que ouve e querendo lhe fazer graça e mercee a honrra da dieta 

morte e paixam de Nosso Senhor Jhesum Christo. Teemos por bem e relevamos lhe o mais 

tempo [...]59 que ainda fica por servir pêra acabar o dicto anno de degredo que lhe assi foi 

dado pêra fora da dicta villa e termo e queremos e mandamos que o nom serva nem 

mantenha mais com tanto que ella pagasse seiscentos reais brancos pêra arca da piedade e 

por quanto ella logo pagou os dictos dinheiros a Frei Joham de Santarém nosso esmoller 

que tem carrego dos receber segundo fomos certo per huum seu asinado e per outro de 

Fernam d'Evora nosso escudeiro e cantor e nosso escripvam das malfeitorias que os sobre 

elle pos em recepta vos mandamos et caetera. Dada em Évora XII dias de Setembro. El Rei 

o mandou polios doutores Joham Teixeira do seu consselho e pollo doutor Rui Boto do seu 

desembarguo e terceiiro dos agravos. Diogo Anes a fez de mill e imLXXXII. 

58 Palavras pouco legíveis devido a mancha no pergaminho. 
59 Mancha no pergaminho. 
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VGCUM&ÒTG N.° 15 

1482, Novembro, 2060, Santarém 
Carta de Perdão concedida a uma escrava moura de nome Mariam por ter dormido com 

Diogo de Castro, cristão e escudeiro de D. Diogo de Castro (por uma questão de respeito 

mas também por medo, pois foi ameaçada). Foi a Mestre Fernando, cirurgião mor e seu 

dono, que a escrava fez a queixa e é ele que faz o pedido de perdão ao rei. O rei perdoou 

mediante o pagamento de 1000 reais para a Piedade. 

A.N.T.T., Chancelaria de D. João H, Livro 3, Fólio 84. 

Dom Joham et caetera Saúde Sabede que o doutor meestre Fernando nosso celurgiam moor 

nos enviou dizer que hua sua escrava moura per nome chamada Mariam tevera de fazer 

com huum escudeiro de Dom Diogo de Castro per nome chamado Diogo de Castro o quall 

era crispaao a quall Mariam segundo se prova e mostrava per enquiricam ouvera com o 

dicto Diogo de Castro afeiçam tanto por medo como por outro respeito por que o dicto 

Diogo de Castro se fora ao rio homde ella amdava lavando roupa e lhe requerera que lhe 

desse entrada em casa delle dicto mestre Fernando e que se o nom fezesse que lhe prometia 

que a matasse sendo elle homem matador e acuitollador61 e que aliem de todo o que diz he 

sem a dieta Mariam saber o dicto Diogo de Castro hua noite [...]62 hua genella na casa onde 

ella estava e dormira com ella segundo elle mestre Fernamdo delia soubera per tormento 

que lhe dera. E porem nos pedia elle doutor por mercê visto como a dieta Mariam sua 

escrava dormira com o dicto Diogo de Castro mais por sua inportunidade que delle por 

outro respeito que lhe quiséssemos perdoar quall quer pena de justiça em que por ello 

encorresse. E nos veendo o que nos elle asi dizia e pedir enviou vista a emformacam que 

da dieta cousa avemos se asi he como diz e hi mais nom ha e avendo respeito aa pessoa do 

60 "16" segundo Manuela Mendonça. 
61 Devido a mancha no pergaminho, não temos certeza em relação à palavra. 
62 O documento tem uma mancha branca no canto superior direito do pergaminho, pelo que se torna difícil 1er 

o que se encontra nesse canto, parece emtran. 
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dicto Diogo de Castro e da dicta Manam e como escrava nom parece rezam e mercee. 
Teemos por bem e perdoamos aa dieta Mariam a nossa justiça o que nos ella por asi dormir 
sendo moura com o dicto Diogo de Castro crispaao era theuda com tanto que <o dicto>63 

doutor seu senhor pagasse por ella pêra piedade mill reais. E por quanto elle logo pagou os 
dictos dinheiros a Frei Joham de Santanrem nosso esmoller que tem carreguo de os receber 
segundo delo fomos certo per huum seu asignado e doutro de Fernam d'Évora nosso 
escripvam das mallfeitorias que os sobre elle pos em recepta. Vos mandamos et caetera. 
Dada em Santarém a XX dias de Novembro. El Rei o mandou per os doutores Joham 
Teixeira do seu consselho Vice chancelier desembarguador do paaço e Rui Boto também 
do desembargo e terceiro dos agravos. Pêro Alverez a fez de mill e niILXXXTI. 

Palavras entrelinhadas. 
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vocuumro N.° i6 

1482, Dezembro, IO64, Santarém 

Carta de Perdão concedida a Beatriz65 da Cunha por ser mulher da mancebia e ter 

mantido por rufião, até ao dia 8 de Dezembro, Fernão de Anes. O rei perdoou sem multa 

nem outra pena, contando que ela não voltasse a tê-lo por rufião. 

A.N.T.T., Chancelaria de D. João H, Livro 3, Fólio 98. 

Dom Joham et caetera Saúde Sabede que Briatiz da Cunha manceba da mancebia nos 

enviou dizer que ella tevera por seu refíam huum Fernam de Eanes ao quall dava de comer 

e beber e vestir e de calçar e esto continuara atee os VIII dias do presemte mes de 

Dezembro e que vendo <...> ella <...>67 como asi tinha o dicto Fernam deAnes por seu 

refíam contra a nossa hordemaçam em contrairo fecta se apartara délie e de sua 

conversaçam com entençam de a dicta refearia mais nom tornar. E que sem embarguo delia 

asi do dicto Fernam de Anes seu refíam apartada seer ella se temia das nossas justiças por 

razam do tenpo passado que asi o dicto Fernam de Eanes por refiam tevera contra ella 

procedesem. E porem nos pedia por mercee que lhe perdoássemos a nossa justiça se nos a 

ella por o tempo passado que asi o dicto Fernam de Anes por refiam tevera em alguam 

guisa era theuda. E nos veendo o que nos ellassi dizer e pedir enviou se assi he como diz e 

hi mais nom ha e querendo lhe fazer graça e mercee Teemos por bem e perdoamos lhe a 

nossa justiça o que nos ella por o pecado passado que asi cometeeo em teer o dicto Fernam 

de Eanes por refiam era theuda contanto que daqui em diante ella viva sem a dieta refiaria 

e nom torne mais a ella e tornando que esta carta lhe nom valha. E este perdam lhe damos 

se ella ainda nom ouve outra carta de perdam por a dieta razam senom esta. E se alguém 

delia por a dieta rezam tem querellado fique seu dirreito reservado de a poder demandar 

"9" segundo Manuela Mendonça. 
65 "Brites" segundo Manuela Mendonça. 

Na margem esquerda: Briatiz da Cunha perdam. 
67 Está cortada a palavra asi. 
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civelmente se quiser. E porem vos mandamos et caetera dada em Santarém a X dias de 
Dezembro. El Rei o mandou per o doutor Joham Teixeira do seu conselho e seu Vice 
Chanceler desembarguador do paaço e per Pêro Machado também do seu desenbarguo. 
Pêro Alverez a fez de mil e IHILXXXn. 
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VOCinmJTGK}.0 17 

1483, Janeiro, 9, Santarém 

Carta de Perdão concedida a Catarina Martins por ter dormido com Gonçalo Rocha, 

castelhano e escudeiro de Pêro Pantoja, por ter sido acusada de incesto e de lhe ter 

alcovitado afilha. Pagamento de 2000 reais para a Piedade. 

A.N.T.T., Chancelaria de D. João H, Livro 6, Fólio 147 V. 

Dom Joham et caetera Saúde Sabede que <...>68 Catarina Martinz molher viuva morador 

em Santiago do Cacem nos enviou dizer que algumas pessoas que lhe bem nom queriam a 

culparam em huas Enquiriçoees devassas que se em a dicta villa tiraram dizendo em seus 

testemunhos que ella dormiira carnallmente com huum Gonçalo Rocha castilhano 

escudeiro de Pêro Pantoja <...>69. E que em avendo ella assi a dieta afeiçam com o dicto 

Rocha que per seu azo e encaminhamento o dicto Gonçalo Rocha dormira também com 

Inês Gonçallvez filha delia soplicante alcovetando lha ella que dormisse com ella polia 

quall razam se ella soplicante amoorara e andava oje em dia amoorada com temor das 

nossa justiças de a por razam dos dictos malleficios prenderem Enviando nos ella 

soplicante pedir por mercee que por seer mulher [sic] pobre lhe perdoássemos a nossa 

justiça se nos a ella por a dieta razam em alguam guisa era theuda. E nos vendo o que nos 

ella assi dizer e pedir enviou se assi he como ella diz e hi mais nom ha e querendo lhe fazer 

graça e mercee. Teemos por bem e perdoamos lhe a nossa justiça o que nos ella por razam 

do pecado do incesto e allcovitariia de sua filha que assi fez e cometeo com o dicto 

castelhano era theuda com tanto que ella pagasse dous mil reais pêra a piedade. E por 

quanto ella logo pagou os dictos dinheiros e os entregou a Frei Joham de Santarém nosso 

esmoler que tem carreguo de os receber segundo dello fomos certo per huum seu asignado 

e per outro de Fernam d'Evora nosso escripvam das mallfeitorias que os sobre ello pos em 

recepta. Vos mandamos et caetera. Dada em Santarém a IX dias de Janeiro. El Rei o 

68 Estão cortadas as palavras Catarina Martinz olher. 
69 Na margem esquerda: Catarina Martinz perdam. 
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mandou pêra o doutor Joham Teixeira do seu conselho vice chanceler desembargador do 

paaço. E per Pêro Machado também do dessembargo do dito Senhor. Joham Jorge a fez de 

mill nELXXXm. 
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VOCUMtbJTO N.° 18 

1483, Setembro, 2470, Abrantes 

Carta de Perdão concedida a Isabel Afonso, manceba de clérigo, por ter voltado a estar 

com o dito Pêro Esteves, após ter sido acusada e condenada ao degredo por um ano para 

fora do Marão, onde vivia. O rei condenou-a a outro ano de degredo. 

A.N.T.T. Chancelaria de D. João H, Livro 24, Fólio 49. 

Dom Joham et caetera Saúde Sabede que Issabell Afonso molher sollteira morador no 

Marou nos imviou dizer que ella estevera por manceba theuda e mantheuda de huum Pêro 

Estevez cleriguo de missa em o dicto luguar morador e por ella estar com elle em o dicto 

pecado fora pressa e por ello fora degredada por huum anno fora do dicto luguar e termo e 

depois de ella assi conprir e manther ho <...>71 dicto degredo diz que veera a pecar outra 

vez e estar com ho dicto clérigo e vevia ora bem e onestamente e nom enbargamte de ja 

assi delle ser apartada diz que se temia das nossas justiças de a pello dicto pecado passado 

a premderem. Emviando nos ella soplicante pedir por mercê que por assi tornar a pecar 

com ho dicto cleriguo em allguam guissa era theuda. E nos vendo o que nos assi dizer e 

pedir imviou se asi he como diz e hi mais nom ha e querendo lhe fazer graça e mercê visto 

huumprazme com ho nosso parrecer temos por bem e perdoamos lhe a nossa justiça o que 

nos ella por razom do pecado que assi tornou a cometer com ho dicto cleriguo sendo ja por 

ella povida e condanada era theuda conthanto que ella nom torne mais a elle e vaa servir e 

morar huum anno conprido fora do dicto luguar do Marom e seu termo. E pêra aderençar 

sua fazenda lhe damos d'espaço da dada desta nossa carta a quinze dias primeiros 

seguintes em o quall [...] mandamos que ella andee seguramente por honnde lhe [...] 

sem por ello ser pressa nem acussada e acabado ho dicto espaço dos quinze dias ella se 

"29" segundo Manuela Mendonça. 
71 Na margem esquerda, pouco legíveis: Isabell perdam. 
72 Está cortada e pouco legível a palavra tenpo. 
73 Não conseguimos 1er. 
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parta loguo e saia fora do dicto luguar e termo e cumpra e vaa conprir o dicto degredo. E 
nom ho fazendo ella assi esta carta lhe nom valla e servindo ella e cumprindo o dicto 
degredo mandamos et caetera. Dada em Abrantes XXIIII dias de Setembro. El rei ho 
mandou per os doutores Joham Teixeira e Nuno Gonçallvez. Joham Jorge a fez anno de 
mill JJIILXXXm. 
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VOCUMttJTOhJ.0 19 

1483, Maio, 10, Santarém 
Carta de Perdão concedida a Leonor Costa74 por viver maritalmente com um parente em 

4o grau, João Fróis escudeiro do rei, de quem tinha filhos e filhas. Receando que, por tal 

motivo, viesse a perder os seus bens recorreu ao perdão régio. O rei perdoou sem multa 

nem outra pena. 

A.N.T.T., Chancelaria de D. João H, Livro 24, Fólio 90 V . 

Dom Joham et caetera Saúde Sabede que Lianor Cossta morador na Mexxeiras termo de 

Lixboa nos inviou dizer que a ella cullparom que sendo parentes de [...]76 no quarto graao 

ella e huum Joham Froez nosso escudeiro morador em o dicto logo da Meexxeiras estavam 

anbos em cassa theuda e mantheudas dormindo com ella carnallmente e avendo delia filhos 

e filhas dante anbos e que por lhe ser dicto que por ello encorera em pena criminall e 

corporall e isso mesmo em perdimento de seus beens ella se amorou com temor das nosas 

justicaes a por ello premderem ou fazerem outra alguuam sem razom desaguissado e 

andava ora ainda por ello amorada e que por quanto ella j a era astada do dito Joham Frooez 

e daqui em diante queria viver bem e onestamente sem mais tornar ao dicto pecado et 

caetera como a de cima <...>77 do mes e era <...>78 e perdimento de beens suso nomeados 

do mes e era dessenbargadores e escripvam sobre dicto. 

"Correia" segundo Doutora Manuela Mendonça. 
Não temos certeza que seja esta a palavra. 
Parece atno, mas não temos certeza. 
Está cortada a letra S. 
Está cortada a palavra de. 
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VOCUMthJTO N.° 20 

148?79, Abril, 2, Torres Novas 

Carta de perdão concedida a Beatriz80 Fernandes, manceba de João de Abrantes clérigo 

de missa, por ter sido condenada a 1 ano de degredo e ter desrespeitado a mesma 

condenação ao entrar na cidade para arrecadar certas coisas, tendo voltado a pecar com 

o dito clérigo. O rei perdoou-lhe os 6 meses que lhe faltavam servir e o pecado com o 

clérigo, desde que pagasse 800 reais para a Arca da Piedade. 

A.N.T.T., Chancelaria de D. João H, Livro 24, Fólio 115 V. 

Dom Joham e et caetera Saúde Sabede que Briatiz Ferrnandez molher sollteira morador em 

a nossa villa de Santarém nos em<...>glviou dizer que ella fora pressa e degredada por 

huum anno fora da villa e termo por lhe seer posto que estevera por manceba de Joham 

d'Abramtes clérigo de missa com huum preguam n'audiência a quall execuçam perante 

nos foy apresentada do quall degredo diz que tinha servido seis meses conpridos e que em 

aservimdo e mantendo o dicto degredo como dicto he diz que entrara allguas vezes demtro 

na villa e estevera arrecadamdo allguas coussas. E que em asi arrecadamdo tornara a pecar 

com o dicto clelligo. E que ora era jaa delle apartada e vevia bem e onestamente emviamdo 

nos ella pedir por mercê aa homrra da morte e paixam de nosso Senhor Jhesum Christo 

temos por bem e allevantamos lhe os dictos seis meses que lhe asi do dicto anno ficaram 

por servir e awemos délies por rellevada. E asi arrelevamos da emtrada e do pecado que 

asi com o dicto cleriguo pecou comtamto que ella paguasse oitocmtos reais pêra arca da 

piedade E que vidva fsicf2 bem e onestamente. E por quanto ella logo pagou os dictos 

dinheiros a Frei Joham nosso esmoller segundo dello fomos certo per seu asinado e por 

outro de Fernam d'Évora scrip vam em nossa corte que os sobre elle pos em recepta 

79 "1483" segundo Manuela Mendonça. 
80 "Brites" segundo Manuela Mendonça. 
81 Na margem esquerda: Britis Fernandes. 
82 A letra d está cortada. 
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mandamos et caetera. Dada em Torres Novas II dias d'Abrill. El Rei ho mandou pollo 
doutor Femam Rodriguez dessenbargado do paaço e per Pêro Machado outro si do 
dessenbargo do dicto Senhor. Joham Gorge a fez de mill IIIELXXXHI. 
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VOCUMtNTO bJ.° 21 

1483, Julho, 5, Évora 
Caria de Perdão concedida a Inês Vasques83 por ter ajudado Pêro Gomes, parente 

homiziado que estava escondido numa igreja, a fugir à justiça A suplicante já tinha carta 

de segurança mas afirmava ser pobre e não poder cumprir os seus termos. Pagamento de 

500 reais para a Arca da Piedade. 

A.N.T.T., Chancelaria de D. João H, Livro 26, Fólio 29 e 29 V. 

Dom Joham et caetera Saúde Sabede que Inês Vaasquez molher pobre morador em a nossa 

villa d'Estremoz nos enviou dizer que estando huum dia depois de véspera na igreja de 

Santa Maria da dicta villa huum Pêro Gomez omeziado seu parente com temor de o 

premderem por certo dinheiro e cousas que diziam que furtara a huum Álvaro de Ceia 

castilhano em esta cidade morador <...>84 ella o fora veer aa dieta igreja e chegara aa porta 

principall e o dicto Pêro Gomez estava demudado em trapos e vestidos de molher e se saiia 

polia porta fora e por lhe parecer que nam estava hi juiz nem alcaide nem homem de 

justiça alguum que o goardasse nem que ofendido fosse se fora com elle per hua rua abaixo 

atee as ortas e la se posera em huum cavallo e se por [...]85 e se posera em salivo sem se 

fazer ofenssa alguam nem outra injuria a parte alguuam polia quall razam diz que lhe fora 

dicto que por assi hir com o dicto homeziado o tirara da igreja a queriam por ello prender e 

diz que ouvera por ello carta de segurança e per ella atara o dicto castelhano o quall a nom 

quisera acusar segundo o veer poderimos per hum publico estormento o quall perante nos 

foi apresentado que parecia seer fecto e asignado per Crispovom Eanes tabeliam por nos 

em esta cidade aos dous dias deste mes de Julho do ano presente de LXXXJJI em o quall se 

continha ante <...>86 outras cousas que per o dicto Álvaro de Ceia castelhano fora dicto que 

83 "Vaz" segundo Manuela Mendonça. 
84 Está algo ilegível cortado. 
85 Parece tria mas não temos certeza. 
86 Palavra cortada. 
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elle nom queria acusar nem demandar a dieta soplicante por razam da fogida do dicto 

omeziado segundo que todo esto e outras muiintas cousas milhor e mais conpridamente em 

o dicto estormento se continha enviando nos ella soplicante pedir por mercee que por ella 

ser molher pobre e nom poder segiir os termos da dieta carta lhe perdoássemos a nossa 

justiça se nos a ela por razam da tirada do omeziado que assi tirara da dieta igreja em 

alguuam guisa era theuda. E nos veendo o que nos ella assi dizer e pedir enviou /[fl. 29v] 

se asi he como ella diz e hi mais nom ha e visto como a parte a nom quisera acusar e 

querendo lhe fazer graça e mercee e teemos por bem e perdoamos lhe a nossa justiça o que 

nos ella asi por tirar ho omeziado da dieta igreja e se hiir com elle era theuda contanto que 

ella pagasse quinhentos reais pêra arca da piedade. E por quanto ella logo pagou os dictos 

dinheiros a Frei Joham de Santarém nosso esmoler segundo dello fomos certo per huum 

seu asignado e per outro de Lopo Dominguez escripvam em nossa corte que os sobre elle 

pos em recepta vos mandamos et caetera. Dada em Évora a V dias de Julho. El Rei o 

mandou polios doutores Joham Teixeira e Rui Boto. Joham Jorge a fez de mil e 

IIIILXXXIII. 

39 



Theudas e Mantheudas 

vocuumro hj.° 22 

148?87, Abril, ?, Viana d'apar Alvito 
Carta de Perdão concedida a Branca Anes, mulher de 70 anos, que tinha sido degredada 

por 1 ano devido a "certaspenas". O rei perdoou-lhe o degredo, que ela afirmava não 

conseguir cumprir devido à idade e ao facto de ser pobre. Pagamento de 1000 reais 

brancos para a arca da Piedade. 

A.N.T.T., Chancelaria de D. João H, Livro 26, Fólio 55. 

Dom Joham e et caetera Saúde Sabede que Branca Eanes morador em Alcafache nos 

enviou dizer que ella fora pressa na cadea de cidade de Visseu por certas culpas pellas 

quaes fora degredada per Pêro da Costa que aa dieta comarca foy emviado per el rei meu 

sinhor e padre cuja alma Deus aja com alçada por huum anno pêra o Sabugall segundo que 

se compridamente comtinha e o veer poderíamos pella sentença <...> livramento que 

dello ouvera a quall perante nos apressemtou e que por quamto ella era molher velha de 

hidade de setenta annos e em tall desposiçom que em nenhuam maneira nom era pêra hir 

servir o dicto degredo nos pedia por mercê que ouvessemos com ella piadade e com 

paixam e lhe relevássemos o dicto anno de degredo ou lho mudássemos em outra alguuam 

pena e nos vendo o que nos asi dizer e pedir emviou se a si he como diz e hi mais nom ha 

vista per nos a dieta sentença do livramento que ouve e queremdo lhe fazer graça e mercê 

teemos por bem e rellevamos lhe o dicto anno de degredo que lhe per o dicto Pêro da Costa 

foi dado pêra o dicto couto do Sabugall comtanto que ella pagasse mill reais brameos pêra 

arca da piedade e por quamto ella loguo os dictos dinheiros a Frei Joham nosso esmoller 

que teem carreguo dos receber segundo dello fomos certo per hum seu asinado e per outro 

de Pêro de Borba scripvam damte o Corregedor da nossa [corte que]89 sobre ello pos em 

"1482" segundo Manuela Mendonça. 
A palavra do parece estar cortada. 
Mancha no pergaminho. 
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recepta em logo de Fernam d'Evora scripvam [das nossas]90 mallfeitorias mandamos e et 
caetera. Dada emViana d'allvito [...]91 abrill. El rei o mamdou polios doutores Joham 
Teixeira [...]92 Fernam Rodriguiz ambos dessenbargadores do paaço [...] . Gonçallvez a 
fez amo do nacimento de nosso Senhor Jhesum Christo . 

90 A mesma mancha no pergaminho. 
91 A mesma mancha impede a leitura da data em que a carta foi concedida. 
92 A mesma mancha no pergaminho. 
93 A mesma mancha no pergaminho. 
94 Mancha no pergaminho. 
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V<DCUM£SJTObJ.° 23 

1483, Março95, 6, Abrantes 
Carta de Perdão concedida a Isabel Afonso por ter jurado falso contra o marido Estevão 

Pires acusando-o de "sodomitico", que apresentou queixa por esse motivo. Pagamento de 

1000 reais para a Arca da Piedade. 

A.N.T.T., Chancelaria de D. João H, Livro 26, Fólio 108 e 108 V. 

Dom Joham et caetera Saúde Sabede que Isabell Afonso molher d'Estevam Piriz 

carpinteiro morador em Montemor o Velho nos emviou dizer que ella per enduzimento de 

Joham de Castilha seu padre que a com o dicto seu marido cassara querella do dicto seu 

marido poendo lhe que era sodemitico juramdo a dicta querella falssamente nom sendo asi 

verdade fazendo todo esto per encaminhamento do dito seu padre sto por lhe nam paguar o 

cassamento que com ella prometido tinha que lhe o dicto seu marido demandava e ella 

como sinpriz molher e ser moça e de pouco emtender fezera o dicto juramento falsso e dera 

asi a dicta querella pella qual rezam seu marido fora presso e por asi a dicta querella ser 

falsa o dicto seu marido fora livre sem pena alguuam e que por ella asi dar o dicto 

juramento falsso e a querella com elle ella se amorara e andando amorada como dicto he 

diz que por o dicto seu marido ser em certo que ella fizera o dicto juramento e dera a dieta 

querella per consselho e emduzimento do dicto seu padrasto lhe perdoara e a nam quisera 

por a dieta rezam acusar nem demandar segundo mais compridamente ver poderíamos per 

huum publico estormento o quall perante nos foi apressentado que parecia ser fecto e 

asinado per Álvaro Piriz tabeliam em a dicta villa a XXI dias de Setembro do anno e era 

pressemte de MIIIILXXXni anos em o quall se continha antre as outras cousas que per o 

dicto Estevam Piriz seu marido dela soplicante fora dicto que elle lhe perdoara pello amor 

de Deus todo mail e injuria que lhe assi fizera e o juramento falsso que asi contra elle dera 

e a nom queria por ello acussar nem demandar segundo que todo esto e outras muitas 

coussas milhor e mais compridamente se em o dicto estormento contiinha. E emviando nos 

Outubro" segundo Manuela Mendonça. 
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ella soplicante pidir por merce que lhe perdoasemos a nossa justiça se nos a ella por rezam 

do dicto juramento falsso que asi dera em alguuam guissa era theuda. E nos vendo o que 

nos ella asi dizer e pidir emviou se asi he como ela diz e hi mais nam ha e visto o perdam 

da parte e querendo lhe fazer graça e merce temos por bem e perdoamos lhe a nossa justiça 

o que nos ela por rezam da querela e juramento falsso em alguuam guissa era theuda 

contanto que ela pagasse mill per a arca da piedade e por quanto ela loguo pagou os dictos 

dinheiros a Frei Joham de Santarém nosso esmoller segundo delo fomos certo per seu 

asinado e per outro de Lopo Dias escripvam em nossa corte que os sobre ello pos em 

recepta mandamos et caetera. Dada em Abrantes a VI dias de Março /[fl. 108v]. El rei ho 

mandou pellos doutores Joham Teixeira e Fernam Rodriguez ambos dessembargadores do 

paço. Joham Jorgue a fez de mill IIIILXXXIII. 
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VOCUMtNTG N.° 24 9 6 

148297, Janeiro, ?, Évora 
Caria de Perdão concedida a Beatriz98 "gaga" moradora em Castelo Branco. Havia cerca 
de seis meses , estando presa, o carcereiro Lopo Cerveira por não receber a soldada do 
Corregedor, a soltara da prisão. Presa segunda vez, o carcereiro Pêro da Gata trazia-a 
presa com um aluquete. Sem o quebrar, Beatriz "gaga " tinha-se soltado e, encontrando a 
porta sem ferrolho, pusera-se a salvo. Amorara-se devido às duas fugas da prisão. Queria 

96 Devido ao péssimo estado de conservação do fólio, não publicamos o documento. Apresentamos um 
sumário alargado e, seguidamente, o que conseguimos 1er. Os espaços referenciados com "[...]" são palavras 
ou conjuntos de palavras ilegíveis ou desaparecidas devido ao facto de o suporte de escrita estar desfeito. 
Assim: «Dom Joham et caetera Saúde Sabede que Briatiz gaga morador em a villa de Castel Branco nos 
Imviou dizer que sendo ella pressa na cadea do Corregedor da [...] villa poderia aveer huums seis messes 
pouco mais ou menos [...] poder de huum Lopo Cerveira cacereiro em essa mesma o dicto carcereiro por [...] 
dicto Corregedor nom paguar a solidada soltara a ella e outros pressos que hi [...] e fogira com elles e que ao 
depois tomara a ser pressa por ho [...] casso por que dantes era em poder de Pêro da Gata carcereiro na dieta 
villa o quall Pêro da Gata a trazia pressa no cabo de huua cadea com huum aluquete o quall ella pressa sem o 
quebrar e sendo ho dicto carcereiro huum dia [...] ella dera de maao a porta da dieta cadea que estava sem 
ferolho [...] se sairá e fogira da dieta cadea sem quebrar nenhuuas pressões nem portas nem romper paredes 
nem saltar por cima de muro torre [...] castelo de menajem por razom das quaees fogidas anbas de [...] se ela 
amorara com temor das nossas justiças e andava ainda por ello amorado e que por quanto se ela queria poer a 
direito [....] mostrar por sem cullpa daquello por que assi era pressa nos pedia [...] mercê que lhe 
perdoássemos a nossa justiça se nos a ella por [...] azo das fogidas que fogira da dieta pressam em allguuam 
[...] era theuda. E [...] o que nos assi dizer e pedir inviou se asi [...] como diz e hi mais nom ha que ella nom 
britou pressas nem [...] embritou portas ronpeu paredes nem salltou por cima de torre [...] castelo de menajem 
a que ella nom foi meter da dieta fogida [...] fechar fugiram outros se nom somente como [...]. Se tal foi se 
[...] fogida como se conta e queremdo lhe fazer graça e mercee. Teemos por bem e perdoamos lhe a [...] a que 
nos ella por razam [...] das dietas fogidas que assi [...] seiscentos[...] XV dias primeiros [...] damos et caetera. 
Dada em Évora [...] do mes de Janeiro. El rei o mamdou [...] e vice chamceler e por Pêro [...] anno de mill 
ffllLXXXn.» 
97 "1483" segundo Manuela Mendonça. 
98 "Brites" segundo Manuela Mendonça 
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mostrar que não tinha culpa naquilo que a tinha levado à prisão. Sendo verdade que ela 

não tinha destruído nada nas fugas, o rei perdoa-lhe mediante o pagamento de 600 reais. 

A.N.T.T., Chancelaria de D. João H, Livro 27, Fólio 5. 
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rxOCUM&JTON.0 25" 

1483, Janeiro, 23100, Santarém 
Caria de Perdão concedida a Catarina Rodrigues, de 60 anos, por ter sido acusada de ser 

manceba de Álvaro Fernandes, vigário de 80 anos, e de ter sido condenada a 1 ano de 

degredo para fora de Lisboa e seu termo. Pagamento de 500 reais brancos para a Arca da 

Piedade. 

A.N.T.T., Chancelaria de D. João H, Livro 27, Fólio 16 V. 

[...]101 et caetera Saúde Sabede que Catarina Rodriguez molher sollteira morador em a 

nossa mui nobre e sempre [...]102 cidade de Lisboa nos enviou dizer que huum Álvaro 

Fernamdez vigairo da Igreja de [...]103 Antonio d'apar da dicta cidade por seer homem de 

hidade de LXXX annos e [...]104 de door de pedra e muito desposrado e por nam teer quem 

[...]105 e repairasse sobre suos infermidades E por ella ja seer molher de LX [...]106 roguara 

que se fosse pêra sua casa pêra o aver de servir e repairar sobre [...] do que a ella 

aprouvera e se fora pêra sua casa pêra o aver de [...]108 E que estamdo assi com elle huum 

Pêro Coelho alcaide dos monjes da dieta [...]109 em dera e acusara dizemdo que estava por 

99 Todos os espaços assinalados referem-se a palavras que não se conseguem 1er porque este fólio está 

cortado em todo o seu comprimento, tanto na margem esquerda como na direita. Apesar de algumas lacunas, 

optámos por publicar o documento porque, consideramos,se consegue captar todo o sentido. 

íoo «22" segundo Manuela Mendonça. 
101 Palavras que não conseguimos 1er. 
102 Palavra que não conseguimos 1er. 
103 Não conseguimos 1er. 
104 Palavras que não conseguimos 1er. 
105 Palavras que não conseguimos 1er. 
106 Palavras que não conseguimos 1er. 
107 Palavras que não conseguimos 1er. 
108 Não conseguimos 1er. 
109 Palavras que não conseguimos 1er. 

46 



Theudas e Mantheudas 

manceba do dicto vigairo [...]uo contratante de fecto111 procedido que fora comdepnada na 
i n 

pena de [...]m hordenaçam ao dicto alcaide e mais nem custos e que fosse de [...] com 

huum preguam n'audiencia fora da dieta cidade e seu termo por huum [...] que se 

compridamemte conthinha e <...>115 o veer poderíamos pêra sentença [...] livramento 

que dello ouvera a quall perante nos apressemtar enviou [...] e seellada com o seello 

pemdente e que a execuçam do dicto preguam fora em ella fecta e se fora manter o dicto 

degredo e avia ora huuns seis ou sete meses que o servia e mantinha e que por quanto era 

molher pobre e da dieta hidade de LX annos e em mui fraca desposiçam nos pedia por 

mercee que ouvessemos com ella piedade e conpaixam e lhe relevássemos o mais tenpo 

que que ainda ficava pêra acabar de servir o dicto anno de degredo que <...> lhe assi fora 

dado pêra fora dieta cidade e seu termo. E nos vendo o que nos assi dizer e pedir enviou se 

assi he como diz e hi mais nom ha vista per nos a sentença do livramemto que ouve e 

querendo lhe fazer graça e mercee teemos por bem e perdoamos lhe e relevamos lhe o mais 

tenpo que ainda fica por servir e cabar convém a saber dos cinquo meses com tanto que 

ella pagasse quinhentos reais brancos pêra a piedade. E por quamto ella logo paguou os 

dictes dinheiros e os entregou a Frei Joham de Santarém nosso esmoller que tem carreguo 

dos receber segundo dello fomos certo per seu asignado e doutro de Fernam d'Evora nosso 

escripvam das mallfeitorias que os sobre elle pos em recepta mandamos et caetera. Dada 

em Santarém a XXni de Janeiro. El Rei o mandou polios [...]119 Joham Teixeira do seu 

110 Palavras que não conseguimos 1er. 
111 Não temos certeza se será esta a palavra. 
112 Palavras que não conseguimos 1er 
113 Palavras que não conseguimos 1er. 
114 Palavras que não conseguimos 1er. 
115 Palavra cortada e ilegível. 
116 Não conseguimos 1er. 
117 Não conseguimos 1er. 
118 Parece uma letra cortada. 
119 Não conseguimos 1er. 
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conselho Vice chancelier desembargador do paaço e por [...]120 tamben do seu desenbarguo 
121 e terceiro dos agravos Diogo Afonso a fez de [...] IH 

120 Palavras que não conseguimos 1er. 
121 Palavras que não conseguimos 1er. 
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