
1 O presente texto, com a edição integral do processo em epígrafe, fica-se a dever ao
pedido, em 2008, do colega e amigo António Manuel Lopes Andrade para que procedês-
semos à leitura paleográfica do mesmo com vista, quer à análise do texto a que se dedicou
em ulteriores estudos (vide infra n. 5), quer à sua publicação, que ora tem lugar. Agradece-
mos-lhe a possibilidade de trabalhar um tão importante documento, em especial no que
toca à análise do inventário de bens que dele fazem parte, sendo matéria que de presente
nos ocupa, com o estudo da «colecção» de jóias (e a reconstituição do seu papel no vestir
ducal) e guarda-roupa de D. Teodósio, inserido no projecto de edição e análise do seu
extenso inventário post mortem (Arquivo e Biblioteca do Palácio Ducal de Vila Viçosa da
Casa de Bragança, Biblioteca D. Manuel II, Res. Ms. 18) dos seus bens (1563), numa inicia-
tiva conjunta do Centro de História de Além-Mar da Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas da Universidade Nova de Lisboa e da Fundação Casa de Bragança / Palácio
Ducal de Vila Viçosa, coordenado por Jessica Hallett e intitulado De todas as partes do mundo:
o património do 5.º Duque de Bragança, D. Teodósio I, sendo financiado pela Fundação para a
Ciência e a Tecnologia (PTDC/HAH/71027/2008). A comparação com demais inventá-
rios quinhentistas e de cronologia próxima e, como este, devidamente avaliado segundo a
va loração económica da época, é fundamental para a compreensão do inventário ducal e
das suas lógicas internas, esforço analítico para o qual contribuímos recentemente com –
"«lhe nam faltou mais que não nasçer Rei»: splendore et magnificentia no «tesouro» e guarda-roupa 
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O processo da Inquisição de Lisboa contra
Duarte Gomes alias Salomão Usque: móveis, 

têxteis e livros na reconstituição da casa 
de um humanista (1542-1544)

Em torno da guarda-roupa, livraria e mantearia do rei 1

Hugo Miguel Crespo 2

Centro de História da Universidade de Lisboa

A Maria do Rosário Themudo Barata 3

O texto que ora se apresenta constitui a edição integral do pro-
cesso – ou antes, do feito-crime da Justiça – da Inquisição de Lisboa do
Tribunal do Santo Ofício, contra hũu homem Ruyuo alto de Corpo e de
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bom Rosto 4, o humanista Duarte Gomes (1510-ca.1575) alias David
Zaboca, seu nome judaico, mas mais conhecido pelo pseudónimo
literário Salomon Usque Hebreo ou Salusque Lusitano. [Fig. 1] O
primeiro que pelos tribunais inquisitoriais lhe foi movido dado que
sofreu dois outros, já na sua pátria de acolhimento, a Veneza dos
doges, em 1555 e 1568. 5 Trata-se de um conjunto documental com-
plexo na sua estrutura e nem sempre claro na sua orgânica interna
mas, mais do que a isso, as dificuldades da sua transcrição diplomá-
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do infante D. Luís", in Artis. Revista do Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras de
Lisboa, 9-10, 2010-2011, pp. 163-186.

2 Investigador do Centro de História da Faculdade de Letras da Universidade de
Lisboa, no Grupo de Investigação «Modelos Identitários» e bolseiro de doutoramento da
FCT. 

3 Homenagem à nossa professora, em lembrança do seu valioso estudo dedicado a um
destacado agente da coroa portuguesa, publicado faz precisamente quarenta anos – MARIA

DO ROSáRIO De SAMPAIO THeMUDO BARATA, Rui Fernandes de Almada. Diplomata português do
século XVI, Lisboa, Instituto de Alta Cultura – Centro de estudos Históricos, 1971. Apro-
veitamos para agradecer a leitura atenta do presente texto ao António Andrade, à Annema-
rie Jordan-Gschwend, ao Pedro Pinto – a quem devemos igualmente várias referências
arquivísticas para a nossa investigação –, e ao Davide Camilo; ao Alexandre Pais, agradece-
mos as conversas em torno do consumo de faiança italiana em Portugal no século XVI. 

4 Cf. infra fls. 7 e 7v. Desta forma nos referiremos sempre à edição integral infra do
processo de Duarte Gomes.

5 Para a sua biografia veja-se ANTóNIO MANUeL LOPeS ANDRADe, “A Senhora e os
Destinos da Nação Portuguesa: o Caminho de Amato Lusitano e de Duarte Gomes"
nestes Cadernos (com ampla bibliografia) e IDeM, "From Lisbon to Venice: the Trials and
Tribulations of  the New Christian Duarte Gomes", in Hispanic Research Journal, 13,1, 2012,
pp. 55-70. Já antes o autor tinha feito publicar "A figura de Salomão Usque: a face oculta
do Humanismo judaico-português", in GONçALVeS, MIGUeL, et al., (organização conjunta
de), Gramática e Humanismo. Actas do Colóquio em Homenagem a Amadeu Torres, Volume 2,
Braga, Faculdade de Filosofia da Universidade Católica Portuguesa, 2005, pp. 15-25; "Os
Senhores do Desterro de Portugal. Judeus portugueses em Veneza e Ferrara em meados
do século XVI", in Veredas. Revista da Associação Internacional de Lusitanistas, 6, 2006, pp. 65-
-108; e "Gomes, Duarte", in PROSPeRI, ADRIANO, (direcção de), Dizionario storico dell'Inqui-
sizione, Volume 2, Pisa, edizioni della Normale, 2010, pp. 720-722. O objectivo deste
estudo introdutório à edição do processo não é, portanto, o esboço da sua biografia, mas
uma análise comparada do seu inventário e a reconstituição da sua casa nos seus diversos
ambientes.
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tica deveram-se, sobretudo, ao seu acentuado mau estado de
conser vação dada a intensa acção química da tinta ferrogálica utili-
zada sobre o delicado papel, suporte muito frágil para o uso de tinta
tão ácida, que lhe provocou intenso trespasse, fissuras e lacunas,
como à diversidade de escritas personalizadas cursivas que apre-
senta, algumas mesmo de tipo veloz, sem levantar a pena, umas
ainda de ductus goticizante (a evidenciar aprendizagem com mestres
calígrafos da transição do século XV para o XVI) e outras já huma-
nísticas de chancelaria ou humanísticas cursivas, ditas itálicas. 6 Difi-
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6 Das caligrafias presentes mais desafiantes, a par da do notário Diogo Travaços, pela
angulosidade e irregularidade do seu ductus, é, estranhamente, a do humanista Jorge Coelho
– cf. infra fls. 21v.-22v. –, depois secretário pessoal do cardeal-infante D. Henrique e então
notário do Tribunal do Santo Ofício (função que, de resto, tem estado arredada das suas
notícias biográficas). era, pois, melhor cultor das humaniores litterae que da littera antiqua
advogada, exercitada e difundida pelos humanistas. Como apurámos pelo seu registo num
livro remanescente de moradores da casa do rei, para 1525, na qualidade de escudeiro fi -
dalgo, era – como propunha Américo da Costa Ramalho – filho do baylyo Frei João Coelho,
recebendo 1.200 rs. por mês de moradia e um alqueire de cevada por dia para mantimento
do seu cavalo – cf. DGARQ/ANTT, Contos do Reino e Casa, Núcleo Antigo 142, fl. 95v.
(ref. inédita). Jorge Coelho, cónego da Sé de Évora e comendatário do Mosteiro de S. Jor -
ge, perto de Coimbra, terá estudado em Salamanca (partilhava, então, a alma mater com
Duar te Gomes). Faleceu a 28-VIII-1563. Parece ter sido figura do agrado do cardeal-

Fig. 1 - Assinatura autógrafa de Duarte Gomes Licenciatus, a par da do inquisidor
João de Melo. Note-se a beleza da sua humanística littera antiqua (littera corsiva cancellaresca)

e seu floreado caligráfico, a lembrar a Operina de Ludovico Arrighi, 
publicada em Roma, em 1522.

DGARQ/ANTT, Tribunal do Santo Ofício, Inquisição de Lisboa, Processo 12784, fl. 16.
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culdades que o posterior restauro fez, muitas vezes, agravar, dada a
reintegração das lacunas com polpa de papel e aplicação de papel
japonês ligeiríssimo para suporte das áreas com avançada deteriora-
ção devido ao trespasse (fissuras em rendilhado), tornando, assim, a
escrita mais baça nesses, variados, casos.7

Para lá das abundantes e surpreendentes informações de ordem
biográfica sobre o nosso humanista e físico – depois feitor, em
Veneza, de Beatriz de Luna alias Grácia Naci 8 e do seu sobrinho
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-infante D. Afonso e seu protegido (dirige-se ao purpurado como: ut ego, Amplitudinis Tuae
obseruantissimus) até a morte prematura do cardeal (21-IV-1540), ao qual dedicou a Conse-
cratio, portanto sobre a sua sagração (que fez imprimir em 1536 em Santa Cruz de Coim-
bra a expensas do cardeal, ostentando o raro cimélio as suas armas) e, igualmente, um
poema sobre a vitória contra o Turco (Victoriam Lusitanorum aduersus Turcas) – publicada
junto com o seu De patientia christiana – e que abre com uma epístola-dedicatória dirigida ao
cardeal-infante D. Afonso. O poema em sua homenagem, publicado nesta última obra, vai
de fls. 24v.-29, ocupando a carta dedicatória os fls., 24-24v. O humanista-poeta, após a
morte do seu anterior mecenas, goza então da protecção do infante D. Henrique, a quem
dedica precisamente o De patientia christiana (1540), aí publicando uma última homenagem
ao seu anterior patrono, um poema de lamentação fúnebre que se estende de fls. 29v.-31.
Observa-se, então, a transferência da qualidade de mecenas do cardeal para o seu irmão e
futuro cardeal D. Henrique. Sobre esta obra veja-se JOSÉ GOMeS BRáS, Contribuição para o
estudo do Humanismo em Portugal. Algumas considerações sobre a obra do humanista Jorge Coelho, (dis-
sertação de licenciatura em Ciências Histórico-Filosóficas apresentada à Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa), Lisboa, 1942 (texto dactilografado) – refira-se que o
texto da dissertação contém uma tradução do poema De patientia christiana (pp. 25-48).
Sobre o humanista vide AMÉRICO DA COSTA RAMALHO, “Coelho (Jorge)”, in AAVV, Enciclo-
pédia Luso-Brasileira de Cultura, Volume 5, Lisboa, editorial Verbo, s.d., col. 837; IDeM, Latim
Renascentista em Portugal, 2.ª edição, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian – Junta Nacio-
nal de Investigação Científica e Tecnológica, 1994 (1.ª edição de 1985), p. 127, n. 4; SeBAS-
TIãO TAVAReS De PINHO, “O poema Consecratio de Jorge Coelho e a origem da palavra
«lusíadas»”, in RAMALHO, AMÉRICO DA COSTA, et al., III Reunião Internacional de Camonistas.
Actas, Coimbra, Universidade de Coimbra, 1987, pp. 317-339, IDeM, “Dois epigramas de
Jorge Coelho dedicados a Francisco de Holanda”, in Boletim de Estudos Clássicos, 9, 1988, pp.
97-99; e IDeM, “Coelho (Jorge)”, in AAVV, Enciclopédia Verbo das Literaturas de Língua Portu-
guesa, Volume 1, Lisboa – São Paulo, editorial Verbo, 1995, cols. 1186-1187.

7 Agradecemos ao Paulo Tremoçeiro, responsável pela Divisão de Comunicação do
Arquivo Nacional da Torre do Tombo, todas as facilidades e a vital autorização de con-
sulta do processo original, depois de microfilmado e restaurado.

8 Sobre esta personalidade quase mítica de Quinhentos veja-se a recente biografia de 
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João Micas alias Joseph Naci, ou seja, ao serviço da importante
família sefardita de banqueiros-mercadores outrora ao serviço dos
reis de Portugal, os Mendes-Benveniste-Naci 9 –, o processo, pela
sua recuada cronologia, ainda no medrar da implantação perfeita e
inapelável da instituição inquisitorial 10, permite um raro – já que
poucos desta época foram publicados na íntegra – vislumbre da
processologia 11 de cariz civilista utilizada no esgrimir das posições
ju rídicas do promotor da Justiça e do procurador do réu, bem como
da acção determinada dos inquisidores que dele tomaram as rédeas,
em especial João de Melo. 12

Da sua natureza enquanto humanista – que na Bolsa de Comér-
cio de Antuérpia andava em trajos de leterado 13 –  não se pode duvidar,
autor que foi da primeira tradução castelhana do Canzoniere de Pe -
trarca que fez publicar em Veneza no ano de 1567 (editio princeps de
Veneza, 1470), depois de uma rica vida académica passada por Sala-
manca – bacharel em Medicina (1532) – e Lisboa, atingindo a licen-
tia em Medicina no ano de 1534, tendo nos finais desse mesmo ano
ganho a prestigiada cátedra de Artes, antes ocupada pelo famoso
bo tânico Garcia de Orta. Professor em Lisboa com salario regio 14 e li -
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ANDRÉe AeLION BROOkS, The woman who defied kings. The life and times of  Doña Gracia Nasi.
Jewish leader during the Renaissance, St. Paul (Massachussets), Paragon House, 2002.

9 No que diz respeito a esta importante família sefardita – integrante de peso no fa -
moso Consórcio da Pimenta – veja-se HeRMAN PRINS SALOMON e ARON DI LeONe

LeONI, "Mendes, Benveniste, de Luna, Micas, Nasci: The State of  the Art (1532-1558)", in
The Jewish Quarterly Review, 88, 3-4, 1998, pp. 135-211.

10 Sobre este período inicial veja-se, por todos, GIUSePPe MARCOCCI, I Custodi dell'Or-
todossia. Inquisizione e Chiesa nel Portogallo del Cinquecento, Roma, edizioni di Storia e Letera-
tura, 2004, maxime pp. 25-35.

11 Muito embora estejam ainda ausentes da nossa historiografia inquisitorial análises
quanto à processologia judicial no âmbito da historiografia do Direito.

12 Sobre esta importante figura veja-se ANA CRISTINA DA COSTA GOMeS, "Castro, João
de Melo e", in PROSPeRI, ADRIANO, (direcção de), op. cit., Volume 1, p. 304. 

13 Cf. infra fl. 7v.
14 Cf. Archivio di Stato di Venezia, Santo Uffizio, Processi, busta 159, fl. 245v. – declara-

ção de Duarte Gomes de 1-VIII-1555 – publicado por PIeR CeSARe IOLy ZORATTINI,
(edição de), Processi del S. Uffizio di Venezia contro Ebrei e Giudaizanti, Volume 1, Florença,
Leo S. Olschki, 1980, p. 230. 
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gado familiarmente a importantes membros do Consórcio da Pi -
menta (o irmão Guilherme Fernandes e o primo Diogo Camar go),
frequentou seguramente a corte de D. João III, tendo o acesso às
câmaras do Paço da Ribeira franqueado pelo arcebispo do Funchal
D. Martinho de Portugal 15, ligação privilegiada que o réu, de forma
tão eloquente quanto à ligação à casa real, não deixa de frisar na
única sessão de perguntas 16 a que foi sujeito por João de Melo antes
da precipitada fuga com rumo a Antuérpia. Fez parte de uma gera-
ção brilhante das nossas ciências e letras – mesmo que activos em
An tuérpia, Ferrara, Veneza ou Florença –, ao lado de Amato Lusi-
tano 17 (João Rodrigues de Castelo Branco), António Luís, Diogo
Pires ou Manuel Reinel e contou-se entre o número dos mais im -
por tantes círculos humanistas de Ferrara e Veneza.

Apenas anotado o percurso biográfico e o perfil intelectual veja-
mos o arrolamento dos bens que deixou na sua fuga ao Tribunal do
Santo Ofício, depois do terceiro auto-da-fé na Ribeira de Lisboa em
Outubro de 1542, da denúncia da sua escrava negra 18 e do seu pró-
prio interrogatório 19 a 7-XI-1542 frente a João de Melo, nas suas
pou sadas. em 10-XI-1542, apenas três dias depois da sessão de per-
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15 Filho do bispo de Évora D. Afonso de Portugal e irmão do 1.º conde de Vimioso,
D. Francisco de Portugal. embaixador em Roma em 1525, foi pelo papa depois nomeado
núncio e embaixador junto de D. João III com poderes de legado a latere. em 1532 voltou
a Roma e erigindo-se em metrópole a igreja do Funchal, foi D. Martinho de Portugal
nomeado arcebispo dela e posteriormente eleito bispo do Algarve, nunca confirmado
dado que faleceu em 1547. Vide CHARLeS-MARTIAL De WITTe, Les bules d'érection de la pro-
vince ecclésiastique de Funchal, Separata do Arquivo Histórico da Madeira, 1964.

16 Cf. infra fls. 14-16 (7-XI-1542).
17 Sobre Amato Lusitano, e no âmbito cultural afim do humanista Duarte Gomes,

veja-se o estudo prenhe de novidades biográficas de ANTóNIO MANUeL LOPeS ANDRADe,
"Ciência, Negócio e Religião: Amato Lusitano em Antuérpia", in CASTRO, INêS De ORNe-
LAS e, e ANASTáCIO, VANDA, (direcção conjunta de), Revisitar os saberes. Referências clássicas na
cultura portuguesa do Renascimento à Época Moderna, Lisboa, Centro de estudos Clássicos da
Faculdade de Letras de Lisboa, 2010, pp. 9-49.

18 Cf. infra fls. 16v.-17 (s.d.).
19 Cf. infra fls. 14-16.
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guntas, foram logo arrolados os bens [A.001-162] deixados pelo
hu  manista, a mando do citado inquisidor, por Diogo Travaços e
Aires Botelho, respectivamente notário e meirinho da Inquisição,
sendo presente o seu pai – que deles ficou depositário – e duas tes-
temunhas. 20 Dado que na sessão de perguntas dera João de Melo a
Duarte Gomes até ao dia seguinte de manhã como prazo para apre-
sentar sã e salva a sua escrava negra (por forma a corroborar as acu-
sações que fizera), não se entende bem qual o enquadramento legal
em se proceder ao arrolamento sumário e tão pronto dos seus bens.
Deixados nessa altura de se arrolar o conteúdo das arcas e cofres
fechados, mandou, a 16-I-1543 21, o inquisidor António de Lião que
se procedesse ao seu inventário [A.163-182], tomando-se, igual-
mente, testemunhos da ausência do réu22, mandado logo cumprido
no dia seguinte, sendo tudo, como o demais fato, entregue ao pai do
hu manista e a António Rodrigues, mercador. 23 Nas casas onde mo -
rara Duarte Gomes acharam os oficiais da Inquisição o licenciado
Fernão Peres, procurador da Casa do Cível e sua irmã Ana Rodri-
gues, mulher de Jorge Fernandes, que, por essa altura, aí teriam mo -
rada, isto é, havia o aluguer passado de mãos. Por fim, em 15-VI-
-1543 pedia o procurador de Duarte Gomes a António de Lião para
que se procedesse à avaliação dos bens, dado que com a dilação se
estava perdendo o dito fato – isto é, perdendo o seu valor –, ordenando
logo o inquisidor que se avaliase per pessoas que o emtendesem e a valia
delle fosse entregue as pessoas que do dito fato estauão emtregues [...]. 24 A 28-
-VI-1543 eram então avaliados [B.001-163] os seus bens – na casa
homde esta o fato – por João Dias partidor e avaliador da çidade, com
Fran cisco Rodrigues e o próprio notário da Inquisição, António
Rod rigues. 25 Portanto, mudados os objectos de lugar, da sua arru-
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20 Cf. infra fls. 18-21.
21 Cf. infra fl. 22v.
22 Cf. infra fls. 2-2v. 
23 Cf. infra fls. 24-24v.
24 Cf. infra fl. 10v.
25 Cf. infra fls. 32-36v e fl. 37.
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mação original no primeiro arrolamento, não nos dá naturalmente
conta o segundo, sendo de sublinhar que no processo da avaliação
fi caram alguns itens agrupados.

esse primeiro inventário e suas alusões tópicas, junto com algu-
mas referências espaciais disseminadas nos autos, contribuem para
a caracterização (e reconstituição que aqui ensaiamos) dos interiores
e ameublement da residência de um humanista e lente universitário
numa das ruas mais importantes da Lisboa quinhentista – a Rua
Nova dos Mercadores, ou dos Ferros –, pegada ao complexo pala-
ciano da Ribeira, Casa da índia e Armazéns da Guiné e Mina, mo -
rada da família real. Tal inventário oferece-nos, assim, uma imagem
interna daquilo de que temos ainda tão poucas informações, a casa
urbana que, se não nobre, pelo menos de um estrato intermédio 26,
embora nobres oficiais palatinos da corte nessa rua tivessem resi-
dência, dada a proximidade com o centro de poder, como também
vários livreiros, mas especialmente ricos mercadores e financeiros,
como os Welser, Fugger, Imhof  ou Affaitati, entre outros que nessa
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26 Vide VíTOR MANUeL PAVãO DOS SANTOS, A casa no Sul de Portugal na transição do século
XV para o século XVI, (dissertação de licenciatura em História apresentada à Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa), Lisboa, 1964 (texto dactilografado); MANUeL SíLVIO

CONDe, “Sobre a casa urbana do Centro e Sul de Portugal nos fins da Idade Média”, in
Arqueologia medieval, 5, 1997, pp. 243-266; LUíS MIGUeL DUARTe, “As Casas Urbanas”, in
SeRRãO, JOeL, e MARQUeS, A. H. OLIVeIRA, (direcção de), Nova História de Portugal, Volume
5 (Portugal do Renascimento à crise dinástica, coordenação de JOSÉ ALVeS DIAS), Lisboa, edito-
rial Presença, 1999, pp. 116-128; e FeRNANDA OLIVAL, “Os lugares e espaços do privado
nos grupos populares e intermédios”, in MATTOSO, JOSÉ, (direcção de), História da Vida
Privada em Portugal, Volume 2 (A Idade Moderna, coordenação de NUNO GONçALO MON-
TeIRO), Lisboa, Círculo de Leitores – Temas & Debates, 2011, pp. 244-275 (embora inci-
dindo pouco no século XVI). Veja-se igualmente JOãO JOSÉ ALVeS DIAS, Gente e espaços.
Em torno da população portuguesa na primeira metade do século XVI, Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian – Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica, 1996. Para os
ambientes e mobiliário veja-se BeRNARDO FeRRãO, Mobiliário Português. Dos Primórdios ao
Ma neirismo, Volume 2 (A Centúria de Quinhentos), Porto, Lello & Irmão – editores, 1990.
Para o caso italiano veja-se a obra recente de MARTA AJMAR-WOLLHeIM e FLORA DeNNIS,
(coordenação conjunta de), At Home in Renaissance Italy, (catálogo de exposição), Londres,
Victoria & Albert Museum, 2010. 
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rua faziam os seus negócios. Prolongando-se entre as freguesias de
São Julião e Madalena – onde, em hũu beco que vay do Poço de Fotea pera
a Rua Noua tinham lugar as casas do nosso humanista 27 –, a Rua
Nova dos Mercadores, famosa e temida em todas as partes no dizer de
João de Barros, com quarenta e cinco casas nas duas faces (de três e
quatro sobrados) e alugueres que atingiam mesmo os 100.000 rs. por
ano, erguia-se voltada para as varandas do paço real e para o bu lício
da Ribeira, sendo a principal rua de comércio e da alta finança da
Lisboa das Descobertas. 28 Possuímos hoje, a partir da identificação
certeira de Annemarie Jordan, uma vista quinhentista (ca. 1570-
-1590) desta rua lisboeta, larga panorâmica que nos chegou cortada
em duas telas, mas com o essencial da representação preservado,
onde se pode ver, quer a balaustrada de ferro que dava o nome à
rua, quer a azáfama das gentes de todas as condições, abundando
escravos negros com suas talhas às costas ou canastras à cabeça e
gente nobilitada a cavalo, por entre pessoas de muitas nações que aí
fazem comércio ou simplesmente conversam, sob o fundo da fiada
arquitectónica, com lógias – e suas tendas de comércio – pontuadas
pela colunata que sustem os sobrados superiores, donde assomam
senhoras curiosas e pendem, a secar, camisas e lençóis. 29
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27 Cf. infra fl. 16v. Referência à sua morada na Rua Nova dos Ferros encontra-se em
ibidem, fls. 18-21, na indicação (inicial e final) das testemunhas que presenciaram o auto de
arrolamento dos bens de Duarte Gomes em 10-XI-1542, sendo eles Simão Rodrigues,
boticário e Martim Rebelo, serigueiro (aquele que faz obra de seda, ou passamaneiro).

28 Sobre a Rua Nova e a freguesia da Madalena neste período veja-se ANTóNIO

BORGeS COeLHO, Ruas e Gentes na Lisboa Quinhentista, Lisboa, Caminho, 2006, pp. 63-65 e
pp. 67 e ss., respectivamente.

29 Veja-se ANNeMARIe JORDAN-GSCHWeND in JORDAN-GSCHWeND, ANNeMARIe, e
BeLTZ, JOHANNeS, Elfenbeine aus Ceylon. Luxusgüter für Katharina von Habsburg (1507-1578),
(catálogo de exposição), Zurique, Museum Rietberg, 2010, pp. 49-51 (ficha catalográfica
com respectivas imagens 10a e 10b, texto conjunto com kate Lowe). As pinturas perten-
ceram à colecção de Dante Gabriel Rossetti (1828-1882) na kelmscott Manor, hoje patri-
mónio da Society of  Antiquaries of  London.
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O que ficou de uma fuga apressada, assim se deverá considerar
o fato (algum até pronto a ser embarcado) que deixou o nosso le -
trado nas suas casas da Rua Nova e não se poderá estranhar a ausên-
cia de objectos preciosos (de entesouramento), mais facilmente
transportáveis, caso das jóias, pratas e vestidos e outros têxteis de
seda que certamente possuiria e terá levado consigo não obstante
deixar objectos, em particular móveis e têxteis, de certo valor. No
total ascende o móvel aí encontrado a 46.240 rs. (mais de 115 cruza-
dos), segundo a avaliação que poderá acusar de subvalorização. É
quantia considerável tendo em atenção que num ano (1545) o
tesoureiro do infante D. Luís, Rodrigo Homem, auferia 25.380 rs. 30

ou que um carpinteiro e mesmo um pedreiro de Lisboa, em 1552,
aufeririam cerca de 21.600 rs. por ano. 31 Na casa da Rua Nova vive-
riam, então, o humanista, sua mulher, seus filhos ainda pequenos,
sua tia Grácia da Costa 32, viúva de Vicente Lopes, a par de dois cria-
dos, Fernando, criado de Duarte Gomes e Susana, cristã-nova, bem
como Helena, escrava negra. 33 Levados pela mão escrutinadora e
em penhada do notário da Inquisição podemos, de alguma forma,
re construir 34 um percurso pelas várias divisões – as diversas casas –
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30 Cf. HUGO MIGUeL CReSPO, op. cit., p. 170, n. 30.
31 Cf. JOãO BRANDãO, Grandeza e Abastança de Lisboa em 1552, (edição, organização e

notas de JOSÉ DA FeLICIDADe ALVeS), Lisboa, Livros Horizonte, 1990, pp. 74-75.
32 Cf. infra fls. 3, 16v. e 24v. (neste último a propósito do conteúdo de um dos cofres,

o primeiro, que lhe pertenceria [A.163-172]) 
33 Cf. infra fls. 14v. e 16v.
34 Torna-se difícil, pela ausência de indicações, separar a primeira da segunda casas.

Nessas divisões, com várias janelas (indicadas pela presença de corrediças, ou cortinas), fica-
ria, pensamos, o humanista, sua mulher, filhos (algumas alcofas) e o criado Fernando
(almadraque do criado), estes últimos já na segunda divisão [A.001-093]; na terceira fica-
riam a tia Grácia da Costa e a criada cristã-nova Susana [A.094-105]; na quarta dorme a
escrava, dado que é aí que se encontra a sua cama [A.106-108]; e da quarta para a quinta
entra-se no studiolum (pano d’armar, livros, escritório, barril de tinta, guardaportas) que é
uma grande câmara de recepção (com várias cadeiras e coxins sobre esteiras) [A.109-162].
Iniciando-se o percurso do inventariante a partir da câmara de dormir, desenvolve-se ele –
tudo leva a crer – até à sala das cadeiras, lugar de recepção e primeiro espaço da casa do
humanista que, à semelhança do que acontece nos espaços de morada no Renascimento, 
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e descobrir-lhe a disposição dos objectos, pelas marginalia que no
arrolamento foi apondo. 

Nas duas primeiras divisões dormem Duarte Gomes, sua mu -
lher, seus filhos pequenos e o criado, decerto em espaços separados,
pela marcação oferecida pelo colocar de esteiras e tapetes de nó e
por corrediças (cortinas, de cama, mas não só). Na casa primeira pon -
tua um leito flamengo de madeira de carvalho 35 com todos os ele-
mentos têxteis da cama (cubricama, cobertor, lençóis, colchões, fro-
nhas e suas almofadas de penas) 36, ascendendo tudo a 5.070 rs.
Nessa câmara de dormir, de uma parte, vemos uma alcatifa baixa de
Castela 37 com duas rosas, portanto, não muito grande (ca. 3,5x2m) 38

e, da outra, duas esteiras de junco 39, de provável fabrico nacional.
este tapete castelhano de nó simples e felpa de lã (groseira no dizer
do avaliador), apresentava uma interpretação ibérica da decoração
típica de fabrico turco otomano, os chamados «Holbein de grandes
motivos», dado que foi na pintura de Hans Holbein, o Jovem que pri-
meiro se detectaram. O campo seria formado por duas estrelas
(rosas ou rodas como surgem nos documentos portugueses da
época) inscritas em octógonos e delimitadas por quadrados, tendo a

597

O PROCeSSO DA INQUISIçãO De LISBOA CONTRA DUARTe GOMeS ALIAS SALOMãO USQUe...

de senvolve-se de enfilade, separadas as câmaras por vãos cobertos de paramentos têxteis
(cortinas, guardaportas, etc.). A reconstituição dos interiores fez-se com base num critério
de proximidade entre objectos e suas funções. Procuramos relacionar todas as entradas do
primeiro com o segundo arrolamento (fomos bem sucedidos na quase totalidade) por
forma a podermos ter uma ideia das somas investidas em cada uma das divisões, confir-
mando as suas funções.

35 Cf. [A.001 e 008=B.001]. Arrolado como de bordos, ou seja, madeira de bordo (car-
valho). Seria provavelmente de madeira entalhada, pese embora toda a sua decoração
assentar no uso dos têxteis. Sobre o leito veja-se BeRNARDO FeRRãO, op. cit., pp. 71-105.

36 Cf. [A.002-007=B.002-007]. Sobre a produção e consumo de têxteis para decora-
ção interior no século XVI vide NATALIe ROTHSTeIN e SANTINA M. LeVey, “Furnishings c.
1500-1780”, in JeNkINS, DAVID, (direcção de), The Cambridge History of  Western Textiles,
Volume 1, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, pp. 631-658, maxime pp. 634-641.

37 Cf. [A.012=B.011].
38 Surge averbada como tendo quinze palmos, que tomamos como palmos quadrados

(=0,48m2), o que daria 7,26m2, ou seja, uma superfície de ca. 3,50x2m.
39 Cf. [A.018-019=B.59].
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cercadura provavelmente uma inscrição pseudocúfica a toda a
volta. 40 O valor atribuído – 1.000 rs. – pouco contrasta com o de al -
gu mas alcatifas de D. Teodósio I, também de produção castelhana,
avaliadas umas entre 500 rs. e 1.500 rs. e atingindo as maiores – com
muitas rodas – por vezes mais de 3.000 rs. 41

Junto à cama – separada do restante aposento por uma corrediça
de sarja vermelha42 –, estão quatro grandes e valiosos cofres (três
flamengos grandes e um francês) 43, avaliados em 3.200 rs., um
outro de mão mais pequeno 44 e uma arca grande com fechadura. 45 Já
depois do espaço delimitado pela corrediça e pontuado por uma
janela da rua – coberta por uma toalha 46 –, estão objectos ligados
ao corpo e à higiene do casal: três toalhas 47, um espelho com seu
esparavel (sobrecéu ou pavilhão) pequenino 48, um leito entrouxado em
hũa sarapilheira 49, um cesto grande dependurado 50, uma caixa de
cedro 51 coberta por um bancal 52 – onde se guardam nove guardana-
pos de mão 53, duas camisas de mulher 54, uma alcofinha do Algarve
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40 Veja-se JeSSICA HALLeTT, “estrelas e Rodas”, in HALLeTT, JeSSICA, e PeReIRA,
TeReSA PACHeCO, (comissariado conjunto de), O tapete oriental em Portugal. Tapete e pintura
séculos XV-XVIII, (catálogo de exposição), Lisboa, Ministério da Cultura – Instituto dos
Museus e da Conservação – Museu Nacional de Arte Antiga, 2007, pp. 55-62.

41 Cf. Biblioteca D. Manuel II, Res. Ms. 18, fl. 45.
42 Cf. [A.013]
43 Cf. [A.009=B.008] e [A.024=B.151].
44 Cf. [A.010=B.009].
45 Cf. [A.025=B.069]. Faria a função de assento nesta primeira casa, já que junto aos

leitos era muito comum a presença de uma cadeira – vide BeRNARDO FeRRãO, op. cit., p. 127.
46 Cf. [A.021=B.152].
47 Cf. [A.015-A.016].
48 Cf. [A.020=B.075]. Cf. RAPHAeL BLUTeAU, Vocabulario portuguez e latino [...], Volume

3, Coimbra, no Real Collegio das Artes da Companhia de Jesu, 1713, pp. 258-259 (esparavel).
49 Cf. [A.023=B.072].
50 Cf. [A.022=B.067].
51 Cf. [A.026=B.092].
52 Cf. [A.040].
53 Cf. [A.029=B.096].
54 Cf. [A.030=B.097].
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com panos da índia 55, uma corrediça de pano da tera 56 ou uma panela
de estremoz 57 e três aredomas de vidro 58 – junto a uma condesa
(cesto) com guardanapos 59, bem como um lavatório e seu bacio
grande de estanho 60 e duas toalhas d’alimpar as mãos. 61 em tal espaço
dedicado ao aprumo do corpo sobressai o espelho que, avaliado
num cruzado d’ouro – 400 rs. – deverá ser um precioso objecto
talvez mesmo de vidro cristalino, como quatro espelhos, avaliados em
300 rs. cada, que surgem no inventário de D. Teodósio I. 62

Um segundo espaço, ligado ao anterior, parece estar centrado
em duas áreas de repouso, com um enxergão 63 e roupa de cama
associada – cobertor de papa 64, almofadas de penas 65, lençol 66 e
uma meia cubricama de Tournay 67 – certamente para uso de um dos
filhos do casal e o almadraque de trez listrado do criado 68, mas também
a espaço de alimentação, onde pontua um cofrinho 69, um escabelo 70 e
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55 Cf. [A.028=B.095].
56 Cf. [A.131=B.098].
57 Provavelmente uma peça de barro não vidrado de paredes finas, de forma quase 

es fé rica ou cilíndrica em que o diâmetro maior é no bojo, sendo menor na borda. Como
de coração poderia ter aplicação de mica, ser brunida ou ter aplicada uma leve aguada 
na su per fície exterior. Vide RAPHAeL BLUTeAU, Vocabulario portuguez e latino [...], Volume 6,
p. 222.

58 Cf. [A.037-038=B.102]. Redomas, ou aredomas eram frascos bojudos de gar-
galo comprido e estreito – cf. RAPHAeL BLUTeAU, Vocabulario portuguez e latino [...], Volu-
me 7, p. 174.

59 Cf. [A.017=B.025].
60 Cf. [A.042-043=B.032].
61 Cf. [A.044].
62 Cf. Biblioteca D. Manuel II, Res. Ms. 18, fl. 100v.
63 Cf. [A.048=B.148].
64 Cf. [A.059=B.140].
65 Cf. [A.058=B.141].
66 Cf. [A.060=B.139].
67 Cf. [A.061=B.138].
68 Cf. [A.062=B.137].
69 Cf. [A.053=B.145].
70 Cf. [A.053=B.145].

Pag 587-688:Pagina 1-28.qxd  14-05-2012  22:36  Page 599



uma mesa d’engonços. 71 Nela pousam, talvez, o tabuleiro 72, a caixa pe -
quena de ter pão 73, a gamela grande do pão 74, o frasco de estanho 75,
os dois castiçais 76, três gamelas (duas pequenas e uma grande) 77 e
dois pichéis da Flandres para beber 78, que junto a ela surgem arro-
lados. Dormiriam aí, junto com mais uma criança – em outra alcofa
do Algarue 79 – um dos filhos moços do humanista e o criado Fer-
nando. e aí se encontravam uma boceta com óculos 80 e uma balança
de pesar ouro 81 – ou seda, conforme o segundo arrolamento –, mas
tanto um como outro parecem estar mais ligados ao nosso letrado e
aos seus afazeres de mercador, já que o precioso retrós de seda é
ven dido a peso, à onça. É também esta segunda casa um lugar de
pre paração e consumo de alimentos, em espaço desenhado por
duas esteiras de junco 82 e iluminado por três candeeiros de ferro 83,
onde se prepara de comer na caldeira 84 e se faz uso de dois caldei-
rões (um de cobre) 85, um tacho de cobre 86, umas grelhas 87, uma
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71 Cf. [A.046=B.033]. Sobre a mesa d’engonços, ou de gonzos – tinham quatro pernas
fomando dois conjuntos articulados em aspa, independentes do tampo (tabuleiro), quer
inteiro, quer dividido em dois volantes, através de dobradiças ou bisagras – veja-se BeR-
NARDO FeRRãO, op. cit., pp. 268 e ss.

72 Cf. [A.047=B.149].
73 Cf. [A.045=B.150].
74 Cf. [A.049].
75 Cf. [A.065=B.119].
76 Cf. [A.068=B.036].
77 Cf. [A.064] e [A.088-89].
78 Cf. [A.066-067].
79 Cf. [A.069=B.133].
80 Cf. [A.070=B.135].
81 Cf. [A.071=B.134]. A sua diferença deveria ser apenas quanto às dimensões dos

pratos, um pouco maiores nas de pesar seda.
82 Cf. [A.082=B.129].
83 Cf. [A.086=B.132].
84 Cf. [A.050=B.147].
85 Cf. [A.083=B.014] (cobre) e [A.091=B.038].
86 Cf. [A.090=B.037].
87 Cf. [A.087=B.132].
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talha pe quena 88 e um tenor 89 (medida indiana), os dois com azeite. e
numa grande caixa 90 (caixão) de madeira vão metidos os peches [isto é,
os pi chéis para beber] e outras meudezas, que não se terão avaliado
porque quase insignificantes. A preparação alimentar devia fazer-se
junto aos fogões de sala, as lareiras, cujo expulsar de fumos vemos
nas chaminés que pontuam as casas da Rua Nova na já referida pin-
tura quinhentista.

Na terceira câmara pousam a tia viúva Grácia e a criada cristã-
-nova Susana, cujo acesso se faz por um reposteiro 91 e que é cons-
tituída pelas camas, um tapete d’Africa 92 – talvez uma esteira de rico
en trançado de fibras vegetais – e um arquibanco comprido 93 (que,
com duas fechaduras, faz também de arca) coberto por um bancal 94

de verdures onde, esquecido, ficou um sainho preto. 95 Se a primeira
repousa sobre dois colchões 96 com sua cubricama 97 de verdures –

por tanto outra pequena tapeçaria de carácter vegetalista de produ-
ção francesa ou flamenga –, lençóis de linho 98 e uma almofada com
suas fronhas 99, já Susana dormirá no almadraque (colchão grosso em
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88 Cf. [A.084=B.130].
89 Cf. [A.085=B.131].
90 Cf. [A.093=B.118].
91 Cf. [A.101=B.029].
92 Cf. [A.102=B.088].
93 Cf. [A.103=B.089]. Sobre o arquibanco, ou arca com espaldar, portanto móvel de

conter e de assento vide BeRNARDO FeRRãO, op. cit., pp. 171 e ss.
94 Cf. [A.104=B.070].
95 Cf. [A.105=B.090].
96 Cf. [A.094=B.084].
97 Cf. [A.100=B.083]. Sobre a produção (França e Países Baixos) e consumo destas

pequenas tapeçarias de cobrir arcas e bancos (bancais), ditas de verdures (vide supra n. 94) para
o século XVI, veja-se eDITH STANDeN e JeNNIFeR WeARDeN, “early modern tapestries
and carpets, c. 1500-1780”, in JeNkINS, DAVID, (direcção de), op. cit., Volume 1, pp. 597-
-630; e THOMAS P. CAMPBeLL, Tapestry in the Renaissance. Art and Magnificence, (catálogo de
exposição), Londres-New Haven, yale University Press, 2002.

98 Cf. [A.098=B.085].
99 Cf. [A.097=B.087].
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que os criados mas baxos dormem) 100 com seu meio-travesseiro. 101 Na
quarta casa, junto a um valioso cofre redondo de chapas flamengo 102

(1.000 rs.) e a um saco de lã 103, dorme a escrava Helena – com bas-
tante dignidade, diga-se – na cama da negra, dado que mesmo sendo
velhos os seus têxteis, foram avaliados em 200 rs. 104

A quinta câmara – sala de recepção e casa das cadeiras (vide infra) –
é pontuada, no acesso às restantes que compõem o espaço (mais)
pri vado através de guardaportas, pelo studiolo do humanista e é o
pró prio notário que nos indica que aí entramos no Estudo. 105 Um es -
cri tório pequenino de carvalho 106, um barril 107 de couro com tinta e os
cinquenta e oito livros 108 que deixou ficar, marcam o espaço de dicado
às ciências ou às letras (poesia) e à actividade mercantil e fi nanceira,
ricamente enquadrado por um pano d'armar de feguras (1.800 rs.) 109,
duas guardaportas (1.600 rs.) 110 do mesmo e um reposteiro 111, tapeça-
rias das quais infelizmente ficamos sem saber a iconografia. Aí guar-
daria os simples e drogas necessários às curas que, como físico que era,
administrava a quem o procurasse, contando-se nesse número de
substâncias, talvez, raras pedras de bezoar, almíscar ou benjoim de
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100 Cf. [A.095=B.060]. Cf. RAPHAeL BLUTeAU, Vocabulario portuguez e latino [...],
Volume 1, p. 267.

101 Cf. [A.096=B.086].
102 Cf. [A.106=B.024].
103 Cf. [A.107=B.077].
104 Cf. [A.108=B.091].
105 Cf. infra fl. 20 in margine sinistra. Vide infra discussão sobre scrittoi e studioli.
106 Cf. [A.130=B.106].
107 Cf. [A.114=B.078].
108 Cf. [A.109=B.073]. Vide infra discussão sobre os seus livros.
109 Cf. [A.110=B.063]. Poderiam ser de temática mitológica ou, muito provavelmente,

literária, caso dos Trionfi de Petrarca, dado os interesses humanísticos de Duarte Gomes e
o natural ou espectável desinteresse por temática religiosa cristã. Sobre a produção e con-
sumo de tapeçaria no século XVI, mesmo que concentrando-se em encomendas princi-
pescas e aristocráticas veja-se THOMAS P. CAMPBeLL, op. cit., passim.

110 Cf. [A.111=B.064].
111 Cf. [A.112=B.065]. 
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bo ninas vindos do Oriente a par (não o podemos garantir) de al -
guma pequena recolha de anticaglie, moedas e gemas. Mas não deixa
de ser curioso que junto à escrivaninha e da campainha 112, e onde fica-
ram esquecidos um pelotinho de chamalote 113 e um cinto 114 de Duarte
Gomes, se contem cinco porcelanas da Jndia 115, portanto muito pro-
vavelmente pequenas peças de azul e branco do reinado Jiajing (1522-
-1566), mesmo que avaliadas em apenas 100 rs. 116 De resto, serão
mesmo comparáveis no modesto valor, por exemplo, às certamente
mais delicadas quatro escudelas pequenas pintadas de persolana (240
rs.), a cinco Alguidarinhos de persolana de feicam de pucaro (300 rs.), ou
aos vinte e sete alguidarinhos de persolana feicam de bocados e biquos ava-
liados, cada um, em 60 rs., que a duquesa D. Beatriz de Lencastre,
segunda mulher de D. Teodósio I tinha na sua preciosa Casa dos
Vidros e Porcelanas no Paço de Vila Viçosa em 1563. 117

Comunica, então, este Estudo com o espaço de tomar visitas,
como as onze cadeiras d’espaldas pintadas (1.400 rs.) 118 e duas velhas
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112 Cf. [A.128].
113 Cf. [A.131=B.107].
114 Cf. [A.132].
115 Cf. [A.127=B.104].
116 Sobre o intenso comércio de porcelana da China no Portugal de Quinhentos veja-

se, por todos, MARIA ANTóNIA PINTO De MATOS, “Porcelana Chinesa. De presente régio
a produto comercial”, in MATOS, MARIA ANTóNIA PINTO De, et al., (comissariado científico
conjunto de), Caminhos da Porcelana. Dinastias Ming e Qing, (catálogo de exposição), Lisboa,
Fundação Oriente, 1998, pp. 93-108, maxime pp. 93-101.

117 Cf. Biblioteca D. Manuel II, Res. Ms. 18, fls. 46v.-47 e fl. 76.
118 Cf. [A.122=B.012]. No segundo arrolamento falta uma das cadeiras. Seriam por-

tanto cadeiras de assento e costo que, embora de uso conforme a preeminência do indiví-
duo que delas fizesse uso – e lembremos que sentar em cadeiras na corte é privilégio
conferi do a poucos – estava disseminado o bastante por quase todas as categoriais sociais
para ser tema de nota preparatória a se levar a Cortes em 1535: [...] naão ha pesoa de estado e
cõdição que seja que as naão tenha em sua casa ho que parece muy desonesto. – cf. BeRNARDO

FeRRãO, op. cit., p. 111. O valor aqui atribuído não se distancia muito dos 300 rs. por ca -
deira de espaldas em que foram avaliadas as vinte e seis que se encontraram no Paço de
Lis boa por morte de D. Teodósio I –  cf. IDeM, ibidem, p. 121. 
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cadeiras rasas (120 rs.) 119, portanto sem espaldar, deixam entender, a
indicar largo espaço feito de convivialidades, não faltando um gine-
ceu, marcado por dois coxins sobre uma esteira 120, onde as mulheres
da casa se dedicam a fazer bordados, em almofadas de laurar 121,
zelando pela criança de leite que aí dorme no berço 122, aconchegada
pelo cobertor de Paris e recheo d’almofadinha. 123 É também este um
lugar de preparação (posto que a cozinha estivesse apartada) e con-
sumo de alimentos, pontuados por uma janela coberta de pano da
Jndia e por um vão cego tapado com pano de cantareira, portanto o
poial, onde repousam, frescos e protegidos, os cântaros, como pode-
mos ver em alguma da nossa pintura de Quinhentos. 124 Aí abundam
os trastes de cozinha: dois braseiros (um grande de ferro 125 e outro
de latão 126), um caldeirão grande 127, dois tachos 128, um de cobre, cin -
co alguidares vidrados de verde (quatro pequenos e um grande) 129,
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119 Cf. [A.123=B.013]. No primeiro arrolamento são descritas como sendo cadeiras
mochas. este enigmático termo, que Bluteau não regista, anda a par, na descrição textual de
cadeiras rasas, em contraste com direitas. Segundo BeRNARDO FeRRãO, op. cit. p. 118, essa
diferença centrar-se-ia na forma das pernas, as mochas de forma tronco-piramidal e as direi-
tas aprumadas.

120 Cf. [A.121=B.061]. Não surge, portanto, o estrado, como lugar reservado às
mulheres, sendo aqui substituído pela esteira. Para a caracterização do estrado e sua função
social e simbólica veja-se CeLINA BASTOS, “Da utilidade do tapete»: objecto e imagem.
Séculos XVI e XVII”, in HALLeTT, JeSSICA, e PeReIRA, TeReSA PACHeCO, (comissariado
conjunto de), O tapete oriental em Portugal. Tapete e pintura séculos XV-XVIII, [...], pp. 151-160.

121 Cf. [A.126=B.081].
122 Cf. [A.118=B.026]. Avaliado em 250 rs. Sobre a forma dos berços vide BeRNARDO

FeRRãO, op. cit., pp. 101-102.
123 Cf. [A.119-120=B.028].
124 Cf. [A.124-125=B.117]. Cf. RAPHAeL BLUTeAU, Vocabulario portuguez e latino [...],

Volume 2, p. 110 (cantareira). Sobre este nicho veja-se BeRNARDO FeRRãO, op. cit., p. 53.
125 Cf. [A.149=B.051].
126 Cf. [A.141=B.044].
127 Cf. [A.144].
128 Cf. [A.134=B.037] (cobre) e [A.145=B.048].
129 Cf. [A.133=B.071]. No primeiro arrolamento vão descritos como apenas quatro,

dois grandes e dois pequenos.
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um almofariz 130, um graal de pedra 131, e várias gamelas, bacios e pi -
chéis de latão, alguns de origem flamenga. 132 Servem-se as iguarias
em duas mesas d’engonços com seus pees 133, certamente colocadas sobre a
al catifa 134 – talvez turca – sendo a bacia de água-às-mãos e todas as
peças de uso à mesa feitas de estanho 135 como também de estanho
é um lauatorio da Flandres 136 e uma albarrada (vaso com asas para
flores). 137 Sobre as mesas pousam, talvez, os seis castiçais d’arame
(bronze) 138 e junto delas servem uns almarios de Frandes fechados 139 e
qua tro arcas de madeira 140, uma pequena. Iluminam o espaço uma
tocha de cera 141 e dois candeeiros de ferro 142, alimentados com o
azeite que se guarda em quatro potes. 143

Dos cofres fechados, certamente pequenos e que já não se pu -
de ram levar na fuga, inventariou-se o conteúdo, como se disse, a 17-
-I-1543. No primeiro – [A.163-172=B.154-163] – encontraram-se
dez peças de roupa de mulher no alto valor de 4.340 rs., que o pai
do humanista disse prontamente serem de Grácia da Costa. No se -
gundo – [A.173-181=B.015-023] –, de entre roupa e têxteis de
cama, sobressaem uma caixa de marmelada ou três panelas (vasilhas
de barro) de conserva 144 e, claro, cinco porçelanas de Pisa avaliadas
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130 Cf. [A.136=B.041].
131 Cf. [A.151=B.054].
132 Cf. [A.137=B.042], [A.140] e [A.146=B.050].
133 Cf. [A.150=B.052].
134 Cf. [A.153=B.112].
135 Cf. [A.142=B.045].
136 Cf. [A.147=B.049].
137 Cf. [A.143=B.46]. Cf. RAPHAeL BLUTeAU, Vocabulario portuguez e latino [...], Vo-

lume 1, p. 212.
138 Cf. [A.135=B.040] (dois) e [A.139=B.108] (quatro).
139 Cf. [A.148=B.109]. Presença digna de registo, dada a raridade – vide BeRNARDO

FeRRãO, op. cit., p. 70.
140 Cf. [A.155=B.066].
141 Cf. [A.156-B.027].
142 Cf. [A.161-162=B.116].
143 Cf. [A.157=B.111].
144 Cf. [A.181-182=B.023].
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em 150 rs. 145 Trata-se, com certeza, de pequenas peças decorativas 146

em cerâmica esmaltada a branco de estanho, talvez mesmo majólica
dec orata alla porcellana (dada a referência a porçelana, sinónimo por
então também de frasco precioso), servindo-nos de pouco a refe -
rên cia a Pisa, já que, à semelhança de outras grandes cidades italia-
nas, era um centro distribuidor destas matérias, mesmo que a pro -
du ção se fizesse noutras localidades da Toscana (Siena, Cafaggiolo,
Montelupo, empoli), que não Pisa. Quanto ao seu aparente modes -
to valor tenha-se em atenção que neste período, como nos informa
Richard Goldthwaite 147, maiolica was hardly a luxury object, e isto
mesmo se pode ver quando Clarice Strozzi de’ Medici, em 1517, ao
adquirir um serviço de mesa com oitenta e quatro peças 148, custam
elas cerca de quinze ducados (uns quinze cruzados, ou 2.000 rs.) 149,
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145 Cf. [A.175=B.017]. Sobre o consumo de tais matérias cerâmicas em Portugal é
fun damental o contributo recente da arqueologia – vide PAULO DóRDIO, RICARDO TeI-
XeIRA e ANABeLA Sá, “Faianças do Porto e Gaia. O recente contributo da arqueologia”, in
LúCIA ALMeIDA MATOS, et al., Itinerário da Faiança do Porto e Gaia, Lisboa – Porto, Instituto
Português de Museus – Museu Nacional de Soares dos Reis, 2001, maxime p. 122-129 e
ALeXANDRA CURVeLO e ALeXANDRe PAIS, “ecos do Norte e do Levante. Tavira na inter-
cepção de rotas comerciais e artísticas nos séculos XV-XVIII”, in JORGe QUeIROZ e RITA

MANTeIGAS (coordenação conjunta de), Tavira, patrimónios do mar (catálogo de exposição),
Tavira, Museu Municipal de Tavira – Palácio da Galera, 2008, pp. 94-105.

146 Dada a alta especialização nestas localidades da Toscana em produção de objectos
de botica, podemos pensar tratar-se estas cinco cerâmicas de peças associadas à prática
médica e farmacêutica, dada a profissão de Duarte Gomes.

147 Referimo-nos ao seu importante estudo sobre os aspectos económicos e sociais
ligados ao consumo de majólica no Renascimento italiano – cf. RICHARD A. GOLDTH-
WAITe, “The economic and Social World of  Italian Renaissance Maiolica”, in Renaissance
Quarterly, 42, 1, 1984, pp. 1-32, ref. p. 20. Apenas mais tarde se transformam as majólicas
em objectos a exibir, quando produzidas por artistas de calibre – vide FILIPPO TReVISANI,
(direcção de), Le Ceramiche dei Duchi d'Este. Dalla Guardaroba al collezionismo, (catálogo de
exposição), Milão, Federico Motta editore, 2000.

148 Cf. MARCO SPALLANZANI, “Un ‘fornimento’ di maioliche di Montelupo per Clarice
Strozzi de ‘Medici’”, in Faenza, 70, 1984, pp. 381-387. Sobre a questão dos preços veja-se
Richard A. GOLDTHWAITe, op. cit., pp. 20 e ss.

149 em procedimento não isento de problemas ou distorções provocados pelas subs-
tanciais diferenças na economia italiana e portuguesa de Quinhentos, fizemos equivaler
aproximadamente um ducato d’oro (3,44g de ouro a 24ql.) a um cruzado de ouro português
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portanto cada peça de majólica tem de valor médio 71 rs., cerca do
dobro do valor medial atribuído às do nosso humanista (30 rs.), sem
dúvida por se tratar de peças pequenas que, em número de cinco,
estavam protegidas num cofre de chapas flamengo por entre roupas.

Aspectos a sublinhar são, portanto, quer o alto grau de atenção
à higiene e cuidado do corpo – de resto apanágio das comunidades
sefarditas de então –, como o grande número de peças de mobiliá-
rio, em particular as cadeiras que apresenta – desde logo pintadas,
talvez copiando na policromia os embutidos e marchetados mouris-
cos das cadeiras mais valiosas e d’estado –, a presença de armários
(um raro testemunho) e, claro, a origem flamenga e mesmo francesa
de muitos dos móveis, em particular os de conter, que poderiam ser
adquiridos através das redes comerciais do mercador e humanista
mas, também, facilmente comprados em grandes e pequenas feiras
nacionais. A ausência mais notória são os guadamecis – grandes
paramentos de couro lavrado, folheado a prata ou ouro e enverni-
zado – mas, dado o seu uso apenas nos meses de Verão e em dias
de calor, fica plenamente justificado o seu não aparecimento, tendo
em conta que o trabalho dos couros era um dos métiers das comuni-
dades mouriscas, sim, mas também judaicas. 150 Do cômputo geral
ressalta um rico ameublement à altura do lente de prima de Artes da
Uni versidade de Lisboa, médico e mercador.

enquanto agente comercial dos Benveniste – família encabe-
çada até 1535 por Francisco Mendes de quem D. João III dizia ser
[...] hũu dos mays principaes e mais groso e abastante mercador que aguora se
sabe nestas partes [...] 151 –, Duarte Gomes, mercador e físico, seria ver-
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(3,56g de ouro a 22,12ql.). Para o cruzado de ouro veja-se JOãO JOSÉ ALVeS DIAS, “A
Moeda”, in SeRRãO, JOeL, e MARQUeS, A. H. OLIVeIRA, (direcção de), Nova História de Por-
tugal, Volume 5, [...], pp. 254-276.

150 Sobre os guadamecis veja-se JOSÉ-MARíA MADUReLL I MARIMóN, El antiguo arte del
guadameci y sus artifices, Vich, Colomer Munmany, 1973.

151 Cf. DGARQ/ANTT, Corpo Cronológico, Parte I, Maço 49, Documento 87 (leitura
nossa) – arquétipo de missiva de D. João III a Carlos V com o pedido de protecção a dar 
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sado o bastante nas matérias (simples e drogas e naturalia mirabilia) e
objectos preciosos (artificialia exotica) que por então acorriam à capi-
tal, também muito por intermédio da família sua patrona com larga
rede comercial estabelecida no Oriente. Desse intenso comércio, de
pe quenos objectos decorativos, exóticos e raros sim, mas relativa-
mente pouco dispendiosos alguns, como se tem vindo recentemen -
te a verificar, ficou-nos registo no inventário, para além de diversos
têxteis, de um abano da índia 152 (pousado na segunda câmara), ava-
liado em apenas 40 rs., mas diga-se que, mesmo na guarda-roupa de
D. Teodósio I, encontramos em 1563, um pemtem de marfim da Jndia,
pintado de vermelho, verde e amarelo, avaliado somente em 100 rs. 153

Não se trata, é claro, no caso do abano, de objecto sumptuoso, como
os belíssimos e impressionantes leques desdobráveis, de folhas em
marfim finíssimo e cabos ricamente entalhados produzidos de
forma restrita em atelier cingalês afecto à corte do rei de kotte, rece -
bi dos como oferta diplomática uns, encomendados outros, colec-
cionados vários e oferecidos alguns a membros da sua família e
entourage por D. Catarina de áustria, tal como pela mão de Annema-
rie Jordan foram, recentemente, dados a conhecer em profundi-
dade. 154 Também se não deixa confundir com objectos de grande
valor como a taça de chifre de rinoceronte que o aventureiro e merca-
dor cristão-novo português álvaro Mendes oferecera a Cosimo I
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pelo imperador a Diogo Mendes, irmão de Francisco Mendes, datado de 28-VIII-1532 –
publicado por HeRMAN PRINS SALOMON e ARON DI LeONe LeONI, op. cit., pp. 182-183
(Doc. 3).

152 Cf. [A.160=B.113]. Refira-se que longe de pensarmos numa vulgarização tão pre-
coce deste tipo de objectos, teremos de enfatizar o acesso privilegiado de agentes comer-
ciais tão bem posicionados como o nosso Duarte Gomes para os poder possuir.

153 Cf. Biblioteca D. Manuel II, Res. Ms. 18, fl. 191v. Cf. RAPHAeL BLUTeAU, Vocabula-
rio portuguez e latino [...], Volume 6, p. 403.

154 ANNeMARIe JORDAN-GSCHWeND in JORDAN-GSCHWeND, ANNeMARIe, e BeLTZ,
JOHANNeS, Elfenbeine aus Ceylon. Luxusgüter für Katharina von Habsburg (1507-1578), [...], pp.
53-95. De sublinhar o carácter excepcional desta exposição, dado que conseguiu o extraor-
dinário feito de reunir num único espaço tantas obras de marfim que, por imperativos res-
tritivos de conservação, raramente se fazem ver senão no seu próprio espaço museológico.
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de’ Medici como sendo feita de unicórnio, matéria preciosíssima de
alto valor económico e, como se supunha então, também medicinal:
Quella tazza, che fu presentata à questi giorni al Gran Dvca Cosimo dal
Signor Don Aluaro di Mendez Portughese, donatagli dal Re di Narsigna in
India, dirò con buona grazia sua, che non é veramente d'Alicorno, il che manco
quel Signore afferma di certo. 155

Tanto quanto nos é dado saber existiam na europa dos inícios
de Quinhentos duas tradições no que diz respeito à forma dos
abanos. A primeira provinha dos antigos flabella – com origens remo-
tas próximo-orientais mas aqui introduzidos no período Clássico
por via grega – de função litúrgica (prática, para afastar insectos do
vinho e pão consagrados durante a eucaristia) mas também cerimo-
nial e simbólica, tanto grandes abanos desdobráveis, de folha circular
plissada à la cocarde, ou em fole, realizados em pergaminho ou seda,
como de plumas e penas de ave, dispostas de forma radial, em cír-
culo perfeito ou semi-círculo. 156 A segunda – também originária 

609

O PROCeSSO DA INQUISIçãO De LISBOA CONTRA DUARTe GOMeS ALIAS SALOMãO USQUe...

155 ANDReA BACCI, Discorso dell’Alicorno [...], In Fiorenza, Nella Stamperia di Giorgio
Marescotti, 1582, p. 100 – consultámos o exemplar da Biblioteca Nazionale Braidense
(Milão), B.05.3813. Destas taças (em particular a oferecida pelo mercador português) que
chegavam das possessões ultramarinas portuguesas chega mesmo a dizer: [...] come quella,
che fu donata già al Gran Duca Cosmo [sic], e molte altre simili, che si portano dall’India Orìe~tale in
Por togallo, tutte sono del Corno del Rhinocerote, cõ certe macchie in fondo nere, & doue si assottigliano, son
lustre, e di color liuido, come il corno del Bufalo, le quali per quella oppinione, n’è stata sempre in queste
bãde dell’Europa, sõ portate di la sotto’l nome di Alicornio, & di cosa rara, & pretiosa, ch’el la nõ è.
(ibidem, p. 150). Sobre estes objectos preciosos (naturalia e artificialia) presentes na guarda-
roba medicea no tempo de Cosimo I e Francesco I de’ Medici vide infra n. 250. Sobre ál varo
Mendes, agente da coroa portuguesa na índia em negócios de pedraria e jóias (como o
arreio indiano para D. Sebastião) vide JOSÉ ALBeRTO RODRIGUeS DA SILVA TAVIM, “Con -
versos: «A península desejada». Reflexões em torno de alguns casos paradigmáticos (sécu-
los XVI-XVII)”, in Cadernos de Estudos Sefarditas, 6, 2006, pp. 259-295, maxime pp. 266 e ss.

156 Deste primeiro tipo, em especial quanto os exemplares de função litúrgica, veja-se
HeNRI LeCLeRCQ, “Flabellum”, in CHABROL, FRANçOIS, e LeCLeRCQ, HeNRI, (direcção
de), Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie, Volume 5.2, Paris, cols. 1610-1525; e
MARIe-PASQUINe SUBeS, “Art et liturgie. Le flabellum et l’ostention de la patène dans le
cé rémonial de la messe”, in Bibliothèque de l’École des chartes, 162, 2004, pp. 97-118; quanto
aos flabella usados na europa desde a Antiguidade, através de exemplares descobertos em 
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dos flabella da Antiguidade –, mais variada quanto às tipologias 
formais 157, e de dimensões mais reduzidas, tem estado associada em
es pecial ao domínio do feminino, quer com formas não desdobrá-
veis, como o pequeno flabellum de plumas de avestruz 158 ou penas de
pavão ou mesmo o abano de bandeira (bandeirola), de folha quadrada,
ou o radial de folha também rígida 159 – a ventarola italiana compará-
vel ao japonês uchiwa, que no âmbito samurai recebe o nome gunbai
e dansen uchiwa. Mas a forma mais inovadora (e por aqui desconhe-
cida até então) é, sem dúvida, a de abano desdobrável, o ōgi ou sensu
ja ponês, tanto em lâminas ou brisé (esp. baraja), como com armação
rígida de varetas com aplicação da folha (it. pavese) em tecido ou pa -
pel. este último, na cultura samurai – onde recebe o nome de gunsen
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contexto arqueológico, veja-se GÉRARD COULON e ISABeLLe FAUDeT, “Un manche
d’éven tail en ivoire à Argentomagus (Saint-Marcel, Indre)”, in Gallia, 48, 1991, pp. 337-343.

157 Veja-se kATHeRINe MORRIS LeSTeR e BeSS VIOLA OeRke, Accessories of  Dress. An
Illu strated Encyclopedia, Nova Iorque, Dover Publications, 2004, pp. 436-454 (The fan).
Registe-se a existência de um estudo académico devotado ao leque desdobrável em Portu-
gal que, embora pouco profundo quanto à análise das fontes (para este período em con-
creto), constitui uma boa resenha bibliográfica e status quaestionis – vide PAULO MIGUeL

FÉLIX De CAMPOS PINTO, O Leque de Folha Dobrada em Portugal do século XVI ao século XX –
Leques Comemorativos Portugueses, 2 Volumes, (dissertação de mestrado em História da Arte
apresentada à Universidade Lusíada), Lisboa, 2002 (texto policopiado). Para esta cronolo-
gia e no âmbito que mais nos interessa veja-se ANNeMARIe JORDAN-GSCHWeND, “exotic
renaissance accessories. Japanese, Indian and Sinhalese fans at the courts of  Portugal and
Spain”, in Apollo, 150, 1999, pp. 25-35 e IDeM, “Los primeros abanicos, orientales de los
Habsburgos”, in MARINA ALFONSO MOLA e CARLOS MARTíNeZ SHAW (comissariado cien-
tífico conjunto de), Oriente en Palacio. Tesoros asiáticos en colecciones reales españolas (catálogo de
exposição), Madrid, Património Nacional, 2003, pp. 267-271.

158 Da produção retratística de Giovanni Battista Moroni, veja-se o flabellum de penas
multicolores de avestruz no retrato de Isotta Brembati, ca, 1552-1553, da Collezione Palazzo
Moroni, Bergamo – cf. PeTeR HUMFRey, et al., Giovanni Battista Moroni. Renaissance Portrai-
tist, (catálogo de exposição), Fort Worth, kimbell Art Museum, 2000, pp. 59-60 (ficha
catalográfica 3). De plumas pretas de avestruz veja-se o flabellum representado por Ales-
sandro Bonvicini, dito Moretto da Brescia, Dama vestida da branco, ca. 1540 da National Gal-
lery, Washington – cf. ibidem, p. 28 (fig. 14).

159 Deste tipo, radial de folha rígida, veja-se, também de Moroni, o retrato da chamada
La Dama in Rosso, ca. 1557-1560, National Gallery, Londres – cf. IDeM, ibidem, p. 20 (fig. 5).
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– é, de resto, símbolo máximo de auctoritas e usado como forma de
si nalizar ordens no campo de batalha pelos comandantes militares. 160

As suas primeiras representações, na retratística de corte, parecem
ser o retrato de D. Maria de Portugal, filha de D. Manuel I, de ca. 1552
por Anthonis Mor e o de D. Joana de Áustria com um pajem negro de ca.
1552-1553 por Cristóvão de Morais. 161 No entanto, teria a primazia,
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160 Sobre as tipologias do leque japonês e sua evolução veja-se U. A. CASAL, “The Lore
of  the Japanese Fan”, in Monumenta Nipponica, 16, 1-2, 1960, pp. 53-117. Quanto ao seu
determinante uso militar e cerimonial, tanto do gunbai uchiwa como do gunsen veja-se MORI-
HIRO OGAWA, (comissariado científico e direcção de), Art of  the Samurai. Japanese arms, and
armor, 1156-1868, Nova Iorque, The Metropolitan Museum of  Art, 2009, pp. 272-273
(entradas catalográficas 180-182).

161 Sobre estes retratos veja-se ANNeMARIe JORDAN-GSCHWeND, O retrato de corte em
Por  tugal. O legado de António Moro (1552-1572), Lisboa, Quetzal editores, 1994, pp. 31-41
(figs. 7 e 5, respectivamente, o primeiro no Convento das Descalzas Reales, Madrid, da -
tado aqui de 1552 e o segundo nos Musées Royaux des Beaux-Arts, Bruxelas, datado aqui
de 1553) e pp. 63-72 (quanto ao retrato da infanta D. Maria). Segundo MARIA kUSCHe,
Retratos y retratadores. Alonso Sánchez Coello y sus competidores Sofonisba Anguisola, Jorge de la Rúa
y Rolán Moys, Madrid, Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 2003, p. 82
(fig. 38) a última obra precederia o retrato da infanta D. Maria, atribuído aqui a Anthonis
Mor e datado de finais de 1551 e inícios de 1552, isto contra a argumentação de Annema-
rie (op. cit., pp. 105 e ss. e n.10) em a datar de depois da chegada da princesa a Lisboa, dada
a representação nesta pintura de jóias cuja oferta, pela rainha sua sogra, dataria de X-1553
com base numa marginalia num dos inventários de D. Catarina (cruz de diamantes, joyel e
colar de pérolas). Como quer que seja, as referidas jóias foram de facto oferecidas à prin-
cesa após a sua chegada e não antes (como pretende kusche), mas não em X-1553 (como
defende Annemarie), como se infere de uma carta datada de 5-XII-1552 do embaixador
Luis Sarmiento ao príncipe Felipe: Los reyes comenzaron á tratarla como á verdadera hija y mani-
festaron su contentamiento con espléndidos regalos de joyas, entre ellos, el de un joyel que el Rey tenía en una
cinta al cuello, de un rubí y un diamante de extraordinário tamaño, y otro de la Reina, de una soberbia
cruz de diamantes puesta en una cadena de las mismas piedras, y además una hermosa sarta de perlas. -
cf. Archivo General de Simancas, estado, Legajo 375, pub. por ALFONSO DANVILA y BUR-
GUeRO, Don Cristobal de Moura. Primer Marqués de Castel Rodrigo (1538-1613), Madrid, Real
Academia de la Historia, 1900, p. 30, n. 5. Regressado a Bruxelas apenas em Novembro de
1553 e depois de uma breve permanência em espanha (MARIA kUSCHe, op. cit. p. 85), pode
muito bem ter sido Mor o autor do retrato de D. Joana, mas nada obsta à atribuição, mais
provável até, dadas as características plásticas da tela, a Cristóvão de Morais. Sobre a ques-
tão da oferta veja-se o recente estudo de ANNeMARIe JORDAN-GSCHWeND, «“Cosa veramente
di gran stupore». entrada real y Fiestas nupciales de Juana de Austria en Lisboa en 1552”, in 
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se nos tivesse chegado a pintura original, o retrato da princesa 
D. Maria Manuela de Portugal, filha de D. João III, pintado por An -
toine Trouveón antes da sua morte em 1545, onde, na versão que
hoje subsiste, surge representada com um leque de folha dobrada
de origem japonesa, objecto que, de forma póstuma, vai-se perpe-
tuar na sua iconografia posterior. 162

É a este último tipo, o ōgi ou sensu – chegado a Portugal com o
nome de lequeos, das ilhas Liuquiu, hoje Ryukyu, Japão – que tem
estado ligado a decisiva presença portuguesa no Oriente, em parti-
cular nos mares da China e do Japão, e a sua subsequente introdu-
ção na europa no segundo quartel de Quinhentos, através dessa uia
orientalis que ligava Goa a Lisboa, muito pela mão coleccionística de
D. Catarina de áustria 163 que em 1564 fazia encomendar em Malaca
178 destes abanos lequios. 164 Símbolos de autoridade (regalia) e indica-
dores de elevado estatuto social, quer na europa como no longín-
quo Oriente, são oferecidos a altos dignitários portugueses, por
exemplo, nos primeiros contactos com japoneses em 1542, embora
já a partir de 1513 deles nos chegassem notícias quanto à sua produ-
ção especializada nas Ilhas Ryukyu. 165 Ofertas diplomáticas e enco-
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De JONGe, kRISTA, et al., (direcção conjunta de), El Legado de Borgoña. Fiesta y Ceremonia
Cortesana en la Europa de los Austrias (1454-1648), Madrid, Fundación Carlos de Amberes -
Marcial Pons ediciones de Historia, 2010, pp. 179-240, ref. p. 219, n. 114.

162 Sobre a cópia quinhentista de autor desconhecido hoje no Museo del Prado e toda
a problemática em torno do original e iconografia da princesa veja-se ANNeMARIe

JORDAN-GSCHWeND in JORDAN-GSCHWeND, ANNeMARIe, e BeLTZ, JOHANNeS, op. cit., p.
105 (ficha catalográfica 39); e IDeM, O retrato de corte em Portugal [...], pp. 175-177, cat. 80-86.

163 Sobre a introdução desta tipologia nas cortes portuguesa e europeias vide ANNeMA-
RIe JORDAN-GSCHWeND, “katharinas kunstkammer: Luxus, Geschmack und exclusivi-
tät”, in JORDAN-GSCHWeND, ANNeMARIe, e BeLTZ, JOHANNeS, op. cit., pp. 53-95, maxime
pp. 54-57 e fichas catalográficas 25-31.

164 Vide IDeM, ibidem, p. 56; e IDeM, “O fascínio de Cipango: artes decorativas e lacas
da ásia Ocidental em Portugal, espanha e áustria (1511-1598)”, in CUNHA, MAFALDA

SOAReS DA, et al., Os Construtores do Oriente Português, Lisboa, Comissão Nacional para a
Comemoração dos Descobrimentos Portugueses, 1998, pp. 195-227, ref. p. 196.

165 Vide IDeM, “katharinas kunstkammer: Luxus, Geschmack und exclusivität”, [...],
pp. 54-56.
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mendas do mais alto nível artístico são os já referidos leques cinga-
leses – do tipo brisé, uns em cauda de pavão e alguns mesmo a dese-
nhar um círculo perfeito – que a partir de 1542 farão parte da colec-
ção de D. Catarina 166, cuja tipologia, na sua função essencialmente
de aparato e a exibir na sua kunstkammer junto com outros marfins
preciosos, devem a sua forma desdobrável aos leques de tipo japo-
nês ōgi, mesmo que as grandes dimensões dos cabos apontem para
soluções plásticas de continuidade para com as regalia dos monges
budistas do Ceilão de Quinhentos. 167

Chegado a Lisboa antes destes, do modesto abano «indiano» do
nosso humanista não podemos garantir a sua tipologia, já que não
apresenta o qualificativo lequio, embora se possa apontar para uma
maior probabilidade de se tratar de um abano de folha rígida indiano
(sânscrito: vijana) de folha de palmeira ou entrançado de fibras vege-
tais. Quanto à ori gem, neste contexto, a indicação da Jndia, sabemos
todos, significa apenas que terá passado por um dos portos india-
nos pontuados pela presença portuguesa. Disso mesmo é expres-
sivo – tanto da proveniência como do nível descritivo – um impor-
tante documento dado a conhecer por Pedro Pinto 168 que regista,
no acto de embarcar no torna-viagem de Goa a Lisboa, um arrola-
mento dos bens que um indivíduo não identificado fazia transpor-
tar em 1559 na nau Garça, elemento este com ligações privilegiadas
com a corte, já que dentre as suas «mercadorias» conta-se um dia-
mante para a rainha e dois para o secretário do rei Pêro Alcáçova
Carneiro, trazendo algumas encomendas e ofertas. 169 Nessa lista
surgem claramente abanos de folha rígida (ou de plumas) de origem
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166 Vide IDeM, ibidem, pp. 56-57.
167 Vide IDeM, ibidem, p. 79, ficha catalográfica 25.
168 Cf. PeDRO PINTO, “Um olhar sobre a decoração e o efémero no Oriente: a relação

dos bens embarcados em Goa em 1559 para o Reino, o inventário dos bens do vice-rei 
D. Mar tim Afonso de Castro, falecido em Malaca, em 1607, e a relação da entrada do vice-
rei D. Jerónimo de Azevedo em Goa, em 1612”, in Revista de Artes Decorativas, 2, 2008, 
pp. 237-254, maxime 237-246 (Doc. 1).

169 Cf. IDeM, ibidem, p. 243.
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persa (abanos de pee de Ormuz) 170 e indiana, do Guzarate, com aplica-
ção de madrepérola nos cabos de madeira (pãos e auanos de Cambaia;
em gujrati: vinjno) 171, como serão os itens descritos apenas como
abanos. 172 Já a referência a leques (no plural huns mas referindo-se a
uma unidade apenas) com suas baynhas 173 – e um destes da China 174

–, portanto dentro de estojos e oito abanos lequeos dentro de um
escritório da China 175 não pode senão indicar leques de folha
dobrada. Por outro lado, a referência a avanos de Japão dourados per
partes 176 leva-nos a admitir tratarem-se de folha rígida, os uchiwa
decorados a folha de ouro. Curiosamente no in ventário post mortem
de D. Teodósio I vamos apenas encontrar o vo cábulo abano e
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170 Cf. IDeM, ibidem, p. 239.
171 Cf. IDeM, ibidem, p. 241.
172 Cf. IDeM, ibidem, p. 239 e 245 (velho). Sobre os abanos indianos, hoje comummente

denominados por pankha (em língua hindi), todos de folha rígida, de mão, sem ou com
cabo (por vezes rotativo), feitos de folha de palmeira, ricos tecidos, papel pintado, metal ou
entrançado de fibras vegetais, veja-se JOHANNeS BeLTZ, et al., Indische Fächer. Die Pankha-
Sammlung von Jatin Das. Eventails indiens. La collection de pankhas de Jatin Das, (catálogo de ex -
posição), Zurique, Museum Rietberg, 2005. Parece presumir-se que nessas zonas do
Orien te o uso de abanos se limitasse às tipologias de folha rígida como de resto seriam os
qua tro avanos de Fez que encontramos no inventário da guarda-roupa de D. Manuel I – cf.
ANSeLMO BRAAMCAMP FReIRe, “Inventario da Guarda-roupa de D. Manuel”, in Archivo his-
torico portuguez, 2, 1904, pp. 381-417, ref. p. 410 – ou os indianos de D. Teodósio I (vide infra
nn. 178-179). Nem na iconografia principesca otomana nem na persa timúrida encontra-
mos uso de abanos que não os de folha rígida – vide eSIN ATIL, (comissariado de), The Age
of  Sultan Süleyman the Magnificent, (catálogo de exposição), Washington, D.C. – Nova Iorque,
National Gallery of  Art – Harry N. Abrams, 1987 (com alguns espelhos, por exemplo,
cujos longos cabos poderiam ser semelhantes aos dos abanos – pp. 138-139); e THOMAS W.
LeNTZ e GLeN D. LOWRy, (comissariado científico conjunto de), Timur and the Princely
Vision. Persian Art and Culture in the Fifteenth Century, (catálogo de exposição), Washington,
D.C. – Los Angeles, Smithsonian Institution – Los Angeles County Museum of  Art, 1989
(servidores com abanos junto ao príncipe – p. 125, cat. 42).

173 Cf. PeDRO PINTO, op. cit., p. 239.
174 Cf. IDeM, ibidem, p. 241.
175 Cf. IDeM, ibidem, p. 240.
176 Cf. IDeM, ibidem, p. 244.
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nenhum que se possa identificar como de folha dobrada. 177 Na sua
guarda-roupa estavam três de palha da Jndia e sam de bandeira – por-
tanto de folha rígida – que, embora um tivesse o cabo quebrado, foram
avaliados em 300, 250 e 100 rs., pelo que seriam abanos de grandes
dimensões. 178 Talvez de origem oriental seriam um paao de abano guar-
nesido de madreperola com engastes de latão (400 rs.) 179, igualmente da
guarda-roupa do duque, tratando-se portanto de cabo para aplica-
ção de plumas ou penas e também outro, oferecido pelo duque à
duquesa, descrito como sendo um abano de Cristal com duas Vieiras,
que só poderá corresponder a um abano de plumas, penas ou folha
rígida em seda (menos provável o último caso), cujo cabo é de cris-
tal rematado por duas vieiras (na união com a folha). 180

Dos volumosos flabella alto-medievais – como o famoso carolín-
gio em marfim e velino iluminado de Saint-Philibert de Tournus 181

de ca. 875 –, sabe-se que o seu uso litúrgico cessou na Cristandade
ocidental em meados do século XIV 182, remetendo-se na sua função
cerimonial ao uso pontifício quase exclusivo, já que dois flabella de
penas de pavão – a simbolizar a vigilância com os seus ocelos iridis-
centes – ou plumas brancas de avestruz são exibidas, imóveis, junto
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177 Isto tendo em atenção que os objectos aí arrolados ligados à duquesa são aqueles,
ou oferecidos pelo duque (jóias, vestidos, etc.), ou que faziam parte das suas arras, sendo
que objectos do quotidiano da duquesa, portanto seus, não se encontram aí inventariados,
o que pode explicar a ausência de leques.

178 Cf. Biblioteca D. Manuel II, Res. Ms. 18, fl. 189.
179 Cf. ibidem, fl. 208.
180 Cf. ibidem, fl. 24.
181 Vide LOReNZ e. A. eITNeR, The Flabellum of  Tournus, Nova Iorque, The College

Art Association of  America, 1944; DANIeLLe GABORIT-CHOPIN, Flabellum di Tournus, Flo-
rença, Museo nazionale del Bargello, 1988; e HeRBeRT L. keSSLeR, “Images Borne on a
Breeze: the Function of  the Flabellum of  Tournus as Meaning”, in CORDeZ, PHILIPPe

(direcção de), The Carolingian Object, Turnhout, Brepols (no prelo).
182 O seu uso manteve-se, no entanto, até hoje, nas igrejas ortodoxas orientais, embora

com forma rígida (rhipidia ou rhipidion) – vide eWA BALICkA-WITAkOWSkA, “The liturgical
fan and its ethiopian examples”, in Rocznik orientalistyczny, 57, 2, 2004 (publicado em 2005),
pp 19-46, maxime pp. 19-23. Agradecemos à Professora ewa Balicka-Witakowska, da Uni-
versidade de Uppsala, o ter-nos prontamente enviado este seu valioso estudo.
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ao trono do papa ou, feitos em seda negra, pontuam féretros de car-
deais. No entanto, temos fortíssimas razões para pensar que o seu
uso se fez transportar para outro sacrum altaris, para a mesa de 
D. Ma nuel I, por então rei enlevado em incensos de aspirações
imperiais: Deo in celo [sic] tibi autem in mundo – Deus no céu, e a ti no
mundo – tal a inscrição de uma das xilogravuras das Ordenações de
1514. 183 em 31-III-1515, por ordem régia, instruía Vasco eanes
Corte Real, conselheiro do rei e veador de sua casa, ao recebedor do
tesouro Rui Leite que mamdejs fazer llogo quatro castõees de prata anillados
mujto bõos pera dous avanos e depoys de feitos e acabados os emtregay a Diogo
Figueyra mamtyeyro do dito senhor // pera com elles serujr seu ofiçio // E asy
lhe emtregay quatro côvados e meio de tafetaa fyno pera os ditos avanos [...]. 184

No mandado foram exarados igualmente dois recibos por João Ro -
drigues, escrivão da mantearia por ordem de Diogo Figueira, man-
teeiro, um de 6-IV-1515 referente ao tafetá, que se informa custar
280 rs. o côvado (soma 1.260 rs.) e o último de 12-IV-515 referente
aos quatro castões esmaltados, que pesaram quatro onças (28,8g
cada, sendo peças de reduzidas dimensões). Portanto, encomenda-
dos pelo rei no final de Março, estavam prontos apenas doze dias
depois. Mas possuímos um outro mandado, feito em Almeirim a
15-III-1516 no qual se pede a Rui Leite que, do real tesouro, entre-
gue ao manteeiro Diogo Figueira seis côvados e três quartas de tafeta cata-
soll pera tres avanos que ham de seruyr na mesa do rei, acrescentando o
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183 Cf. MARIA DO ROSáRIO THeMUDO BARATA, “espaço e Tempo na concepção de
Império na política portuguesa do século XVI: emblemas e imagens”, in ReDONDO CAN-
TeRA, MARíA JOSÉ, e SeRRãO, VíTOR, (direcção conjunta de), O Largo Tempo do Renascimento.
Arte, Propaganda e Poder, (actas de colóquio), Lisboa, Centro de História da Universidade de
Lisboa, Caleidoscópio, 2008, pp. 667-689, ref. p. 668. Vide sobre esta temática LUíS FILIPe

THOMAZ, “L’idée impériale manueline”, in BeLCHIOR, MARIA De LURDeS, (direcção de), La
découverte, le Portugal, et l’Europe, (actas de colóquio), Paris, Centre Culturel Portugais – Fon-
dation Calouste Gulbenkian, 1990, p. 35-103.

184 Cf. DGARQ/ANTT, Corpo Cronológico, Parte II, Maço 55, Documento 202 (ref.
inédita). Cf. RAPHAeL BLUTeAU, Vocabulario portuguez e latino [...], Volume 1, p. 377 – ani-
lado, ou seja esmaltado de cores.
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manteeiro manu propria que seja de tafeta largo e se o nam tiuerdes catasoll
seja emcarnado ou amarelo ou laramjado. Pelo recibo do manteeiro, de 10-
III-1516 ficamos a saber que o tafetá he laram[jado] / cor d'ouro e
d'avaliaçam de quinhentos e sesemta reais [o] côvado, portanto ascendendo
a 3.780 rs. 185

Não podem ser estes abanos senão do tipo flabellum circular de
folha têxtil plissada à la cocarde já que encomendados quatro castões
para apenas dois abanos, ou seja, em que à primeira e à última sec-
ções quadrangulares do fole estariam presos os seus cabos com res-
pectivos castões esmaltados que, quando juntos, fariam o abano
fechado e, abrindo-o, perfariam cada um deles 360º, desfechando a
folha de seda como uma cauda de pavão. [Fig. 2] Senão vejamos:
tanto na primeira como na segunda encomenda, de tafetá de seda,
para cada um seriam gastos dois côvados e uma quarta (148cm),
isto é, uma tira de 148x87,5cm 186, que não anda muito longe da
dimensão maior da tira (144,7x20,3cm) de velino que forma a folha
plissada do flabellum carolíngio de Tournus 187 e, portanto, teria cada
um dois cabos, provavelmente de madeira ou mesmo marfim 188,
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185 Cf. DGARQ/ANTT, Corpo Cronológico, Parte II, Maço 63, Documento 217 (ref.
inédita).

186 esta última medida, cerca de uma braccia e meia, equivalia à largura mínima permi-
tida em Florença para o ano 1512 para a produção de tafetá largo (o estreito poderia ir de
38,9 a 58,36cm) – cf. LISA MONNAS, Merchants, Princes and Painters. Silk Fabrics in Italian and
Northern Paintings 1300-1550, New Haven – Londres, yale University Press, 2008, p. 321
(Table 2).

187 Isto considerando que a largura (87,5cm) se dividisse talvez em dois, ou mesmo
três, pela dobragem expectável do tafetá, por forma a tornar mais rígido e funcional o
abano. A dobragem em duas seria, aliás, necessária, já que com mais de 80cm de raio per-
fazeria uma circunferência verdadeiramente pouco prática. Dividido em três ficaria com
um raio de 60cm, portanto um tamanho confortável que pressuporia um cabo que não
excedesse muito os 60cm e, assim, pudesse ser usado pelos moços fidalgos ajoelhados à
mesa do rei (vide infra). Seriam, portanto, de dimensões um pouco maiores do que os
leques cingaleses de marfim de D. Catarina.

188 Sabemos como a Casa da Mina fornecia dentes de elefante para a casa real – cf.
ANNeMARIe JORDAN-GSCHWeND, “As Maravilhas do Oriente: Colecções de Curiosidades
Renascentistas em Portugal”, in SILVA, NUNO VASSALLO e, (coordenação científica de), 
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cada qual com seu castão de prata. 189 Releve-se, também, do se gun -
do mandado, a preferência por tafetá catassol, isto é um tecido a modo
de camaleaõ, mas muito fino, & lustroso 190, ou seja uma seda cambiante,
portanto changeant (em que a teia e a trama são de cores contrastan-
tes), de tons que supomos dourados pavonados, mas que, não ha -
vendo no tesouro, seriam sempre preferidos os de tons fogo ou que
atraíssem a luz.

Sabemos com segurança que antes de finais de 1514 estes flabella
não existiam entre os objectos da mantearia do rei, já que nenhum
abano consta do precioso arrolamento 191 realizado a 3-X-1514 pelo
novo manteeiro, precisamente Diogo Figueira, que os havia rece-
bido do anterior, Rui Figueira 192, por intermédio de Rui Leite. 193 em
aparente solução de continuidade com o caso manuelino, da notável
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A Herança de Rauluchantim, (catálogo de exposição), Lisboa, Museu de São Roque, 1996,
pp. 82-127, ref. p. 87.

189 A probabilidade de se tratar de abanos de folha rígida é diminuta, dada a quantidade
de tecido a usar em cada um.

190 Cf. RAPHAeL BLUTeAU, Vocabulario portuguez e latino [...], Volume 2, p. 197. O autor
refere ser tecido de lã, mas temos como certo tratar-se de uma seda.

191 Cf. DGARQ/ANTT, Corpo Cronológico, Parte II, Maço 52, Documento 4 (ref. iné-
dita). Dado que do inventário post mortem de D. Manuel I não sobreviveu a parte referente
à mantearia este documento, com o arrolamento exaustivo da prata de mesa do rei, é de
um valor inestimável. Contamos fazer a sua publicação em lugar oportuno.

192 Cf. DGARQ/ANTT, Corpo Cronológico, Parte II, Maço 51, Documento 107 (ref.
inédita) – mandado de Vasco eanes Corte Real, vedor, a Rui Figueira, anterior manteeiro
do rei, para que entregasse toda a prata e roupa da mantearia, de 20-IX-1514.

193 DGARQ/ANTT, Corpo Cronológico, Parte II, Maço 51, Documento 106 (ref. iné-
dita) – mandado de Vasco eanes Corte Real, vedor, a Rui Leite, recebedor, para que entre-
gasse a Diogo Figueira, manteeiro, toda a prata e roupa que o dito senhor lhe mamda dar para
o seu serviço da mesa, de 20-IX-1514. Trata-se na realidade de ref. inédita dado que embora
lhe faça referência pelo título atribuído pelo arquivista, aponta a autora apenas como cota
arquivística, em nota “ANTT” – cf. ANA MARQUeS PeReIRA, “«Ofícios de boca» na Casa
Real Portuguesa (séculos XVII e XVIII)”, in BUeSCU, ANA ISABeL, e FeLISMINO, DAVID,
(direcção conjunta de), A mesa dos reis de Portugal, (apresentação de MARIA HeLeNA DA

CRUZ COeLHO), Lisboa, Círculo de Leitores – Temas & Debates, 2011, pp. 82-99, ref. p. 90
e n. 35.
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investigação levada a cabo por Annemarie Jordan 194 sobre a mesa de
D. Catarina ficamos a conhecer, também, duas encomendas de
tafetá para abanos de serviço da mesa régia, para 1533 e 1538. 195 De
igual forma seriam utilizados à mesa de D. João III, como o foram
certamente à mesa ducal de D. Teodósio I, mesmo que com outras
formas. 196 Assim, dos documentos citados – e dos referentes à
rainha 197 – ressalta o seu uso à mesa, da responsabilidade do man-
teeiro, e o número dois, mas dado que pouco podemos saber da
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194 Vide ANNeMARIe JORDAN-GSCHWeND, “Queen of  the Seas and Overseas. Dining
at the Table of  Catherine of  Austria, Queen of  Portugal”, in ORey, LeONOR De, (coorde-
nação de), Mesas Reais Europeias. Encomendas e ofertas, Lisboa, Instituto Português de
Museus, 1999, pp. 14-43, ref. p. 25, nn. 68-70.

195 encomendas de 6-VII-1533 (recebidos em 29-VII-1533) e 11-VII-1538 (recebidos
a 6-VIII-1538) de quatro côvados de tafetá de cor pera [dois] avanos do seruico de minha mesa
e quatro côvados de tafetá azul de 250 rs. o côvado pera abanos de minha mesa, respectiva-
mente – cf. DGARQ/ANTT, Corpo Cronológico, Parte I, Maço 51, Documento 64 e Maço
62, Documento 27, ref. por ANNeMARIe JORDAN-GSCHWeND, “Queen of  the Seas and
Overseas. Dining at the Table of  Catherine of  Austria, Queen of  Portugal”, [...], p. 25 e n.
69. esta introdução na sua etiqueta é, reflexo, talvez, da assunção da princesa castelhana
do cerimonial manuelino, emulatio regis na dimensão de imperatriz do Oriente – Queen of  the
Seas and Overseas como justamente apelidou Annemarie Jordan –, à semelhança do que re-
 vela a introdução das armas reais portuguesas e da esfera armilar manuelina na encaderna-
ção de um seu livro de receita (um inventário da recâmara) para 1528 – veja-se ANNeMA-
RIe JORDAN-GSCHWeND, “As Maravilhas do Oriente: Colecções de Curiosidades Renas-
centistas em Portugal”, [...], p. 103 (fig. 14).

196 Do seu uso na mesa ducal dá-nos testemunho o arrolamento de Fernão da Veiga,
manteeiro de D. Teodósio, dos objectos que tinha à sua guarda, contando-se neles quatro
auanos guarnecidos de prata com seus paos (1.200 rs.), outros dous avanos guarnecidos de prata
(600 rs.) e umas guarnições de prata para dois abanos (600 rs.), portanto sempre agrupados
em número de dois – cf. Biblioteca D. Manuel II, Res. Ms. 18, fls. 277-278. Trata-se, pois,
de abanos de madeira com guarnição de prata, embora das suas folhas não nos diga nada
o inventariante. 

197 Não podemos, então, deixar de associar a forma à la cocarde dos flabella, como
também os seus típicos longos cabos, com as posteriores encomendas de abanos de marfim
do Ceilão de D. Catarina, dado que a produção cingalesa de marfins, do ponto de vista
formal (e em alguns casos mesmo iconográfico) segue claramente tipologias europeias,
caso dos cofres. Refira-se que o vocábulo utilizado para abano (leque) na língua sinhala,
avāna, é de origem portuguesa.
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complexa etiqueta observada na mesa régia para este período, é no
posterior Regimento dos officios da Casa Real del Rey D. Joaõ o IV que
vamos encontrar melhor explicada a sua função, mesmo que no
século XVII a simbologia associada se tivesse, provavelmente, esba-
tido. 198 Cumpria, pois, a dois dos vários moços fidalgos – certamente
duas jovens damas no caso de D. Catarina –, que assistiam à mesa de
joelhos junto à cadeira do rei, a função de fabrarii ou flabelliferae –
assim eram conhecidos os servidores que refrescavam os príncipes
da Roma Antiga – que, após a bênção do capelão, a cerimónia da
água-às-mãos e a «prova» do vedor – o fazer a salva –, e no momen -
to em que se serviam as iguarias, cada um com seu flabellum ad refrige-
randum aerem ad abigendas muscas 199, zelasse por refrigerar o ar e afas-
tar as moscas no entorno do monarca até ao momento final da
refeição, a água-às-mãos. 200 A circunstância de não existirem teste-
munhos iconográficos sobre a sua presença tem plena justificação,
quer na inexistência neste período deste tipo de representação – já
que o acto de comer era visto como matéria de pouco enlevo espi-
ritual 201 –, fora o acontecimento extraordinário do banquete, quer
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198 Cf. ANTóNIO CAeTANO De SOUSA, Provas da Historia Genealogica da Casa Real Portu-
gueza [...], Tomo IV, Parte II, Lisboa, Na Regia Officina Sylviana, e da Academia Real,
1745, Prova n.º 13, pp. 738-754 (doravante António Caetano de SOUSA, Provas, Tomo, n.º
da Prova e pp.). Não conhecemos em rigor a etiqueta observada à mesa de D. Manuel I -
e nisto também não nos ajudam os documentos referentes a D. Teodósio I (vide discussão
infra) – mas, dado o nível de sofisticação da mesa de sua filha, depois imperatriz D. Isabel
e o modo português que faz introduzir em Castela, é de concordar inteiramente com os argu-
mentos nesse sentido de MARIA PAULA MARçAL LOUReNçO e RICARDO FeRNANDO PINTO,
“A mesa das rainhas de Portugal (séculos XV-XVIII): etiqueta e simbólica”, in BUeSCU,
ANA ISABeL, e FeLISMINO, DAVID, (direcção conjunta de), A mesa dos reis de Portugal, [...],
pp. 260-284, ref. pp. 269-270.

199 Tal uma das inscrições latinas presente no flabellum de Tournus.
200 Cf. ANTóNIO CAeTANO De SOUSA, Provas, Tomo IV, Parte II, Prova n.º 13, p. 749,

LXIII: Os Moços Fidalgos assistirãõ [sic] à meza de joelhos junto à Cadeira de S. Magestade de huma
banda e da outra sobre a alcatifa, e se alevantarãõ [sic] no fim da meza depois de agoa às mãos, e a dous
deles darà o Mantieiro os abanos quando chegarem as Iguarias.

201 Cf. MARíA DeL CALMeN SIMóN PALMeR, La cocina de palacio: 1561-1931, Madrid,
Castalia, 1997, p. 32. 
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no carácter talvez único e sem paralelo que estes objectos parecem
ter no contexto da mesa régia renascentista. 202 Possuímos, no
entanto, referência à mesma função – mas talvez sem a mesma
conotação simbólica – à mesa já de D. João II, no relato presencial
de Nicolás de Popielovo para 1494 – Bajo la mesa, y á los pies del Rey,
están sentados seis ú ocho muchachos, y á cada lado uno, para apartar de él las
moscas, con abanicos de seda. Entre ellos reparte el Rey su primer plato de
fruta, cuando no puede comerlo él mismo. 203 –, mas que tipo de objecto se
trata, a nível formal, e sua dimensão não podemos com segurança
saber, embora seja mais provável um abano de folha rígida e de
dimensões modestas, dado o pouco requinte que Popielovo aponta
à mesa do rei, em tudo contrastante com o período manuelino que
aqui nos interessa.

Trata-se de função e objectos para o qual a historiografia,
mesmo a mais recente 204 – à excepção de Annemarie Jordan que no
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202 Com efeito não encontramos paralelos na etiqueta observada à mesa do impera-
dor Carlos V e de seu filho – vide JeANNe ALLARD, “Les grands banquets à la cour de
Charles V”, in AUReLL, MARTIN, et al., (direcção conjunta de), La sociabilitè à la table. Com-
mensalité et convivialité à travers les ages, (actas de colóquio), Rouen, Université de Rouen, 1992,
pp. 145-153; e MARíA DeL CARMeN SIMóN, “La theatralité des repas royaux dans l’espagne
des XVIe et XVIIe siècles”, in AUReLL, MARTIN, et al., op. cit., pp. 159-168.

203 Cf. JAVIeR LISke, (edição de), Viajes extranjeros por España y Portugal en los siglos XV,
XV y XVII, Madrid, Casa editorial de Medina, 1878, p. 32. Refira-se que o autor escrevera
o relato em alemão.

204 No seu bem informado estudo, prenhe de preciosas indicações bibliográficas, a
autora não se refere à entrada na mesa régia dos abanos nem do seu uso e clara simbologia
– cf. ANA ISABeL BUeSCU, “À Mesa do Rei. Cultura Alimentar e Consumo no Século
XVI”, in BUeSCU, ANA ISABeL, Na corte dos reis de Portugal. Saberes, ritos e memórias. Estudos
sobre o século XVI, Lisboa, edições Colibri, 2010, pp. 83-113, maxime pp. 111-113 com a re -
constituição da refeição do rei para o período de D. João III. Do mesmo modo para o rei-
nado do mestre de Avis nada foi registado por MARIA HeLeNA DA CRUZ COeLHO, D. João I
o que re-colheu Boa Memória, Lisboa, Círculo de Leitores, 2005, pp. 147-154 onde trata de
forma aprofundada a comensalidade régia nesse período. Também nada refere a este res-
peito ANA MARIA ALVeS, A etiqueta de corte no período manuelino, Separata de Nova História.
Século XVI, 1, 1984, pp. 5-26, maxime pp. 9-11 (A mesa do rei). Muito embora lhe faça refe-
rência o autor seguinte, citando até o regimento joanino, claramente, e da mesma forma
que não entende que uma alcatifa é um tapete oriental, está o autor alheio à funcionalidade 
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caso de D. Catarina remete o seu uso de forma sucinta para a pos-
sibilidade de uma influência mogol, que agora, pela cronologia, não
se pode sustentar – não conseguiu ver a expressiva significância da
sua presença, mais ligando a sacralidade do altar eucarístico com a
mesa régia, pontuada por um novo e ungido imperator universal, que
é o rei. Apontado o seu uso às refeições, como forma de refrescar o
ar, por S. Gregório Nazianzeno – Orationes, XVI – foi transposto
para a liturgia cristã logo nos seus inícios com as Constitutiones apos-
tolorum (século IV) pelas quais se instituía que a cada lado do altar
es tivessem dois diáconos cada um com seu flabellum – de velino, plu -
mas de pavão ou tecido –, assegurando a incorruptibilidade das es -
pécies eucarísticas, evitando que as moscas, símbolo das forças ma -
léficas, maculassem o corpo e o sangue de Cristo. 205 e também na
matéria têxtil, lembremos, o rei procurara uma seda changeant a
evocar a iridiscência das penas de pavão 206 – cujo suave abanar só
lhe acentuaria o efeito pelos reflexos dourados –, tão apreciado
desde a Antiguidade nos pavonina flabella que, de resto, emprestam –
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e matéria física dos abanos – cf. MARCO DANIeL DUARTe, “Simbólica e Ritualidade da Mesa
Régia a partir de «O Banquete de Herodes», de Gregório Lopes”, in Artis. Revista do Insti-
tuto de História da Arte da Faculdade de Letras de Lisboa, 5, 2006, pp. 187-206, ref. p. 195, n. 52.
Ao publicar dois importantes livros de despesa da ucharia, reconstrói a autora o ritual da
mesa régia joanina, mas também nenhuma referência vamos encontrar aos abanos – cf.
MARIA JOSÉ De AZeVeDO SANTOS, Jantar e Cear na Corte de D. João III. Leitura, transcrição e
estudo de dois livros da cozinha do Rei (1524 e 1532), (prefácio de ANíBAL PINTO De CASTRO),
Vila do Conde – Coimbra, Câmara Municipal de Vila do Conde – Centro de História da
Sociedade e da Cultura, 2002, pp. 50-51. Na recente obra (com múltiplos estudos de ine-
gável interesse) que se constitui em status quaestionis da problemática da alimentação e eti-
queta na mesa dos reis de Portugal nada nos é dito, para nenhuma cronologia, sobre o uso
de abanos na mesa régia e nem na abordagem comparativa com outras realidades europeias
é feita tal menção a uso europeu – cf. ANA ISABeL BUeSCU e DAVID FeLISMINO, (direcção
conjunta de), A mesa dos reis de Portugal, [...], passim.

205 Cf. HeNRI LeCLeRCQ, op. cit., cols. 1613-1615.
206 O mesmo efeito pavonado deve ter sido o procurado por D. Catarina, já que o tafetá

escolhido, em uma das vezes, é azul.
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assim pensamos – aos manuelinos a tipologia do duplo cabo, mes -
mo que hoje deles tenhamos raras referências visuais. 207

De igual modo a cronologia desta encomenda, no caso manue-
lino e se de facto corresponder a uma novidade 208 (ao menos do
ponto de vista formal) exclusiva à corte régia portuguesa, como
supomos, leva-nos a relevar o contexto político de plena afirmação
da potestas do rei e da sua administração, com a nova publicação das
Ordenações (1514; 1.ª ed. de 1512-1513)), a reforma dos forais e da
Leitura Nova, na projecção diplomática de uma renovada e incen-
sada imagem do reino de Portugal e do seu princeps. Trata-se de um
pe ríodo enquadrado pela faustosa embaixada 209 de Tristão da
Cunha (12-III-1514) ao novo papa Leão X – célebre pela oferta do
ele fante albino Hanno e re compensada pela rosa de ouro e espada
papais –, pela presença em solo luso dos enviados do Preste João
das índias (29-II-1514 a 7-IV-1515), do embaixador de Calecute ou
de xeques de Azamor e, enfim, pela preparação do malogrado envio
ao papa de Ganda, o rinoceronte oferecido a D. Manuel I pelo rei de
Cambaia, Modofar II e logo debuxado por Dürer (XII-1515) ou da
companhia de ordenança a al-Mamura.

Tendo em mente a embaixada abissínia 210 do mercador arménio
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207 Veja-se GÉRARD COULON e ISABeLLe FAUDUeT, op. cit., p. 340 (fig. 40). É nesta tipo-
logia e nos exemplares em marfim do século III que nos chegaram, que nos apoiamos para
a reconstrução formal dos abanos manuelinos.

208 Não lhe faz a autora referências ao seu uso no reinado do antecessor, nem sequer
à componente sacra do repasto, já que de igual forma não se regista a bênção da mesa pelo
capelão, sendo que esta sacralidade da mesa manuelina é um aspecto posterior a D. João II
– vide ISABeL DOS GUIMARãeS Sá, “O rei à mesa entre o fim da Idade Média e o Manei-
rismo”, in BUeSCU, ANA ISABeL, e FeLISMINO, DAVID, (direcção conjunta de), A mesa dos
reis de Portugal, [...], pp. 188-207, ref. pp. 192-197 (reconstituição da etiqueta à mesa de D.
João II) e p. 203 (sacralidade como aspecto posterior ao príncipe perfeito).

209 Veja-se SyLVIe DeSWARTe, “Un nouvel âge d’Ôr. La gloire des Portugais à Rome
sous Jules II et Léon X”, in Humanismo Português na Época dos Descobrimentos, (actas de coló-
quio), Coimbra, Instituto de estudos Clássicos – Centro de estudos Clássicos e Huma-
nísticos – Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1993, pp. 125-152.

210 Vide JeAN AUBIN, “L’Ambassade du Prêtre Jean à D. Manuel”, in Mare Luso-Indi-
cum, 3, 1976, pp. 1-56.
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Mateus e todas as implicações religiosas que o contacto tão próxi -
mo com o almejado reino do Preste João permitiu – cujo fruto pri-
meiro é a Legatio magni Indorum (1532) de Damião de Góis e depois
a sua «perigosa» Fides, religio, moresque Aethiopum (1540), porque ex -
curso e fascínio humanístico sobre as exóticas práticas litúrgicas e
de vocionais dos etíopes 211 –, não podemos deixar de ressaltar o uso,
por então, na liturgia etiópica, de grandes flabella circulares (o maior
com 131cm de diâmetro) de pergaminho plissado e iluminado do
qual sobrevivem dos séculos XV e XVI seis exemplares. 212 Pelo que
perguntamos se para a corte manuelina constituiu este tipo de flabel-
lum a referência imagética que os ligava aos seus antepassados clás-
sicos, se acaso não existisse em algum tesouro catedralício ou mo -
nás tico em Portugal algum flabellum, também desta tipologia do
pe ríodo medieval. 213 Tal sacrum altaris, a mesa régia, pela presença de
angélicos jovens flabelliferae, é lugar hierofânico que une, na figura de
D. Manuel I, as imagens de sacra potestas dos imperadores romanos e
dos sábios reis magos orientais em perfeita síntese messiânica.

Indispensáveis à produção intelectual de qualquer letrado –
ainda para mais tendo casado com Clara Nunes 214, filha do livreiro
lisboeta, João Fernandes 215 alias Samuel Picho –, deixou também o
nosso humanista alguns livros na apressada fuga à Inquisição, infe-
lizmente arrolados de forma muito sumária. Pode-se presumir que
tenha levado consigo, a par de obras de re medica em árabe (manus-
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211 Sobre estas duas obras e o contexto cultural da embaixada veja-se GIUSePPe MAR-
COCCI, “Gli umanisti italiani e l’imperio portoghese: una interpretazione della Fides, Religio
Moresque Aethiopum di Damião de Góis”, in Rinascimento, 45, 2005, pp. 307-366 (com
amplíssima bibliografia).

212 Vide eWA BALICkA-WITAkOWSkA, op. cit. pp 26-31.
213 O fragmento de um exemplar deste tipo datável do século XII conserva-se hoje na

British Library, Londres – cf. ROSALIe B. GReeN, “The Flabellum of  Hohenbourg”, in The
Art Bulletin, 33, 3, 1951, pp. 153-155.

214 Cf. infra fl. 16v.
215 Cf. ANTóNIO MANUeL LOPeS ANDRADe, “Os Senhores do Desterro de Portugal.

Judeus portugueses em Veneza e Ferrara em meados do século XVI”, [...], p. 71. Cf. infra fl. 21.
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critas) ou grego, pelo menos os seus livros de maior valor, como
preciosos códices manuscritos de orações judaicas e demais obras
de carácter devocional que certamente teria recebido de anteriores
gerações e que não poderiam nunca ter permanecido nas suas casas.
No entanto, o seu número – cinquenta e oito liuros velhos e nouos 216,
grandes e pequenos 217 – e valor atribuído – 3.000 rs. – permitem algu-
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216 Cf. infra fl. 34 [B.073].
217 Cf. infra fl. 20 [A.109].

Fig. 2 – Reconstituição do aspecto visual de um dos dois abanos circulares de folha de
seda plissada à la cocarde e de cabo duplo, usados à mesa de D. Manuel I, [D. João III?] e 

D. Catarina de áustria. Da esquerda para a direita: folha plissada a abrir em sentido 
anti-horário; folha plenamente aberta, perfazendo um círculo perfeito, ficando os cabos
unidos; pormenor aumentado de um dos castões de prata esmaltada; e folha plissada de

seda abrindo na horizontal. Desenho a grafite sobre papel, de Hugo Miguel Crespo, 2011.
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mas considerações de carácter contextual e comparativo, já que são
poucos os arrolamentos librários que conhecemos para o nosso
Qui nhentos, ainda para mais tratando-se de um intelectual. 218 Tal
nú mero, considerando as diferenças de estatuto – tão claras que
nem necessitam grande explicitação – em pouco contrastaria com
os cento e sete títulos 219 que vêem sido contados como o número
total de livros da biblioteca de D. Manuel I, ou os trinta e um 220 de
D. João III. Trata-se de um manifesto erro de interpretação do -
cumen tal que cumpre esclarecer, pelo que passamos a apresentar a
nossa argumentação, afim de clarificar, pensamos, a questão.

em 1904 publicava Braamcamp Freire 221 aquilo que restava de
um códice truncado que tem como título – Liuro da Recepta das Joias
e vestidos e cousas outras asy das que estauam na guarda-Roupa como No
tisouro que ficaram d'el Rey dom Manoel. 222 Sobre o seu conteúdo referia
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218 O mais conhecido é o rol (21-IV-1561) da «biblioteca» pessoal de Frei Diogo de
Murça (dentro de um cofre grande flamengo) que contava com trinta e uma obras - veja-
-se ARTUR MOReIRA De Sá, Livros de uso de Frei Diogo de Murça, Separata do Boletim da Biblio-
teca da Universidade de Coimbra, 33, 1977, ref. pp. 43-45 (Doc. V). Deste rol fazia parte,
também, um livro com encadernação luxuosa, provavelmente oferta, um Erodoto em grego
encadernado em velludo verde com brochas de prata.

219 Viterbo contabiliza noventa e seis unidades bibliográficas, sendo que alguns itens
correspondem a diversos volumes – cf. FRANCISCO MARQUeS De SOUSA VITeRBO, A livra-
ria real, especialmente no reinado de D. Manuel, Separata da História e Memórias da Academia Real
das Sciencias de Lisboa, nova série, Classe de Sciencias Moraes, etc., Tomo IX, Parte I, 1902.

220 Cf. IDeM, ibidem, pp. 24-26 (22 itens, 31 livros). O códice a que se refere o autor
não é um rol da biblioteca de D. João III (como no caso do rei seu pai), mas o livro de re-
ceita do tesoureiro Manuel Velho referente aos objectos de que era encarregue em 1534.
Foi publicado por ANSeLMO BRAAMCAMP FReIRe, “Inventario da casa de D. João III em
1534”, in Archivo historico portuguez, 8, 1910, pp. 261-280 e pp. 367-390 – cf. DGARQ/
/ANTT, Contos do Reino e Casa, Núcleo Antigo 779.

221 Cf. ANSeLMO BRAAMCAMP FReIRe, “Inventario da Guarda-roupa de D. Manuel”,
op. cit.

222 Cf. DGARQ/ANTT, Contos do Reino e Casa, Núcleo Antigo 789, fl. 1. Na pasta su -
pe rior da encadernação, com letra do século XVI pode ler-se “folhas 489 –”, pelo que
somos levado a concluir que o manuscrito originalmente teria esse número de folhas. A
sua estrutura física e documental seria aproximadamente a seguinte: fls. 4-7v. (Titollo das
Joias que Rui Leite Recebeo de dom Gill Eannes); fl. 8 (em branco); fls. 9-50v. (Das cousas que
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apenas o autor a sua actual incompletude 223, pelo que dos títulos
que apresentava outrora sobrevivem hoje apenas o arrolamento das
jóias recebidas pelo tesoureiro Rui Leite, do camareiro do rei Gil
eanes [da Costa] e dos objectos da guarda-roupa carregados (isto é,
que estavam à sua guarda) nos moços da guarda-roupa, Pêro Car-
valho e Frutos de Góis – portanto sobreviveu exactamente a lista-
gem dos objectos da guarda-roupa e foi com esse apropriado título
que Freire o publicou. este arrolamento de bens (do qual consta-
vam também livros) e à falta de outra documentação, tinha levado
Vi terbo dois anos antes a tomar essas referências como o todo da
biblioteca manuelina, chegando mesmo a afirmar tratar-se do catá-
logo da livraria de D. Manuel, incorrecção na qual foi seguido recente-
mente por Aires Augusto do Nascimento 224 e Ana Isabel Buescu 225,
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emtregou Pêro Carualho); fls. 51-54v. (em branco); fls. 55-[103v.] (Titulo dos vestidos peças e cousas
outras que Emtregou Fruytos de Goes); fls. 104-[160v.] (Titulo dos ornamemtos que emtregou Simão
Vãaz thesoureiro da capela d’el Rey noso senhor); fls. 161-[168v.] (Titulo do dinheiro que o dito Ruj
Leite Recebeo de contado de pessoas mysticas); fls. 169-[173v.] (Titulo do que Recebeo de Joam Gago the-
soureiro da Casa da Mina E asy d’Alfandega); fls. 174-[307v.] (Titulo do que Recebeo d’Esteuam Bar-
radas thesoureiro d’el Rej nosso senhor); e fls. 308-[489] (Titulo do que o dito Rui Leite Recebeo da
mamtearja e da Reposta E asy de Lujs Coelho guarda da tapeçarya). Sobrevivem, então, apenas os
três primeiros arrolamentos.

223 Faltam os ornamentos de capela, o dinheiro vivo, os objectos da mantearia, da guarda-
-reposta e da casa da tapeçaria

224 Cf. AIReS AUGUSTO NASCIMeNTO, “erudição e livros em Portugal, ao tempo de
Arias Montano: a biblioteca do Duque de Bragança”, in Actas del Congresso Internacional
‘Benito Arias Montano y los humanistas de su tiempo’, Frenegal de la Sierra - Mérida, 2006, pp.
723-749, ref. p. 727 n. 20 (na comparação com a biblioteca de D. Teodósio I).

225 Cf. ANA ISABeL BUeSCU, “Livros e livrarias de reis e de príncipes entre os séculos
XV e XVI. Algumas notas”, in BUeSCU, ANA ISABeL, Na corte dos reis de Portugal. Saberes, ritos
e memórias. [...], pp. 53-81, ref. p. 70: [...] outro inventário da livraria [sic] régia portuguesa que chegou
até nós é o de D. Manuel [...]. As mesmas incorrecções se podem encontrar, desde Viterbo
(op. cit., pp. 24-41), na interpretação dos documentos referentes aos bens móveis de 
D. João III (a partir de um inventário de 1534 também da guarda-roupa) e D. Catarina de
áustria, depois repetidas, igualmente, pela última autora (op. cit., p. 75). Note-se que se trata
de incorrecções que talvez pouco diminuam a qualidade do referido estudo. As conclusões
desta última autora, de resto, baseada nos livros da guarda-roupa, iluminam até melhor os
hábitos de leitura na intimidade da família real e do seu círculo mais próximo, dos seus

Pag 587-688:Pagina 1-28.qxd  14-05-2012  22:36  Page 627



o primeiro para comparar a sua dimensão com a biblioteca de 
D. Teo dósio I, 5.º Duque Bragança, com os seus cerca de 1596
livros e a segunda num estudo aprofundado – que subintitula, no
en tanto, de algumas notas – sobre livros e livrarias de reis e príncipes
em Portugal nos séculos XV e XVI. Trata-se, como se vê pelo inci-
pit do códice, tão-só, do arrolamento dos bens a cargo do camareiro
e dos dois moços da guarda-roupa do rei 226, carregados em receita
pelo já referido tesoureiro, Rui Leite, por forma a se proceder às
naturais partilhas 227 (a legítima como surge em documentação coeva),
dada a morte do rei, e não de um inventário da biblioteca real que,
in  felizmente e ao que sabemos, não chegou até nós. É que na aná-
lise e interpretação de uma fonte documental é necessário clarificar
qual a tipologia documental e o contexto da sua produção (quem o
produziu, quando, para quem e em que circunstâncias), sob o risco
de confundirmos as coisas. Parte da confusão prende-se, também,
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interesses estéticos, da sua devoção, etc. Por seu turno, a livraria manuelina revelaria,
talvez, na sua estrutura, uma mais larga gama de interesses livrescos da corte e da necessi-
dade régia em se manter aggiornato com aquilo que se ia produzindo nos centros de cultura
europeus ao nível da produção bibliográfica, em especial a impressa. Nesse sentido será
também de matizar uma pretensa (como perpassa da interpretação da autora, agora pouco
sustentável) maior expressividade na biblioteca manuelina do livro manuscrito em oposi-
ção ao impresso, dado que tratando-se na realidade de livros de aparato, de oferta e, em
especial, de devoção, muitos de elevadíssimo valor – como a Bíblia depois dos Jerónimos –
e de uso e exibição na guarda-roupa, são essas obras sempre únicas e manuscritas (por-
tanto pertencentes ao universo da cultura e consumo do livro manuscrito), ao contrário
do livro impresso sem grande valor venal (ibidem, pp. 74-75).

226 Isto porque não podemos esquecer que, se o inventário e controlo contabilístico
dos bens preciosos do rei cabe aos funcionários do seu tesouro (aos seus tesoureiros), a
sua custódia e também arrolamento, através de livros de receita particulares (ou listas mais
abreviadas), está acometido aos servidores que directa e quotidianamente lidam com tais
objectos, desde o camareiro-mor, aos dois servidores da guarda-roupa, Pêro Carvalho
(depois guarda-roupa de D. João III) e Frutos de Góis (depois guarda-roupa do infante D.
Duarte, filho de D. Manuel I), ao tesoureiro da capela Simão Vaz, aos responsáveis pelos
objectos da mantearia e da guarda-reposta, passando por Luís Coelho, guarda da tapeçaria.

227 Referência a uma anterior partilha de bens (não sabemos se contemplando os
objectos preciosos da guarda-roupa) encontramos em FRANCISCO MARQUeS De SOUSA

VITeRBO, op. cit., p. 10.
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por um geral desconhecimento do que era uma guarda-roupa, qual
o seu papel na administração quotidiana de uma casa real ou mes -
mo senhorial de Quinhentos e quem eram e que funções tinham os
oficiais dela encarregues, os moços da guarda-roupa e os camarei-
ros, entre outros, desconhecimento evidente mesmo em obras que
à partida o pressuporiam (enfim, que o exigiriam), como a de Nuno
Senos 228 sobre o Paço da Ribeira e arquitectura palaciana ou o re -
cen tíssimo texto de Pedro Cardim 229 sobre os espaços da vida pri-
vada na corte régia portuguesa para a Época Moderna.

Diz-nos Bluteau 230 que “a” guarda-roupa (guardaroupa) é A casa
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228 este desconhecimento está patente, a título de exemplo, nas diversas incorrecções
do, no entanto valioso e justamente apreciado, estudo de NUNO SeNOS, O Paço da Ribeira.
1501-1581, Lisboa, editorial Notícias, 2002. Vide infra nn. 268-269.

229 Vide PeDRO CARDIM, “A corte régia e o alargamento da esfera privada”, in MAT-
TOSO, JOSÉ, (direcção de), História da Vida Privada em Portugal, Volume 2 (A Idade Moderna,
coordenação de NUNO GONçALO MONTeIRO), Lisboa, Temas & Debates – Círculo de
Leitores, 2011, pp. 160-201.

230 Cf. RAPHAeL BLUTeAU, Vocabulario portuguez e latino [...], Volume 4, p. 149 – registe-
-se que o primeiro significado apresentado é o de armario grande, portatil, em que se metem os
ves tidos. este último significado é o que hoje domina, a par do de conjunto do vestuário, de
uma pessoa ou entidade (um teatro), embora a primitiva significação se encontre ainda em
JOSÉ PeDRO MACHADO, (coordenação de), Grande dicionário da língua portuguesa, Volume 5,
Lisboa, ediclube, 1990, p. 521. em castelhano o vocábulo é guarda-ropa (guardaropa) de que
o Diccionario de la lengua castellana [...], Madrid, Imprenta de la Real Academia española,
1734, p. 90, col. 2 regista: Guardaropa. s.f. La oficina destinada en Palácio y en las casas de los Seño-
res, para tener en custodia la ropa que sirve al menage de casa: como Colgadúras, tapices, alfombras, cor-
tinas, &c. lat. Vestiarium. Palom. Vid. de Pint. pl. 330. Honró su Magestad à Velazquez con la
plaza de Ayuda de la Guardarópa. Guardarópa. Se llama tambien el sugeto destinado a cuidar de esta
oficina. Vestiarij custos. – nas posteriores edições do dicionário da Academia o significado
dominante passa a ser, tanto o de vestíbulo, como o de móvel para conter vestuário e con-
junto do vestuário, perdendo-se a primitiva significação. De resto, na versão castelhana
parece estar contido, estranhamente, o significado de guarda-reposta (fr. garde-meuble). A
raiz do vocábulo (guarda + roupa), nas diversas línguas latinas, proviria segundo Bluteau
(op. cit., Volume 7, pp. 386-387) do it. roba (roupa) que no seu tempo podia ser, quer uma
peça de vestuário, quer o seu conjunto, como todo o fato de uma casa (em particular os
têxteis). Na verdade no italiano roba ou robba é antes de mais substância, ou coisa, ou con-
junto de coisas (ogni avere) do qual se tem a posse (do germ. rauba – cf. JOSÉ PeDRO

MACHADO, op. cit., Volume 10, p. 469), o que explica a significação de guarda-roupa, nas 
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das cadeiras, em que os fidalgos tomão visitas. Por ser esta casa como antecâ-
mara, pode-se chamar Prius, ou antecedens conclave, e informa-nos
mais, dizendo que “o” guarda-roupa, modo abreviado de «moço da
guarda-roupa» é Aquelle, que guarda os vestidos de hum Rey, de hum Prin-
cipe, &. Regiarum vestium custos, ou Qui regias vestes servat. 231

Muito embora não tenhamos para a casa real (para este período em
concreto) um regimento atinente a estes servidores e restantes ofi-
ciais, temos sim documentação equivalente para a Casa de Bragança
(que desde o ducado de D. Jaime seguia a organização e etiqueta da
casa real), tanto n’ O modo dos Officiais do Duque Dom Theodosio I 232,
como na Eticheta, que se practicava em a Casa do Duque D. Theodosio I 233,
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diversas línguas romance (e no ing. wardrobe), como espaço onde se guardam (muitas)
coisas – cf. GIOVANNI B. BOLZe, Vocabolario genetico-etimologico della lingua italiana, Vienna,
Dall’ I. R. Stamperia Di Corte e. Di Stato, 1852, p. 318.

231 Neste ponto é claro que o lexicógrafo parece desconhecer que as funções de um
moço da guarda-roupa vão além da mera custódia dos vestidos, como se vê facilmente no
inventário post mortem de D. Manuel I que estamos a discutir. 

232 Cf. ANTóNIO CAeTANO De SOUSA, Provas, Tomo IV, Parte I, Prova n.º 165, pp. 186-
-200. Não se trata, como intitulou Caetano de Sousa, de um regimento (não tem esse valor
legal nem o seu autor é o duque, enquanto outorgante), mas sim de um memorial para ser-
vir, muito provavelmente, de base a um ulterior regimento dos oficiais e servidores da casa
brigantina. A sua autoria (pelo menos parcial) está patente no próprio texto – Eu Antonio
Mouro servi este cargo [...] (ibidem, p. 191) – trata-se portanto do antigo moço das chaves e
depois moço da guarda-roupa de D. Teodósio I. Não pode ser por demais sublinhada a
importância deste documento, do que nos informa do funcionamento, também, da casa
real, contrastando muito com os juízos apressados e pouco fundamentados de Pedro
Cardim (op. cit., pp. 162 e ss.), de uma pretensa falta de uma rigorosa etiqueta palatina na
nossa corte régia, que de resto não estriba nem em fontes, nem em bibliografia.

233 Cf. ANTóNIO CAeTANO De SOUSA, Provas, Tomo IV, Parte I, Prova n.º 168, pp. 219-
-224. Como o anterior, trata-se de um memorial para servir aos futuros duques, no caso
concreto datando este de depois de 1583, dadas as referências (p. 219) à morte do 6.º
Duque de Bragança, D. João I. Tanto a eticheta como o modo dos officiais apresentam, e lem-
bremo-nos que ilustram uma realidade anterior a 1563 e à morte de D. Teodósio, grandes
similitudes com documentos a par no âmbito da corte francesa de François Ier, Henri II e
Henri III – cf. NICOLAS Le ROUX, “La cour dans l’espace du palais. L’exemple de Henri III”,
in AUZePy, M.-F., e CORNeTTe, J., (direcção conjunta de), Palais et Pouvoir, de Constantinople
à Versailles, Saint-Denis, Presses universitaires de Vincennes, 2003, pp. 229-267.
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pu blicados por Caetano de Sousa. Sabemos, como foi dito acima,
que D. Manuel I tinha dois moços da guarda-roupa (num corpo
mais vasto de moços de câmara) e que, ao passarem o carrego e en -
tregarem nas mãos de Rui Leite 234, por ocasião do inventário post
mortem de 1522, os bens de que eram encarregados, consistiam eles
não só nos vestidos do seu senhor, mas em todos os objectos que aí
eram quotidianamente utilizados e exibidos (para admiração de
quan tos, poucos, nela tinham entrada), desde jóias, livros – que não
a biblioteca do rei, que seria muito mais extensa, já que estes são
livros preciosos para serem exibidos, manuscritos iluminados
(como os sete volumes da depois chamada Bíblia dos Jerónimos junto
com o volume do Mestre das Sentenças) 235, de carácter devocional
(para uso no oratório), obras-chave da administração do reino,
como as Ordenações 236, manuscritos de apresentação 237 ou impressos
de oferta, encadernados muitos com tecidos ricos e pregaria de
prata e ouro, para aí serem lidos em voz alta (como as crónicas,
pelos infantes) ou em recolhimento no oratório –, algum mobiliá-
rio (arcas e pequenos objectos de conter, que o restante estaria ao
cuidado da guarda-reposta), prata de serviço à câmara de dormir e
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234 Só assim poderiam receber as necessárias cartas de quitação, dando-os quites e
livres desse carrego, impedindo, através desse diploma com valor legal, que alguma vez
fossem eles, ou seus herdeiros, sujeitos a averiguação ou processo criminal movido pela
coroa através dos Contos do Reino e Casa.

235 Sobre esta obra-prima da iluminura florentina do Quattrocento, epítome do que é um
livro de uma guarda-roupa, um objecto de luxo, qualidade artística e raridade a ser exibido
e fruído num espaço áulico dos aposentos do rei vide MARTIM De ALBUQUeRQUe e AR NAL-
DO PINTO CARDOSO, A Bíblia dos Jerónimos, (prefácio de PeDRO DIAS), Lisboa – Milão, Ber-
trand – Franco Maria Ricci, 2004.

236 Cf. FRANCISCO MARQUeS De SOUSA VITeRBO, op. cit., p. 16, N.º 35.
237 Um obra, ou manuscrito de apresentação pode-se definir por um autógrafo ou

cópia apógrafa cuidada, de tipo solene, oferecida pelo autor ao rei ou senhor seu mecenas,
quase sempre com vista à ulterior publicação. Sobre este tipo bibliográfico veja-se, a título de
exemplo, MARIe-PIeRRe LAFFITTe, “Les reliures des manuscrits de dédicace à François Ier”,
in LAFFITTe, MARIe-PIeRRe, Reliures royales (1515-1559), Paris, Bibliothèque nationale de
France, 2001, pp. 9-26. 
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prata de aparato 238, espadas, adagas, cintas e talabartes para comple-
tar a imagem de perfeito miles do rei, peças preciosas do oratório e
até os jaezes preciosos da montaria régia.

De resto, pelo modo dos officiais da casa de D. Teodósio I temos
conhecimento que a guarda-roupa ducal [...] era sempre na Anteca-
mara [...] 239 ou, melhor dizendo, [...] estava armada na antecamara, caza
publica, por onde passava o Duque sempre, e todas as pessoas, que o vinhaõ
vizitar, e toda sua fidalguia estava nella ordinariamente assentados [...]; e era
taõ venerada, que nenhuma pessoa se sobia no degrao, senão quando se repar-
tiaõ as peças do vestido, ou as punhão nella. 240 Dormiam aí quer o guarda-
-roupa, como todos os moços de câmara, tendo cada um funções
es pecíficas 241, entrando na câmara de dormir durante o vestir do
duque, assistindo o camareiro-mor, muito à semelhança do que
sabemos, por Catarina de’ Medici, da etiqueta e organização obser-
vada na corte de François Ier e Henri II de França, como analisado
por Monique Chatenet. 242 Da etiqueta que então se praticava em
Vila Viçosa, em particular no recebimento a embaixadores, ficamos
a saber que o duque: Sayaos a receber fora da guardaroupa a quatro, ou
sinco passos da sala, e as portas queria-os o Duque meter diante avia nisto cor-
tezias, e palavras, e entravão juntos [...] e [...] se asentavão [...], o que diferia
no tratamento ao mestre de Santiago ou ao duque de Aveiro, que
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238 A prata da copa estaria adstrita à mantearia sendo que o seu arrolamento não
sobreviveu no inventário (vide supra n. 222).

239 Cf. ANTóNIO CAeTANO De SOUSA, Provas, Tomo IV, Parte I, Prova n.º 165, p. 186.
240 Cf. ANTóNIO CAeTANO De SOUSA, Provas, Tomo IV, Parte I, Prova n.º 165, p. 190.

era, portanto, lugar de assento dos oficiais da casa, tal como se vira na obra de Bluteau,
sendo o seu acesso (passar o degrau) permitido apenas, na cerimónia do vestir, após a dis-
posição na mesa da guarda-roupa, de todos os elementos do vestuário a ser usado pelo
duque (vestido).

241 Cf. ANTóNIO CAeTANO De SOUSA, Provas, Tomo IV, Parte I, Prova n.º 165, p. 191:
Todos tinhaõ obrigaçaõ de dormir na Guardaroupa, e servir nella em tudo o que era necessario, de noite
dormiaõ, e de dia a guardavaõ.

242 Vide MONIQUe CHATeNeT, “Une demeure royale au milieu du XVIe siècle. La dis-
tribution des espaces au château de Saint-Germain-en Laye”, in Revue de l’Art, 81, 1988, 
pp. 20-30, ref. pp. 20-21, n. 9.
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saía [...] a recebelo[s] da sua camara ate a porta da sua çala [...] 243, ou seja re -
 cebia-os já na guarda-roupa, num círculo mais restrito de acesso. 244

Portanto, se a normais embaixadores D. Teodósio ia ao seu encon-
tro fora da guarda-roupa, portanto na sala, já ao duque de Aveiro –
pela sua especial preeminência - recebia-o na guarda-roupa, fazendo
a todos sentar-se.

Assim, a guarda-roupa, na sua dimensão espacial, deve ser defi-
nida (seguramente para o caso português) como uma antecâmara de
carácter áulico, nodo de ligação entre os espaços «mais» públicos de
uma residência real ou senhorial, como um salão de recepção geral
– caso da Sala Grande ou dos Tudescos no Paço da Ribeira ou da
Sala depois dos Duques no Paço Ducal de Vila Viçosa – e a câmara
de dormir do senhor da casa. 245 É, portanto, um espaço de assento
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243 Cf. ANTóNIO CAeTANO De SOUSA, Provas, Tomo IV, Parte I, Prova n.º 168, p. 221. 
244 Já D. Duarte no Leal Conselheiro clarificara sobre a organização da casa senhorial e

do progressivo acesso às áreas de maior intimidade e importância: da sala de recebimento
(sala de estado ou salão grande) se passa para a [...] camara de paramento, ou ante-camara, em
que custumam estar seus moradores e alguums outros notavees do reyno - ou seja a guarda-roupa -,
desta para a câmara de dormir [...] que os mayores e mais chegados de casa devem aver entrada [...],
e desta para a [...] trescamara, onde sse custumam vestir, que pera mais speciaaes pessoas pera ello per-
tencentes se devem apropriar. – que no paço ducal brigantino (e também nos da casa real) tinha
lugar na própria câmara de dormir, correndo-se apenas a cortina –, e chegando por fim ao
oratório, lugar de proximidade com o divino e de recolhimento para [...] leer per boos livros,
e pensar em virtuosos cuidados. – cf. Cf. D. DUARTe, Leal Conselheiro, in ALMeIDA, MANUeL

LOPeS De (edição de), Obras dos Príncipes de Avis, Porto, Lello & Irmão, 1981, p. 397. Do
vestir do rei D. João III serve o relato, na primeira pessoa, do duque D. Teodósio I publi-
cado por ANTóNIO CAeTANO De SOUSA, Provas, Tomo IV, Parte I, Prova n.º 170, p. 224.
Dada a alta proeminência do duque, ao entrar na câmara do rei durante o vestir, era seu
dever, segundo a etiqueta observada, tomar as incumbências próprias ao camareiro-mor,
fazendo as suas vezes o que, pelo relato, constituía sujeição pouco agradável à sua pessoa
e dignidade – e também aqui se aproxima a nossa corte à etiqueta praticada em França nos
reinados de François Ier e Henri II (cf. MONIQUe CHATeNeT, op. cit., p. 21).

245 No caso de se verificar o convívio no mesmo espaço palatino de diversas persona-
lidades, a todas elas era normalmente adstrita uma guarda-roupa privada (onde servem os
servidores privados de cada um) que serve de ligação entre os espaços «públicos» ou de
circulação menos restrita – sempre o caso da sala grande de recepção geral – e as respec-
tivas câmaras de dormir. Caso documental dessa articulação é a disposição temporária do
Paço Ducal de Vila Viçosa em 1537, por altura do casamento de D. Isabel de Bragança e
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dos oficiais da casa (servidores maiores) e também de recepção pri -
vi legiada a quem é franqueado o acesso por razões de privilégio.
Como evidência do carácter de estado, portanto solene, desta antecâ-
mara refira-se o mandado régio de 12-X-1515 para o guarneci-
mento em veludo preto, pelo correeiro de D. Manuel I, João Dias,
de [...] hũa cadeira d’estado que amda na guarda-Roupa d’asemto e costo [...],
e aplicação de tachas douradas e passamanaria preciosa em retrós
de seda e ouro. 246 Com esse sentido de representação é usada como
repositório dos objectos de maior valor 247 do seu senhor (e não
apenas o seu vestuário) e a ela podiam estar funcionalmente ligadas
câmaras (ou ter a guarda-roupa a qualidade de uma dessas câmaras),
como tesouros, studioli, kunstkammern (câmaras de objectos artísticos
preciosos) ou mesmo wunderkammern (câmara de maravilhas), como
in dicador retórico do splendore 248 do senhor e da sua casa, quer a ní -
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do infante D. Duarte – cf. ANóNIMO, Festas, e aperebimentos [sic], que fez em Villa Vicosa o du -
que de Bargança [sic] Dom Theodozio. e[m] os cazamentos do Jnfante Dom Duarte, e da senhora Jnfate
[sic] dona Jzabel sua irmam. no mes de Abril do anno de 1537, (cópia do século XVIII), Biblio-
teca Nacional de Portugal (BNP), Secção de Reservados, Códices, COD. 1544, fls. 116-121v.

246 Cf. DGARQ/ANTT, Contos do Reino e Casa, Núcleo Antigo 788, fl. 238 (ref. iné-
dita). Vide infra n. 260. Não deve causar surpresa o facto de, à excepção de móveis de
conter, como arcas, caixas e cofres, o inventário da guarda-roupa de D. Manuel I não regis-
tar nem esta cadeira de estado nem outro mobiliário (mas apenas os têxteis que lhe esta-
vam associados, como os três panos da mesa da guarda-roupa – ANSeLMO BRAAMCAMP

FReIRe, op. cit. p. 407), dado que tais objectos estavam ao cuidado da guarda-reposta, de
que não sobreviveu o arrolamento (vide supra n. 222).

247 Do carácter de exibição destes objectos preciosos veja-se, para o caso do Quattro-
cento florentino, JAMeS R. LINDOW, “For use and display: selected furnishings and domes-
tic goods in fifteenth-century Florentine interiors”, in Renaissance Studies, 19, 5, 2005, 
pp. 634-646.

248 Sobre a tratadística do splendore e das suas razões culturais e políticas, com base na
obra de Giovanni Pontano, que constituiu como que o «manual» de prática «coleccionís-
tica» do princeps renascentista, veja-se, por todos, eVeLyN WeLCH, “Public Magnificence
and Private Display: Giovanni Pontano’s De splendore (1498) and the Domestic Arts”, in
Journal of Design History, 15, 4, 2002, pp. 211-221. A obra, publicada em conjunto com
outros opúsculos didácticos, foi recentemente editada de forma crítica com tradução ita-
liana – GIOVANNI PONTANO, I libri delle virtù sociali, (edição, tradução, introdução e notas de
FRANCeSCO TATeO), Roma, Bulzoni editore, 1999, pp. 221-243 (De splendore).
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vel político, como económico e cultural. 249 Basta atentar para o caso
italiano, nomeadamente a Guardaroba medicea (depois ocupará todo
o Palazzo Vecchio), onde os studioli e scrittoi (versão itálica dessas
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249 De uma forma esquemática poderíamos dizer que do tesouro medieval custodiado
em catedrais, mosteiros (alfaias em ouro e prata, cristal, pietre dure e relicários) e câmaras de
tesouro em castelos reais, com função estética mas essencialmente como entesouramento
até para ulteriores necessidades de financiamento; ou seja da schatzkammer se passa, nos
inícios da Época Moderna, devido a um crescente interesse, quer coleccionístico, quer
estribado na nova tratadística do splendore e da magnficentia dos príncipes e senhores do
Renascimento, de que é figura chave o humanista Giovanni Pontano (vide supra n. 248), à
kunstkammer que mais não é que o repositório (guarda-roba) dos objectos artísticos de um
príncipe (kunst ou artificialia), prezados tanto pela mestria posta na sua execução, como nos
materiais preciosos usados. A partir de meados de Quinhentos intensifica-se a procura,
tanto do ponto de vista coleccionístico, como em resposta a interesses naturalísticos de
tipo universal, por matérias exóticas e mesmo bizarras, tanto matérias-primas (rariora natu-
ralia) como já trabalhadas, transformando as kunstkammern em verdadeiras câmaras de ma -
ravilhas, as wunderkammern que, a par das pinacotecas (que também por essa altura se cons-
tituem), serão o embrião dos posteriores museus. Como a natureza de tais câmaras é ditada
pelos interesses intelectuais e práticas coleccionísticas (mas também pelo acesso aos objec-
tos) dos seus proprietários, vamos encontrar nas guarda-roupas principescas (e câmaras
associadas) de Quinhentos uma maior ou menor incidência de exotica. Do conteúdo das
guarda-roupas de D. Manuel I e de D. Teodósio I, tal como nos chegaram através dos res-
pectivos inventários post mortem, estamos em presença de kunstkammern com alguma ex -
pres são de exotica, em especial no primeiro caso, sem, no entanto (nunca poderiam dada a
cro nologia e prática coleccionística então difundida entre nós), competirem com a de 
D. Ca tarina de áustria ou as dos seus parentes Habsburgo (já no final do século), sobre as
quais, de resto, construiu Schlosser a sua obra (originalmente publicada em alemão, em
1908), ainda de grande valor – cf. JULIUS VON SCHLOSSeR, Las cámaras artísticas y maravillo-
sas del Renacimiento tardío. Una contribución a la historia del coleccionismo, Madrid, Akal, 1988.
Veja-se uma boa síntese da questão em ANNeMARIe JORDAN-GSCHWeND, “As Maravilhas
do Oriente: Colecções de Curiosidades Renascentistas em Portugal”, [...], pp. 83-84 e nn.
1-8; para o caso castelhano vide J. MIGUeL MORáN e FeRNANDO CHeCA, El coleccionismo en
España. De la cámara de maravillas a la galería de pinturas, Madrid, Cátedra, 1985; e ANTONIO

URQUíZAR HeRReRA, Coleccionismo y nobleza. Signos de distinción social en la Andalucía del Rena-
cimiento, Madrid, Marcial Pons, 2007. Infelizmente no que toca às práticas coleccionísticas
castelhanas maior ênfase tem sido dada à presença ou não de pintura como forma de aferir
do seu grau de «modernidade», sendo disso exemplo a desconsideração dada à recolha de
objectos preciosos pelo imperador Carlos V na recente publicação dos seus inventários –
cf. FeRNANDO CHeCA CReMADeS, (direcção de), Los inventarios de Carlos V y la familia impe-
rial, 3 Volumes, Madrid, Fernando Villaverde ediciones, 2010.
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kunst e wunderkamern) formados por Cosimo I 250, ou Francesco I de’
Medici 251, seu filho, se constituem a partir de objectos re tirados à
Guardaroba (escultura, medalhística, glíptica, pietre dure, exotica e anti-
caglie), mas dela continuam funcionalmente a fazer parte. esta pro-
gressão no espaço de maior privança entre a sala grande, a guarda-
-roupa e a câmara de dormir pode-se encontrar, também, nos logis
de Louise de Savoie, mãe de François Ier, no Louvre por volta de
1530, onde a grande chambre du Louvre comunicava com a sua guarda-
-roupa (garde-robe) e esta com a sua câmara de dormir 252, num es que ma
que, de resto, naquele castelo, vinha já dos tempos de Charles V. 253

De sublinhar que, ainda para o caso francês, e mesmo depois da
cria ção no reinado de Henri II da antichambre nos logis du roi no
Louvre, espaço destinado sobretudo às refeições 254, a garde-robe – où
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250 Sobre a constituição do studiolo de Cosimo I com base nos objectos acumulados na
Guardaroba veja-se ANNA MARIA MASSINeLI, Bronzetti e anticaglie dalla Guardaroba di Cosimo I,
Florença, Museo Nazionale del Bargello, 1991, maxime pp. 9-21 (“Lo studiolo di Cosimo I
a Palazzo Vecchio”) e pp. 121-130 (“Dalla Guardaroba alla Galleria: fortuna collezionistica
delle piccole sculture di Cosimo”). Sobre o pequeno scrittoio de Cosimo I (respondendo
aos seus interesses naturalísticos e científicos) veja-se FRANCeSCO VOSSILLA, “Cosimo I, lo
scrittoio del Bachiacca, una carcassa di capodoglio e la Filosofia Natural”, in Mitteilungen
des Kunsthistorischen Institutes in Florenz, 37, 2-3, 1993, pp. 381-395; e MARIA ADeLe SIGNO-
RINI, “Sulle piante dipinte dal Bachiacca nello scrittoio di Cosimo I a Palazzo Vecchio”, in
Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz, 37, 2-3, 1993, pp. 396-407.

251 Para o caso de Francesco I, que recebeu já melhor atenção (pela abundância de
materiais disponíveis para análise, desde já o próprio espaço reconstruído em 1911 e a sua
famosa decoração pictórica) veja-se LUCIANO BeRTI, Il principe dello studiolo. Francesco I dei
Medici e la fine del Rinascimento fiorentino, Florença, editrice edam, 1967 e, sobretudo, com
um título bastante esclarecedor, VALeNTINA CONTICeLLI, «Guardaroba di cose rare et preziose»
Lo studiolo di Francesco I de' Medici. Arte, storia e significati, La Spezia – Lugano, Agorà Publis-
hing – Lumières Internationales, 2007.

252 Cf. MONIQUe CHATeNeT, “Les logis de François Ier au Louvre”, in Revue de l’Art,
97, 1992, pp. 72-75, ref. p. 72, col. 3. Os aposentos de François Ier e sua esposa seguem o
mesmo esquema (p. 73).

253 Cf. MARy WHITeLey, “Le Louvre de Charles V: dispositions et fonctions d’une
résidence royale”, in Revue de l’Art, 97, 1992, pp. 60-71.

254 Cf. NICOLAS Le ROUX, op. cit., p. 232 e n. 13 – esta antichambre surge ca. 1551. Refira-
-se que existia já no Louvre de Charles V, no piso térreo, um espaço com função muito se -
me lhante, identificado como eschansonnerie, encontrando-se a mediar o acesso entre a sala 
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son remisés les coffres 255 – continua a manter a sua funcionalidade en -
quanto lugar de recepção, como transparece pelo seu particular
ameu blement composto por chaises d’affaires du roi couvertes de velours et
doublées de taffetas vert 256, já em 1574 sob Henri III e isto mesmo con -
si derando a multiplicação de espaços de representação (chambre
d’État e chambre d’audience) que este último rei implementa nos seus
apartamentos, em particular na década de 80. 257

Do ponto de vista funcional deve-se, igualmente, entender a
guarda-roupa como divisão administrativa da casa, já que os objec-
tos carregados nos moços da guarda-roupa tinham uso nela mas
também na câmara de dormir, na casa do despacho (scrittoi ou
mesmo studioli) e no oratório privado, muito à semelhança de outra
área administrativa de grande importância no quotidiano de uma
casa como a régia ou ducal, a guarda-reposta 258, ao mesmo tempo
local de armazenamento (a guarda-reposta enquanto espaço deter-
minado) e ponto nevrálgico da administração e distribuição do
mobiliário e tudo o necessário para montar (funcional e decorativa-
mente) uma divisão do palácio, sendo servida – ou fazendo parte
dela –, pela casa da tapeçaria, onde se guardavam as suites têxteis e os
guadamecis. 259 Além destas, outra das funções da guarda-roupa é a
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grande (grand salle par terre) e a guarda-roupa do rei, com posterior acesso à sua câmara – cf.
MARy WHITeLey, op. cit., fig. 6, p. 63.

255 Cf. NICOLAS Le ROUX, op. cit., pp. 232-233.
256 Cf. IDeM, ibidem, p. 233 e n. 22.
257 Vide IDeM, ibidem, pp. 250 e ss.
258 O equivalente francês da guarda-reposta, o garde-meuble da casa real, conta hoje com

uma monografia valiosa – vide STÉPHANe CASTeLLUCCIO, Le Garde-Meuble de la Couronne et
ses intendants du XVIe au XVIIIe siècle, Paris, Comité des travaux historiques et scientifiques,
2004.

259 esta última designação ocorre, tanto quanto temos conhecimento, pela primeira
vez no fragmento do livro de receita e despesa do tesouro régio para os anos de 1534 a
1536 (vide infra n. 260) – cf. DGARQ/ANTT, Contos do Reino e Casa, Núcleo Antigo 927, fl.
320 (Tí tulo Da tapeçarya. Da Despesa que fez com a casa da tapeçarya). esta casa daria provimento
têxtil (e mobiliário com aplicação têxtil) à guarda-reposta, portanto assegurando boa parte
das encomendas aos oficiais régios para ameublement dos palácios da casa real. No entanto, 
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de espaço de produção de objectos de luxo, nomeadamente no âm -
b ito dos têxteis, como se deixa comprovar por alguns dos manda-
dos constantes dos dois livros, nunca publicados, de despesa do te -
sou ro da casa real ainda sobreviventes, um para o reinado de 
D. Ma nuel I e outro – muito fragmentário – para o de seu filho. 260

Com efeito, e à semelhança do caso castelhano 261 e inglês 262, por
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já no inventário post mortem de D. Manuel I um dos averbamentos referia-se à guarda da tape-
çaria de que era intendente Luís Coelho.

260 Referimo-nos aos até agora praticamente desconhecidos, códices, à guarda da
DGARQ/ANTT, Contos do Reino e Casa, Núcleo Antigo 788 – livro truncado de receita e
des pesa do tesoureiro Rui Leite com averbamentos diários de mandados régios referentes
a compras e encomendas da casa do rei (sobreviveram na integralidade os talhos do rei, prín-
cipes, etc. e algumas encomendas a ourives) para o biénio de 1514-1515. A folha de rosto,
junto com outros fólios soltos (referentes à receita) foram recém-identificados (IX-2011)
por Pedro Pinto (a quem agradecemos) em DGARQ/ANTT, Corpo Cronológico, Parte III,
Maço 5, Documento 82, sendo o incipit: Liuro da Recepta e despesa do thesouro da casa d’el Rey
nosso senhor do anno de 1514 e asy de 1515 / do quall he Recebedor Ruj Leite; e DGARQ/ANTT,
Contos do Reino e Casa, Núcleo Antigo 927 – este fragmento (em muito mau estado de con -
ser vação) de livro de receita e despesa, do tesoureiro Manuel Velho, contém, no apartado
da despesa, averbamentos diários de mandados régios referentes a encomendas da casa do
rei (guarda-roupa, com talhos do rei, talhos da rainha e talhos do príncipe; talhos e encomendas da
es trebaria; e casa da tapeçaria) de 1534 a 1536. Preparamos edição comentada dos dois có-
dices em epígrafe, tendo os primeiros resultados desta nossa investigação sido apresenta-
dos em 26-V-2011 no CHAM com a comunicação “Um ano e meio de talhos na guarda-
-roupa do rei (1514-1515): splendore et decorum no vestuário de D. Manuel I e do príncipe e
in fantes seus filhos”. No último destes códices refira-se um mandado de 11-III-1534
tocante ao talhe de duas bolsas (fumdas) de tecido, decoradas com cairéis de seda carmesim
e ouro, pera dous briuiayros que hamdam na guarda-rroupa (fl. 28).

261 Vide MARíA JOSÉ ReDONDO CANTeRO, “La garde-robe de l’impératrice Isabelle de
Portugal (1526-1539)”, in PAReSyS, ISABeLLe, e COQUeRy, NATACHA (direcção conjunta
de), Se vêtir à la cour en Europe 1400-1815, (actas de colóquio), Lille – Versailles, Centre d’his-
toire de la région du Nord et de l'europe du Nord-Ouest, Université Charles-de-Gaulle
Lille 3 – Centre de recherche du château de Versailles, 2011 (agradecemos a autora o ter-
nos enviado o seu texto antes da publicação, ocorrida em X-2011). A autora refere-se aos
aposentos da imperatriz (portanto câmara de dormir e recâmara, isto é, a guarda-roupa)
como verdadeiros ateliers de alta costura.

262 Vide MARIA HAyWARD, The Great Wardrobe Accounts of  Henry VII and Henry VIII,
Londres, London Record Society, 2011 (no prelo).
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exemplo, aí é talhado (cortado) e provado (de forma pública) algum
do vestuário para o rei e infantes, por norma com têxteis guardados
no te souro e pelo alfaiate da casa real. 263 Representativo dessa
função, no que toca às provas e correcções é o curioso episódio de
ter o mo narca mandado substituir uns debruns de veludo azul de
um seu pelote de escarlata roxa veneziana (das matérias têxteis mais
valiosas no século XVI) em 23-X-1514, por uns de veludo preto: E
tornou a debrũar de veludo preto que lhe mamdou el Rej tirar os azues na
guarda-Roupa [...]. 264 Releve-se, também, que, quanto às despesas par-
ticulares neste – e para este – espaço, elas se encontrariam averba-
das (como em relação à ucharia de que nos chegaram, até, alguns
códices) 265 em livros de despesa da guarda-roupa, como se evidencia
– a título de exemplo – por um mandado de 3-XI-1515 ao alfaiate
régio por ter, na guarda-roupa, coberto de fita preta um pelote do
rei, de chamalote forrado de martas onde se indica: E a Amrrique Ma -
chado se nam ouue pagamento pela guarda-Roupa. 266 Possuía nesta altura,
portanto, a guarda-roupa, como divisão administrativa da casa real,
a sua própria contabilidade, como terá pelo menos a partir de 1574
a garde-robe de Henri III de França. 267

É portanto incorrecto, como faz Nuno Senos, quer referir-se à
guarda-roupa como um mero repositório ou armazém de objectos
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263 Chegaram-nos mesmo alguns mandados régios referentes ao consumo de retrós
de seda preta e de cores na guarda-roupa, por alfaiates e bordadores, de 27-VII-1514 e 26-
-VI-1515 – cf. DGARQ/ANTT, Contos do Reino e Casa, Núcleo Antigo 788, fls. 204 e 226,
respectivamente (ref. inéditas). Vide supra n. 260.

264 Cf. DGARQ/ANTT, Contos do Reino e Casa, Núcleo Antigo 788, fl. 210v. (ref. iné-
dita). Vide supra n. 260. Outras referências se poderiam fornecer probatórias desta função
da guarda-roupa existentes no códice, nomeadamente em todo o título dos Corregimentos
em obras feitas, isto é, as alterações dos oficiais do rei ao vestuário dos vários elementos da
casa real.

265 Veja-se a este propósito o estudo de MARIA JOSÉ De AZeVeDO SANTOS, op. cit.
266 Cf. DGARQ/ANTT, Contos do Reino e Casa, Núcleo Antigo 788, fl. 352v. (ref. iné-

dita) dos Corregimentos em obras feitas, isto é, dos «arranjos». Vide supra n. 260.
267 Cf. NICOLAS Le ROUX op. cit., pp. 263 e ss. (Annexes).
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– pequeno espaço de arrumações, ou divisão essencialmente de serviço, onde se
guardam roupas (como o nome indica) [sic] [...] 268 –, quer ver um suposto
crescente protagonismo político desse espaço a partir do reinado de
D. João III, apenas por um pretenso maior número de referências
nominativas que dele temos desse período 269, o que não correspon -
de à realidade, uma vez que as alusões à antecâmara de D. Manuel I
– outra casa ou camara grande que está além da sala no dizer de An -
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268 Cf. NUNO SeNOS, O Paço da Ribeira. 1501-1581, [...], p. 136.
269 Cf. IDeM, ibidem, pp. 140-141. De resto o autor confunde as funções da antecamara

e trascamara tal como foram explicitadas por D. Duarte e, assim, não entende que a guarda-
roupa é uma antecâmara e não uma trascâmara – Também a trascâmara surge muitas vezes refe-
rida como guarda-roupa [...] cf. ibidem, p. 136. Disso é, também, evidente a errónea afirmação
do autor: Sob D. João III a guarda-roupa será lugar de alguns episódios que, à partida, não pareceriam
destinados a acontecer nesse espaço. Foi aí, na companhia dos infantes D. João e D. Luís [...] que o
monarca recebeu Rui Gomes da Silva que vinha em representação do príncipe castelhano D. Filipe [...].,
ou também que – A guarda-roupa parece então estar a assumir um protagonismo que até então não
tivera. Ela continua a ser um espaço de arrumações ou até onde se dorme, mas realizam-se agora aí ceri-
mónias, como a recepção de embaixadores estrangeiros, destinados, em regra, a acontecer na sala grande do
palácio ou, quando muito, na antecâmara do rei, divisões mais espaçosas e onde o monarca podia receber
com o devido aparato. Esta deslocação de certos momentos importantes no contexto da representação polí-
tica do País, da esfera aberta da maior sala do palácio para a mais restrita das divisões do aposento régio,
tem de se revestir de algum significado. De igual forma não se pode afirmar que a antecâmara de
D. Manuel I – ou seja, sempre a guarda-roupa (com funções tão definidas como vimos
amp lamente demonstrando) – se tenha transformado em aposento feminino (para a rai -
nha) por altura da morte do rei, como também o faz Nuno Senos: Excepcionalmente, a ante-
câmara pode ainda transformar-se em aposento feminino, o que aconteceu pelo menos uma vez, aquando da
morte de D. Manuel, altura em que o guarda-mor do rei «fez recolher ha Rainha, & a Infante pera huma
camara, junto da dõnde elRei jazia». Na mesma altura, o príncipe D. João é também chamado para junto
dos aposentos do seu pai. Parece provável que o príncipe se tenha alojado na trascâmara, mais pequena,
enquanto a rainha e infanta ficavam na antecâmara – cf. IDeM, ibidem, p. 138. De resto não sabe-
mos sequer de quantas câmaras se compunham os aposentos do rei, pelo que é tão erró-
nea esta interpretação, como pretender que o local de repouso nocturno da guarda do rei
seja a antecâmara, já que o paço disporia certamente de muitas divisões capazes de alber-
gar esta quantidade de oficiais junto da câmara do rei, sem terem de ocupar a guarda-
roupa, onde, de resto, e como vimos, dormiam os oficiais dela e do serviço da câmara de
dormir, isto é os moços da guarda-roupa e o camareiro pequeno. Refira-se que no que toca
à casa de D. Teodósio I (e já sabemos do que nos informa da casa real), quatro dos seus
doze homens da guarda dormiam na sala – cf. ANTóNIO CAeTANO De SOUSA, Provas,
Tomo IV, Parte I, Prova n.º 165, p. 189.
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drada 270 – dizem, claramente respeito à guarda-roupa, como sobe-
jamente demonstramos. De resto é aí que o rei recebe os embaixa-
dores estrangeiros, como no caso brigantino discutido acima: [...] se
logo querião tratar com elle algum negocio se passaua com elles para outra casa,
onde assentados em escabelos com alcatifas em cima os ouuia. 271

Não pode haver, então, qualquer confusão entre guarda-roupa e
livraria, mesmo que na primeira se pudessem contar nos seus objec-
tos de maior prestígio também livros, que documentadamente eram
aí, quer lidos para o círculo mais íntimo da família real (tanto os que
se expunham nesse lugar como os que se mandavam trazer da livra-
ria), com produzidos – caso da Crónica do Imperador Clarimundo de
João de Barros, escrita na guarda-roupa do então príncipe D. João –,
ou mesmo considerando que a raiz dos studioli dos príncipes renas-
centistas (sempre dependentes da guarda-roupa, como vimos para o
caso italiano) seja o studium humanístico do letrado rodeado pelos
seus livros, mas com o qual não se deixa, contudo, confundir. 272 De
resto, o claro destrinçar, quanto ao número de livros presentes,
entre uma guarda-roupa e uma livraria (espaço e conteúdo) é agora
possível com a análise do inventário post mortem dos bens de D. Teo-
dósio I, já que se torna ainda mais evidente que os moços da
guarda-roupa e oficiais adstritos ao seu serviço e da câmara de
dormir, Casinha do Despacho e oratório, têm a seu cargo um tipo
de livros (obras de aparato e de tipo devocional), estando os restan-
tes na verdadeira livraria com intendente próprio, o «bibliotecário»
álvaro Baía. 273 Se acaso se tivesse perdido – como aconteceu, até
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270 Cf. FRANCISCO De ANDRADA, Crónica de D. João III, (introdução e revisão de M.
LOPeS ALMeIDA), Porto, Lello & Irmão – editores, 1976, p. 60 (Parte I, Cap. XXV).

271 IDeM, ibidem, p. 60.
272 Veja-se UGO ROZZO, Lo studiolo nella silografia italiana (1479-1558), Udine, Forum,

1998, pp. 5-6.
273 Aproveita-se para corrigir outra imprecisão de AIReS AUGUSTO NASCIMeNTO, op.

cit., p. 728 quando diz que à frente da biblioteca ducal de D. Teodósio estava [...] um encar-
regado em permanência para tomar conta dos livros, na pessoa do pagem [sic] Nuno Álvares Pereira.
Ora não se pode confundir as funções de um pagem do livro, como Nuno álvares Pereira 
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prova em contrário, com o arrolamento da biblioteca manuelina –
na cópia seiscentista do inventário ducal a parte referente à livraria,
ficaríamos, igualmente, com o número dos livros da sua guarda-
roupa, mas dificilmente poderíamos aceitar como sequer credível
que nesse momento de dinamismo humanístico da casa brigantina
(com pretensões, até, ao estabelecimento de estudos universitários
em Vila Viçosa), se contassem uns meros vinte e um volumes como
o total da sua biblioteca. 274

Mas voltemos aos cinquenta e oito livros de Duarte Gomes. Se
não comparáveis no seu número com a biblioteca de D. Manuel –
cujo arrolamento desconhecemos – os livros que deixou o nosso hu -
manista nas suas casas da Rua Nova podem sim ser facilmente coteja-
dos no número com os trinta e um de Frei Diogo de Murça 275, com
os cento e quarenta e quatro que o humanista conde Baldassarre
Castiglione 276 deixara no seu palácio em Mântua em 1524 – sendo
depois arrolados após a sua morte em 1529 –, junto com os qua-
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(por tanto servidor da câmara do duque), com o de responsável pela livraria (que pelo in -
ven tário post mortem sabemos ser álvaro Baía, que surge, de resto, a encimar a listagem dos
livros da biblioteca – cf. cit. fl. 384, com o início da listagem e fl. 467 onde diz claramente
[...] E toda a liuraria ficou em seu poder E a seu Carguo como dantes a tinha [...]), dado que, como
é explícito no modo dos officiaes de D. Teodósio I, cabia ao pajem do livro pedir aos moços
da câmara que trouxessem os livros devocionais do duque (livros de horas, breviários, etc.),
segurando-os o pajem no oratório ou na capela ducal, dando-os ao duque com o giolho no
chaõ quando ele os pedisse – cf. ANTóNIO CAeTANO De SOUSA, Provas, Tomo IV, Parte I,
Prova n.º 165, p. 200.

274 Cf. Biblioteca D. Manuel II, Res. Ms. 18, fls. 183v-184v. (treze livros da guarda-
-roupa não adquiridos durante o segundo casamento do duque, entre missais, breviários,
um confessionário, uma crónica e dois manuscritos com diplomas e cartas régias) e fls.
221v.-222 (oito livros da guarda-roupa adquiridos durante o segundo casamento do duque,
entre breviários e livros de horas). A estes podem talvez juntar-se dois livros de memórias
com encadernação em prata e que estariam na sua Casinha do Despacho – cf. ibidem, 
fl. 159v.

275 Cf. ARTUR MOReIRA De Sá, op. cit., pp . 42-45.
276 Veja-se GUIDO ReBeCCHINI, “The book collection and other possessions of  Bal-

dassarre Castiglione”, in Journal of  the Warburg and Courtauld Institutes, 61, 1998, pp. 17-52.
Refiram-se que nesse número contavam-se livros do seu pai Cristoforo Castiglione.
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renta que tinha consigo em Toledo 277, ou mesmo os sessenta e três
arrolados por volta de 1537 dos que a rainha D. Leonor, falecida em
1525, testara ao Convento da Madre de Deus. 278 Se no número, dos
livros que em Mântua deixara, Castiglione supera Duarte Gomes,
releve-se que a biblioteca «essencial» aos estudos do autor do Il libro
del Cortegiano e com a qual contou nos últimos anos se ficam pelos
quarenta. Sabemos também que em apenas vinte e dois libri vecchi de
Medicina se compunha a totalidade dos livros de Amato Lusitano
em 1555 quando, após a fuga precipitada de Ancona para Pesaro,
lhe viu serem confiscados todos os bens. 279 Cerca de sessenta livros
constitui, então, farta livraria à altura de um humanista de largos
interesses intelectuais como ao longo da vida evidenciou Duarte
Gomes, mas a tal número não será alheio, decerto, o convívio diário
e familiar com o sogro João Fernandes e seus projectos editoriais
que, bem perto da casa do nosso humanista e na mesma Rua dos
Ferros, tinha uma das mais antigas tendas de livreiro em Lisboa,
palco, certamente, de muitas tertúlias literárias. 280 Quanto à valora-
ção económica dos livros do nosso humanista (3.000 rs. no total)
re fira-se que, entre grandes e pequenos, o valor médio de cada é de
ca. 52 rs. o que, não sendo muito, contrasta bem pouco com a valo-
ração dada à grande maioria dos cartapácios da livraria de D. Teodó-
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277 Cf. IDeM, ibidem, p. 19.
278 Cf. ISABeL VILAReS CePeDA, “Os Livros da Rainha D. Leonor, segundo o códice

11352 da Biblioteca Nacional, Lisboa”, in Revista da Biblioteca Nacional, 2, 2, 1987, pp. 51-81.
esta lista não contempla, no entanto, nem todos os livros que a rainha legara à Madre
Deus (p. 53), nem os que possuía nos seus aposentos, dado que só para uso do seu orató-
rio – segundo carta de quitação a Leonor álvares, com cargo de guarda das cousas de seu orató-
rio de 20-V-1538 – teria duzentos trinta e hũ livros de sortes (p. 53).

279 Cf. Archivio di Stato di Roma, Camerale I, Tesoreria provinciale della Marca, reg.
107 (Conto delle somme riscosse e pagate da Valerio Amani depositario delle condanne e delle confische
fatte agli ebrei di Ancona ed agli Ebrei portoghesi ivi dimoranti 1555-56, título do arquivista), fl. 9v.
– pub. por ReNATA SeGRe, “Nuovi documenti sui Marrani d’Ancona (1555-1559)”, in
Michael. On the History of  the Jews in the Diaspora, 9, 1985, pp. 130-233, ref. p. 213.

280 Veja-se nestes Cadernos o texto de António Manuel Lopes Andrade.
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281 Cf. Biblioteca D. Manuel II, Res. Ms. 18, fls. 425v. e 437, respectivamente.
282 Cf. ibidem, fl. 184v.
283 Cf. infra fl. 37v.
284 Cf. PIeR CeSARe IOLy ZORATTINI, op. cit., Volume 4, pp. 81-84.

sio I (larga mas pouco valiosa), onde, por exemplo, as Elegantiarum
latinae linguae de Lorenzo Valla em formato in-quarto vão avaliadas
em 80 rs., um in-octavo com a obra de Marcial são-no em 40 rs. 281 e
mesmo um livro da sua guarda-roupa, a edição impressa de pe -
quena tiragem em pergaminho da crónica de Nuno álvares Pereira
– aí exibida como símbolo e fundamento ideológico al heroica da
linhagem brigantina –, não vai além de 1.200 rs. 282

em 10-VII-1544, com o pagamento de cinquenta cruzados
(20.000 rs.) pera obras pias e polla desobediençia que cometeo, tinha fim,
por ordem de João de Melo, o feito-crime que ora editamos contra
Duarte Gomes, porquãoto se avya por bem e serviço de Noso Senhor que se
nom falase majs Nesto. 283 Mas a natureza perigosa dos seus livros levou
mesmo até depois da morte do humanista à instauração de um pro-
cesso da Inquisição de Veneza contra seu filho João Gomes 284 em
1575, que os recebera do pai.

Nota prévia

Na transcrição diplomática do documento que se irá seguir utilizaram-se
as regras de transcrição e edição preconizadas por eduardo Borges Nunes.
Assim, respeitou-se a disposição dos documentos, abrindo parágrafos quan -
do necessário e, igualmente, a pontuação e os sublinhados. Não se assinala-
ram as mudanças de linhas, mas assinalámos as mudanças de fólio, no corpo
de texto, entre barras e a negrito. Procedeu-se à separação e reunião de pala-
vras e partes de palavra de acordo com o uso moderno. Desenvolveram-se as
abreviaturas, assinalando-se as letras omissas por meio do tipo itálico ou al -
dino. Mantiveram-se as maiúsculas e minúsculas dos originais, à excepção dos
gentílicos, onde foram restituídas as maiúsculas quando as não apresentavam.
Respeitaram-se os sistemas de acentuação e pontuação, mantendo-se as par-
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ticularidades sonoras do português daquele período, quando diferente da
fonética actual. Apontámos com [?] as dúvidas de leitura, com [ ?] quando
uma palavra não pôde ser lida, com [sic] sempre que um vocábulo não fazia
sentido ou quando apresentava grafia estranha e com [...] quando foi deixado
um espaço em branco ou falta claramente uma palavra. Não reproduzimos
em nota todos os acidentes de texto, borrões, rasuras, rasgões, trespasse de
tinta, furos de insecto bibliófago, dado que o mau estado de conservação au -
mentaria desmesuradamente essas, imensas, referências; assinalámos sim as
palavras riscadas e transcreveram-se todas as notas marginais. Assim, e pela
mesma razão de economia de espaço, assinalámos com [[   ]] as nossas re -
constituições textuais, quando a degradação do suporte fez perder partes de
palavras, ou com [   ] quando se trata de lapsus calami do amanuense, não as re -
metendo para nota. Na transcrição dos numerais romanos oferecemos a sua
leitura por extenso, a itálico, sem, no entanto, remeter para nota a notação
numérica do original. Os textos latinos vão a negrito para melhor localização
e diferenciação.

DGARQ/ANTT, Tribunal do Santo Ofício, Inquisição de Lisboa, Pro-

cesso 12784 (MF 5500, item 13).

“285Ffeyto Crime da Justiça contra 286 o Licenciado
Duarte Gomez 287 fisico /. Re~o Ausente.
Promotor da Justiça o Licenciado yoham d’a Fon’seca.
Procurador do Re~o o doutor yoham Ferreira. 288

/fl. 2/ 289

Aos dezassete dias do mes de Janejro de mil quinhentos e quarenta e três Annos
em Lixboa eu notáiro fuy a Rua Noua dos Mercadores a hũuas Casas onde
soya pousar o Licenciado Duarte Gomez e nas mesmas Casas achey o Licenciado
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285 Ms.: na margem superior esquerda “24”.
286 Ms.: letras “ra” sobrescritas.
287 Ms.: letra “e” sobrescrita.
288 Ms.: a lápis “N 12784” e “1068”, da mão do arquivista.
289 Ms.: fl. 1v. em branco.
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Fernão Perez e hũua sua Jrmãa e os tirey por testemunhas / e seus ditos são os
seguintes António Rodrjguez o sprevy.

Jtem o Licenciado Fernão Perez procurador da Casa do Ciuel testemunha per-
gumtado por o Juramemto dos Avamgelhos se sabya onde era o Licenciado
Duarte Gomez e quãoto ha que he ausentado e se nom sabe delle dise elle teste-
munha que he verdade que avera dous meses ou dous meses e meyo pouco majs
ou menos que o dito Licenciado Duarte Gomez desapareceo e se foy da casa
donde viuia e que nom sabe elle testemunha pera onde se foy porque nunca o
majs Vyo Nem soube delle e Al nom dise //.

Fernam Perez Licenciatus

Jtem Ana Rodrjguez molher de Jorge Fernandez testemunha perguntada por o
Juramento dos Avamgelhos se sabya onde era o Licenciado Duarte Gomez e
quãoto ha que he ausentado e se nom sabe delle dise ella testemunha que he ver-
dade que avera dous meses ou dous meses e meyo pouco majs ou menos que
o dito Licenciado Duarte Gomez desapareçeo e se foy da casa donde viuia e que
nom sabe ella testemunha pera onde se foy porque nunca o majs vyo nem se sabe
delle e al nom disse / e asynou por ella o Licenciado Fernão Peres António
Rodrjguez o sprevy.

Fernam Perez Licenciatus

/fl. 2v./

e despojs desto Aos dezanove dias do mes de Janeiro de mil quinhentos e qua-
renta e três Annos em Lixboa em A Casa do Despacho da Santa Jmquisyção em
audiência que hy fazya o senhor doutor Amtónio de Lyão Jmquisydor por o pro-
motor da Justiça foy falado A este feito dizendo que se avya de fazer nelle
ce[r]ta deligençea / e eu notáiro lhe dise que Jaa era feita e que eu com o
notáiro Francisço do Casal foramos abrir os cofres e espreuera o que se Nelles
Achara e bem Assy tirara duas testemunhas da ausençea do Licenciado Duarte
Gomez /. e logo per o doutor Joãm Ferreira foy dito que o doutor [sic] Duarte
Gomez se sabya lugar çerto onde estaua e que estaua em Frandes / e per o dito
Promotor foy dito que nomease lugar Certo e majs se tinha Peticam pera neste
caso falar e per elle foy dito que elle Apresentaria Peticam / o que visto per elle
senhor Jmquisydor mandou que ate segunda-fejra mostrase Peticam e nomease
lugar çerto pera se saber onde estaua e que com Jso lhe fose o feito concluso
pera niso mandar o que fose Justiça António Rodrjguez o sprevy.

Aos vinte dias de Janeiro de mil quinhentos e quarenta e três Annos em
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Lixboa per o doutor Joam Ferreira foy mandado A mym Notáiro a Peticam e
sobestabeleçimento seguintes.
/fl. 3/

+
Saibam quantos este estormento de procuracam virem que No anno do

naçimento de Noso Senhor Jhesu Christo de mil e quinhentos e corenta e dous
anos aos dezasete dias do mes d’Agosto Na çidade de Lixboa na Rua do
Alemo nas casas da morada de mym notáiro ppublico em minha presença e das
testemunhas Ao diamte Nomeadas pareçeo hy o Licenciado Duarte Gõmez
morador nesta çidade e logo per elle foy dito que elle fazia e ordenaua como
logo de feyto fez e ordenou por seu çerto procurador abastante no milhor
modo e maneira que o pode e deue ser e per direito mais valer a Tomas Gõmez
seu Jrmão amostrador da presemte ao qual dise que daua e Autorgaua todo seu
livre e comprido poder mandado espeçial e geeral pera que por elle conste-
toymte e em seu nome posa proceder demandar Reçeber e arecadar e aver a
suas mãaos e po[[d]]er todas suas diuidas dinheiros mercadorias e quaesquer
outras cousas suas de qualquer sustançia e calidade que sejam que lhe deuem e
tem e ao diante deuerem e teuerem quaesquer pessoas per qualquer titolo e Razão
que seja asy Nesta çidade e Reinos como em quãesquer outras partes e de todo
o que Reçeber e arecadar posa dar conhecymentos e quitacões em forma e pro-
curar Requerer Alegar e defender e mostrar sua Justiça em todos seus precey-
tos e demandas negocios moujdos e por mouer asy nos em que elle conste-
tuymte for autor como Reo /. contanto porem que Nom posa elle
constetuymte ser çitado per auçam noua em pessoa do dito seu procurador e o
dito seu pprocurador podera citar e demandar pareçer em Jũizo a todolos
termos e autos Judiçiaes /. – fazer protestos e Requerimentos /. tirar estromen-
tos e cartas testemunhaveis libelos petições enformações /. artigos e prouas
dar exepções propoer lides [sic] contestar Jurar Na alma delle co[n]stetuymte
quaesquer licitos Juramentos e aas partes adversas o fazer dar-se conprir ouujr
sentenças e em ellas consemtir e as fazer enxecutar [sic] e dos contrarios 
/fl. 3v./ Apelar e agrauar e as apelações e agrauos Renunciar Ou seguir ate a
mor alçada e final despacho e fazer conçertos e convenção e transauções [sic]
conprometer e se louvar em Juizes contadores e espriuaes e outros Jnpunhar
[sic] e lhes tentar sospeições e lhas prouar e pera que posa em nome delle
co[n]stetuynte Reger e gouernar administrar todos seus beens e fazemda com
livre e geeraal [sic] administração e vender e conprar em nome delle co[n]ste-

647

O PROCeSSO DA INQUISIçãO De LISBOA CONTRA DUARTe GOMeS ALIAS SALOMãO USQUe...

Pag 587-688:Pagina 1-28.qxd  14-05-2012  22:36  Page 647



290 Ms.: à margem chamada para o sublinhado.

tuymte todas as cousas que lhe bem pareçer asy de contado como fiado e
obreigar [sic] em todo os beens do dito 290 Licenciado /. e pera que posa sobesta-
baleçer [sic] hũ e muitos pprocuradores e os Reuogar e em todo o que dito he e
dello nam e depemder e a ello pertençer posa Representar a pesoa delle cons-
tetujmte e fazer e dizer o qu’elle faria e dirja se fose preesemte [sic] /. e bem asj
dise mais o dito Licenciado que elle era procurador abastante de Gracya da
Costa sua tia e que per vertude de sua preecuraçam [sic] que com esta sera mos-
trada onde conprir soestabaleçia [sic] e de feito sobestabaleçeo [sic] ao mesmo
Thomas Gõmez seu Jrmão e lhe deu e trespasou todos os poderes a elle
dados pela dita sua tya e procuradora pera que posa vsar delles em todo e per
todo como elle mesmo /. e todo prometeo e se obrigou elle dito Licenciado a
ser por bom firme pera sempre asj e tam Jnteyramente como se por elle per sua
pesoa fose feyto e outorgado e de os Releuar do emcargo da satisdaçam [sic]
que o direito em tal caso outorga sob Obergaçam [sic] de seus beens que pera
ello obergou [sic] e asy Os beens da dita sua tia e constetujmte e em testemunho
de verdade asy o outorgou e lhe mandou dello ser feito este estormento de
pprocuracão e os que pedirde’sta nota ./ testemunhas que forom presentes Bastiam
Lopez alfayate vezinho de mym notário e António Baptista /fl. 4/ Criado do
doutor eytor Rodriguez / e Afomso Manoel filho de mym notario / e eu
Manuel Afonso notário gerall del Rey noso senhor em ha dita cidade de
Lixboa e sua coreycam que este estromento na mynha nota notey e della ho fyz
tyrar e ho con[c]ertey e esprevy e asyney do meu ppublico synall que tall he
[sinal tabeliónico] pague nada.

+
Saibam os qu’este sobstabelecimento vjrrem [sic] que no ano do nacimento

de noso senhor Jhesus Christo de mill e quinhentos e quarenta e tres anos aos
dezanove dias do mees [sic] de Janeyro em Lixboa na Rua do Alemo na Casa
da morada de mym notário ppúblico em minha presensa [sic] e das testemu-
nhas ao diante nomeados paraceo [sic] Thomas Gomez estando nesta ppublica
[...] e disse que per vertude della sobstabeleçem ao doutor Joham Ferreira / e ao
Licenciado Fernam Mendez pera que ambos e cada hum deles posam Requerer
Justica do dito seu constytujnte sobre certa [?] fasenda do dito Licenciado seu
Jrmãao que esta socrestada per mandado do senhor Joham de Mello e paresa e
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djga de sua Justiça ate fjnall exame e pera ello lhes da todos hos poderes nece-
sarios e em testemunho de verdade lhe mandei de lhe ser fejto este estormento
que foram presentes Pêro Ferrnandez mercador e morador na Rua Noua dos Mer-
cadores e /fl. 4v./ e Afonso Manuell filho de mym notario / e eu Manuel
Afonso notário sobredito que ho espreuj e asyney do meu ppúblico sjnall que
tall he [sinal tabeliónico] pagou nada.

Thomas Gomez Pêro Ferreira
[sinal tabeliónico] Afonso

Manoell
Ho lecenceado Duartj [sic] Gomez estaa em Bjscaya em a vjlla de Bjlbao

o qual fa[[rem]]os certo.
Johannes Ferreirae

eu notáiro Com Jsto Junto fiz este feito Concluso António Rodriguez o
sprevy.

Concluso.
+

Faça çerto o procurador do reo Licenciado Duarte Gomez como esta
em Bilbao pera o qual lhe sera asinado termo na audiência.

Antonius

Ciuilis Juris Doctor

/fl. 5/

Ffoy publicado este desembargo Atras esprito per o senhor doutor Amtó-
nio de Lyão Jmquisydor em Lixboa en audiência que fazia na Casa do Despacho
da Sancta Jmquisyção estando presente o Licenciado Joam da Fonseca Promo-
tor da Justiça e o Procurador do Re~o Aos vinte e três dias de Janeiro de mil qui-
nhentos e quarenta e três Annos António Rodriguez o sprevy.

e publicado Como dito he logo per o dito Licenciado Joam d’a Fonseca
Pro motor da Justiça ffoy dito A elle senhor Jmquisydor que lhe pedia que Asy-
nase termo Ao Procurador do Re~o que fizese çerto de como o dito Licenciado
Duarte Gomez Reo estaua em Bilbão /. o que visto per elle Senhor Jmquisydor
lhe Asynou tres meses 291 de termo pera fazer çerto o sobredito / António
Rodriguez o stprevy.

e despojs desto Aos quatro dias do mes de Mayo de mil quinhentos e qua-
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renta e três Annos em A çidade de Lixboa em audiência que fazia o senhor doutor
António de Lyão Jmquisydor Na Casa do Despacho da Samta Jmquisycão
perante elle pareçeo o Licenciado Joam d’Afonseca Promotor da Justiça e dise
Ao dito Jmquisydor que os tres meses erão pasados que forão Asynadas ao
Licenciado Duarte Gomez pera fazer çerto de Como estaua em Bilbão / que lhe
pedia que mandase pasar Carta de direitos o que visto per elle senhor Jmquisidor
mandou que se pasase Carta de direitos em forma António Rodriguez o sprevy.

Aos oito de Mayo de mil quinhentos e quarenta e três Annos em Lixboa em
audiência que fazia o senhor doutor António de Lyão Jmquisidor Na Casa do
Despacho da Sancta Jmquisyção per o procurador do Re~o Ausente foy dito que
audiência pasada fora o Re~o lançado da çertidão que ouuera de mandar de,
Como estaua em Bilbão, e que se pasase Carta de direitos que lhe tinha a jso
embargos que lhe pedia lhe mandase dar o feyto /fl. 5v./ pera vyr com elle o
que visto per o Licenciado Joam d’a Fonseca promotor da Justiça que presente
estaua foy dito A elle senhor Jmquisidor que lhe fose dado Juramento se
Requeria aquilo bem e verdadeiramente / o qual procurador do Re~o que o doutor
yoham Ferreira Jurou Nos Santos Avamgelhos que o Requeria bem e verdadei-
ramente / o que visto per elle senhor Jmquisydor lhe mandou dar o feito e que
ate primeira audiência venha com elles António Rodriguez o sprevy.

Aos onze dias de Mayo de mil quinhentos e quarenta e três Annos em Lixboa
Na audiência que fazia o senhor doutor António de Lyão Nas Casas do Despa-
cho da Santa Jmquisicão per o procurador do Re~o foy dado este feito com o
artigo seguinte.
/fl. 6/

+
Thomas Gomez como procurador do Licenciado Duarte Gomez Seu Jrmão e

como com Justa pessoa tem Jnda outros embarguos a se preçeder [sic] por
edjtos 292 contra o dito Seu Jrmão e a ser lançado da deligentja [sic] e se comprir.

entende provar que em Janeiro de quarenta e tres quando elle Thomas
Gomez allegou que o dito Licenciado Seu Jrmão estaua em Bilbao ./ elle dito
Licenciado estaua então verdadeiramente em Bylbao com certas mercadorjas
com que hia pera Frandes ./ e despoys em Fevereiro se embarcou pera Frandes e
ora estaa em Frandes em enbes [sic] de asento nas pousadas de Gylhelme Fer-
nandez Seu Jrmão e de Diogo de Camargo mercador estante em enbes [sic] e
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aquj ha pessoas que o dyxerão ahi de asento em embes [sic] e que sabem que
estaa ahy provendo que [sic] e poys estaa em lugar certo agora antes de se
porem edjtos ./ nom Se podem com direito por mas devem-no Jr cytar em
pessoa a enbes [sic] e elle embargante se obriguara de pagar as custas nom o
achando em enbes [sic] e dara aquj testemunho de como ahy estaa.

petit ut jnpensis [?] /
/fl. 6v./

Com o qual o feito foy Concruso António Rodrjguez o sprevy.
Concluso.

+
/ Faça o embargante scrito do que diz em seus embarguos ter primeira

audiência pois diz que them aqui testemunhas e satisfeito tornem os autos conclu-
sos ./ //

Antonius

Ciuilis Juris Doctor

Ffoy publicado este desembargo Acima esprito em Lixboa per o senhor
doutor Amtónio de Lyão J[[m]]quisidor em audiência que fazia na Casa do Des-
pacho da Sancta Jmquisição estando presente o Procurador do Re~o Aos dezoito
dias do mes de Mayo de mil quinhentos e quarenta e três Annos António Rodriguez
o sprevy.

e publicado Como dito he per o doutor Joam Ferreira Procurador do Re~o que
presente estaua foy Protestado por majs tempo pera dar estas testemunhas e elle
senhor Jmquisidor o mandou asy esprever António Rodrjguez o sprevy. /fl. 7/

Aos vinte e dois dias do mes de M[[ay]]o de mil quinhentos e quarenta e três
Annos em Lixboa eu notáiro Com Jorge Coelho outrosy notáiro pergumtamos
As testemunhas seguintes.

Jtem Manuel Diaz piloto de nãos que Vão pera Frandes testemunha pergun-
tado por o Juramento dos Avamgelhos por o Costume dise que Jaa Comera
com o Licenciado e que lhe non sabe o nome / somente ser hũu homem Ruyuo
alto de Corpo e de bom Rosto / e al non dise.

Jtem perguntado elle testemunha por o Artigo d’embargos que lhe foy lido
dise elle testemunha que he verdade que Neste mes pasado d’Abril deste Anno
presente estando elle testemunha em Frandes Na Villa d’emves [sic] topara ahy
Com o Licenciado e se espantara de o Ver la / porquanto o Conheçia des[[ta]]
çidade por parte de Thomas Gomez seu Jrmão Mercador /. e lhe perguntou
elle testemunha como fora la t[[er]] e que o dito Licenciado lhe disera como se
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fora desta Cidade a Bilbão e de Bilbão fora ter a Jmgratera [sic] / e que de
Jmgratera [sic] se fora ahy a Frandes onde elle testemunha o deixara em casa de
Guilhelme [sic] Fernandez mercador seu Jrmão o mes pasado d’Abril e al Nom
dise António Rodrjguez o sprevy.

Jorge Coelho Manuel
Dyas
1543

Jtem Pero de Sobrec / framengo [sic] morador em a Villa d’enves [sic] es tan -
te ora em esta çidade e diz que ha tres dias que chegou testemunha perguntado por
o Juramento dos Avamgelhos por o costume dise que conheçia Ao Licenciado
Duarte Gomez daquy desta çidade de Lixboa por parte de hũu seu Jrmão Gui-
lhelme Fernandez mercador que esta em Frandes e al nom dise. /fl. 7v./

Jtem perguntado elle testemunha por o Artigo d’embargos que lhe foy lido
dise elle testemunha /. que elle ouuio dizer A Guillelme [sic] Fernandez que o
dito Licenciado Duarte Gomez seu Jrmão fora desta çidade ser em Bilbão e que
dahy fora a Jmgratera [sic] e que de Jmgratera [sic] se fora A emves [sic] onde
elle testemunha o deixou e o vyo em casa do dito seu Jrmão e de Diogo
Camargo mercador / e que este sabado pasado fez quinze dias [que] elle teste-
munha falou Com o dito Licenciado Duarte Gomez e o deixou ahy em emves /
e al Nom dise António Rodrjguez o esprevy.

Jorge Coelho [[P]]etrus De Sorbjndecque [?]
Jtem Joam Ffernandez mercador morador em Tauila [sic] no Regño [sic] do

Alguarue estante ora em esta çidade por vyr de Frandes onde esteue ha muitos
Annos testemunha perguntado por o costume dise nihil.

Jtem perguntado elle testemunha por o Artigo d’embargos que lhe foy lido
dise elle testemunha que elle Nom conheçe este Licenciado somente avera dous
meses que estando elle testemunha Na Villa d’emves [sic] na Bolsa dos Merca-
dores chegara ahy este Licenciado A que Nom sabe o nome o qual he hũu
homem Ruyuo e alto de Corpo / e que elle testemunha perguntara que homem
era aquele e lhe diserão que era Jrmão de Guilhelme Fernandez Com o qual elle
Andaua paseando / e que este Licenciado Andaua em trajos de homem lete-
rado /. e que avera quinze /fl. 8/ dias que elle testemunha chegou de emves
[sic] A esta çidade / e al Nom dise António Rodrjguez o sprevy.

Jorge Coelho Joam Fernamdez
e tiradas Asy estas testemunhas eu notáiro torney a fazer este feyto Con-
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cruso [sic] A elle senhor Jmquisidor segumdo forma do desembargo Atras
António Rodrjguez o sprevy.

Concluso.
e despojs desto Aos vinte e nove dias do mes de Mayo de mil quinhentos e

quarenta e três Annos em Lixboa em audiência que fazia o senhor doutor Amtónio
de Lyão Jmquisydor em suas pousadas perante elle pareçeo o Procurador do
Re~o e dise A elle senhor Jmquisidor que este feito estaua em seu poder Con-
cruso [sic] e que elle por parte do Re~o queria dar majs Proua e asy queria trazer
çertidão da villa d’enves [sic] como o dito Licenciado Duarte Gomez la estaua
que lhe pedia tempo e carta pera fazer çerto o sobredito e logo per o [[L]]icen-
ciado Joam d’a Fons’eca Promotor da Justiça que presente estaua foy dito que
Jsto era pera dilatar que elle queria arezoar sobre Jsto e como tal tempo lhe
Nom avy[[a]] de ser dado que lhe pedia lhe mandase dar a vista destes Autos o
que visto per elle senhor Jmquisidor lhe mandou d[[ar]] a vista e que ate primeira
audiência [[v]]enha com o que quiser António Rodrjguez o sprevy. 
/fl. 8v./

Ao primeiro dia do mes de Mayo [sic] de mil quinhentos e quarenta e três
Annos em Lixboa em audiência que fazia o senhor doutor António de Lyão
Jmquisidor em suas pousadas per o Licenciado Joam d’a Fon’seca Promotor da
Justiça foy dado este feito com as Rezões seguintes.

+
Senhor.

/ O Reo se foy e absentou desta cidade onde era morador por ho casso de
que a Justiça ho quer ora acusar por o quall foy mandado citar per edictos e por
se aleguar por sua parte que estaua em Billbãao [sic] l[[h]]e mandou vossa mercê
a seu excusador que fezese çerto disso /. e [se] nam ho fez antes deu testemu-
nhas de como estaua em Frandes e que o dito Reo disera que se fora daqui a
dita cidade de Billbãao [sic] e d’y a Jmgraterra [sic] e tornara a Frandes de
maneira que anda vagando e nom esta d’asento em certo lugar e posto que as
testemunhas que ora foram perguntadas [[p]]or parte do dito Licenciado diguam
que estaua em Frandes nom abasta porque Jaa aguora podera estar outra uez
em Jngraterra ou onde lhe bem vier pois nom tem asento certo e ordenado
como he necesarjo pera se citar per carta / e doutra maneira posto que as teste-
munhas diguam que ho viram em certo luguar 293 njchill omjnus pode ser
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[[cit]]ado per edictos Jta vestra dementi vai in extrana grauei ad Repri-

mendum in parte per edictum invenire sed qualiter seret Judex. ibi sed

vestra Jmposibille protestes examjnati coram /fl. 9/ Judice dicant ali-

quiem modo esse florentie etcetera ca por onde pareçe que nom abasta
dizerem as testemunhas que o Reo estaua em Frandes / pojs he Jmpossiuell afir-
marem que aguora esta hi e pois Bartolo conclue que em tall casso se deue citar
per edictos /. quanto mais que este Reo se pode chamar vagabundo qui non

stat firmus in certo loco Bartolus. in liber primum capitulum de Tironj et

etiam qui propriam patriam diuisset [   ?] in 294 liber questionis [?] quaestio

de Agrjco. et cen. h. xj quare ad domum quam derelinquit citarj dicto

Librum Bal. in liber secundus ver. Jm glosam super verbo domj allium

capitulo de analli exceptio. peto Jgitur Reum ad domum 295 vell per edic-

tum citarj cum expensis /.

e dado Como dito he per o Procurador do Re~o ffoy pedido a vista e per
elle senhor Jmquisydor lhe foy mandado dar e que ate primeira audiência venha
dizer de sua Justiça António Rodrjguez o sprevy.

Aos cinco dias do mes de Junho de mil quinhentos e quarenta e três Annos em
Lixboa N’audiência que fazia o senhor doutor António de Lyão Jmquisidor per o
Pocurador do Reo foy dado este feito com As Rezões seguintes. /fl. 9v./

+
Senhor

Se vossa mercê nom ouver que estas testemunhas abastão pera provar que o
rreo estaa em enves [sic] diz Thomas Gomez seu Jrmão e defensor que elle se
quer obrigar de trazer çertidão no termo conuenjente que lhe vossa mercê asinar
de como estaa o rreo d’asento em enves [sic] e que asi o acharão Jndo-o cytar
sob pena de elle pagar hũa pena pera obras pias e a esto se obrigara / o que
abasta pera se aver por çerto que estaa em enves [sic] et hoc Jure vtimur que
quando diz hũ 296 excusador 297 que estaa outra parte em lugar çerto obriguase
aas custas nom o achando e com ysto 298 lhe daram tempo pera trazer certjdão /
e pois aquj nom ha a quem pagar custas subçedera em lugar dyso que Se obri-
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guara a hũa pena o excusador se nom trouxer certjdão em tempo convenjente
de como o rreo rreside em enves [sic] hoc peto cum expensis.

E se a vossa mercê pareçer majs breujdade dee tempo convenjente a
Thomas Guomez excusador e elle se obrigara trazer certjdão da presença de
Seu Jrmão que Se daa por cytado pera responder etc. /fl. 10/

Com As quaes o feito foy Concruso António Rodrjguez o sprevy.
Concluso.

+
/ Dando Thomas Gomez fiança a paguar trinta cruzados per’as despesas

da Santa Jnquisição se nam trouxer çertidam autentica de como esta em enues
[sic] se daa por çitado o Licenciado Duarte Gomez [e] lhe seja asinado termo
conueniente.

Antonius

Ciuilis Juris Doctor

Foy publicado este desembargo Açima esprito em Lixboa per o senhor
doutor Amtónio de Lyão Jmquisidor em audiência que fazia em suas pousadas
estamdo hy presente o promotor da Justica 299 e procurador do Re~o Aos Vyto
[sic] dias do mes de Junho de mil quinhentos e quarenta e três Annos António
Rodrjguez o sprevy.

e despojs desto Aos quinze dias do mes de Junho de mil quinhentos e qua-
renta e três Annos em Lixboa em audiência que fazia o senhor doutor António de
Lyão Jmquisydor em suas pousadas pareceo hy o procurador do Re~o e dise que
o fato do Re~o que estaua deposetado [sic] em mãao de pessoas abonadas que se
estam perdendo que lhe pedia que o mandase avaliar por pesoas que o entende-
sem / e se entregase a valya /fl. 10v./ delle a pessoas que o tinhão entregue
pera se Não estar perdendo o dito fato o que visto per elle senhor Jmquisydor
mandou que o dito fato se avaliase per pessoas que o emtendesem e a valia delle
fose entregue as pessoas que do dito fato estauão emtregues pera se delle fazer
o que fose Justiça António Rodrjguez o sprevy.

e despojs desto Aos tres dias do mes de Julho de mil quinhentos e quarenta
e três Annos em Lixboa em audiência que fazia o senhor doutor Amtónio de Lyão
Jmquisydor em suas pousadas estando hy o Licencido Joam d’a Fons’eca Pro-
motor da Justiça e bem Asy o doutor Joam Ferreira Procurador do Re~o logo per
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o dito Licenciado Promotor foy falado A este feito dizendo que a fiança dos
trinta Cruzados que per desembargo fora mandado tomar era Jaa tomado pera
se trazer çertidão de como o Re~o Duarte Gomez estaua em Frandes e se avya
por çitado que lhe pedia lhe Asynase termo pera trazer a dita çertidão com-
forme Ao desembargo delle senhor Jmquisydor / o que visto per elle senhor lhe
Asynou Ao Re~o em Nome do dito Procurador seys meses 300 de termo pera
trazer a dita çertidão comforme Ao dito desembargo António Rodrjguez o
sprevy.

Aos quinze dias de Março de mil quinhentos e quarenta e quatro em Lixboa em
audiência que fazia o senhor doutor Joam de Melo Jmquisidor Na Casa do Des-
pacho da Santa Jmquisyção per o procurador do Re~o foy oferecido A çertidam
seguinte. 
/fl. 11/

en el nombre de Dios amen Sepan quantos esta carta publica vieren que
en el año del nacimyento de nuestro Señor Jesu Christo de mil y quinyentos y
quarenta y tres años a los veynte y tres dias del mes de Agosto / Compare-
çiendo 301 en presençia de my Notario y escrivano publico por el consejo de su
Magestad en la Corte de Brabante approbado y de los testigos de yuso escritos
/ el señor liçençiado Duarte Gomez Residiente 302 en esta Villa d’enberes /
dixo que a su notiçia vino que los muy Reverendos señores ofiçiales del Santo
Ofiçio de la Jnquisiçion en la civdad de Lisbona [querian] proçeder contra el
por la desobediençia que dizen que Cometio en no presentar ante ellos vna
esclava que le fue mandado presentar y que le queren mandar çitar para se
defender de la dicha desobediençia / e por quanto el dicho liçençiado Duarte
Gomez espera mostrar que no tiene culpa ny fue desobediente e por excusar
las despesas de la çitacion / el se da por çitado para el dicho caso 303 / e haze
e constituye su procurador Thomas Gomez su hermano morador en dicha
Lisbona / Con poder de sostituyr vno o mas procurado[[re]]s en su lugar para
en nonbre del dicho señor constituente y por el aleguar su Justicia y apelar y
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agraviar / e generalmente en lo dicho hazer dezir y procura[[r]] todo lo que
el dicho señor constituente podria hazer / prometiendo el dicho señor cons-
tituente en manos de my notario y escrivano publico de yuso escrito / de aver
y tene[[r]] siempre por bueno firme y valedero todo lo que por el dicho pro-
curador y sus sostitutos en lo que dicho es fuere hecho / Requeriendo de my
notario de yuso escrito de lo sobredicho ser hechos Jnstrumentos publicos
vno dos o mas / hecho en enberes en casa de my notario de yuso escrito /
en presencia de Adrian Clason y Johan Campen / moradores de la dicha villa
/ testigos para esto llamados y Rogados //.

e yo Juan van den Driessche notario e escrivano publico por las sacras
apostolica e Jmperial avtoridades e por el Consejo de su magestad en la Corte de
/fl. 11v./ Brabante approvado / Residiente en esta villa d’enberes / por-
quanto a lo que dicho es en vno con los dichos testigos presente fuy /
porende siendo requirido hize dello esta carta publica e la firme de my nonbre
e signo manual acostumbrado //.

Juan van den Driesseche [sinal público.] Notarius.
/ Os abaixo asinados damos fee e çertificamos que João van dem Drjes-

sche he notarjo e esprivam pubrjco nesta villa de enuers e as’uas esprituras se
daa Jnteira fee em Juizo e fora delle e a çertidão atras he sobesprita [sic] per elle
e asynada de sua mãao em fee do qual asinamos aquj em enuers 5 de Setembro
1543.

+ P. Ambrosio de Gusto – Diego Ortega de Carriou.
e offereçida Como dito he per elle senhor Jmquisidor foy mandado que se

ajumtase Ao feito e lhe fose Concruso pera o ver porquãoto avya muitos dias
que se nom falaua A elle que o queria ver pera mandar Nelle o que fose Justiça
António Rodrjguez o sprevy.

Concluso.
304

/fl. 12/

Aja o promotor da Justiça vista destes autos e asi do despacho dos depu-
tados da Santa Jnquisiçam / e procuraçam que ora nouamente se apresenta e
com iso se digua de sua Justiça por parte da Santa Jmquisiçam // e do que diser
s[[e]] dee esta a quem pertençer //.

/ João De Mello /
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Foy publicado este desembargo Acima esprito em Lixboa per o senhor
doutor João de Mel[[o]] Jmquisydor em audiência que fazia Na Casa do Despa-
cho da Santa Jmquysycão Aos vinte e cinco dias d’Abril de mil quinhentos e qua-
renta e quatro.

e dado e publicado como dito he eu Notario dey o feito ao Promotor da
Justiça e que at[[e]] primeira audiência Venha com suas rezões [[António]]
[[R]]odrjguez o sprevy.

Aos trinta dias de Abril de mil quinhentos e quarenta e quatro Annos em
Lixboa em audiência que fazia o senhor doutor Joam de Melo Jmquisydor na
Casa do Despacho da Santa Jmquisyção per o promotor da Justiça foy dado
este feito com as Rezões seguintes.
/fl. 12v./

+
/ Tanta pena merece este Thomas Guomez procurador de Duarte

Guomez como ho proprio Reu Duarte Guomez por andar [[com]] tanto[[s]]
subtefrujios [sic] como atee qui andou dizendo a principio que estaua o dito
Reu em Billbãao [sic] e depois em Jmgraterra [sic] e que tornara a Frandes e de
todo lhe foi conheci[[do]] [   ?] sendo tam vairom e [[e]]m casso [sic] tam graue
e per derradeiro lhe foy mandado que dese fianca de trinta cruzados scilicet aos
paguar nom trazen[[do]] certidãao autentica d[[e]] c[[o]]mo o dito Duarte
Guomez estaua em emves [sic] e se daua por citado pera es[[t]]e casso [sic]
[[p]]orque se Requerja que contra elle se precedesse [sic] / pera [[o]] quall lhe
[[f]]orão asignados seys meses que comecaram aos tres dias [[do]] mes de
Julho 305 do ano pasado [sic] de 1543 e passou-se ho dito tempo e muito mais
sem nunqua trazer a dita certidão / e depois de pasado h[[o]] dito tempo vem
ora com hũa [[p]]eticam do dito Duarte Gu[[o]]mez porque se da [[p]]or citado
[[per]]a o dito casso [sic] / e no[[m]] traz 306 a certidãao [sic] que por despacho
do doctor António de Liãao [sic] [   ?] a que Deus perd[[o]]e lhe foy mandado
trazer /. e ajnda a dita peti[[c]]am nom he aut[[e]]ntica nem se lhe deue dar fee
algũa [[por]]que a letra e signall de quem diz que ha f[[ez]] nom [[sa]]m Reco-
nheci[[d]]o[[s]] / nem se sabe se a pessoa per qu[[em]] foy feita he notáiro ou
nam et sigillis Jgnotis non ad hibet confides qui uimo [sic] oportet pro-

vare quod sit tabellionis cum Justam multum sit confectum in partibus
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remotis vt non Feli. in capitulo primo de li. Justin. tertiolorum speculum

[?] titulo de Justin. editi. § restat aliud velit e nom obsta dizer nom sey
quem que a dita certidãao he [[d]]a letra e signall daquelle de que em ella faz
mencãao porque tam Jgnoto he este que ho diz como quem a fez /. de maneira
que por sse nãao apresentar a dita certidãao dentro do tempo que ao dito
Thomas [[Guo]]mez foy asignado deue perder os ditos trinta cruzados e asi
tambem por esta certidãao que se apresentou nom ser autentica [[nem]] por
n[[o]]m ser [[R]]econhecida per pessoa conhecida /. e bem se podia fazer em
esta cidade etc. quanto mais que ajnda que autentica fora e Reconhecida / nom
abastaua nem satisfazia ao que 307 era mandado ao dito Thomas Guomez
porque a dita certidãao nom declara que o dito Duarte Guomez /fl. 13/ e[[s]]ta
em emvez [sic] se nam que pareçeo perante o dito notáiro e dise que fazia seu
procurador ao dito Thomas Gomez e bem [[p]]odia estar em outro luguar e viir
[sic] aly per transeto [sic] e Jr-se loguo / e o que pior he que podia parecer quall-
quer outra pessoa e dizer que sse chama Duarte Guomez pera o notáiro lhe
pasar em seu nome a dita certidãao e o dito Duarte Guomez estar muito longe
daly e nam ser sabido do que se fazia / et Jta credendum est / et satis est que
o dito notáiro nom daa sua fee como aquella pessoa que fez a dita peticam era
ho proprio Duarte [[G]]uomez e que elle conhecia ser aquelle como em [[t]]all
casso [sic] se Requere nam notarius cognoscere distinguit [?] contrahentes

et Jta canonico lege rrejia [?] titulo 59. §. [?] e se a contem /.
Por o quall senhor peço duas cousas. a primeira he que Thomas Guomez

perca os ditos trinta cruzados por nom apresentar a dita certidãao dentro dos
di[[tos]] seis messes [sic] que pera Jsso lhe foram asignados e 308 e pelo 309 que
apresenta nom constar se era aquell[[e]] o[[u]] [[na]]m Duarte Guomez ou nam
como dito he / nem estar no dito lugar de emves [sic].

e a [[o]]utra queiram de proceder contra o dito Duarte Guomez com-
forme a[[o]] despacho d[[os]] senhores d[[e]]putados da Sancta Jmquisicãao
p[[o]]ys nom parece como em elle se contem [[p]]elo casso [sic] porque he
Recus[[a]]do /. quod peto cum expensis /.

e dado como [[d]]ito he per o procurador do Re~o foy pedido a vista e elle
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senhor Jmquisydor lhe mandou dar e que ate primeira audiência venha dizer de
sua Justiça António Rodrjguez o sprevy.
/fl. 13v./

Aos onze dias do mes de Mayo de mil quinhentos e quarenta e quatro Annos en
[sic] Lixboa per [o] procurador do Re~o Ausente foy dado este feito com as
Rezões seguintes.

+
Senh[[or]]

em o que o senhor promothor [sic] se aqueixa [sic] de Thomas Gomez
Jrmão do Licenciado Duarte Gomez rreo nom tem razão algũa ipsum respon-

derj pallam loqutus fujt Jn Juditio e nom vsou te aguora de nenhum subtre-
fugio [sic] mais que rrequerer Justiça.
/fl. 14/

+
Pregumtas ao Licenciado Duarte Gomez.

Anno do nascimemto de Nosso Senhor Jhesus Christo de mil quinhentos e
quarenta e dois annos aos sete dias do mes de Nouembro do dito anno em
Lixboa ho senhor doutor Joham de Mello Jnquisidor / em suas pousadas deu
Juramento dos Santos Evangelhos. ao Licenciado Duarte Gomez que hy estaua.
ao quall fez pergumta 310 311 se era casado dise que sy. jtem foy perguntado majs
se elle determinara de se hir fora destes regnos os tenpos pasados dise que
era Verdade que elle Licenciado tem hũ Jrmão em Frandes na villa de enves
[sic] que se chama Gujlhelme Fernandez homem ajnda solteiro e que muitas
vezes he enfermo e mal disposto: o quall seu Jrmão lhe espreueo que por-
quanto elle 312 dito Gujlhelme Fernandez seu Jrmão era muj enfermo e avia che-
gado a vltimo /. que lhe pareçia que vendo a elle Licenciado Duarte Gommez
seu Jrmão serja são de suas enfirmidades que lhe pedia que se desocupase
pera o hír ver. e que elle lhe fícaua em hindo elle aquella terra se contentarja
tanto della / que qujsese nella ficar e ficando nella se manteria per seu officio
mjlhor do que nesta cidade se mantinha / jtem foy perguntado se tinha elle
licenciado diso carta que lhe o dito seu Jrmão mandase e se a mostrarja. dise que
estaua em duujda achar-se a dita carta por ser carta jtem foj perguntado majs se
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determjnara leuar sa [sic] molher e casa pois dizia ser casa[do]. e auya seis
annos /. dise que sua determjnacão era hir vn [sic] pouco a terra e conten-
tando-se della e vendo que se podia manter por seu officío e que a promesa do
dito seu Jrmão era verdadeira / que entam viria por sua molher ou mandaria
por ella / e perguntado em que navio hia ele Licenciado pera enues [sic] dise que
ho nome do mestre lhe esqueçe somemte que era da Jlha da Madeira e se chama
Marquez e a nao em que elle Licenciado ouvera de hir e posera seu fato se cha-
maua Santa Maria da Vitoria e que ysto auera dous meses e meyo pouco majs
ou menos que estaua com a dita determjnação e seu fato Jr metido na dita não
[sic] / e que estando ele Licenciado com esta determjnação de se hír como
dito tem dera diso comta ao senhor arcebispo do Funchall dom Martinho e que
o dito arcebispo lhe disera que ho deixase de fazer /fl. 14v./ por emtão e que
elle lhe prometya de lhe aver neste regno com quem se podese manter honrra-
damente porque ho darja [saber] a el Rej noso senhor e o ajudaria com tudo o
que elle podese / 313 e por estas promesas do dito Arcebispo se desujou da dita
sua determjnação /. jtem ffoy perguntado que pesoas leuaua elle Licenciado con-
sigo / dise que elle nam leuaua consigo njhũa pessoa somente hũ moço seu que
se chama Fernando ./ e que na dita não [sic] honde elle Licenciado determjnara
de hir e tinha seu fato avia de hír hũa Mjçia [sic] Parda molher de hũ Diogo de
Camargo. primo com-jrmão delle dito Licenciado a quall molher viue nesta
cidade na Rua Noua dos Ferros freguesia da Madalena / e o dito seu marido e
primo delle Licenciado ha tres annos pouco majs ou menos que viue em Fram-
des scilicet em enues [sic]. e que antes que casase ho dito seu primo delle Licen-
ciado viueo muitos annos na dita villa de enues [sic] e que esta molher leuaua
suas filhas as quães elle Licenciado nam sabe os nomes e porem que sam moças
pequenas. e hũa dellas era de mama /. jtem foy perguntado que gente tinha em
sua casa dise que hũa moça cristãa-noua que se chama Susana. e hũa escraua
que se chama Helena. e o dito Fernando que he christão-nouo. e naturall de
Mourão. e la tem seu pay o quall agora er’a ver o dito seu pay / a Mourão e o
pay do moço he alfajate e se chama Diogo Martjnz. e dise mais o dito Licen-
ciado que era Verdade que estando elle com a dita determjnação de se hír pera
enues [sic]. a dita Helena sua escraua lhe fugira de casa. e andou asy fugida
auera ora dous meses e me~yo pouco mais ou menos e dahy aos ditos quinze
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dias tornara a casa de hũ Pêro Thome compadre delle dito Licenciado a Rogar-
lhe que a trouxese a casa de seu senhor pera que lhe não fezese mall / e por
Rogos do dito seu compadre elle Lecenciado recebeo a dita Helena escraua em
casa e sem lhe fazer mall njhũ. e depois de vinda asj a casa a dita escraua fur-
tara algũas cosas [sic] de casa sscilicet dous lencões e hũa camjsa e hũ saynho
e outras cosas [sic] meudas / e que auera ora trinta e cinco dias pouco mais ou
menos que a dita escraua disera a elle dito Licenciado que se /fl. 15/ elle a
queria forrar e[[lla]] lhe diria cousa com que saluar-se a sy e a ssua casa e emtam
elle Licenciado lhe disera que sy forrarja que lhe disese e que a dita escraua lhe
disera / que sabía que elle Licenciado e qujnze pessoas da Rua Noua estauam
espritos no liuro da Santa Jnquisição entre os quais estaua tambem Nuno Anr-
riquez e elle Licenciado lhe perguntara como ho sabia e ella lhe disera que de hũ
mulato seu amjgo que hia ao paço. / e ajnda diser' a dita escraua a elle Licen-
ciado que honde se esto deria [sic] / e que pois lhe ela daua este aviso nam era
muito que a forrase / e elle Lecenciado lhe dise que sy faria com que ella lhe dese
algũ dinheiro pera ajuda de comprar outra / e dahy a quatro ou cinco dias
vendo elle Licenciado que a dita escraua leuaua seus vestidos fora de casa. pare-
cendo-lhe que queria fugír a deteue em casa presa em ferros e lhe perguntou
que avia feito dos vestidos que avía leuado fora de casa e dos lenções e camjsa
que lhe avía furtado e asy d’outras cousas que lhe avia leuado e que a dita
escraua negara todo somente lhe dísera que ho sajnho tinha em casa de hũ
alfayate pera o conçertar e nunca dise quall era ho alfayate e dahy a dous ou tres
dias que a teue em casa. lhe dise que se nam fezera ella trazer a casa todo o que
avia leuado que a nam avia de soltar / ou que a uendería. 

e despois disto a dita escraua disera como era Verdade que hũ António
seu marjdo que he d’evora de Monte [sic] e hũa mourisca aviam enganado. e
lhe diseram que disese aqujlo a seu senhor pera que a forrase / por lhes ella daar
os furtos que avia feitos em casa. e que era Verdade que ho dito António tinha o
sainho e hũa satilha [?] e mantjlha e coyfa sua / e que hos lenções e hũa camjsa
dera a dita mourisca e que ho pedisem pera o aver a mão / e elle Licenciado lhe
mandou pedir e nam ouve nada / pelo quall vendo que a dita sua escraua lhe
andaua com estes embaraços determjnou de a mandar a Sevilha e de feito a
meteo em hũ navyo. pera a mandar /fl. 15v./ e leuando-a ao navío a dita
escraua lhe disera que lhe perdoase porque a’viam enganado e lhe aviam feito
fazer o que fizera e que a estas palauras que lhe asj disera a dita escraua estaua
presente hũ barqueiro que a leua[ra] ao navyo e hũ seu moço do dito bar-
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queiro. a que nam sabe os nomes e porem que hos conheçe / e que ysto foy este
sabbado fez oyto dias em amanheçendo /. e que estando 314 a dita escraua no
navyo e vindo-se elle Licenciado Jr pera casa a dita escraua disera que fosem a
casa do dito António seu marjdo e acharjam çertas cosas [sic] e em casa da
mourisca outras e que esta mourisca estaa em casa d’Aires Vaz e elle lhe nam
sabe o nome /. e que tambem esta pratica e o que a dita escraua dise do navyo
o dito barqueiro e o seu moço ouuyrão / e ho marj[n]heiro que estaua no
naujo a que nam sabe ho nome. e que ho navyo he de Romão Fernandez. o quall
nam estaua no dito seu marjdo [sic] e que elle Licenciado ao dito marj[n]heiro
entregara elle Licenciado a dita escraua e porem que Ja diso avia dado conta ao
dito Romão Fernandez e que ho dito marj[n]heiro que diz nam saber ho nome
he homem mançebo /. e dise mais que depois de a dita escraua estar no dito
nauyo elle Licenciado tornara a mandar por ella com proposito de a ter em casa.
e ao outro dia depois de asy ter em casa que foy terça-feira vespera de Todol-
los Santos elle Licenciado erguendo-se da cama achou todas suas portas aber-
tas e a dita Helena escraua fugida / e mandou logo busca-la a casa do dito seu
marjdo. e a nam acharão e 315 perguntado se a dita sua escraua antes que a man-
dase embarquar / se a tínha com ferros ou solta / dise que a teuera em ferros
os dias que dito tem / e que hũa so noyte teuera a dita escraua presa com ferros
nos pees e nas mãos e logo ao outro dia lhe tirara os ferros das mãos e ficara
somente com os dos pees e quando a leuara a embarcar ao naujo fora somente
presa das mãaos. e quando a desembarcou lhe tirou /fl. 16/ tambem os ferros
das mãos e ficara solta em hũa camara de sua casa dele Licenciado da quall
camara a dita escraua arancou hũ pao de hũas grades que tem e abrira as
portas e se fora de noyte. e que pela manham achara elle Licenciado menos e
que oje ate elle Licenciado sayr de casa a dita escraua ficara em sua casa e com
proposito / de a mandar [a] camjnho de Castela e Ja sobre yso falara com hũs
castelhanos de Trosilho que andaram nesta cidade e que nam sabe se polla ven-
tura a leuariam Ja des que elle Licenciado se ueyo de sua casa / e visto tudo o
que asj tem dito. o dito Licenciado /. e açima Relatado e dito /. o dito senhor
J[n]qujsidor lhe mandou a elle Licenciado que elle nam faça ao presente nada da
dita escraua / ate lhe ser dado liçença pera yso. e seja ate uer mandado algũa
parte ou feito delle algũa outra cosa [sic] / trabalhe de a uer. e a faça mostrar
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ser viua e sãa. e disto dara Recado e reposta [sic] ate de menhãa que seram
oyto dias deste mes fazendo-se mais do despacho da Sancta Jnquisição / e
nam se fazendo podera vir daar ho dito Recado. de menhãa per todo ho dia e
pera comprir o sobredit[[o]] como lhe he mandado / obrigou o dito Licenciado
sua pessoa e beens etc. e debaixo da obrigação do Juramento que tomar se ofere-
çeo ho dito Licenciado ao comprir asj e por certeza de todo o dito Licenciado
asy o prometeo comprir e guardar como lhe he mandado e pelo dito Juramento
que Recebido tem e asignou aquj e eu Djogo Trauaços notáiro apostólico e da
Santa Jnquisição que esto esprevy / com o rriscado elle Licenciado com e este
sabbado que ora pasou porque se fez por verdade e quanto tempo //.

João De Mello Duarte Gomez Licenciatus

/fl. 16v./

Jtem elena esprava [sic] preta Catiua do Licenciado Duarte Gomez fisyco
christão-nouo que viue em esta çidade de Lixboa em hũu beco que vay do Poço
de Fotea pera a Rua Noua testemunha perguntada por o Juramento dos Avamge-
lhos se sabya algũua pessoa ou pessoas que disesem ou fizesem algũa Cousa
comtr’a nosa samcta ffee Catholica dise ella testemunha que nom sabya outra
Cousa somente que Antes que se ora fizese o cadafalso na Ribeira desta çidade
que se fez este mes pasado de Oytubro o dito seu senhor que he o Licenciado
Duarte Gomez tinha determinado de se hyr Com sua molher e seus filhos e
toda A Casa e com hũua sua tia que tinha em casa que se chama Graçea da
Costa / e que dizião que se hyão pera Frandes / e que tinhão Jaa seu fato embar-
cado em hũu Nauio e que nisto começarão a fazer o Cadafalso e que emtão o
dito seu senhor se tornara pera Casa e disimulara Com a Jda e mandara com-
prar çertos sacos de trigo tres ou quatro / e que neste meyo tempo fizerão o
Auto e queymarão hos christãos-nouos na Ribeira e que a molher do dito seu
senhor que se chama Clara Nunez lhe mandara que leuase a Ribeira Ao mar a
selha Com Agoa que tinha suyja [sic]. e que o dito seu senhor em ella testemu-
nha sayndo Com A selha pera a leuar a Ribeira que saya na casa de fora onde
estaua o dito seu senhor / e que o dito seu senhor lhe disera A ella testemunha
que pojs hya a Ribeira que trouxese na dita selha da çimza das fugueiras omde
queymarão Aquela gemte e que emtão ella testemunha fora leuar A dita Agoa da
selha a Ribeira e que la depois de ter deytada A agoa No maar / ella testemunha
perguntara a hũu homem que Nom Conheçe se era pecado leuar pera çasa
[sic] da çimza daquelas fugueiras omde queymarão os ditos homens e que o
dito homem que ella testemunha nom Conheçeu lhe disera que sy que era pecado

HUGO MIGUeL CReSPO

664

Pag 587-688:Pagina 1-28.qxd  14-05-2012  22:36  Page 664



que A nom leuase e que então ella testemunha a nom leuara /fl. 17/ e que
quando ella testemunha chegara A casa o dito seu senhor lhe perguntara porque
nom trazia A çinza como lhe disera e que ella testemunha lhe disera que tudo
faria quanto lhe mandase e porem em lhe trazer a dita çinza que ho nom avya
de fazer e que emtão o dito seu senhor se Calara e a mandara Ao chafariz por
Agoa e que quãodo Vyera do chafariz lhe deytara feros [sic] nos pees e nas
mãaos e A metera em hũua Casa fechada onde a teue tres somanas ./ e que
depojs de noyte has tres oras pouco majs ou menos o dito seu senhor com
seus Criados a leuarão a hũu nauio que hya pera Castela e A emtregarão Ao
mestre do nauio Asy Com os feros [sic] Como estaua / e lhe disera que ha
metesem debaixo omde esteue tres dias e que depois o mestre do dito Nauio
falara com o dito seu senhor que elle nom podia partir tão Asyinha que ha tor-
nase A mandar A leuar porque quãodo se quisese partir lha tornaria pera A elle
leuar pera Castela / e que então o dito seu senhor A tornara a trazer pera casa
e A metera em Casa com os ditos feros [sic] e que ella testemunha hũua Noyte
tirara os feros [sic] dos pees e os quebrara Com hũua pedra porque nas mãaos
Nom tinha feros [sic] que lhos tirarão pera çear e se sayra pela porta As quatro
oras depoys da meya noyte e se fora e que vinha dizer Jsto a Sancta Jmquisyção
por Asy pasar Na verdade. e al nom dise e do costume dise o que dito tem /
António Rodrjguez o sprevy /. e Asynou Djogo Trauaços notáiros que Ao
sobredito estaua presente.

António Rodrjguez //.
/fl. 18/ 316

+
Jnventairo [sic] do que se achou em casa do Licenciado Duarte

Gomez christão-nouo / morador em Lixboa na Rua Noua dos Ferros.
/ Anno do nascimento de noso Senhor Jhesus Christo de mill quinhentos e

quarenta e dois annos aos dez dias do mes de Nouembro do dito anno na çidade
de Lixboa eu ho notaíro da Samta Jnquisição / ao diante nomeado / per man-
dado do senhor doutor Joham de Mello Jnqujsidor / etc. ffuy com Aires Bote-
lho meirinho da Santa Jnqujsição a casa do Licenciado Duarte Gommez chris-
tão-nouo que viue nesta cidade de Lixboa em hũ beco da Rua Noua dos
Ferros freguesia da [Madalena] 317 pera fazer inuentairo [sic] de todo o fato que
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318 Ms.: palavra entrelinhada sobre riscada “quatro”.

na dita casa fose achado ./ o quall inventairo [sic] que fizemos e fato que se
achou na dita casa tudo he o seguinte e se fez perante Gonçalo Fernandez pay do
dito Licenciado / e Simão Rodrjguez boticairo [sic] e Martim Rabelo sergueiro
[sic] moradores na dita cidade de Lixboa e o dito meirjnho Aires Botelho e eu
Diogo Trauaços notário da Santa Jnquisição a tudo presente que esto esprevy.

// Casa primeira //
[A.001] Jtem achamos hũa cama com hũ leyto de Frandes de bordos.
[A.002] Jtem hũa cubrecama ja vsada /
[A.003] Jtem hũ cobertor branco de papa.
[A.004] Jtem dous lençõis ./
[A.005] Jtem tres colchões.
[A.006] Jtem hũa fronha alias chumaço de listra e de triz [sic] branco.
[A.007] Jtem outro chumaço do mesmo teor.
[A.008] Jtem quatro ferros do leyto.
[A.009] Jtem tres 318 cofres de Frandes grandes fechados dous de ferros e hũ
de chapas digo tres coffres.
[A.010] Jtem hũ cofre pequeno de mão.
[A.011] Jtem hũ bancall de cubricama [sic].
[A.012] Jtem hũa alcatifa baixa de Castella de duas rosas.
[A.013] Jtem hũa corrediça de sarja vermelha /
[A.014] Jtem Duas mantilhinhas hũa amarela / e outra Rũa /
[A.015] Jtem duas toalhas De pano atoalhadas de mãos.
/fl. 18v./

[A.016] Jtem outra toalha de teor das duas atras /
[A.017] Jtem hũa condesa com oyto gadanapos [sic] atoalhados e tres peda-
ços d’Olanda.
[A.018] Jtem hũa esteira velha de Junco.
[A.019] Jtem outra noua bõa /
[A.020] Jtem hũ espelho grande com seu esparauill pequenjno /
[A.021] Jtem hũa toalha que cubria hũa Jenela da Rua.
[A.022] Jtem hũ cesto grande dependurado /
[A.023] Jtem hũ leyto entrouxado em hũa sarapilheira.
[A.024] Jtem outro cofre de Frandes de fferros grande.
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[A.025] Jtem hũa arca de pão [sic] grande com hũa fechadura fechada.
[A.026] Jtem outra caixa de cedro aberta e tinha dentro hũ pacharell da Jndia.
[A.027] Jtem meia vara d’Olanda.
[A.028] Jtem hũa alcofinha do Algarue com quatro pedaços de pano da Jndia.
[A.029] Jtem noue guardanapos de mãos.
[A.030] Jtem duas camjssas de molher /
[A.031] Jtem hũa corredyça de pano da terra.
[A.032] Jtem hũ faldjm de camjsa de molher.
[A.033] Jtem hũ meio traueseiro de pano da terra
[A.034] Jtem otro meio traueseiro do dito pano / 
[A.035] Jtem hũ barrete velho preto.
[A.036] Jtem hũ balayom [sic] nouo /
[A.037] Jtem hũ pauel grande d’estremoz.
[A.038] Jtem tres aredomas de vidro.
[A.039] Jtem hũ tostão atado em hũ paninho.
[A.040] Jtem a dita caixa cuberta com hũ bancal vsado /
[A.041] Jtem hũ alqujçe.
[A.042] Jtem hũ lauatoiro d’estanho.
[A.043] Jtem hũ bacio d’estanho grande
[A.044] Jtem duas toalhas velhas d’alimpar as mãos.
/fl. 19/

[A.045] Jtem hũa caixa velha pequena de ter pão cuberta com hũ bancall
vsado.
[A.046] Jtem hũa mesa d'engonços Ja velha / com seus pees e cadea /
[A.047] Jtem hũ tauoleiro pequenjno /
[A.048] Jtem hũ enxargão.
[A.049] Jtem hũa gamella grande do pão.
[A.050] Jtem hũa caldeira velha pequena.
[A.051] Jtem hũ saco com lãa cheo.
[A.052] Jtem hũa trouxinha com pena.
[A.053] Jtem hũ cofrinho velho.
[A.054] Jtem dous guardanapos Ja vsados.
[A.055] Jtem hũ sainho preto d’arbym velho.
[A.056] Jtem hũ escabelo de pão [sic].
[A.057] Jtem hũ bancal pequeno velho /
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[A.058] Jtem quatro 319 recheos d’almofadas de pena de trez digo quatro
recheos //.

[A.059] Jtem hũ cubertor velho de papa.
[A.060] Jtem hũ lençoll vsado /
[A.061] Jtem hũa meia cubricama noua de Tornay.
[A.062] Jtem hũ almadraque de trez listrado do criado.
[A.063] Jtem hũa arca pequena de pão [sic].
[A.064] Jtem hũa gamella pequena /
[A.065] Jtem hũ frasco d’estanho.
[A.066] Jtem dous peches [sic] de Frandes.
[A.067] Jtem outro pichell.
[A.068] Jtem dous castiçais d’arame.
[A.069] Jtem hũa alcofa do Algarue.
[A.070] Jtem hũa boçeta com oc[o]llos /.

[A.071] Jtem hũa balança de peso d’ouro.
/fl. 19v./

[A.072] Jtem hũ talamarte [sic] com manchil.
[A.073] Jtem hũ cestinho carrado /
[A.074] Jtem hũs capatos e chapijns tudo preto e nouo /
[A.075] Jtem dous sacos de liteiro.
[A.076] Jtem hũa vara de cotonja /
[A.077] Jtem hũ cos de pano branco.
[A.078] Jtem hũ matilhinha branca /
[A.079] Jtem hũ lançol d’estopa /
[A.080] Jtem tres coses velhos.
[A.081] Jtem hũa sarapilheira.
[A.082] Jtem duas esteiras de Junco.
[A.083] Jtem hũ caldeirão de cobre sem cobretora [sic].
[A.084] Jtem hũa talha pequena chea d’azeite.
[A.085] Jtem hũ tanor [sic] com hũ pouco d’azeite /
[A.086] Jtem tres candieiros de ferro.
[A.087] Jtem hũas grelhas /
[A.088] Jtem hũa gamela grande.
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[A.089] Jtem hũa gamela pequena.
[A.090] Jtem hũ tacho / de cobre.
[A.091] Jtem hũ caldeirão pequeno /
[A.092] Jtem duas arcas pequenas de pão [sic] velhas.
[A.093] Jtem caixão de pão em que vão metidos os peches [sic] e outras meu-
dezas. 320

[A.094] Jtem dous colchões.
[A.095] Jtem hũ almadraque.
[A.096] Jtem hũ meio traveseiro.
[A.097] Jtem hũa almofada he com [sic] suas fronhas /
[A.098] Jtem dous lencões de linho.
[A.099] Jtem hũ cubertor pequeno de papa nouo /
/fl. 20/

[A.100] Jtem hũa cubricama de verdura Ja vsada /
[A.101] Jtem hũ reposteiro vsado /
[A.102] Jtem hũ tapete d’Afríca.
[A.103] Jtem hũ arq[u]jbanco comprido com duas fechaduras.
[A.104] Jtem hũ bacall de verdura Ja vsado / que tinha em çima do arquj-
banco 321

[A.105] Jtem hũ sainho preto velho. 322

[A.106] Jtem hũ cofre redondo de chapas de Frandes.
[A.107] Jtem hũ saco cheo de lãa.
[A.108] Jtem hũa cama da negra / colchão velho lencol velho e cubricama
velha.
[A.109] Jtem liuros grandes e pequenos çincoenta e oyto. 323

[A.110] Jtem hũ pano d’armar de feguras de dobre estofe.
[A.111] Jtem duas guardaportas do mesmo.
[A.112] Jtem hũa guardaporta de reposteiro. 
[A.113] Jtem hũ cabo de por pentes
[A.114] Jtem hũ baril de couro com tinta.
[A.115] Jtem hũa manta de cacheira
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[A.116] Jtem hũa saya velha alionada /
[A.117] Jtem hũa condesa em que estauam cueiros
[A.118] Jtem hũ berço com dous colchõezinhos.
[A.119] Jtem hũ cubertor de Paris com [?] linho /
[A.120] Jtem hũ Recheo d'almofadinha /
[A.121] Jtem dous coxjns velhos / digo dous coxyns vsados velhos encima de
hũa esteira /
[A.122] Jtem onze cadeiras d’espaldas pintadas.
[A.123] Jtem duas cadeiras mochas [sic] /
[A.124] Jtem hũa corredica de hũa genela [sic] de pano da Jndía.
[A.125] Jtem outra corredica do mesmo pano de cantareira
[A.126] Jtem duas almofadas de laurar /.

/fl. 20v./

[A.127] Jtem cinco procelanas [sic] da Jndia.
[A.128] Jtem hũa campainha e badalo.
[A.129] Jtem hũ martelo d’orelhas.
[A.130] Jtem hũ escritorjo fechado.
[A.131] Jtem hũ pelotinho de chamalote de mangas [?] pequenas
[A.132] Jtem hũ çinto de teçido pequeno /
[A.133] Jtem quatro algujdares verdes dois grandes e dois pequenos.
[A.134] Jtem hũ tacho de cobre
[A.135] Jtem dous castecais d’arame /
[A.136] Jtem hũ almofariz com sua mão.
[A.137] Jtem tres bacios pequenos de Frandes.
[A.138] Jtem hũ bacio de Frandes grande.
[A.139] Jtem quatro castiçaes d’arame /
[A.140] Jtem hũ pichell /
[A.141] Jtem hũ braseiro de presoar [?] de latão.
[A.142] Jtem cinco bacios d’estanho pequenos e hũ grande d’agua-as-mãos.
[A.143] Jtem hũa alvarrada d’estanho
[A.144] Jtem hũ caldeirão grande.
[A.145] Jtem hũ tacho pequeno /
[A.146] Jtem hũa gamela grande.
[A.147] Jtem hũ lauatorio de Frandes.
[A.148] Jtem hũs almarios [sic] de Frandes fechados.
[A.149] Jtem hũ braseiro grande de ferro /
[A.150] Jtem duas mesas d'engonços com seus pees.
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[A.151] Jtem hũ graall de pedra.
[A.152] Jtem hũ enxargão.
[A.153] Jtem hũa alcatifa.
[A.154] Jtem manta da terra
[A.155] Jtem tres arcas de pão vsadas.
/fl. 21/

[A.156] Jtem hũa tocha de çera Jmteira.
[A.157] Jtem quatro potes d’azeite e todos com pouco azeite.
[A.158] Jtem hũa arca de pao pequena.
[A.159] Jtem hũ saco nouo d'almafoga
[A.160] Jtem hũ abano da Jmdia
[A.161] Jtem duas sapatas pretas [   ?] e outra a seda [?]
[A.162] Jtem dois candieiros de fferro /

[Todas estas cosas espritas que se acharam em casa do dito Licenciado
Duarte Gomez ficaram entregues e o dito meirinho as ouve per entregues e
depositadas na mão de Gonçalo Ffernandez pay do dito Licenciado / porque
Joam Fernandes seu sogro sendo buscado per vezes se nam achou / e as arcas e
cofres que digo que achamos fechados se nam despregaram nem abrirão e a
todo o que dito he e esprito / deste Jmuentarjo foram presentes o dito Gonçalo
Fernandez pay do dito Licenciado ./ e Martim Rebello. sirgueiro / e Simão Rodri-
guez boticairo moradores todos em Lixboa e na Rua Noua dos Ferros // o quall
fato e custodia delle e das casas com a majs meudeza de louça e todo o que nas
ditas casas se achou / perante os sobreditos foi entregue ao dito Gonçalo Fer-
nandez / e elle se teve e he de todo por entregue e prometeo dar delle conta
sendo-lhe pedida fose / e asj lho ouve por entregue o dito me[i]rinho e por
çerteza de todo asignou aqui / o dito Gonçalo Fernandez e os sobredjtos / e o
dito meirinho Aires Betelho e eu Diogo Trauaços que a todo fuj presente / que
esto esprevy e asiney aquiy.

Martym Gonçallo +
Rebello Fernandez Simão Rodriguez

Diogo Trauacos Ayres Botelho] 324

/fl. 21v./

Acordam os deputados da Santa Jnquisiçam / que vistos estes autos. antes
d’outro despacho neste caso mandam. que seja asinado ao Réu çerto. termo den -
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tro do quall pareça a dar razão do que lhe for mandado /. e nam pareçendo den -
tro no dito termo / aja o promotor vista e requeira o que lhe pareçer Justiça /

O bispo d’Angra Antonius

Ciuilis Juris Doctor João De Mello
Dom António d’Azevedo +

Jmanuel doctor Mendus

Foi publicado ho desenbarguo acyma esprito em a cydade de Lixboa
em audiência que ha[i] fazia o senhor doutor Joam de Mello Jmquisydor a quall
fazia em a Casa do Despacho da Samta Jmquisycam estando presente ho pro-
motor da Justyca autor o Licenciado Joam da Fomseca aos quinze dias do mes
de Dezembro de mjll quinhentos e quarenta e dois annos Jorge Coelho ho esprevy.

e publicado como dito he o dito promotor Requereo ao dito senhor
doutor Jmquisidor que Asjnase o dito termo aa Revelia do Reo e o dito senhor
doutor Jnquisydor mandou que eu notáiro noteficase ao promotor e sogro do
Reo absente que dentro em tres dias parecese perante elle pera lhe fazer all-
gũuas perguntas que conpriam a bem de Justiça Jorge Coelho ho esprevy.

/fl. 22/

e depois disto aos dezasejs dias do mes de Dezembro de mjll quinhen-
tos e quarenta e dois anos em Lixboa em comprimento do mandado atras do
senhor doutor Jnquisidor notefiquej a Gonçalo Ferrnandez pay do Licenciado
Duarte Guomez e asj a Joam Ferrnandez sogro do dito Licenciado que notefica-
sem ao dito Licenciado Duarte Gomez que d’oje a tres dias elle Licenciado pare-
çese perante o senhor doutor Joham de Mello Jnquisidor pera lhe fazer allgũuas
pergunt[[a]]s pera bem de Justjça e elles anbos me diseram que tj[[nh]]am enfor-
macam que elle Licenciado era em Castella em busca da negra que vendera e que
cada dia esperauam por elle e que auja mester majs tempo e eu lhe ouue por
notefycado o dito termo e que se elles queriam majs tempo que ho fosem Reque-
rer ao dito senhor doutor Jnquisidor Jorge Coelho ho esprevy.

e despojs desto aos noue Dias do mes de Janeiro de mjll quinhentos e qua-
renta e três anos em Lixboa em audiência que ha[i] fazia o senhor doutor Amtonjo
de Liam Jmquisydor [em] ausemcia do doutor Joam de Mello e per commjsam
do Jffamte a quall fazia na Casa do Despacho da Samta Jnquisyçam estamdo
presemte o promotor da Justiça autor o Licenciado Joam da Fomseca por elle
se fallou a este feito e aujda enformacam em como o termo que fora asynado
ao dito Licenciado Duarte Gomez era pasado e mujto majs que lhe pedia que ho
mandase pregoar e lhe mandase dar a ujsta comforme ao desembargo dos
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Senhores deputados / o que visto pello dito senhor doutor Amtonjo de Lliam e
aujda enformacam de mjm esprivam notáiro de como o termo era pasado e
mujto majs mandou apregoar ao dito Licenciado Duarte Guomez o quall foy
apregoado per Paullo Fallcam o quall deu sua fee que ho apregoara e o nam
achara na dita au- /fl. 22v./ 325 -diencia nem outrem por elle o que vysto pello
dito senhor doutor Jmquisydor mandou ora [dar] vysta ao dito promotor e que
ate primeira audiência digua de sua Justica Jorge Coelho esprevy.

Aos desasseis dias do mes de Janeiro de mil quinhentos e quarenta e três Annos
em Lixboa em audiência que fazia o senhor doutor Amtónio de Lyão Jmquisydor
na Casa do Despacho da Sancta Jmquisyção per o Licenciado Joam da Fonseca
promotor da Justiça deste Santo Offiçio foy dito que na audiência [que] pasara
fora mandado que se tomase hũu sumareo de testemunhas sobre este Licen-
ciado Duarte Gomez reo ausente e nom se saber lugar certo onde esteuese e
tanto que o dito sumareo fose feito elle senhor Jmquisydor mandar pasar Carta
d'editos em forma. e que tambem se posese em Recado este fato que estaua
embargado em mãao de pessoas abonadas o que visto per [[e]]lle senhor Jmqui-
sydor mandou que se tomase sumareo de testemunhas da ausençea do Re~o e se
Vise os Cofres que neste Jmvemtaryo estauão pera se saber o fato que tinhão e
se entreg[u]e a pessoas que todo tempo desem conta do dito fato António
Rodrjguez o sprevy.
/fl. 24/ 326

Aos dezassete dias do mes de Janeiro de mil quinhentos e quarenta e três Annos
em Lixboa eu notáiro Jnfra nomeado fuy com o notáiro Francisço do Casal As
casas onde soya pousar o Licenciado Duarte Gomez que estão em hũu beco da
Rua Noua dos Mercadores / e despregamos os Cofres grandes que achamos
na dita Casa pera vermos que fato tinhão / e em hũum dos ditos Cofres de
Frandes grande Achamos As Cousas seguintes o que tudo entregamos A Gon-
çalo Fer[[rnandez]] e Amtónio Rodrjguez mercadores Ao dia[[mt]]e esta decla-
rado / António Rodrjguez o sprevy.
[A.163] Jtem hũu saynho de Pero Pinhão arenoso /.

[A.164] Jtem hũu manto de solia.
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[A.165] Jtem hũua saya branca.
[A.166] Jtem hũu manto de pano tosado.
[A.167] Jtem hũua gora de duas voltas.
[A.168] Jtem hũu sayo framengo d’usteda barado [sic] de veludo / e debruado /.

[A.169] Jtem hũu sayo velho d’usteda alyonado velho sem mangas.
[A.170] Jtem hũum mongil de solia.
[A.171] Jtem hũua cota de pano preto tosado.
[A.172] Jtem outra cota Azul.

este fato deste cofre dise Gonçalo Ferrnandez pay do Licenciado que era
de Graçea da Costa molher que foy de Vicente Lopez.

e noutro cofre de Frandes estaua dentro nelle as cousas seguintes.
[A.173] Jtem hũu sobreçeo de linho velho.
/fl. 24v./

[A.174] [Jtem hũu bragal de linho.
[A.175] Jtem çinco porçelanas de Pisa.
[A.176] Jtem hũua saya velha de fustão.
[A.177] Jtem hũu lençol.
[A.178] Jtem hũu[[a]] camisa velha de molher.
[A.179] Jtem [[h]]ũus [sic] corentes do sobreçeo.
[A.180] Jtem hũuas mangas de chamelote velhas.
[A.181] Jtem hũua caixa de marmelada.
[A.182] Jtem duas panelas de conserua /.] 327

O qual ffato e custodea delle e das cousas com As maes meudezas asy
deste fato como dest’outro Atras que se achou foy entregue A António Rodrj-
guez mercador morador em esta Rua Noua e elle se ouue por entregue delle pera
com o dito Gonçalo Ferrnandez darem delle conta Am[[b]]os de dous ou sua
Justa valya / e desta maneira se lhe ouue todo por entregue e asynarão Aquy
António Rodrjguez o sprevy.

[Amtónio Goncallo Framcisquo
Rodrjguez Fernandez do Casall] 328

A[[o]]s vinte e oito dias do mes de Junho de mil quinhentos e quarenta três
Annos em [[Li]]xboa eu notáiro fuy avalyar este fato Atras todo com os avalia-
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dores da çidade e o descareguey A estes fiadores Açima sscilicet a Gonçalo Ferr-
nandez e António Rodrjguez mercadores que sobre sy o tomarão / e se obrigarão
A pagar o dinheiro 329 em que foy avaljado como se contem adiante e asyney eu
notáiro Aquy.

António Rodrjguez.
/fl. 26/ 330

De Seu Jrmão cujo procurador e executor he em Juizo e sempre perante o
senhor promothor que a tudo foy presente e nunqua requereo termo que não
fose perante elle e açeptou os termos que lhe deu o douctor An[[t]]ónio d[[e]]
Ljão que Deus aja que era o offitial [sic] pera ello deputado e muito boom
letrado e muito boom pratico (parcat ei dominus) [[dos]] quães termos o
senhor promothor nunqua apello[[u]] nem agrauou por ver que erão justos ./ et

quare remjnj facit Jnjurjam qui vtitur Juro suo et Juste possidet qui

adhore protere possidet fica concludjdo [sic] que Thomas Gomez nom tem
feita cousa pera que com razão se lhe possa dizer que vsa de subterfugios
n[[em]] mereçe pena.

Vejamos quanto aa çertjdão que lhe foy mandado t[[raze]]r Se a trouxe / e
diguo Senhor que a trouxe [[mui]]to audtentica [sic] que estaa aas 11º folhas em
que hũ notarjo muito aprovado de enves [sic] daa fee que pareçeo ante elle o
Licenciado Duarte Gomez 331 e que See daa por cytado e chama-lhe o notarjo
residente em enves [sic] ./ que aly reside e estaa /fl. 26v./ e pois alj reside / e
se daa por cytado nom ha mester majs nem tractaua [sic] o desembargo de majs
que de elle se dar por cytado por se excusar de o Jr cytar em pessoa elle se daa
por cytado e faz procurador Seu Jrmão hoc sufecit pode bem mandar proçeder
que elle sem o mandar cytar que esto he ao que Se obrigou seu Jrmão Thomas
Gomez de se elle dar por cytado. e asy o fez e pois se daa por cytado e manda
proceder non est reor sse Jterum citatur Bartolo Jn secunda sscilicet de

Jusus uoc[[a]]m asi que Thomas Gomez tem satisfeito e nom mereçe pena
algũa ./

E dizer que Se nom conheçer a çertjdão nem Se conheçer os sinães das
pessoas que a aprovão tem muito boom remedjo porque aquj nesta cydade per
Diogo de Torres Lucas Giraldo / São [[Vjcen]]tes [sic] / e por outros muitos
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332 Ms.: palavras acrescentadas posteriormente, da mesma mão “mas antes de-me
aprovar a çertjdão e ave-lla por b[[o]]a pera que se proçeda sem outra çytação.”

mercadores se provara que todos aquelles sinães são verdadeiros e çertos e esta
Justificação he a que o djreito manda fazer aas sprituras que vem de longjnquo e
essa mande vossa mercê /fl. 27/ fazer se lhe pareçer neçesarjo que Thomas
Gomez a Justificara e provara ser bem auctentjca [sic] que sobeje /

Quanto a djzer que Se podia subpoer [sic] outro por Duarte Guomez / ou
que chegarja elle aly e se tornarja logo / pareçe-me a mjm (salua pace) que he
hũa Jnuestigação bem desneçesarja porque aquj nom tractamos [sic] de majs
que de Se elle dar por cyta[[do]] / pera que Se excuse manda-llo o Santo Offí-
cio cy[[t]]ar em pessoa / ora elle se deu por cytado taliter que Se pode proçeder
contra elle como sse o cytarão em pessoa qujd Jgitu[[r]] ad nos (Jn presentj

procesu [sic] djco) saber Se Se f[[o]]y logo dah[[i]] se não.
Quanto majs que Jaa Se provou que testemunhas de vista aas 7 folhas que

estaua em enves [sic] / e se comprir agora se darão testemunhas que sabem que
estaa em enves [sic] d’asento com sua fazenda e [[muit]]o d’asento e testemunhas
que o vjrão de menos de dous meses a esta parte e se a vossa mercê parecer
neçesarjo mande-as tjrar e dar-se-hão / / quod non est presentjs speculat-

jonis nec objdej [?] /fl. 27v./ quanto ao que diz o senhor promotor que nom
veyo a dicta çertidão dentro nos seys meses e que por tanto nom se deue rreçe-
ber / rrespondo dupljciter / primeiramente diguo que nom vejo que fructo
[sic] se tirarja de nom se rreçeber esta çytação em que a parte se daa por çytado
e faz procurador que por elle rresponda o que for djreito / sen[[ã]]o que o Sancto
Offício o mandase cytar de nouo a enves [sic] onde provou folj[[o]] 7 que estaa
d'asento e provara a[[go]]ra de nouo se comprir / e c[[o]]mo esto seja mais djla-
ção e çircujto et circujtus sunt de Jure euitandj / nom vejo pera que o senhor
promothor a Jnpugna / mas antes de-me aprovar a çertjdão e ave-lla por
b[[o]]a pera que se proçeda sem outra çytação. 332

Segundo rresponde-o [sic] que Jnda que a dicta çertjdão tardou algũa cousa
majs dos seis meses todauja veyo Ante[[s]] de elle Thomas Gomez ser
acusa[[d]]o nem lançado e antes de se fallar njso em Juizo et sic comparuit et

purgaujt moram Antequam acusaretur contumatja / et Jnpreparatorijs

Juditjorum etjam Si apo[[ne]]tur /fl. 28/ dies et pena possit [?] purgarj

mora ./. et Si post tres Siquis cautjo sscilicet vbj late jason [?] et docto /
e Jnda que aquj se pos dja de seis meses e pena de trinta cruzados se dentro em
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elle[[s]] nom tr[[ou]]xese a çertjdão todauja [[p]]ois a trou[[x]]e a quinze de
Março Antes de ser acusado nem se fallar njso potujt purgare moram

[[p]]oi[[s]] he pera cytação e preparatorjo de Jujzo.
Quanto majs que sabem vossas mercês os tempos que forão de Jnverno

desde Outubro te quinze de Março em que a elle trouxe que nunqua ouve tempo
pera vjr mensageiro por maar nem por terra / e Sabem as guerras que laa vão /
que foy Jnda muito traze-lla com[[o]] a trouxe / e se comprir provara que elle
fez muita deligentja [sic] em esprever em tanto que em tres de Julho lhe derão
o termo e dentro de cinquenta [[d]]jas te vjnte e tres de Agosto aujsou a seu
Jrmãao que Se dese por cytado e lhe mandase çertjdão e a /fl. 28v./ vinte e três
de Agosto Se deu por cytado que foy dentro de cinquenta djas como djse / e
desde então te Março nunqua a pode mandar com co[r]sarjos e guerras e maos
temp[[o]]s e provara se comprir que fez o Jrmão muita deljgentia [sic] por a
mandar e o tjrar da obrigação e nunqua pode primeiro e porem he excusada
prova quare Jnpedjmenta sunt notorja et notorja releuabit ab honere pro-

bandj etcetera.
Jgitur quare queljbet ocursa excusat a pena et a mora Jason [?] late

Jn / Siquis maior columna prima capitulo de transa [?] peço permintjr [sic]
que Thomas Gomez satisfez em tempo e nom Jncoreo na pena dos trinta cruza-
dos e que purgou a mora antes de ser Jncusado.

Jtem quare quj mjtit procuratorem et Se habet per citato non est

necese Jterum citetur ut probar vbj jtem peço ajão por citado Duarte Gomez
pera a dicta causa Sem majs outra cousa que Seu Jrmão estaa prestes pera o
defender com Justiça / /fl. 29/ e se comprir Justificar a certjdão ou provar que
estaa o dicto Licenciado em enues [sic] tudo Se fara como vossa mercê mandar
Jn omnibus et per omnia etcetera.

Com As quaes o feito foy Concruso [sic] António Rodrjguez o sprevy.
Concluso.

Antes d’outro despacho ajunte-se os mais autos em que esta o desembar-
guo dos deputados da Santa Jnqujsiçam /.

Foi dado este feito A mym notáiro com este despacho do senhor doutor
Joam de Melo Jmquisydor em Lixboa Aos dez dias de Mayo de mil quinhentos e
quarenta e quatro Annos António Rodrjguez o sprevy.

/fl. 29v./

+
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Justifique-se a procuração que se apresenta / Ate a primeira audiência /. e
asi apareçam pesoalmente os depositarios em cujo poder esta a fazenda do Réu
Duarte Gomez de que / esta feito enuentario / e a iso satisfeito. se fara no
caso como pareçer Justiça /.

João De Mello
Foy publicado este desembargo Açima esprito em Lixboa per o senhor

doutor Joam de Melo Jmquisydor em audiência que fazya Na Casa do Despa-
cho da Santa Jmquysyção estando presente o doutor Joam Ferreira procurador
do ausente Aos dezanove dias de Mayo de mil quinhentos e quarenta e quatro Annos
António Rodrjguez o sprevy.
/fl. 30/

+
Aos vinte e um dias do mes de Mayo de mil quinhentos e quarenta e quatro

Annos em Lixboa em o mosteiro de Sam Domingos estando hy o padre mestre
frey Jorge de Santiago Jmquisydor pareçeo hy Lucas Giraldo fidalgo da casa
d’el Rey noso senhor e lhe foy mostrado A procuracão Atras que veyo de Fran-
des e asy pareçeo hy Benedito Guchoni mercador e lhe foy mostrado Jso
mesmo esta peticam e synães Nelle Conteudos / e lhe foy feito pergunta se
Conheçião aquela letera e synães / e per elle Lucas Giraldo foy dito que ho
synal que esta Autenticado per onde faz ffee Joam Anbrosio de Gusto que
Joam Van den Deniesce / he notáiro pubrico 333 na villa d’enues [sic] que lhe
pareçe per o Juramento dos Avamgelhos que lhe foy dado que o dito synal era
do dito Joam Ambrosyo /. e per Benedito foy dito per o Juramento dos Santos
Avamgelhos que lhe foy dado que o synal de Diogo Ortega de Caryão elle o
conheçia e lhe pareçia ser seu por ser seu Corespomdente / e al nom diserão
António Rodrjguez o sprevy.

Frater Georgíus

Sancti Jacobi Benedito Vguchonj Lucas Giraldo
e despojs desto Aos vinte e dois dias de Mayo de mil quinhentos e quarenta e

quatro Annos em Lixboa na Casa do Despacho da Santa Jmquysyção estando
hy o padre /fl. 30v./ mestre frey Jorge de Santiago Jmquisydor peramte elle
pareçeo Gregoreo de Vilhegas burgales Ao qual elle padre mestre deu Jura-
mento dos Santos Avamgelhos e lhe mostrou esta peticam e synães que foram
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feitos em emves [sic] e per elle testemunha foy dito que Conhecya ho esprivam
que se chama Joam Van den Driesche /. o qual era esprivão 334 notáiro público
na dita Villa d’emues [sic] / e a suas esprituras se da ffee em Juizo e fora delle
e lhe pareçeo o synal ser do dito notáiro e dise majs que Conheçia o synal de
Diogo Ortega de Carião o qual he mercador primo delle testemunha o qual esta
Na dita villa d’emues [sic] / e al nom dise e que jsto sabe por estar muitos
Annos em emues [sic] e do costume dise nihil António Rodrjguez o sprevy.

Frater Georgíus

Sancti Jacobi Gregorio de Vilhegas
Aos onze dias do mes de Junho de mil quinhentos e quarenta e quatro Annos

em Lixboa em audiência que fazya o 335 senhor doutor Joam de Melo Jmquisidor
perante elle pareçeo o doutor Joam Ferreira e dise A elle senhor Jmquisidor que
elle por parte do Re~o tinha satisfeito Ao supra proximo desembargo e tinha
Justificada a peticam / e que os fiadores vyerão Jaa per veses pera falar com elle
senhor Jmquisidor que vise agora sua mercê o que mandaua niso o que Visto per
elle senhor Jmquisidor mandou que lhe fizese o feito concluso António Rodrj-
guez o sprevy.

Concluso.
/fl. 31/

Pareçam ate a primeira audiência os depositarios: da fazenda como tenho
mandado atras proçeder no caso como me pareçer Justiça /

yoham de Melo.
/fl. 32/336

Anno do nasçimento de Noso Senhor Jhesuus Christo de mil quinhentos e
quarenta e três Annos Aos vinte e oito dias do mes de Junho em Lixboa eu notáiro
fuy Aa casa homde esta o fato do Licenciado Duarte Gomez e com Joam Diaz
partidor e avaliador da çidade e com Francisco Rodrjguez avaliamos o dito fato
per o Juramento dos Avamgelhos que lhe foy dado pera avaliarem bem e verda-
deiramente o que Valya A qual avaliação he a seguinte /./.

[B.001] Jtem hũu leyto de bordos de Frandes avaliado em mil e duzentos reais.
Mil e duzentos reais.
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[B.002] Jtem hũua cubricama vsada meãa baixa quatroçentos reais. Quatrocen-
tos reais.
[B.003] Jtem hũu cobertor de papa Velho trezemtos reais. Trezentos reais.
[B.004] Jtem dous lanções Velhos e Rotos em cento [e] vinte reais. Cento e vinte
reais.
[B.005] Jtem tres colchões meães da cama dous mil e quatroçentos reais. Dois
mil e quatrocentos reais.
[B.006] Jtem hũua fronha ou 337 de tres [sic] branco de Frandes cheo de pena
quatroçentos reais. Quatrocentos reais.
[B.007] Jtem outro chumaço do mesmo theor majs piqueno duzentos e cin-
quenta reais. Duzentos e cinquenta reais.
[B.008] Jtem tres Cofres de Frandes grandes de feros [sic] scilicet dois grandes
de quinze feros Cada hũu em dous mil e quatroçentos reais Ambos e outro de
França em dous Cruzados que he per tudo tres mil e duzentos reais. Três mil e
duzentos reais.
[B.009] Jtem hũu Cofre de mão pequeno cento [e] cinquenta reais. Cento e cin-
quenta reais.
[B.010] Jtem hũu bancal de cobrir Arcas de seys côvados em quinhentos reais
por ser fino. Quinhentos reais.
[B.011] Jtem hũa alcatifa baixa de Castela de duas Rosas de 338 quinze palmos
groseira em mil reais. Mil reais.
[B.012] Jtem dez cadeiras d’espaldas scilicet quatro boas em mjl reais e as seis
em quatroçentos reais. Mil e quatrocentos reais.

11.320 [reais]
/fl. 32v./

[B.013] Jtem duas cadeiras Rasas çento e Vimte reais por serem velhas. Cento
e vinte reais.
[B.014] Jtem hũu caldeirão grande sem cobertura em quatroçentos reais. Qua-
trocentos reais.
[B.015] Jtem hũu sobreçeo de linho Velho em trezentos reais. Trezentos reais.
[B.016] Jtem hũu bragal de linho em dous vintes [sic]. Quarenta reais.
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[B.017] Jtem çinco porçelanas de Pisa em çento e cinquenta reais. Cento e cin-
quenta reais.
[B.018] Jtem hũa saya velha de fustão em cento [e] cinquenta reais. Cento e cin-
quenta reais.
[B.019] Jtem hũ lençol piqueno Velho da Jndia em cinquenta reais. Cinquenta
reais.
[B.020] Jtem hũa camisa Velha de molher em hũu Vintem. Quarenta reais.
[B.021] Jtem çinco corentes [sic] do sobreçeo de Olanda em mil e duzentos
reais por serem velhas. Mil e duzentos reais.
[B.022] Jtem hũuas mangas de chamalote velhas tres vyntens. Sessenta reais.
[B.023] Jtem tres 339 panelas Vidradas e hũua caixa de marmelada em dous tos-
tões. Duzentos reais.
[B.024] Jtem outro Cofre pequeno de Frandes de feyção d’arca encourada
chapado de fero [sic] em mil reais. Mil reais.
[B.025] Jtem hũua comdesa com oyto guardanapos Atoalhados grosos e tres
pedaços d’Olanda tudo avaliado em quatroçentos reais. Quantrocentos reais.
[B.026] Jtem hũu berço com dous colchoes piquenos em duzentos e cinquenta
reais. Duzentos e cinquenta reais.
[B.027] Jtem hũa tocha de cera em duzentos reais. Duzentos reais.
[B.028] Jtem hũu cobertor do berço com hũu Recheo d’almofadinha em tre-
zentos reais. Trezentos reais.

4.840 [reais] [sic] [isto é, 4.860 reais]
/fl. 33/

[B.029] Jtem hũu Reposteiro Vsado em seysçentos reais. Seiscentos reais.
[B.030] Jtem hũua Arca de pãao [sic] em duzentos reais a quall he de pinho.
Duzentos reais.
[B.031] Jtem duas Arcas piquenas de pãao [sic] em Cento e Vinte reais. Cento
e vinte reais.
[B.032] Jtem hũu lauatojro e hũu baçio d’estanho em duzentos reais. Duzentos
reais.
[B.033] Jtem hũua mesa d’emgonços avaliada em quatroçentos reais. Quatro-
centos reais.
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[B.034] Jtem dous pichens [sic] d’estanho de Frandes em Cento [e] cinquenta
reais. Cento e cinquenta reais.
[B.035] Jtem outro pichel em tres vintes [sic]. Sessenta reais.
[B.036] Jtem dous casticães [sic] d’arame em Cento [e] vinte reais. Cento e vinte
reais.
[B.037] Jtem hũu tacho de Cobre em Cento [e] cinquenta reais por ser piqueno.
Cento e cinquenta reais.
[B.038] Jtem hũu caldeirão piqueno em trezentos reais. Trezentos reais.
[B.039] Jtem outro tacho de cobre piqueno em tres vintes [sic]. Sessenta reais.
[B.040] Jtem dous Castiçães [sic] d’arame em cento cinquenta reais. Cento e cin-
quenta reais.
[B.041] Jtem hũu almofariz com sua mão em cento e cinquenta reais. Cento e cin-
quenta reais.
[B.042] Jtem tres baçias piquenas em Cento reais. Cento reais.
[B.043] Jtem hũua baçia de barbear em Cento e cinquenta reais. Cento e cinquenta
reais.
[B.044] Jtem hũu braseyro d’arame em Cento reais. Cento reais.
[B.045] Jtem çinco baçios d’estanho piquenos e hũu grande em trezentos e
quarenta reais. Trezentos e quarenta reais.
[B.046] Jtem hũua albarada [sic] d’estanho em trinta reais. Trinta reais.
[B.047] Jtem hũu 340 Caldeirão piqueno em duzentos reais. Duzentos reais.
[B.048] Jtem hũu tacho piqueno em trinta reais. Trinta reais.
[B.049] Jtem hũu lauatoreo d’estanho de Frandes piqueno em Cento e cinquenta
reais. Cento e cinquenta reais.

3.760 [reais]
/fl. 33v./

[B.050] Jtem hũua gamela grande dous Vintes [sic] por ser quebrada /. Qua-
renta reais.
[B.051] Jtem hũu braseiro de fero [sic] em trezentos reais. Trezentos reais.
[B.052] Jtem duas mesas com seus pees em seys tostoes. Seiscentos reais.
[B.053] Jtem hũua baçia grande d’arame meãa em seysçentos reais. Seiscentos
reais.
[B.054] Jtem hũu gral de pedra em dous vyntes [sic]. Quarenta reais.
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[B.055] Jtem duas gamelas quebradas em sesenta reais. Sessenta reais.
[B.056] Jtem outra gamela [em] hũu vintem. Vinte reais.
[B.057] Jtem outra gamela em cinquenta reais. Cinquenta reais.
[B.058] Jtem hũu escabelo de pão [sic] em cinquenta reais. Cinquenta reais.
[B.059] Jtem duas esteiras hũua Velha e outra noua em cento e cinquenta reais.
Cento e cinquenta reais.
[B.060] Jtem almadraque velho em tres tostoes. Trezentos reais.
[B.061] Jtem dous coxj[n]s Velhos em cinquenta reais. Cinquenta reais.
[B.062] Jtem hũu alquiçe Velho e Roto quatro vyntes [sic]. Oitenta reais.
[B.063] Jtem hũu pano d’armar Velho e Roto de figuras em mil e oytoçentos
reais. Mil e oitocentos reais.
[B.064] Jtem duas guardaportas do mesmo theor em 341 mil e seyscentos reais.
Mil e seiscentos reais.
[B.065] Jtem hũua guardaporta de Reposteiro em trezentos reais. Trezentos reais.
[B.066] Jtem tres Arcas de pão [sic] Vsadas em cento e sessenta reais por serem
quebradas. Cento e sessenta reais.
[B.067] Jtem hũu sesto [sic] grande velho 342 em hũu vintem. Vinte reais.

6.220/ [reais]
/fl. 34/

[B.068] Jtem hũu Rolo de pentes de pendurar em cinquenta reais. Cinquenta
reais.
[B.069] Jtem hũua Arca grande de pinho em duzentos e cinquenta reais. Duzen-
tos e cinquenta reais.
[B.070] Jtem hũu bancalinho de verdura Velho e Roto que tem en [sic] çima
de hũu arquibanco em cinquenta reais. Cinquenta reais.
[B.071] Jtem quatro alguidares digo çinco alguidares quatro piquenos e hũu
grande em Cento e vinte reais. Cento e vinte reais.
[B.072] Jtem hũu leyto piqueno em mil reais. Mil reais.
[B.073] Jtem Cincoenta e oyto liuros Velhos e Nouos em tres mil reais. Três mil
reais.
[B.074] Jtem hũu saco cheo de lãa em tres 343 vyntes [sic]. Sessenta reais.
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[B.075] Jtem hũu espelho grande com seu esparauel em hũu Cruzado. Qua-
trocentos reais.
[B.076] Jtem hũua mantilha vermelha velha e outra Ruã Velha em hũu tostão.
Cento reais.
[B.077] Jtem outro saco de lãa em çem reais. Cento reais.
[B.078] Jtem hũu baril [sic] de tinta em hũu Vintem. Vinte reais.
[B.079] Jtem hũua manta de chacheira [sic] do berço em Cento reais. Cento
reais.
[B.080] Jtem hũua condesa com coeyros 344 e hũua saya Velha alionada em
duzentos reais tudo. Duzentos reais.
[B.081] Jtem duas almofadas de laurar de bocasym Rota em vinte reais. Vinte
reais.
[B.082] Jtem hũu cobertor de papa meão em trezentos reais. Trezentos reais.
[B.083] Jtem hũua Cubricama de verdura Vsada em tres tostões. Trezentos reais.
[B.084] Jtem dous colchoes piquenos e velhos em quatroçentos reais. Quatro-
centos reais.

6.470 [reais]
/fl. 34v./

[B.085] Jtem dous Lançoes de linho Rotos em cento e cinquenta reais. Cento e cin-
quenta reais.
[B.086] Jtem hũu traueseyro com sua fronha em Cento e vinte reais. Cento e
vinte reais.
[B.087] Jtem hũua almofada com sua fronha em sesenta reais. Sessenta reais.
[B.088] Jtem hũu tapete d’Africa em duzentos reais. Duzentos reais.
[B.089] Jtem hũu Arquibanco comprido de bordo em quatroçentos reais. Qua-
trocentos reais.
[B.090] Jtem hũu saynho preto Velho em cinquenta reais. Cinquenta reais.
[B.091] Jtem A cama da negra colchão e hũu lençol e mantinha velha em
duzentos reais. Duzentos reais.
[B.092] Jtem hũua Arca de çedro piquena em quinhentos reais. Quinhentos reais.
[B.093] Jtem hũu meyo pacharil em cento e cinquenta reais. Cento e cinquenta reais.
[B.094] Jtem meya Vara d’Olanda em cinquenta reais. Cinquenta reais.
[B.095] Jtem hũua alcofinha com hũus pedacinhos de pano da Jndia dous
Vintes [sic]. Quarenta reais.
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[B.096] Jtem Noue guardanapos de mãos em Noue vintens. Cento e oitenta
reais.
[B.097] Jtem duas camisas de molher em hũu cruzado. Quatrocentos reais.
[B.098] Jtem hũua corediça de pano da tera [sic] em hũu tostão. Cento reais.
[B.099] Jtem hũua fralda de camisa de molher em Cinquenta reais. Cinquenta
reais.
[B.100] Jtem hũu meio travesejro de pano da tera [sic] e outro traueseiro em
Cento e cinquenta reais. Cento e cinquenta reais.
[B.101] Jtem hũu balayo Nouo e hũ barete [sic] Velho tudo em quatro vintes
[sic]. Oitenta reais.

2.880 [reais]
/fl. 35/ 

[B.102] Jtem hũua panela d’estremoz e tres aredomas de Vidro em cinquenta
reais. Cinquenta reais.
[B.103] Jtem hũu tostão em dinheiro. Cento reais.
[B.104] Jtem çinco porcelanas em çem reais. Cento reais.
[B.105] Jtem hũu martelo em hũu vintem. Vinte reais.
[B.106] Jtem hũu espritoreo de bordo piquenino em dous vintes [sic]. Qua-
renta reais.
[B.107] Jtem hũu pelotinho de chamalote velho em dos Vintes [sic]. Quarenta
reais.
[B.108] Jtem quatro casticães [sic] d’arame em duzentos reais. Duzentos reais.
[B.109] Jtem hũus almareos [sic] Velhos fechados em duzentos reais. Duzentos
reais.
[B.110] Jtem hũu emxergão em hũu tostão. Cento reais.
[B.111] Jtem quatro potes com hũu pouco d’azeite em 345 reais [sic] quatro-
çemtos reais. Quatrocentos reais.
[B.112] Jtem hũua alcatifa Velha e Rota em 346 duzentos reais. Duzentos reais.
[B.113] Jtem hũu Abano da Jndia dous vintes [sic]. Quarenta reais.
[B.114] Jtem hũua Manta da tera [sic] em cento e cinquenta reais. Cento e cinquenta
reais.
[B.115] Jtem hũu saco 347 d’almafoga [sic] dous vyntes [sic]. Quarenta reais.
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347 Ms.: palavra entrelinhada sobre riscada “pao [?]”.
348 Ms.: palavra rasurada sobre “f[rasco]”.

[B.116] Jtem dous candeeiro[s] e as capatas [sic] velhas em tres Vyntes [sic].
Sesssenta reais.
[B.117] Jtem duas corediças de Janela em Cento reais. Cento reais.
[B.118] Jtem hũ caixão de pão [sic] em cento e cinquenta reais. Cento e cinquenta reais.
[B.119] Jtem hũu348 frasco em Cento reais. Cento reais.

2.070 [reais] [sic] [isto é, 2.090 reais]
/fl. 35v./

[B.120] Jtem hũu manchel [sic] em cinquenta reais. Cinquenta reais.
[B.121] Jtem hũu sesto [sic] çarado [sic] em dez reais. Dez reais.
[B.122] Jtem hũuas çapatas e chapi[n]s em Cento e vinte reais. Cento e vinte reais.
[B.123] Jtem dous sacos de liteiro e hũua vara de cotonia em hũu tostão.
Cento reais.
[B.124] Jtem hũua mantelhinha branca em cinquenta reais. Cinquenta reais.
[B.125] Jtem hũu Lençoll d'estopa em sessenta reais. Sessenta reais.
[B.126] Jtem hũus Coz [sic] de pano branco em trinta reais. Trinta reais.
[B.127] Jtem tres Coses Velhos em trinta reais. Trinta reais.
[B.128] Jtem hũua Carapilheira [sic] em trinta reais. Trinta reais.
[B.129] Jtem duas esteiras piquenas em tres Vintes [sic]. Sessenta reais.
[B.130] Jtem hũua talha que pode ter hũu Cantaro d'azeite pouco majs ou
menos em quatroçentos reais. Quatrocentos reais.
[B.131] Jtem hũu tenor com hũu pouco d'azeite. Cinquenta reais.
[B.132] Jtem tres candiejros d'azeite e huuas grelhas em Sessenta reais. Sessenta
reais.
[B.133] Jtem hũua alcofa do Algarue em dez reais. Dez reais.
[B.134] Jtem hũua balança de pesar çeda [sic] em vinte reais. Vinte reais.
[B.135] Jtem hũua boçeta com ocolos [sic] em meyo tostão. Cinquenta reais.
[B.136] Jtem hũua caixinha piquena de pão [sic]. Vinte reais.
[B.137] Jtem hũu almadraque piqueno em dous tostoes. Duzentos reais.

1.350 [reais]
/fl. 36/

[B.138] Jtem hũua Cobricama Noua de Tornay em seysçentos reais. Seiscentos
reais.
[B.139] Jtem hũu lençol Velho Vsado em oytenta reais. Oitenta reais.
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[B.140] Jtem hũu cobertor velho de papa em duzentos reais. Duzentos reais.
[B.141] Jtem quatro Recheos de almofada piquena em Cem reais. Cento reais.
[B.142] Jtem hũu bancalinho Velho piquinino em trinta reais. Trinta reais.
[B.143] Jtem hũu saynho velho em dous vintes [sic]. Quarenta reais.
[B.144] Jtem dous guardanapos Velhos dous Vintes [sic]. Quarenta reais.
[B.145] Jtem hũu Cofrinho Velho em dous vintes [sic]. Quarenta reais.
[B.146] Jtem hũua trouxinha com pena em trinta reais. Trinta reais.
[B.147] Jtem hũua Caldeira Velha em cinquenta reais. Cinquenta reais.
[B.148] Jtem outro enxergão hũu tostão. Cento reais.
[B.149] Jtem hũu tauoleiro piqueno em vinte reais. Vinte reais.
[B.150] Jtem hũua Caixa Velha de ter pão. Quarenta reais.
[B.151] Jtem hũu Cofre grande de feros [sic] de Frandes em mil e quinhentos
reais. Mil e quinhentos reais.
[B.152] Jtem hũua toalha que cobre a Janela da Rua em dous Vyntes [sic].
Quarenta reais.
[B.153] Jtem hũua Caixinha piquena em dous Vyntes [sic]. Quarenta reais

2.950 [reais]
[B.154] Jtem hũu saynho de Pêro Pinhão Arenoso em trezentos reais. Trezentos
reais
[B.155] Jtem hũu manto de solya Velho em çinco tostões. Quinhentos reais.
[B.156] Jtem hũua saya branca em oytocentos reais. Oitocentos reais.
[B.157] Jtem hũu manto de pano tosado em quatroçentos reais. Quatrocentos reais.
[B.158] Jtem hũua gora de duas voltas em Quarenta reais. Quarenta reais.
[B.159] Jtem hũu sayo d'usteda em seys tostoes. Seiscentos reais.
[B.160] Jtem outro sayo velho d'usteda alionado em Cento reais. Cento reais.
[B.161] Jtem hũu mongil de solya vsado em quinhentos reais. Quinhentos reais.
[B.162] Jtem hũua Cota de pano preto tosado em seteçentos reais. Setecentos
reais.
[B.163] Jtem hũua Cota Azul em hũu Cruzado. Quatrocentos reais.

e Acabada a dita avaliação os ditos avaliadores Asynarão Aquy.
+ +

yoham Dyaz Francisco Rodrjguez
4.340 [reais]
Soma quarenta e dois mil e duzentos reais [sic]. [isto é, 46.240 reais]

/fl. 37/

[e Acabada A dita Avaliação Atras logo hy pareçeo o dito Gonçalo Ferr-
nandez e António Rodrjguez mercadores moradores em esta Cidade de Lixboa e
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diserão que elles se obrigauão Como de feito se logo obrigarão A pagar toda
A contia em que foy avaliado este fato Atras e se obrigarão per sy e suas fazen-
das move[i]s e de Rajz A pagar toda A contia em que foy avalyado per os ditos
avaliadores quãodo quer que lhe fose mandado per hos senhores Jmquisydores
/ e por verdade Asynarão Aquy testemunhas que estauão presentes Joam Diaz
avaliador da çidade e por Ffrancisço Rodrjguez e eu António Rodrjguez notáiro
da Santa Jmquisyção o sprevy.

+ Goncallo +
António Fernandez João Dyaz
Rodrjguez

Francisco + Rodrjguez] 349

/fl. 37v./

Aos dez dias do mes de Julho de mil quinhentos e quarenta e quatro Annos em
Lixboa o senhor doutor Joam de Melo Jmquisydor ouue por bem que visto A
calydade das Culpas deste Re~o Duarte Gomez e como era Ausente que polla
desobediençia que cometeo pagase çincoenta Cruzados pera obras pias / e
que avya por desobrigados os fiadores e deposytareos que tinham esta fazenda
porquãoto se avya por bem e serviço de Noso Senhor que se nom falase majs
Nesto com pagar ha dita Contia dos ditos cinquenta Cruzados pera obras pias
como dito he e que nom fose em nenhũu tenpo demandado por As culpas
sobre que este Auto se fez visto A calydade dellas e que a fazenda se posa
entregar Ao procurador do dito Duarte Gomez lyuremente e os deposytareos
ficam desobrigados d’oje pera sempre da dita fianca e Asy sendo caso que se
Ache outra fiança deste fato em que ficou por fiador Gonçalo Fernandez e
deposytareo em que nom ha avaliaçam a qual foy feita per Diogo Trauacos
espriuão que foy deste Santo Offiçio e per o meirinho Ayres Botelho que nom
seja valiosa porquanto he a propea [sic] fazenda que esta em este auto avalyada
/. hos quaes Cincoenta Cruzados Reçeby eu António Rodrjguez logo no dito
dia de Thomas Gomez Jrmão e procurador do dito Licenciado Duarte Gomez /
e com Jsto ouue por elle Licenciado por Releuado e desobrigado de qualquer
penna em que podia encorer por este Caso e asyney aquy com elle dito [sic].

António Rodrjguez.”

HUGO MIGUeL CReSPO
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349 Ms.: texto cancelado e severamente riscadas as assinaturas de António Rodrigues e
Gonçalo Fernandes.
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