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INTRODUÇÃO 





DATA  de  1958  a  publicação  dos  documentos  referentes 
ao  século  XV,  que  constituem  o  -primeiro  volume  desta 
Segunda  Série  de  «Monumenta  Missionaria  Africana)). 

Outros  afazeres,  entre  os  quais  a  publicação  dos  volumes  VIU 
e  IX  da  Primeira  Série,  retiveram  a  nossa  atenção  e  actividade. 
Ai  vai  agora,  ao  encontro  dos  estudiosos  da  missiologia  histó- 

rica africana,  mais  este  volume,  que  engloba  a  documentação 
do  século  XVI  referente  à  primitiva  diocese  de  Cabo  Verde. 

A  bibliografia  histórica  e  especialmente  histórico-missio- 
lógica  da  diocese  de  Cabo  Verde,  do  século  XVI,  é  francamente 
pobre.  Nas  Ilhas  e  quiçá  na  Guiné,  pode  dizer-se  que  não  sub- 

siste um  único  papel  do  século  de  quinhentos.  A  documen- 
tação da  alfândega,  dos  tribunais,  da  fazenda  pública,  da  admi- 

nistração civil,  das  câmaras  municipais,  do  arquivo  do  bispado, 
sumiu-se  misteriosamente  em  incêndios  de  piratas  franceses  e 
ingleses,  ou  em  depradações  das  próprias  autoridades  locais 
e  metropolitanas. 

Não  há  que  contar,  portanto,  com  o  subsídio,  que  seria 
precioso,  a  existir,  dos  arquivos  locais.  Houve,  consequente- 

mente, que  recorrer-se  aos  arquivos  europeus  de  Espanha, 
Vaticano  e  Portugal,  necessariamente  pobres  para  a  história  das 
missões  desta  época  e  da  área  geográfica  em  referência. 

Certo  é  que  o  arquipélago  de  Cabo  Verde  e  a  Guiné  tive- 

IX 



ram  em  Cristiano  José  de  Sena  Barcelos,  um  assaz  notável  his- 
toriador, se  bem  que  o  infatigável  oficial  de  marinha  da  Brava 

se  não  fossa  considerar,  hoje,  um  técnico.  «.Que  paciência  de 
beneditino,  escreve  dele  o  Tenente-Coronel  J.  Duarte  Silva, 
que  tenacidade,  labor  e  tempo  gasto  em  pesquisas  e  investiga- 

ções extenuantes,  pelos  arquivos  e  bibliotecas ,  em  busca  e  con- 
sulta de  documentos  até  então  dispersos,  por  falta  de  um 

Arquivo  Histórico  Colonial,  que  somente  viria  a  ser  criado 
anos  depois  da  sua  morte,  não  teria  Cristiano  Barcelos  empre- 

gado para  reunir  o  copioso  material  de  que  se  serviu  para  cons- 
truir esse  verdadeiro  monumento,  por  ele  apelidado  com  nobre 

-modéstia  de  simples  Subsídios! .. .»  (*) 
Trabalhador  incansável,  sem  dúvida,  carreou  um  soma- 

tório enorme  de  documentos.  Faltou-lhe,  porém,  infelizmente, 
a  preparação  histórica  que  tais  trabalhos  requerem  e  particular- 

mente a  isenção,  objectividade  e  espírito  crítico.  Sena  Barcelos 
ou  não  era  paleógrafo  ou  cometeu  a  cópia  dos  seus  documentos 
a  quem  positivamente  o  não  era.  Daí  resulta  que  poucos  ou 
nenhum  dos  documentos  transcritos  por  Sena  Barcelos  nos  seus 

(a)  Cristiano  José  de  Sena  Barcelos,  col.  «Pelo  Império»,  n.°  118, 
Lisboa,  1947,  p.  1 1-12. 
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famosos  Subsídios  para  a  Historia  de  Cabo  Verde  e  Guiné 
(1899-1913)  merece  inteira  confiança,  pois  precisam  todos 
de  aturada  revisão.  Por  outro  lado,  Sena  Barcelos  quase  nunca 
indica  a  cota  exacta  da  documentação  utilizada  e  raramente 
o  -próprio  arquivo  em  que  foi  colhida.  Pode  imaginar-se  que 
paciência  e  tenacidade,  labor  e  tempo  são  necessários  agora,  para 
utilizar  em  texto  correcto  os  documentos  publicados  ou  simples- 

mente mencionados  por  Sena  Barcelos. 
Certo  é  que  as  Chancelarias  régias  da  Torre  do  Tombo 

fornecem  os  elementos  necessários  essenciais  para  a  história 
política  e  administrativa  de  Cabo  Verde  e  Guiné,  no  que  res- 

peita á  nomeação  e  exoneração  do  funcionalismo  do  Estado, 
desde  os  primeiros  tempos  do  povoamento  e  colonização  destas 
parcelas  ultramarinas  de  Portugal.  Poderíamos  tê-las  utilizado 
mais  extensamente  do  que  o  fez  Sena  Barcelos.  Mas  o  nosso 
trabalho  é  limitado  pelo  assunto.  Não  pretendemos  publicar 
toda  a  documentação  de  interesse  para  a  história  de  Cabo  Verde 
e  da  Guiné,  da  Guiné  do  século  XVI,  mas  tão  somente  a  que 
respeita  á  evangelização  e  cristianização  destas  terras.  Se  publi- 

camos alguns  documentos  de  carácter  administrativo,  social  e 
político,  é  simplesmente  porque  tais  papéis  nos  revelam  a 
ambiência  política  e  social  em  que  se  exerceu  a  acção  missioná- 

ria, justificando  ou  explicando  a  sua  extagnação,  progresso  ou 
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recuo,  segundo  a  simpatia  colaboradora  ou  o  antagonismo 
obstaculizador  do  meio,  das  autoridades  e  dos  povos. 

Uma  fonte  totalmente  inexplorada  por  Sena  Barcelos, 
para  o  século  XVI,  é  a  Chancelaria  da  Ordem  de  Cristo  e  bem 
pena  é  que  apenas  comece  em  meados  do  século  de  quinhentos. 
Sao  numerosos  e  muito  importantes  os  diplomas  aqui  trans- 

critos, para  o  conhecimento  exacto  da  expansão  religiosa.  Um 
que  outro  documento  do  Arquivo  do  Vaticano,  do  Arquivo 
de  Simancas,  ou  do  Arquivo  Romano  da  Companhia  de  Jesus, 
vêm  enriquecer  o  fundo  documental  extraído  do  Arquivo  Na- 

cional da  Torre  do  Tombo. 
Vários  documentos,  de  suma  importância,  de  que  temos 

notícia  por  alusões  apenas,  não  foram  encontrados,  apesar  das 
diligências  e  pesquisas  feitas.  Se  vierem  a  ser  descobertos  entre- 

tanto, publicar-se-ão  mais  tarde. 
Entre  os  documentos  emanados  da  Santa  Sé  encontra-se  um 

breve  de  Gregório  XIII  ao  arcebispo  de  Lisboa  D.  Jorge  de 
Almeida,  de  1581,  mandando  proceder  a  inquérito  á  vida  do 
Bispo  D.  Bartolomeu  Leitão,  antigo  colegial  de  S.  Paulo  de 
Coimbra.  «Em  1581,  escreve  Fortunato  de  Almeida,  recaía 
sobre  este  prelado  a  acusação  de  graves  devassidões  e  outros 
escândalos,  pelo  que  o  papa  mandou  averiguar  e  proceder  contra 
ele.  Não  temos  notícia  do  seguimento  que  teve  esta  questão. 
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Faleceu  em  cj  de  Fevereiro  de  i$8y».  (").  A  Grande  Enciclo- 
pédia Portuguesa  e  Brasileira  remete  a  mesma  opinião,  decal- 
cando o  historiador  conimbricense.  (Vol.  14,  p.  858). 

Sena  Barcelos,  revelando  o  fundo  da  sua  formação  liberal, 
tantas  vezes  patenteado  nas  páginas  da  sua  obra,  não  mantém 
o  são  juizo  de  Fortunato  de  Almeida  e  desequilibra-se  para  a 
esquerda,  sentenciando,  sem  qualquer  conhecimento  de  causa: 
«O  arcebispo  D.  Jorge  mandou-o  devassar  como  lhe  fora  exi- 

gido de  Roma,  porém,  embora  algumas  accusações  se  provas- 
sem, é  certo,  que  elle  continuou  no  bispado,  onde  falleceu  em 

,5S>  (>). 
Ora  o  facto  mesmo  de  o  prelado  ter  sido  mantido  nas  suas 

funções  após  o  mandato  de  processo  disciplinar  pela  Santa  Sé, 
pois  só  abandonou  voluntariamente  a  diocese  em  1 594,  deveria 
ser  indício  mais  que  bastante  para  que  o  historiador  fosse  pru- 

dente no  seu  veredicto.  O  processo  de  D.  Bartolomeu  Leitão 
pode  assimilar-se  a  um  outro,  dez  anos  antes  levantado  ao  bispo 
de  S.  Tomé,  D.  Frei  Gaspar  Cão,  que  se  revelou  um  amontoado 

(2)  História  da  Igreja  em  Portugal,  Coimbra,  1915.  Tomo  III, Parte  II,  p.  973. 
(a)  Subsídios,  l,  p.  155. 
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de  calúnias  grosseiras,  em  circunstâncias  análogas  se  não  idên- 
ticas. Sena  Barcelos,  natural  do  arquipélago,  estava  em  posição 

excelente  para  poder  avaliar  o  zelo  e  intenções  de  que  se 
reveste  ordinariamente  no  ultramar  esta  espécie  de  processos. 
Não  encontrámos,  nem  em  Portugal,  nem  em  Roma,  nem  nos 
arquivos  espanhóis,  o  desfecho  da  diligência  pontifícia,  mas  é 
de  crer  que  tenha  findado  pela  arquivação  pura  e  simples  da 
monstruosa  conspiração  contra  o  prelado.  O  facto  de  se  ter  man- 

tido no  seu  posto  parece  justificá-lo,  repetimos. 
Um  que  outro  documento,  se  bem  que  já  publicado  na 

Primeira  Série  desta  obra,  novamente  se  reedita,  não  somente 
porque  estando  as  estremas  geográficas  da  diocese  de  Cabo 
Verde  e  de  S.  Tomé  no  Rio  de  Santo  André,  portanto  em  plena 
Guiné  quinhentista,  e  dada  a  imprecisão  geográfica  dos 
documentos  em  causa,  tanto  podem  referir-se  efectivamente 
a  uma  como  a  outra  diocese,  além  de  que,  estando  esgotada 
aquela  Série,  mal  poderíamos  remeter  para  ela  os  leitores  deste 
volume. 

Não  quisemos  privar  os  estudiosos  da  lista  que  nos  foi  pos- 
sível levantar  do  clero  que  durante  o  século  XVI  trabalhou  na 

diocese  de  Cabo  Verde.  Lista  forçosamente  incompleta,  pois  a 
preciosa  fonte  histórica  que  no-la  poderia  fornecer  —  a  Chan- 
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celaria  da  Ordem  de  Cristo  —  começa  apenas  em  meados  do 
século,  como  já  foi  acentuado. 

Dirigimos  finalmente,  os  nossos  agradecimentos  à  Agen- 
cia-Geral  do  Ultramar  -pela  -publicação  de  mais  este  volume  de 
«Monumenta  Missionaria  Africana-»,  na  certeza  de  que  fazen- 
do-o,  embora  com  sacrifício,  bem  merece  da  Igreja  e  da  Nação. 

Lisboa,  8  de  Agosto  de  1963. 

PADRE  ANTÓNIO  BRÁSIO 
C.  S.  SP. 
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ERRATA  &  CORRIGENDA 

O  leitor  facilmente  se  dará  conta  de  vánas  faltas,  quase  inevi- 
táveis em  composição  mecânica.  Todavia  relevamos  as  mais  impor- 
tantes que  entretanto  notámos. 

Leia-sc  : 
ATT  —  Gav..  3-10-8. 

Dada  em  Almeirjm  aos  xx 
dias  dabril.  Ayres  Fernan- 

dez a  fez,  anno  de  noso 
Senhor  Jhesú  Chnsto  de 

jb°xxbiij°  annos. 
DIOGO  SOARES 

Página 
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443 

463 
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54 1 
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DIOGO  GOMES 

ATT  — Ms.  871, 
fls.  149V-155. 
(25-6-1540) 

Duarte  de  Lima 
Inldia 

jb°Ixbiij 

ATT  —  Chancelaria  de  D. 
João  III,  liv.  20,  fl.  142. 

(28-6  1540) 

Desta  ylha  de  Sãtiago  do 
Cabo  Verde,  onze  de  abril  I dc  1552 

escprita  a  bj  de  março  dc 
1557  anos.  / 

Duarte  de  Liam 
índia 

jbclxbi) 
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SIGLAS  E  ABREVIATURAS 

ADF    Arquivo   Distrital   do   Funchal  —  Ilha  da Madeira 

AGS    Arquivo   Geral   de   Simancas  —  Valhadolid 
(Espanha). 

AHU    Arquivo  Histórico  Ultramarino  —  Lisboa. 
ATT  Arquivo  da  Tone  do  Tombo  —  Lisboa. 
AV    Arquivo  do   Vaticano  —  Roma. 
BAC    Biblioteca  da  Academia  das  Ciências  —  Lis- 

boa. 
BLN    Biblioteca  Nacional  —  Lisboa. 
CA    Colecção  de  Alcobaça  (BNL). 
CC    Corpo  Cronológico  (ATT). 
CSV    Colecção  de  S.  Vicente  (ATT). 
Gav   Gavetas  (ATT). 
F.  G   Fundo  Geral. 
Ms.,  Mss   Manuscrito,  Manuscritos. 
Reg.  Lat   Regesta  Lateranensia  (AV). 
//    Indica  abertura  de  parágrafo. 
[...]    Indica  falta  de  texto. 
Vid   Vide. 
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CARTA  RÉGIA  A  JOÀO  DE  CASTRO  BURGALÊS 

(13-8-1500) 

SUMÁRIO  —  Mercê  dos  bens  de  certo  Gonçalo  de  Paiva,  na  ilha  do 
Cabo  Verde,  a  João  de  Castro  Burgalês,  mercador. 

Dom  Manueli,  ecc.a  A  quamtos  esta  nossa  carta  virem  fa- 
zemos saber  que  a  nós  diseram  ora  que  huú  Gomçallo  de 

Patuá,  caualeiro,  armara  o  anno  pasado  de  lRix,  da  Jlha  do 
Cabo  Verde  pera  [hir]  aos  Rios  de  Guiné  húa  sua  carauella, 
em  a  quall  elle  pasara  çerta  soma  de  ferros  que  lá  resguatou 
aos  negros,  jmdo  5  ello  comtra  nossa  defessa  e  ordenaçam 
sobre  ello  feita  e  que  bem  assy  pasara  na  dita  caravella  çertos 
christaaos  omiziados  que  amdauam  na  Serra  pera  terra  de 
Mandiínga,  os  quaaes  outrosy  comsiguo  leuaram  muyta  soma 
de  ferro  e  o  resgataram  aos  negros  semdo  defesso,  por  cuja 
causa  e  rezam  elle  emcorrera  em  pennas  de  perder  pera  nós 
todos  seus  beês  e  fazemda,  que  pode  valer  cimquoemta  mjll 
reis  pouco  mais  ou  menos  e  que  nós  a  podíamos  com  direito 
dar  a  quem  nossa  merçee  fosse,  polia  quall  razam,  se  assy  hé, 
como  a  nós  diseram,  queremdo  fazer  graça  e  merçee  a  Johã 
de  Castro  Burgalês,  mercador,  morador  em  esta  çidade,  temos 
por  bem  e  lhe  fazemos  merçee  dos  ditos  bees  e  fazemda  do 
dito  Gomçallo  de  Paiua,  quamto  a  nós  de  direito  pertemçe  e 
lha  dar  podemos.  /  / 

E  porem  mandamos  a  todollos  nossos  Corregedores,  Juizes, 
Justiças,  ofiçiaaes  e  pessoas  a  que  esta  nossa  Carta  for  mos- 

trada e  o  conheçimento  delia  pertemçer,  que  semdo  çitado  o 
sobre  dito  Gomçallo  de  Paiua  e  partes  a  que  pertemçer,  saibam 
dello  o  çerto,  tiramdo  sobrello  jmquiriçam  judiciall,  e  himdo 
pollo  feito  em  diamte  como  hé  hordenado  e  achamdo  que  assv 
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hé,  como  a  nós  diseram  e  que  polias  ditas  raçoões  e  cada  húa 
delias  perde  seus  beés  e  fazemda  pera  nós,  ho  julg[u]em  assy 
por  sua  semtemça  defencttua,  dãdo  apellaçam  e  agrauo  aas 
partes  nos  casos  que  o  direito  outorga  ('),  guardado  muy 
compridainente  a  cada  huua  delias  seu  direito;  e  queremdo  o 
dicto  Gomçallo  de  Paiua  estar  pella  dita  semtemça  façam 
loguo  dar  e  emtregar  ao  dito  Joham  de  Crasto  toda  a  dita  sua 
fazemda  ou  de  quem  quer  que  for  achada,  pera  delia  fazer  o 
que  lhe  aprouer,  como  de  sua  coussa  prop[r]ea,  da  quall  elle 
Joham  de  Crasto  loguo  pagou  çimquo  mjll  reis,  que  monta  no 
dizimo  dos  çinquoemta  mjll  reis  da  vallia  dela,  segumdo  orde- 
namça  e  os  emtregou  a  Fernam  dEspanha,  reçebedor  do  di- 

nheiro extraordenario  em  a  nossa  corte  e  lhe  foram  carregados 
cm  reçepta  por  seu  scpriuam,  segumdo  pareçeo,  por  çertidam 
delles  ambos,  que  ao  asinar  desta  foy  rota.  /  / 

E  porem  se  se  achar  que  a  dita  fazemda  mais  vali  que  os 
ditos  çimquocmta  mjll  reis,  jsso  que  for  se  lhe  nom  emtregará, 
menos  de  vos  nom  mostrar  çertidam  do  dito  Fernam  dEspa- 

nha como  lhe  emtregou  o  dizimo  e  fica  sobre  elle  carregado 
em  reçepta.  /  / 

Dada  em  Lixboa  a  treze  dias  do  mes  dagosto,  elRey  o 
mandou  por  dom  Pero  de  Crasto  do  seu  cõselho  e  veedor  de 
sua  fazemda.  Framçisquo  de  Matos  a  fez  anno  de  mjll  e  qui- 
nhemtos  annos. 

ATT  —  Livro  das  Ilhas,  fls.  63-63  v. 

(')  No  texto:  outorgam. 
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CARTA  RÉGIA  SOBRE  O  TRATO  DA  GUINÉ 

(22-2-1502) 

SUMÁRIO  —  Prescreve  que  do  trato  da  Guiné  e  das  índias  se  pague 
vintena  à  Ordem  de  Cristo,  à  maneira  de  dízimos,  como 
fora  estabelecido  pelo  Infante  D.  Henrique  e  praticado 
pelos  reis  de  Portugal  D.  Afonso  V  e  D.  foão  II. 

D.  Manoel  etc.  A  quantos  esta  nossa  carta  virem,  fazemos 
saber  a  vós  veadores  da  nossa  fazenda  e  ao  nosso  tisoureiro  e 
feitor  e  escriuáes  dos  nossos  tractos  de  Guinee  e  das  Jndias, 
que  hora  soes  e  ao  diante  fordes,  e  a  outros  quaesquer  nossos 
officiaes  e  pessoas  a  que  esta  nossa  carta  for  mostrada  e  o  conhe- 
ciméto  delia  pertencer:  Saúde.  / / 

Sabede  que  nós  mandamos  ora  ver  e  examinar  as  bulias 
que  pollos  sanctos  padres  saõ  dadas  e  outorgadas  aa  ordem  de 
nosso  Senhor  Jesu  Christo.  E  por  que  por  ellas  se  mostra  que 
a  dita  ordem  ha  dauef  a  vintena  do  ouro,  escrauos  e  todalas 
mercadorias  que  vierem  das  partes  de  Guiné  e  das  Jndias,  assi 
achadas  como  por  achar  e  descobrir,  dês  o  cabo  de  Nam  e 
Bojador  por  diante,  vos  mandamos  que  assi  como  se  até  ora 
pagou  e  arrecadou  a  uintena  do  ouro,  mercadorias  e  cousas  que 
vem  das  partes  de  Guinee,  façaes  isso  mesmo  daqui  em  diante 
pera  sempre  acudir,  entregar  e  pagar  ao  recebedor  que  ora  hé 
e  ao  diante  for  da  dita  vintena,  a  vintena  de  todo  o  ouro,  spe- 
ciaria,  pedraria,  aljofare,  e  todallas  outras  mercadorias  e  cousas 
que  das  ditas  partes  das  Jndias,  e  dí  pera  diante  a  estes  nossos 
Reinos  vierem,  assi  das  nossas  próprias  mercadorias,  como  dos 
nossos  naturaes,  e  de  quaesquer  outras  pessoas  que  lá  forem 
ou  vierem  per  vossa  licença  e  autoridade.  /  / 
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E  per  esta  presente  nossa  carta  rogamos  c  encomendamos 
per  nossa  bençaõ  aos  Reis  nossos  successores  que  depôs  nós 
[h]aõ  de  vir,  que  muy  inteiramente  o  queiraõ  assi  comprir 
c  mandar  que  a  dita  vintena  de  todos  os  ditos  tratos  de  Guinee 
e  das  Jndias  pera  sempre  se  arrecade  e  pague  ao  dito  mestrado 
de  Christos,  e  per  nenhum  modo  nem  maneira  lhe  seja  com 
ella  bólido,  porque  assi  o  auemos  por  seruiço  de  Deos,  honrra 
e  acresentamento  da  ordem  e  caualana  do  dito  mestrado.  E  naõ 

somente  lhe  deuem  assi  comprir  o  que  estaa  ordenado  e  man- 
dado, mais  ajnda  de  nouo  se  fosse  necessário  lhe  fazer  dello 

doaçaõ.  /  / 
E  visto  como  o  primeiro  descobrimento  e  achamento  da 

terra  de  Guinee  foy  pello  jffante  dom  Anrnque  meu  tio,  que 
Deos  aja,  gouernador  que  era  delia,  com  grandes  gastos  e  des- 

pesas de  sua  fazeenda  e  das  rendas  do  dito  mestrado,  e  mui- 
tos perigos  e  mortes  de  seus  caualleiros  e  criados  que  a  isso 

enuiaua.  O  qual  reconhecendo  a  nosso  Senhor  a  mercê  que 
lhe  fizera  em  achar  e  ao  proueito  que  aa  chnstandade  e  a  estes 
Reynos  se  poderia  seguir,  ordenou  e  leixou  em  lugar  de  dizimo, 
a  dita  vintena  aa  dita  ordem,  confirmada  pellos  santos  padres, 
nó  por  obrigaçam  que  a  isso  tiuesse,  por  ser  cousa  do  trato, 
mas  por  em  ello  seruir  a  Deos.  /  / 

E  depois,  por  elRev  dom  Afonso  meu  tio,  e  por  elRey 
dom  Johaõ  meu  primo,  que  Deos  tem,  com  essas  mortes  e 
despesas  em  seu  tempo  descubriram  a  dita  parte,  e  pagarom 
sempre  a  dita  vintena.  E  nós  com  o  mesmo  desejo,  querendo 
conseguir  a  obra  que  o  dito  Jffante  meu  tio  e  Reis  tinhaõ 
começada  (]),  entendemos  nisso.  E  prouue  a  nosso  Senhor  que 
descubnmos  e  achamos  as  Jndias.  E  enuiando  nisso  nossas 
armadas  e  mujta  gente,  em  que  se  recreceo  grande  despesa  de 
nossa  fazenda  e  perdimento  de  naos  e  pessoas,  lhe  rogamos 

(J)  No  texto:  começadas. 



outra  vez  que  assi  o  queiraõ  compnr,  guardar,  e  naõ  jr  contra 
isto  em  parte  nem  em  todo.  /  / 

E  em  testemunho  dello  mandamos  passar  esta  carta,  per 
nós  assinada  e  asellada  do  nosso  sello  pendente,  e  que  fosse 
lançada  no  cartono  de  Thomar,  pera  segurança  e  lembrança  do 
que  pertence  ao  dito  Mestrado.  /  / 

Dada  em  Lixboa,  a  xxij  dias  do  mes  de  feuereiro,  Gaspar 
Rodriguez  a  fez.  Anno  de  nosso  Senhor  Jesu  Chnsto  de  mil 
e  quinhentos  e  dous  annos. 

BNL  —  Ms.  737  (F.  G.),  fk  68-69. 
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BREVE  DE  ALEXANDRE  VI  A  D.  MANUEL  I 

(17-5-1503) 

SUMÁRIO  —  A  pedido  de  el-Rei  o  Papa  esclarece  e  manda  que  o  tes- 
tamento do  Infante  D.  Henrique  seja  cumprido  no  que 

respeita  à  obrigação  da  missa  sabatina,  seguida  de  res- 
ponsório  pelos  defuntos  e  almas  de  suas  obrigações. 

Alexander  Papa  VI 

Carissime  in  Christo  fili  noscer,  saltitem  e  apostolicam 
benedictinem.  /  / 

Expositum  nobis  fuit  pro  parte  tua,  quod  cum  ohm  Enricus 
Infans  Portugallie  Patrims  tuus  et  Magister  Magistratus  Militie 
Jeshu  Chnsti  nõnullas  Insulas  antea  jncognitas,  quas  ipso  suo 
labore  et  industria  repperit  dicto  Magistratui,  per  felices  recor- 
dactionis  Calixtum  Papam  iij  Predecessorem  nostrum  applicari 
in  íllisque  viginti  ecclesias  et  ultra  edifican  earumque  redditus 
et  prouentus  Magistratui  predicto  unin  et  tradi  obtinuisset, 
prout  inde  confectis  litens  plenius  continetur.  /  / 

Voluit  et  ita  suo  ultimo  Testamento  reliquit,  quod  in  qua- 
libet  predictarum  et  in  alijs  edificandis  in  locis  predictis  per 
personas  quaslibet  ecclesijs  perpetuis  futuns  temponbus  singu- 
lis  diebus  sabati  Missa  gloriose  Virginis  Marie,  cum  Comme- 
moratione  Spintus  Sancti  et  Responsorio  Fidelium  Deus 
omnium  etc.  in  remissionem  peccatorum  suorum  et  pro  ípsius 
anima  celebraretur.  Quod  hucusque  obseruatum  extitit  et  de 
presenti  obseruatur.  /  / 

Verumtamen  quemadmodum  oblata  petitio  tua  continebat, 
dubitas  tu  ne  forte  lapsu  temporis,  aut  incúria  Magistrorum, 
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Magistratus  predicti  et  Rectorum  earundem  ecclesiarum  cele- 
bratio  huiusmodi  misse  in  diebus  sabati  omictat,  cum  dieta 
uoluntas  Testatons  prefaci  nulla  sic  apostólica  auctontate  confir- 
mata,  propterea  suplican  nobis  humiliter  fecisti,  dignaremur 
super  his  de  benignitate  apostólica  misencorditer  prouidere.  /  / 

Nos  ígitur,  huiusmodi  supplicationibus  inclinati,  eandem 
particulam  Testamenti  predicti  seu  legatum  huiusmodi  uolun- 
tatatem  Testatons  continentem,  cuius  tenorem  pro  sufficienter 
expresso  habemus,  harum  series  confirmamus  panter  et  appro- 
bamus.  Mandantes  in  uinculo  sancte  obedientie  et  sub  excom- 
municationis  pena,  tam  dicto  Magistro  quam  Rectonbus  eccle- 

siarum predictarum  pro  tempore  existentibus,  quatinus  Missam 
huiusmodi  quolibet  die  sabati  ut  prefertur  celebrent,  et  celebran 
faciant.  Contrarijs  non  obstantibus  quibuscunque.  /  / 

Datum  Rome,  apud  Sanctum  Petrum,  sub  annulo  Piscato- 
ns,  die  xvi j  Maij.  Mcccciij.  Ponti ficatus  nostri  anno  vndecimo. 

Hadrianus. 

ATT  —  Bulas,3a-28. 
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DOACÇÃO  DA  ILHA  DO  MAIO  A  FAMÍLIA  COELHO 

(10-7-1504) 

SUMÁRIO  —  Ficando  embora  senhores  da  ilha,  os  irmãos  Egas  e  João 
Coelho,  deveriam  pagar  o  dízimo  delia  ã  Fazenda  real, 
bem  como  de  todo  o  gado  vacum  e  cabrum  em  vida  de 
suas  mulheres  e  de  seus  primeiros  filhos. 

Dom  Manueli  ec.a  A  quamtos  esta  nossa  carta  viré,  fazemos 
saber  que  Joham  Bautista,  que  Deus  perdoe,  ouue  per  compra, 
de  Rodriguo  Afonso,  a  capitanya  da  nosa  Jlha  de  Mayo,  cõ 
alguú  gado  que  hv  trazia  apastorado,  e  bem  asy  comprou  na 
dita  Jlha  alguús  algodaêes  e  outras  bem  feytorjas,  e  por  seu 
faleçimcmto  Egas  Coelho,  caualleiro  de  nosa  casa,  e  Joham 
Coelho  seu  jrmaão,  jemrros  do  dito  Joham  Bautista,  ficaram 
e  pose  da  dita  Jlha  e  do  gado  e  cousas  delia,  aos  quaés  nós 
mamdamos  que  elles  tirasse  ho  dito  gado  que  na  |Jlha]  traziam, 
em  tempo  de  huíí  anno  e  nos  leixasê  nosa  Jlha  despejada.  E 
elles  vyeram  a  nós  e  se  agrauarã  diso,  dizemdo  que  ho  dito 
gado  que  ho  tinham  bem  e  lhe  pertemçia,  e  que  nam  podíamos 
com  direito  obrigallos  a  tirallo  fora,  mas  que  o  deuiam  hv  sem- 

pre trazer  e  nos  pagarjam  dello  o  dizimo.  Pollo  quall  nós  mam- 
damos ver  este  casso  a  leterados  peramte  nós,  e  despois  de  visto 

nos  prouue  nos  comçertarmos  com  ho  dito  Egas  Coelho,  por 
sy  e  por  ho  dito  seu  jrmaão,  por  bem  de  huuã  procuraçam  que 
pera  cllo  tinha  nesta  maneira,  .s.  que  elles  ambos  tenham  e 
ajam  de  nós  a  dita  Jlha  e  suas  vydas  e  de  suas  molheres  Jsabell 
Nogueyra  e  Felipa  Bautista,  e  de  senhos  filhos  que  delles  e  das 
ditas  suas  molheres  ficaré  mais  velhos  á  ora  de  suas  mortes.  E  de 
todo  o  gado,  asy  vacum  como  cabrum  que  hy  ouuer  nos  pagará 
o  quarto  e  dizimo  das  pelles  e  seuo,  posto  á  beira  daugoa,  e  será 
obrigados  de  quamdo  quer  que  houueré  de  fazer  matamça 
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na  dita  Jlha,  o  fazeré  saber  em  nosa  fazemda,  pêra  mandarê 
lá  huú  escprivam  que  este  a  jsso  presemte  e  escpreua  em  seu 
huro  todo  o  guado  que  se  matar,  pera  dello  se  arrecadar  todo 
nosso  direito.  /  / 

E  isso  mesmo  seram  obrigados  de  as  ditas  peles  e  seuo  de 
nosso  quarto  e  dizimo  as  emvyarem  emtregar  a  esta  cidade  de 
Lixboa  ao  noso  feytor  das  Jlhas  perante  o  scpnvam  de  seu  oficio 
que  lhas  car[r]egué  em  reçepta,  e  nós  pagaremos  delias  o  frete 
ordenado.  /  / 

Outro  sv  por  quamto  na  dita  Jlha  nós  mamdamos  lamçar 
xxx  cabeças  de  gado  vacum  e  avemos  por  bem  que  fyque 
com  elle  todo,  polo  nosso  nã  fazer  nojo  ao  seu,  prouuenos  de 
lho  vender  e  dar  por  xxxbj  [mil]  reaes,  que  hé  o  preço  que  nos 
custou  posto  lá,  o  qual  será  obrigado  de  o  pagar  ao  recebedor  do 
dinheiro  extraordinarjo  é  nosa  corte,  da  feytura  desta  a  huú 
anno,  sobre  o  quall  fique  carregado  em  reçepta.  E  elles  será 
avisados  que  nam  façam  nehuuá  matamça  na  dita  Jlha,  né 
tire  delia  nenhuuá  cousa  se  o  dito  escpnuá  ser  presemte,  sob 
pena  de  pagarem  anoveado  (')  o  que  se  mostrar  que  tirará  sé 

ene.  //    "]J[[ui!,  ./; Outro  sy  nos  praz  que  por  faleçiméto  dos  ditos  Egas  Coe- 
lho, Joham  Coelho  e  suas  molheres  e  huú  filho  de  cada  huú, 

que  esta  Jlha  ham  de  possohjr,  na  maneira  que  dito  hé,  tenham 
espaço  seus  herdeiros  de  dois  annos  pera  aver  de  tirar  da  dita 
Jlha  qualquer  gado  que  hy  trouueré  nesse  tempo,  pagamdo 
nos  do  que  tiraré  o  dito  quarto  e  dizimo.  E  acabadas  as  ditas 
seis  pessoas  e  asy  os  ditos  dous  annos  despois  de  seus  faleçimétos, 
a  dita  Jlha  com  todo  o  gado  que  nella  ficar  ficará  liureméte 
a  nós  pera  delia  fazermos  o  que  nosa  mercee  for,  sé  mais  elles 
terc  nisso  direito  né  auçam  alguuá.  /  / 

(J)  Multa  imposta  ao  ladrão,  que  consistia  cm  restituir  nove 
vezes  o  valor  roubado,  duas  partes  para  o  Rei  e  sete  para  o  senhorio 
da  terra,  tratando-se  de  foral. 



Outro  sy  nos  praz  que  da  primeira  matamça  que  se  fizer 
do  gado  na  dita  Jlha,  sedo  atée  quatro  mill  cabeças,  nos  nom 
pagaré  delo  quarto  né  dizimo.  E  semdo  mais,  do  que  majs  for 
nos  pagará.  E  o  dito  Egas  Coelho  em  seu  nome  e  de  seu  jrmaáo 
e  por  suas  molheres,  filhos  delle  e  do  dito  Joham  Bautista,  foy 
disto  comtemte  e  nollo  teue  é  mercee  e  se  deçeo  (2)  de  quallquer 
direito  que  comtra  nós  podesé  ter,  e  se  obrigou  por  sy  e  por 
seus  beés  e  dos  sobredictos,  de  asy  o  compryr  e  mamter.  /  / 

Outro  sy  dos  algodooes  e  bem  feytorjas  outras  que  na  dita 
Jlha  teueré,  pagará  o  dizimo.  E  posto  que  hacabe  o  tempo  é  que 
adaver  o  dito  gado,  os  ditos  algodooes  e  bem  feytorias,  quere- 

mos que  fique  em  seus  herdeiros.  E  bem  asy  queremos  que 
c  duramdo  o  dito  tempo  na  dita  Jlha  se  nam  posa  lamçar  nem 
aja  nella  outro  gado  alguú,  asy  nosso  como  doutrê,  saluo  o  seu 
deles.  E  quamto  ás  carnes,  elles  se  poderam  aproveitar  delias 
liureméte  sé  delias  pagaré  quarto.  E  mamdamdo  nós  fazer  car- 
najem  (')  na  dita  Jlha  pera  nosos  navyos,  emtã  nos  dará  o  quarto 
e  dizimo  da  carne  das  vacas  sométe.  /  / 

E  poré  mamdamos  aos  veadores  da  nosa  fazemda,  capitães, 
comtadores,  almoxarifes  e  ofiçiaes  da  nosa  Jlha  de  Samtiago  e 
a  outros  quaesquer  oficiaes  e  pesoas  a  que  esto  pertemçer,  que 
hasy  o  cumpram  e  guardem  e  façá  compryr  e  guardar  como 
aqui  hé  comteudo.  E  por  fvrmeza  delo  lhe  mamdamos  dar  esta 
nosa  carta,  per  nós  asvnada  e  aselada  de  noso  sello  pemdéte.  /  / 

Dada  é  Lixboa  a  x  dias  de  Julho,  Gaspar  Roíz  a  fez  anno 
de  mvll  e  bciiij°.  E  das  quatro  mill  cabeças  pagará  dizimo. 

ATT  —  Chancelaria  de  D.  Manuel  I,  Liv.  20,  fls.  6  V.-7  —  Livro 
i.°  dos  Reis,  fls.  125V.-126.  Chancelaria  de  D.  João  IH,  Liv.  49, fls.  266-266  v. 

(*)  Desistiu. 
(3)  Matança  de  animais  com  reserva  da  carne  para  provisões. 
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INSTRUMENTO  DO  ARRENDAMENTO  REAL 
DAS  ILHAS  DE  SANTIAGO  E  DO  FOGO 

(3- 10- 1504) 

SUMÁRIO  —  Por  este  instrumento  notarial  os  arrendatários  compro- 
metem-se,  por  si  e  sen  fiador,  ao  cumprimento  do  con- 

trato de  arrendamento  das  ilhas  de  Santiago  e  do  Fogo. 

Saibam  quantos  este  estromêto  de  fiança  virem,  que  no 
ano  do  naçvmeto  de  noso  Senhor  Jhesuú  Christo  de  mjll  e  qui- 
nhétos  e  quatro,  tres  dias  do  mes  dovtubro,  na  cidade  de  Lix- 
boa,  no  paço  dos  tabeliaeés,  pareceram  hy  Gill  Aluarez,  jujz 
dos  íeitos  da  fazenda  delRev  nosso  senhor,  e  asv  Bertolameu 

Jeronjmo  e  Pero  Francisco,  escudeiro  da  cassa  (*)  do  dito  senhor, todos  moradores  em  a  dieta  cidade.  Per  elles  todos  tres  foy  dito 

que  uerdade  era  que  elles  tinham  arrendadas  as  Jlhas  de  San- 
tiaguo  e  do  Fogo  a  elRey  nosso  senhor,  por  tres  anos, 
os  quaees  começaram  per  dia  de  sam  Joham  Bautista  que  ora 
passou  em  ho  dito  ano,  e  cor  [r]  eram  em  dyante  atee  se  acaba- 

rem; as  quaees  Jlhas  lhe  asv  tinham  arrendadas  em  os  ditos 
tres  anos,  em  cotia  doito  centos  e  nouéta  mjll  reaes  em  cada 
huú  ano.  E  sam  obrigados  a  dar  em  fiança  ametade,  por  quanto 
elles  [h]am  de  receber.  Per  a  qual  fiança  per  elles  foy  dito  que 
obngauã,  como  de  fecto  obrigaram,  todos  seus  beés  mouees  e 
de  rajz,  aujdos  e  por  auer,  pera  segurança  do  dito  senhor,  e  que 
elles  fiquauã  por  fiadorees  huús  dos  outros,  e  os  outros  dos 
outros,  e  huíi  pello  todo.  E  pera  milhor  segurança  do  dito 

(')  Leia-se:  casa. 
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senhor,  deram  por  seu  fiador  abonador  a  Fernam  de  Noro- 
nha, caualciro  da  cassa  (')  do  dito  senhor,  que  presemtc  estaua, 

ho  quall  dise  que  lhe  aprazia  e  asy  ho  outorgaua  de  ser  seu 
fiador,  e  os  auja  por  abonados  em  este  modo  que  se  segue: 
que  auendo  hy  alghuú  demenuj mento  em  as  ditas  rendas  das 
ditas  Jlhas  sobreditas,  e  nó  se  achando  pellos  bees  delles  sobre- 

ditos rendeiros,  pello  modo  sobre  dito,  sendo  huíís  pellos 
outros  e  huú  pello  todo,  que  em  tall  casso  se  aja  per  sua  fazenda 
e  beés  mouees  e  de  rajz,  que  pera  ello  obrigou.  E  os  sobre 
ditos  Gill  Aluarez  e  Bertolameu  Jeronjmo  e  Pero  Francisco, 
pediram  asy  este  estrométo  pera  o  darem  a  Ruj  Penteado,  caua- 
leiro  da  casa  (')  do  dito  senhor,  e  almoxarife  dos  escprauos 
c  feytor  das  ditas  Jlhas,  prometendo  a  my  publico  espnvam, 
estepulantc  e  aceytante,  em  nome  do  dito  Ruj  Penteado, 
auscmte,  de  ho  asv  terem  c  cõprircm,  como  nelle  hé  con- 

teúdo. // 
E  em  testemunho  de  uerdade  mãdaram  e  outorgaram  dello 

ser  fecto  este  estrométo  de  fiança,  ou  quantos  neçesarios  forem, 
todos  de  huú  teor.  Testemunhas  que  presemtes  estauã:  Bras 
Afonso  e  Siluestre  Afonso  e  Bertolameu  Vãaz,  tabelliaées  em 
este  paço  e  outros.  E  eu  Diogo  Reixa,  escudeiro  &  publico 
espnvam  cm  esta  cidade  e  seus  termos,  per  espeçiall  madado 
delRcy  noso  senhor,  que  este  estrométo  de  fiança,  por  Duarte 
Roiz,  tabelliam  em  a  dita  cidade,  esprevy  e  em  elle  meu  sygnall 
publico  fiz,  que  tall  hé.  /  / 

(Lugar  do  sinal  publico ) 

Pagou  com  nota  1  [cincoenta]  reis. 

ATT  — CC,  I-4-109. 

'1 



6 

DOAÇÃO  RÉGIA  A  PEDRO  CORREIA 

(3-1- 1505) 

SUMÁRIO  —  Arrendamento  do  gado  bravo  da  ilha  da  Boavista  e  con- 
dições em  que  é  feito,  ao  fidalgo  Pedro  Correia,  durante 

a  sua.  vida  e  enquanto  fosse  mercê  de  el-Rei. 

Dom  Manuel  etc.  A  quamtos  esta  nosa  carta  virem,  faze- 
mos saber  que  avemdo  nós  respeito  aos  muitos  seruiços  que 

temos  recebidos  e  ao  diamte  esperamos  reçeber  de  Pero  Correa, 
fidalguo  de  nosa  casa,  e  queremdolhe  fazer  graça  e  merçee, 
temos  por  bem  e  nos  praz  que  elle  tenha  e  aja  de  nós  em  dias 
de  sua  vida.  o  gado  brauo  (*)  de  nosa  Jlha  de  Boavista,  o  quall 
elle  poderá  mamdar  matar  aos  tempos  e  sezoeés  (2)  que  lhe  bem 
pareçer.  E  de  todo  o  que  asy  matar  nos  pagará  das  pelles  emxu- 
tas  corregidas  (3)  e  postas  no  porto  da  dita  Jlha,  e  asy  do  seuo 
e  carnes,  se  as  elles  (sic)  aproueitar,  o  dizimo,  tyramdo  de  todo 
o  momte;  e  depois  de  tirado  o  dito  dizimo,  de  todo  ali  (4)  o 
quarto.  /  / 

E  quamdo  quer  que  elle  quisser  mamdar  matar  o  dito  gado, 
nollo  fará  saber  pera,  se  quisermos  mamdar  lá  scpnuam  que  o 
scpreua  por  nosa  parte  o  receba,  e  tragua  o  noso  quarto  e  dizimo, 
ou  mamdarmos  açerqua  dello  o  que  nos  bem  bem  pareçer. 
E  queremdo  nós  mamdar  o  dito  scpnuam,  o  dito  Pero  Correa 
será  obrigado  de  o  mamdar  leuar  e  trazer  em  seu  nauio  aa  sua 
custa.  E  se  o  dito  scprivam  quisser  ter  o  dito  noso  quarto  e 
dizimo,  no  mesmo  naujo,  também  será  obrigado  lho  leixar 

(*)  No  original:  bramco.  Cfr.  Monumenta,  II  Série,  I,  p.  573. 
(2)  Leia-se:  sazões  =  estações. 
(3)  prontas,  preparadas. 
(4)  o  resto. 
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trazer,  e  nesta  cidade  lhe  será  paguo  o  quarto  do  frete  por  que 
elle  tiuer  fretado  o  tall  naujo.  /  / 

E  porem  mamdamos  aos  Veadores  da  nosa  fazemda, 
comtador  e  almoxarifes  das  nosas  Jlhas  de  Cabo  Verde  a  que 
esta  nosa  carta  for  mostrada,  e  quaesquer  outros  nosos  offtciaees 
e  pessoas  a  que  esto  pertemçer,  que  lho  leixem  ter  e  pesoir 
e  aver  o  dito  gado,  asv  em  dias  de  sua  vida  como  em  çima  dito 
hé,  sem  lhe  nyso  poere  pejo  (5)  alguú,  porque  asy  hé  nosa 
merçee.  E  por  seu  falecimêto  fiquará  o  dito  gado  todo  a  nós, 
sem  seus  filhos  né  erdeiro  teré  cousa  alguuã  mais  nelle;  e  asv 
nos  ficara  e  as  casas  que  elle  emtam  na  dita  Jlha  tiuer,  bestas, 
caêes  e  todo  outro  aparelho  que  na  dita  Jlha  tiuer  de  matar 
gado.  /  / 

E  por  sua  guarda  c  nosa  lenbramça  lhe  mamdamos  dar 
esta  carta  per  nós  assinada  e  aselada  do  noso  sello  pemdemte.  /  / 

Dada  c  Lixboa  a  iij  dias  de  Janeiro.  Gaspar  Roíz  a  fez, 
anno  de  mjl  b"  e  b  annos;  c  posto  em  cima  diga  que  lhe  damos 
a  dita  Jlha  em  sua  vida,  será  emquamto  nosa  merçee  for. 

ATT  —  Chancelaria  dc  D.  Manuel  l,  liv.  19,  fl.  36. —  Chancela- 
ria de  D.  João  III,  liv.  38,  fl.  134. 

NOTA  —  Esta  carta  régia  foi  confirmada  por  D.  João  III,  em 
Lisboa,  aos  9  de  Março  de  '532.  Cfr.  ATT  —  Chancelaria  de 
D.  João  III,  liv.  51,  fls.  131  v-132. 

(s)  obstáculo. 
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CARTA  DE  MERCÊ  A  PEDRO  CORREIA 

(8-1-1505) 

SUMÁRIO  —  D.  João  III  confirma  a  carta  de  mercê  feita  por  D.  Ma- 
nuel a  Pedro  Correia,  filho  de  Rodrigo  Afonso. 

Dom  Yoham  ec.  A  quamtos  esta  nosa  carta  virem  faze- 
mos saber  que  por  parte  de  Pero  Corír]ea,  fidalguo  de  nosa 

casa,  nos  foy  apresemtada  huua  carta  delRev  meu  senhor  e 
padre,  que  samta  gloria  aja,  de  que  o  teor  tall  hé.  /  / 

Dom  Manueli,  per  graça  de  Deus  Rey  de  Portugall  e  dos 
Algarues  daquem  e  dalém  mar  em  Africa,  senhor  de  Guiné  e 
da  comquista,  navegaçam,  comercio  dEtyopia,  Arrabia,  Persya, 
da  Jmdia.  A  quamtos  esta  nosa  carta  virem  fazemos  saber,  que 
avemdo  nós  respeito  aos  muytos  seruiços  que  temos  arrecebidos, 
e  ao  diamte  esperamos  receber  de  Pero  Cor[r]ea,  fidalguo  de 
nosa  casa,  e  queremdolhe  fazer  graça  e  mercee,  temos  por  bem 
e  nos  praz  que  do  primeiro  dia  de  janeiro  que  ora  pasou,  da 
era  de  mill  b°  e  cimquo  em  diamte,  ele  tenha  e  aja  de  nós  de 
temça  em  cada  hum  ano,  emquamto  nosa  mercee  for,  cim- 
quoemta  mill  reaes  bramcos,  os  quaes  té  ora  de  nós  teue  Rodri- 
guo  Afonmso  seu  pay,  que  Deus  aja.  /  / 

E  porem  mamdamos  aos  veadores  de  nosa  fazemda  que 
hos  façam  asemtar  em  nosos  liuros  dela,  e  dar  carta  deles  em 
cada  hum  ano,  pera  lugar  omde  lhe  seyam  bem  pagos  e  por 
sua  g[u]arda,  e  nosa  lembra[m]ça,  lhe  mãdamos  dar  esta  nosa 
carta  per  nós  asynada  e  aselada  de  noso  selo  pemdemte.  /  / 

Dada  ê"  Lisboa  a  biij  de  Janeiro.  Gaspar  Roíz  a  fez  ano  de 
mill  bc  e  cimquo  anos.  /  / 

'7 
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Ptdimdonos  o  dito  Pero  Cor[r]ea  por  merçee  que  lhe  com- 
firmasemos  a  dita  carta,  e  visto  per  nós  seu  requerimemto,  e 
queremdolhe  fazer  graça  e  merçee,  temos  por  bem  e  nos  praz 
lha  comfirmar  e  avemos  por  comfirmada,  e  mamdamos  que  é 
todo  se  cumpra  e  g[u]arde  como  nela  hé  comteudo.  // 

Dada  em  Lisboa,  aos  x  de  março,  Antonio  Sannhudo  a 
fez,  ano  de  mill  bcxxij  anos. 

ATT  —  Chancelaria  de  D.  João  III,  liv.  51,  fls.  131. 
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CARTA  RÉGIA  A  PEDRO  CORREIA 

(13-1-1505) 

SUMÁRIO  —  Faz  mercê  da  saboaria  da  ilha  de  Santiago  a  Pedro 
Correia,  nas  condições  expostas  no  diploma. 

Dom  Manueli,  etc.  A  quamtos  esta  nosa  carta  vire  faze- 
mos saber  que  queremdo  nós  fazer  graça  e  merçee  a  Pero 

Correa,  fidalguo  de  nosa  casa,  avemdo  respeito  aos  muitos  ser- 
uiços  que  dele  temos  reçebidos  e  ao  diamte  esperamos  reçeber, 
temos  por  bem  e  lhe  fazemos  merçee  da  remda  da  nosa  saboarja 
da  Jlha  de  Samtvaguo  toda  jumtamemte  daquv  em  diamte, 
emquamto  nosa  merçee  for,  como  o  de  nós  tinha  Rodnguo 
Afonso  seu  pav,  que  Deus  aja.  E  queremos  e  nos  praz  que  elle 
posa  na  dita  Jlha  vemder  e  mamdar  vemder,  e  fazer  o  dito 
sabam,  e  o  leuar  destes  Regnos  a  vemder  a  ella  ou  arredar  a 
dita  saboarja,  como  lhe  majs  aprouuer.  E  per  esta  defemdemos 
e  mamdamos  a  todollos  vizinhos  e  moradores  da  dita  Ilha,  que 
nenhuu  o  nam  vemda  né  o  faça  em  sua  casa,  né  o  leue  doutra 
parte,  sob  penna  de  perder  as  casas  e  artefiçios  em  que  ho  fizer 
e  pague  a  dita  pena;  da  qual  pena,  ametade  queremos  que  seja 
ametade  pera  nós  e  a  outra  metade  pera  o  dito  Pero  Correa  ou 
pera  que  o  acusar.  /  / 

Porem  mamdamos  a  todollos  nosos  juizes  e  justiças  da  dita 
Ilha  e  ofiçiaes  e  pesoas  delia  a  que  esta  for  mostrada  e  o  conhe- 
çimento  delia  pertemçer,  que  asv  o  cumpra  e  guardem,  e  faça 
comprir  e  guardar  como  aquy  faz  memça,  porque  asy  hé  nosa 
merçee.  E  por  firmeza  dello  lhe  mamdamos  dar  esta  nosa  carta 
per  nós  asinada  e  aselada  do  noso  sello  pemdemte.  /  / 

Dada  em  Lisboa,  a  xiij  dias  de  Janeiro,  Gaspar  Roíz  a  fez, 
de  mjll  bceb.  // 
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Pedimdonos  o  dito  Pero  Cor[r]ea  por  merçê  que  lhe  cõftr- 
masemos  a  dita  carta,  e  visto  per  nós  seu  requyrymemto,  que- 
remdolhe  fazer  graça  e  merçê,  temos  por  bem  e  lha  comfyr- 
mamos  e  avemos  por  cõfirmada.  E  mãdamos  que  em  todo  se 
cumpra  e  guarde  como  nela  hé  cõtheudo.  /  / 

Dada  em  a  nosa  Cidade  de  Lixboa  a  x  dias  de  março,  Am- 
tonio  Sanhudo  a  fez,  ano  de  noso  Senhor  Jeshuú  Chnsto 
de  )  b°xxij  anos. 

ATT  —  Chancelaria  de  D.  Manuel,  liv.  19,  fl.  36. —  Chancelaria 
de  D.  João  III,  liv.  5,  fl.  134  v.  —  Liv.  51,  fl.  131. 

NOTA  —  Nos  livros  citados  da  chancelaria  de  D.  João  III  o  doe. 
tem  a  data  de  8  e  9  de  Janeiro,  respectivamente. 
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BULA  «SEDES  APOSTÓLICA»  DE  JÚLIO  II 

(4-7-1505) 

SUMÁRIO  — ■  Concede  a  el-Rei  D.  Manuel  I  comerciar  com  os  infiéis 
nas  condições  expressas  no  diploma  pontifício. 

Julius  Episcopus,  seruus  seruorum  Dei.  Ad  perpetuam  rei 
memoriam.  /  / 

Sedes  Apostólica,  benigna  in  omnes  et  in  omnibus  actibus 
suis  circumspecta,  singulorum  presertim  Catholicorum  princi- 
pum  et  regum  uotis  libenter  annuit,  presertim  dum  ex  hoc 
sperat  fidei  Catholice  exaltationem  et  jnfidelium,  ex  eorum 
conuersatione,  ad  Dominum  animarum  salutem  prouenire 
posse.  /  / 

Sane  canssimus  in  Christo  filius  noster  Emanuel,  Portu- 
gahe  et  Algarbiorum  Rex  Jllustris,  nobis  humiliter  exponi  fecit 
quod  cum  clare  memorie  Johannes,  etiam  Portugalie  et  Algar- 

biorum Rex,  mercantias  ad  Mauros  seu  Nigros  Guinee,  ac  Jndos 
mitteret,  etiam  metalla,  et  res  alias  mittebat,  ex  quibus  rebus 
magna  utihtas  Chnsticolis  Portugalie  et  Algarbiorum  Regno- 
rum  et  Dominiorum  proveniebat.  Et  ipse  Emanuel  Rex,  huius- 
modi  consuetudinem  insecutus,  etiam  ulteriores  partes  Nigro- 
rum  seu  Maurorum,  et  Jndiorum  predictorum,  per  eius  Nuntios 
ad  partes  íllas  per  naues  delatos  progrediens,  ab  earundem  par- 
tium  jncolis  et  habitatoribus  aromata,  et  multa  alia  ad  utihta- 
tem  Christianorum  recipit,  et  ad  eos  metalla  et  res  alias  pro 
eorum  necessitatibus  et  usu  misit,  et  ut  creditur,  potius  spes 
habenda  est  quod  ipsi  Nigri,  Mauri,  Jndij  et  habitatores  par- 
tmm  íllarum  ex  conuersatione,  quam  cum  Chnstifidelibus  ad 
partes  íllas  delatis  habent,  ad  fidem  christianam  conuertantur, 
quam  formidandum  sit  quod  ex  receptione  metallorum  et  alia- 
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rum,  que  mercancie  causa  ipse  Rex  ad  partes  illas  miccit,  aliquod 
damnum  fidelibus  eueniet.// 

Quare  pro  parte  dicti  Régis  nobis  fuit  humiliter  suppli- 
catum,  ut  tam  Johannem  et  Emanuelem  Reges,  quam  alios 
Christifideles,  qui  de  eorum  licentia  huiusmodi  metalla  et  mer- 
cantias  ad  dictos  Nigros  seu  Mauros  ac  Jndios,  absque  licentia 
sedis  predicte  mtserunt  et  detulerunt,  ab  excommunicationis 
sententia,  alijsque  censuns  et  penis  ecclesiasticis,  si  quas  prop- 
terea  incurrerunt,  absoluere,  ac  quibuscumque  jncohs  et  habita- 
toribus  Regnorum  et  Dominiorum  predictorum,  quod  de  prefati 
Emanuehs  et  pro  tempore  existentis  Régis  Portugahe  et  Algar- 
biorum  licentia  huiusmodi  metalla  et  mercantias  ad  partes  pre- 
dictas  deferre  possint,  licentiam  et  facultatem  concedere,  alias- 
cjue  ín  premissis  opportune  prouidere  de  benignitate  apostólica 
dignaremur./  / 

Nos  ígitur,  qui  singulorum  uotis,  quãtum  cum  Deo  possu- 
mus,  libenter  annuimus,  huiusmodi  supplicationibus  inclinati 
Reges  predictos,  ac  omnes  et  singulos  ex  incolis  et  habitatonbus 
Regnorum  et  Dominiorum  predictorum,  qui  de  licentia  tamen 
seu  permissione  Johannis  et  Emanuehs  Regum  predictorum  seu 
alterais  eorum,  huiusmodi  metalla  et  mercantias  ad  prefatos 
Nigros  seu  Mauros  aut  Jndos  hactenus  sine  licentia  sedis  pre- 
dicte  miserunt  et  detulerunt,  ab  excommunicationis  sententia, 
alijsque  censuns  et  pccnis  in  tales,  tam  per  buliam  que  in  Cena 
Domini  legi  consueuit,  quam  alias  per  Constitutiones  apostólicas 
latis  et  promulgatis,  si  quas  incurrerunt,  auctontate  apostólica 
absoluimus  per  presentes;  eisdéque  jncolis  et  habitatoribus  pre- 
sentibus  et  futuns,  quod  de  licentia  prefati  Emanuehs  et  pro 
tempore  existentis  Régis  Portugalie  et  Algarbiorum,  metalla, 
ens  et  arami  et  mercantias,  ad  prefatos  Guineos  seu  Nigros, 
uel  Mauros  aut  Jndos,  donec  cum  dicto  Rege,  suisque  successo- 
nbus  et  alijs  christianis  pacifice  vixerint,  deferre,  et  deferri 
facere  libere  et  licite  ualeant,  licentiam  et  facultatem  conce- 
dimus./  / 

22 



Non  obscantibus  constitutiombus  et  ordinationibus  aposto- 
licis,  ac  quibuscumque  prohibirionibus  per  dictam  Buliam  que 
ín  Cena  Domini  huiusmodi  legi  consueuic,  pro  tempore  facien- 
dis  cetensque  concranjs  quibuscumejue.  /  / 

Volumus  autem  quod  singuli  predicci,  qui  huiusmodi  cen- 
suras incurrerunt,  Confessorem  sibi  eligere  possint,  qui  eis  peni- 

tentiam  pro  premissis  iniungat  salutarem,  et  quam  ipsi  facere 
teneantur./  / 

Nulh  ergo  omnino  hominum  liceac  hanc  paginam  nostre 
absolutionis,  concessionis,  et  uoluncatis  infringere,  uel  ei  ausu 
temerário  contraire.  Si  quis  autem  hoc  attemptare  presumpsent, 
indignationem  omnipotentis  Dei,  et  beatorum  Petri  et  Pauh, 
Apostolorum  eius,  se  nouent  incursurum./  / 

Datum  Rome  apud  Sanctum  Petrum,  anno  Jncarnationis 
Dominice  millesimo  quingentesimo  quinto,  quarto  nonas  Juhj. 
Ponnficatus  nostri  anno  secundo. 

Sigismundus. 

ATT  —  Bulas  —  31-12. 

*3 
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BULA  «EA  QUE).  DE  JÚLIO  II 

(24-1-1506) 

SUMÁRIO  —  Acerca  das  zonas  de  influência  ultramarina  entre  Portu- 
gal e  os  Reis  de  Espanha  —  Sua  regulamentação. 

Julius  episcopus,  serurus  seruorum  Dei.  Uenerabilibus  fra- 
tribus  Archiepiscopo  Bracharensi  et  Episcopo  Uisensi,  Salutem 
et  Apostohcam  Benedictionem.  /  / 

Ea  que  pro  bono  pacis  et  quietis  inter  personas  quashbet, 
presertim  Catholicos  Reges,  per  concordiam  terminata  sunt,  ne 
ín  recidiue  (A)  contentiones  scrupulum  relabcntur  (2),  sed  firma 
perpetuo  et  inconcussa  pennaneant,  libenter  cum  a  nobis  petitur, 
apostólico  munimine  roboramus.  /  / 

Exhibita  siquidem  nobis  nuper  pro  parte  Carissuni  inChristo 
filij  nostri  Emanuelis,  Portugalie  et  Algarbiorum  Régis  Illustris 
petitio  continebat,  quod  olim  postquam  per  Sedem  Apostohcam 
ciare  memorie  Johanni  Regi  Portugalie  et  Algarbiorum,  quod 
ípse  Johannes  et  Rex  Portugalie  et  Algarbiorum,  pro  tempore 
existens,  per  Mare  Oceanum  nauigare,  aut  Jnsulas,  et  portus, 
et  loca  firma  infra  dtctum  Mare  existentia  perquirere,  et  inuenta 
sibi  retinere  liceret,  ac  omnibus  alijs  sub  excõmunicationis  et 
alijs  poenis  tunc  expressis,  ne  Mare  hujusmodi  contra  volun- 
tatem  prefati  Régis  nauigare,  aut  Jnsulas  et  loca  ibidem  reperta 
occupare  presumerent,  inhibitum  fuerat./  / 

Cum  inter  prefatum  Johannem  Regem  ex  una,  et  Carissi- 
mum  ín  Cbnsto  filium  nostrum  Ferdinandum,  Aragonum,  tunc 
Castclle  et  Legionis  Regem  Jllustrem,  super  certis  insulis,  las 

(')  No  original:  rcdiciue. 
(2)  No  original:  relabanrur. 



Ancillii  nuncupatis,  per  prefatum  Regem  inuentis  et  occupatis 
ex  alia  partibus,  lis,  controuersia,  et  questionis  matena  exorte 
fuissent,  partes  ipse  litibus,  controuersijs,  et  questionibus  huius- 
modi  obuiare,  ac  pacem  et  concordiam  inter  se  pro  subditorum 
suorum  commoditate  nutrire  et  vigere  desiderantes,  ad  certas 
honestas  concordiam,  conuentionem  et  compositionem  deuene- 
runt,  per  quam  inter  cetera  voluerunt,  quod  Portugahe  et  Algar- 
biorum  a  certis,  Castele  vero  et  Legionis  Regibus,  pro  tempore 
existentibus,  a  certis  ahjs  locis,  usque  ad  certa  alia  loca  tunc 
expressa,  per  dictum  Mare  nauigare,  et  jnsulas  nouas  perquirere 
et  capere,  ac  sibi  retinere  liceret,  prout  ín  quodam  instrumento 
publico  desuper  confecto,  dicitur  plenius  contineri. 

Quare  pro  parte  prefati  Emanuelis  Régis  nobis  fuit  humihter 
supplicatum,  ut  concordie,  conuentioni  et  compositioni  predictis 
pro  íllorum  subsistentia  firmiori  robur  apostolice  confirmationis 
adijcere,  ac  alias  ín  premissis  opportune  prouidere,  de  benigni- 
tate  apostólica  dignaremur.  /  / 

Nos  ígitur,  qui  inter  personas  quascumque,  presertim  regali 
dignitate  fulgentes,  pacem  et  concordiam  ingere,  intensis  desi- 
denjs  affectamus,  de  premissis  certam  notitiam  non  habentes, 
huiusmodi  supplicationibus  inclinati,  fraternitati  vestre  per  apos- 

tólica scnpta  mandamus,  quatcnus  uos  uel  alter  uestrum,  si  est 
ita,  concordiam,  conuentionem,  et  compositionem  predictas,  ac 
prout  tilas  concernunt,  omnia  et  singula  in  dicto  instrumento 
contenta,  et  inde  secuta  quecumque  de  utnusque  Régis  consensu 
approbare,  et  confirmare,  íllamque  perpetue  firmitatis  robur 
obtinere  decernentes,  autoritate  nostra  curetis,  supplentes 
omnes  et  singulos  defectus,  si  qui  forsan  interuenerunt  in 
eisdem./  / 

Et  nihilominus  si  confirmationem  et  approbationem  pre- 
dictas per  uos  uigore  presentium  fieri  contigerit,  ut  prefertur, 

faciatis  dictam  concordiam  inuiolabiliter  obseruari,  ac  eosdem 
Reges  concórdia,  et  íllius  confirmatione  et  approbatione  predictis 
pacifice  gaudere,  non  permittentes  eos  inter  se,  aut  per  quos- 
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cumque  ahos  desuper  indebite  molestan.  Contradictores  aucto- 
ritate  nostra  apostólica,  appellationc  postposita  compescendo.  /  / 

Non  obstantibus  constitutionibus,  et  ordinationibus  aposto- 
licis  contrarijs  quibuscumque.  Aut  si  eisdem  Regibus,  uel  qui- 
busuis  alijs  comuniter,  uel  diuisim  ab  apostólica  sit  sede  indul- 
tum,  quod  interdici,  suspendi,  uel  excõmunican  non  possint  per 
litteras  apostólicas,  non  facientes  plenam  et  expressam,  ac  de 
uerbo  ad  uerbum  de  indulto  huiusmodi  mentionem./  / 

Datum  Rome  apud  Sanctum  Petrum,  anno  Jncarnatioms 
Dominice  millesimo  quingentesimo  quinto,  nono  kalendas  Fe- 
bruarij.  Pontificatus  nostri  anno  tertio. 

L.  Bergomen 

ATT  —  Bulas,  6-33  —  AV-Reg.  Lat.,  vol.  1181,  fls.  327-328  v. 

A, 
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BREVE  «DESIDERAS»  DE  JÚLIO  II 

(2-4-1506) 

SUMÁRIO  —  Concede  a  D.  Manuel  I  a  faculdade  de  comerciar  com  a 
Guiné  e  outras  terras  de  infiéis,  nas  condições  expressas. 

Jvlivs  Papa  II.// 

Charissime  ín  Christo  f  1  li  noster.  Salutem  et  apostohcam 
benedictionem./  / 

Desitleras,  vc  nobis  exponi  fecisti,  htteras  fehcis  recordationis 
Jnnocentij  VIII,  seu  Alexandri  VJ,  romanorú  pontificum  pre- 
decessorum  nostrorum,  per  quas  sub  pena  excommunicanonis 
forsan  late  sententie  statutú  et  ordinatu  fuit,  quod  nullus  ex 
regnis  et  ahjs  locis,  domínio  tuo  temporali  subiectis,  ad  partes 
Guinee  et  tíic  insularum  noviter  repertarú,  mercantias  et  alias 
res  cum  etluopibus,  pro  auro  permutandas  absque  tue  serenitatis 
licentia  conferre  se  posset,  per  nos  reuocan,  vt  animarum  pen- 
culis  occurratur,  attento  quod  tu  regnicolas  et  ahos  súbditos 
tuos,  ne  ad  loca  ipsa  cum  rebus  et  mercibus  intedictis  se  con- 
ferant,  pecuniarijs  et  ahjs  grauionbus  penis  coercere,  punireque 
P°tcs-// 

Nos  ígitur  hujusmodi  desideriú  tuú,  quod  ex  zelo  salutis 
animarú  fideliú  provenit,  paterne  ín  Domino  confouere  uolen- 
tes,  tuis  ín  hac  parte  supplicationibus  inclinati,  litteras  ante- 
dictas,  dummodo  subditi  ípsi  tui,  arma  et  alia  prohibita  ad 
eosdé  infideles  non  deferant,  et  tu  eos,  qui  absque  tua  licentia, 
ut  prefertur,  cum  alijs  rebus  nõ  prohibitis  ad  loca  predicta  se 
conferrent,  tuo  arbítrio  alia  pena  punias,  tenore  presentiú  revo- 
camus,  cassamus,  et  annullamus./  / 

*7 



Premissis,  ac  alijs  constitutionibus  apostolicis,  cetensquc 
contrarijs  non  obstancibus  quibuscuque./  / 

Datum  Rome  apud  Sanctum  Petríi,  sub  annulo  Piscatoris, 
die  ij  Apnlis  MD.  VI,  Pontificatus  nostn  anno  temo. 

ATT  —  Bulas,  6-i.  — AV-Arm.  XXXIX,  vol.  22,  fls.  473-474. 
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BREVE  «PRO  PARTE  TUE»  DE  JÚLIO  II 

(31-1-1508) 

SUMÁRIO  —  Concede  a  D.  Manuel  I  utilizar  o  trabalho  dos  infiéis, 
sendo  em  proveito  da  propagação  da  fé  católica. 

fulius  Papa  II.  // 

Chanssime  in  Chnsto  fili  noster.  Salutem  ct  Apostolicam 
Benedictionem.  /  / 

Pro  parte  tue  Screnicatis  nobis  fuit  expositum  quod  tu.  pro 
exaltatione  et  propagatione  Catholtce  fidei,  omni  studio,  et  dili- 
gentia  studes,  ut  Agareni,  Mauri,  et  allj  Etíopes  locorum  et  in- 
sularum  hactenus  repertarum  uentatis  lúmen  agnoscant.  et  aqua 
sacn  baptismatts  abluantur,  in  hocque  aliquorum  Agarenorum. 
Maurorum,  ct  Ethiopum  opera  uterís,  quibus  res  eorum  uictui, 
sustentationique  necessárias  mitis,  defernque  facis.  Et  quamuis 
propositum  tuum  pium  ac  laudabile  sit,  ad  honoremque  Salua- 
toris  nostn,  orthodoxeque  Christiane  fidei  pertineat,  dubitas 
tamen  an  íd  sine  onere  conscientie  tue  facere  posse,  deside- 
rasque  propterea  serenitati  ipsius  conscientie  tue  per  nos,  et 
Sedem  Apostolicam  prouideri./  / 

Nos  igitur  premissa,  paterno  affectu  considerantes,  cupien- 
tesque  ípsam  Cathohcam  fidem,  uerique  Dei  cultum  augeri,  et 
propagan,  supplicationibus  tuis  paterne  duximus  annuendum; 
quocirca  eidem  tue  Serenitati  ad  loca  Agarenorum,  Maurorum. 
et  Ethiopum  res,  et  bona  victui,  et  sustentationi  eorum,  quo- 

rum in  premissis  opera  utens,  necessária,  non  tamen  arma,  nec 
tempore  belh  mittere  operaque  predictorum  uti,  ut  prefertur. 
libere  et  licite  ualeas,  licentiam,  auctoritate  Apostólica,  presen- 
tium  tenore  concedimus.// 

29 



Constitutionibus,  et  ordinationibus  Apostolicis,  cetensque 
contrarns  quicumque.  /  / 

Datum  Roma:  apud  Sanctum  Petrum,  sub  annulo  Piscatoris. 
die  ultima  Januarn  MDVIII,  Pontificatus  nostn  anno  quinto. 

Sigismundus. 

ATT  —  Bulas,  6-27. 
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CARTA  DE  D.  MANUEL  A  ESTÊVÃO  PIMENTEL 

(16-2- 1508) 

SUMÁRIO  —  Confirmação  de  um  concerto  feito  entre  Estevão  Rodri- 
gues Pimentel,  morador  na  ilha  da  Madeira,  e  Valen- 

tim Vaz,  morador  na  ilha  de  Santiago  de  Cabo  Verde, 
sobre  certa  fazenda  remanescente  for  morte  de  Rodrigo 
de  Vilharan,  morador  que  fora  na  ilha  de  Santiago. 

Dom  Manuel  ec.a  A  quantos  esta  nossa  carta  vire  fazemos 
saber  que  por  parte  de  Esteuam  Roiz  Pimintel,  caualleiro  de 
nosa  cassa  e  morador  na  nossa  ylha  da  Madeira,  nos  foy  apres- 
sentado  huú  estormento  de  contracto  e  compromisso  que  elle 
fizera  com  huú  Valentim  Vaaz,  morador  na  nossa  ylha  dc 
Santiago  do  Cabo  Verde,  sobre  çerta  fazemda  que  ficara  por 
fallecimento  de  huú  Rodrigo  de  Vilharam,  obrigada  a  certos 
emcargos  de  huua  capella,  do  quall  cÕtracto  e  compromisso  ho 
theor  tall  hé  como  se  segue.  /  / 

Em  nome  de  Deus  amen.  Saibã  quantos  este  estormento 
de  contracto  e  compromisso  e  de  concerto  e  trespassamento  cõ 
obrigaçam  e  amigauell  composiçam  por  maneira  de  trasaaçam 
e  aprazimemto  de  partes  virem,  que  no  anno  do  nacimeto  de 
nosso  Senhor  Ihesu  Chnsto  de  mjll  e  quinhentos  e  oyto  annos, 
ahos  dezesseis  dias  do  mes  de  feuereiro,  em  a  ylha  de  Santiago, 
em  a  uilla  da  Ribeira  Gramde,  em  as  cassas  da  morada  de  Sebas- 
tiam  Aluarez  de  Landim,  escudeiro  dei  rey  nosso  senhor  e 
capitam  e  gouernador  da  sua  justiça  em  a  dieta  ylha,  na  dieta 
villa  e  seus  termos,  pareceram  partes  .s.  de  huúa  parte  Valem- 
tim  Vaaz,  escudeiro  deli  rey  nosso  senhor,  e  morador  na  dieta 
villa.  E  da  outra  parte  Esteuam  Roiz,  caualleiro  da  cassa  do  dicto 
senhor,  morador  em  a  ylha  da  Madeira;  e  logo  pellos  dictos 
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Valentim  Vaaz,  e  Esteuam  Roiz  foy  dicto  que  amtre  clles 
eram  mouidas  demandas  sobre  e  por  razam  da  fazemda  que 
ficou  de  Rodrigo  de  Vilharam  que  Deus  aja,  morador  que  foy 
nesta  ylha  de  Santiago,  de  que  elle  Valemtim  Vaaz  hé  admi- 

nistrador de  huúa  capella  que  ho  dicto  defunto  instituyo  nesta 
villa  e  lio  dicto  Esteuam  Roiz  vem  hora  com  escpnturas  pubn- 
cas,  dizemdo  que  lhe  pertençe  ametade  da  dieta  fazemda,  por 
titollo  de  compra  que  ouuera  de  huíí  Alomsso  Ramires,  mora- 

dor nos  regnos  de  Castella,  jrmão  de  Johana  Costança,  molher 
do  dicto  Rodrigo  de  Vilharam  defunto;  e  porque  na  dieta 
demada  eram  fectas  mujtas  despessas  e  gastos  e  fadigas,  e  aho 
diamte  se  podiam  mais  recreçer  com  ódios  e  mall  querenças, 
hos  sobredictos  Valentim  Vaaz  e  Esteuam  Roiz  viera  logo  a 
tall  concerto  e  amigauell  cópossiça,  por  amtre  elles  nam  aver 
mais  gastos  nem  se  causar  ho  que  dicto  hé,  disse  ho  dicto 
Valentim  Vaaz  que  era  verdade  que  o  dicto  Rodrigo  de  Vilha- 

ram defunto  fizera  seu  testamento  nesta  villa  da  Ribeira  Grade, 
no  quall  instituirá  e  mandara  que  lhe  fizessem  huua  capella  na 
ygreja  de  Samcto  Spinto  desta  uilla,  na  quall  lhe  camtassem 
todollos  dias  huua  missa  rezada  (*)  e  lhe  fizesse  çertas  despes- 

sas e  esmollas  e  dotes,  e  assi  pagassem  as  diuuidas  que  deuia, 
segundo  todo  era  declarado  no  dicto  testamento,  ho  quall  foy 
fecto  cm  esta  villa  e  escprito  por  húu  Afomso  Amdré  esepn- 
uam  damte  hos  vigairos  da  see  da  çidade  de  Lixboa,  e  foy  ho 
dicto  testamento  aprouado  per  Bras  Lopez,  taballiam  em  a  dieta 
villa,  em  vinte  e  dous  dias  do  mes  de  Junho  da  era  de  mjll 
e  quinhentos  e  dous  annos,  do  quall  testameto  ficou  por  tes- 

tamenteiro Ynhigo  Ortiz,  escudeiro,  morador  na  dieta  villa, 
que  Deus  aja  e  asi  ficou  por  curador  e  administrador  da  dieta 

(!)  Assim  se  lê  no  texto.  Cantar  uma  missa  rezada  parece-nos 
um  contra-senso,  a  menos  que  os  termos  contraditórios,  cantar  e  rezar, 
tivessem  então  significado  bem  diferente  do  actual. 
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capella,  pera  a  quall  ho  dicto  Rodrigo  de  Vilharam  defunto 
leixou  toda  sua  fazêda  mouel  e  de  raiz,  assi  a  desta  ylha  como 
a  da  ylha  do  Fogo,  pera  se  auer  de  comprir  seu  testamento 
e  se  fazer  e  cantar  a  dieta  capella  (2),  com  tall  condiçam  que 
ho  dicto  Ynhigo  Ortiz  testamenteiro  mandase  fazer  a  dieta 
cappella  e  pagasse  as  dietas  diuuidas  e  dotes  desmollas,  e  assi 
fizesse  cantar  huua  missa  cada  dia  em  todo  ho  anno  e  que  ho 
mais  que  remanecesse  da  dieta  fazenda  que  ho  dicto  seu  tes- 

tamenteiro ho  ouuesse  e  lograsse  pera  sy  sem  nenhuua  justiça, 
asi  secular  como  ecclesiastica,  nem  o  resido  tomasse  comta  nem 
lhe  fosse  obrigado  a  lha  dar  e  soomente  elle  testamenteiro  fazer 
camtar  a  dieta  capella  e  pagar  ho  que  dicto  hé,  e  que  soomente 
ho  vigairo  que  hora  hé  da  dieta  ygreja  de  Sancto  Spiritu  seja 
acussador  pera  fazer  cátar  a  dieta  capella,  e  assi  hos  vigairos 
da  dieta  ygreja  que  depôs  elle  vierem,  e  que  ho  dicto  vigairo 
e  seus  socessores  per  ho  dicto  trabalho  da  fazer  camtar  ouuesse 
em  cada  huíí  anno  mjll  e  quinhemtos  reis.  E  que  fallecemdo 
ho  dicto  testamenteiro,  que  amte  de  sua  morte  possa  emlexer 
e  emlegesse  huú  homem  quall  elle  visse  que  era  de  conçiençia 
e  perte[n]cemte  pera  ho  bem  fazer,  ho  quall  regesse  e  adminis- 

trasse a  dieta  capella  e  prouuese  e  ouuese  a  dieta  fazêda  como 
se  melhor  comtem  no  dicto  testamento,  ho  quall  Ynhigo  Ortiz 
ace[i]tou  ho  dicto  testamento,  e  tomou  em  si  a  dieta  curadia 
e  administraçam  da  dieta  capella,  e  foy  em  posse  da  dieta 
fazemda  e  [ha]  regeo  e  gouuernou  em  sua  vida.  /  / 

E  semdo  assi  em  posse  sem  cõtradiçam  alguua,  veo  ho  dicto 
Ynhigo  Ortiz  testamenteiro  [a]  adoeçer  de  doença  natural!, 
da  quall  se  veo  a  finar  da  vida  deste  mudo,  e  ante  de  seu  fallc- 
cimnto  fez  seu  testamento,  no  quall  leixou  por  administrador 
da  dieta  capella,  cõ  todo  seu  emeargo,  aho  dicto  Valemtim 
Vaaz  e  por  bem  do  dicto  testamento  do  dicto  Ynhigo  Ortiz 

(-)  Série  de  missas  estipuladas  por  última  vontade. 

3 33 



ho  dicto  Valemtim  Vaaz  fora  em  posse  da  dieta  fazemda  e 
administraçam  da  dieta  capella  até  agora.  /  / 

E  ho  dicto  Esteuam  Roiz  veyo  com  has  dietas  eseprituras 
e  poderes,  e  vemdo  elle  dicto  Valemtim  Vaaz  como  a  vomtade 
do  dicto  Rodrigo  de  Vilharam  foy  de  seu  testamento  se  com- 
prir  e  a  dieta  capella  se  cantar  continuadaméte  por  sua  alma, 
como  dicto  hé,  que  part[i]ndose  fraudarja  hora  a  dieta  fazemda, 
se  defaldaria  de  se  narra  poder  comprir  o  per  ho  dicto  Rodrigo 
de  Vilharam  defunto  constituído  e  mádado;  e  por  que  seu 
desejo  delle  dicto  Valentim  Vaaz,  pera  se  comprir  todo  como 
ho  dicto  defunto  manda,  afastamdo  hora  de  sy  todo  azo  de 
cobiça,  a  elle  dicto  Valenti  Vaaz  prazia  de  desistir  de  sy  a  dieta 
fazemda,  e  administraçam  da  dieta  capella  e  a  punha  nelle 
dicto  Esteuam  Roiz  com  todollos  emeargos  e  poderes  e  liber- 

dades e  priuilegios  e  administraçam  e  curadia  que  os  ditos 
defuntos  lhe  leixaram,  com  tall  preito  e  comdiçam  que  elle 
aja  assi  a  dieta  administraçam  e  a  proueja  toda  jmteiraméte 
sem  poder  tirar  nem  poder  vemder  cousa  alguúa  dos  beés  de 
raiz  leixados  e  instituídos  pello  dicto  Rodrigo  de  Vilharã  de- 

funto, soomente  hos  hussos  e  fructos  e  rédas  delia,  comprimdo 
o  como  hé  e  que  amtre  elles  nam  seja  mais  demanda  nem 
comtemda  nem  comta  alguúa,  soomête  elle  dicto  Esteuão  Roiz 
auer  a  posse  de  toda  a  dieta  fazemda  per  inuentairo,  assy  como 
ho  dicto  Vallemtí  Vaaz  a  reçebeo,  cõ  tall  comdiçam  que  elle 
dicto  Esteuam  Roiz  amte  de  seu  falleçimento  aja  de  nomear 
e  decrarar  pessoa  mascolma  pera  reger  e  administrar  a  dieta 
capella  e  fazemda  e  asi  ho  façam  hos  administradores  da  dieta 
capella  que  depois  elles  vierem,  pera  todo  sempre,  sem  desfrau- 
dar  a  fazemda,  como  dicto  hé.  /  / 

E  que  aja  pera  ello  ho  dicto  Esteuam  Roiz  outorga  de  sua 
molher  e  comfirmaçam  deli  Rey  nosso  senhor,  aho  dicto  com- 
tracto,  e  trespassaçam  a  ello  fecto  ser  firme  a  valledoiro  em 
juízo  e  fora  delle  pera  sempre.  /  / 
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E  assi  elle  dicto  Vallentim  Vaz  lhe  apraz  per  esta  maneira 
desistir  de  si  a  dieta  fazemda  e  administraçam  da  dieta  capella 
e  a  poer  em  el!e  dicto  Esteuam  Roiz.  E  logo  pello  dicto  Este- 
uam  Roiz  peramte  ml  taballiam  e  testemunhas  adiamte  no- 

meadas, disse  que  a  elle  aprazia,  e  era  contente  de  tomar  a 
capella  e  aceitar  a  dieta  fazemda  do  dicto  defunto,  como  dicto 
hé,  por  rezam  de  escusar  os  dictos  ódios  e  despessas  que  aho 
diamte  podiam  recreçer,  como  dicto  é.  /  / 

E  disse  ho  dicto  Esteuam  Roiz  que  seu  desejo  era  a  me- 
moria do  dicto  Rodrigo  de  Vilharam,  que  a  dieta  fazemda 

ganhou,  nam  se  perder.  E  a  dieta  fazemda  núca  se  partir,  e  se 
obrigaua  per  si  e  por  todos  seus  beés  moues  e  de  raiz  auidos 
e  por  auer,  e  do  asi  fazer  comprir  como  neste  contraucto  se 
comtem,  e  de  auer  pera  ello  outorga  de  sua  molher,  e  a  dieta 
comfirmaçam  do  dicto  senhor  rey,  e  da  feictura  desta  esepn- 
tura  até  dous  annos  primeiros  seguítes  trazer  a  dieta  outorga 
e  comfirmaçam  a  esta  ylha,  e  a  presentar  ao  dicto  vigairo;  e 
nam  auendo  a  dieta  comfirmaçam  do  dicto  senhor  e  nam 
enuiamdo  nem  trazendo  a  dieta  outorga  de  sua  molher  pera 
o  dicto  concerto  e  comfirmaçam  do  dicto  senhor,  no  dicto 
tempo  de  dous  annos,  que  toda  a  perda  e  dano  que  a  fazemda 
do  dicto  defucto  reçeber  e  has  nouidades  que  elle  dicto  Esteuam 
Roiz  ouuer  da  dieta  fazemda  pague  em  dobro  pera  ha  dieta 
capella,  a  quall  pena  será  emxucutada  per  ho  dicto  vigairo 
desta  ylha.  /  / 

E  assi  lios  sobredictos  ambos  juntamente  ouueram  ho  dicto 
comtracto  por  boõ  e  firme  e  valiosso  pera  todo  sêpre,  e  prome- 

teram de  núca  amtre  elles  auer  mais  prectos  e  demandas,  nem 
cotas  nem  outra  alguúa  comtenda  que  açerca  da  dieta  fazemda 
pertee[n]çer,  soométe  elle  dicto  Esteuam  Roiz  receber  e  auer 
como  dicto  hé,  a  posse  da  dieta  fazemda  per  emuentairo.  /  / 

E  disse  logo  ho  dicto  Valentim  Vaaz  que  requeria  aas  jus- 
tiças da  dieta  ylha  e  asi  aas  justiças  da  ylha  do  Fogo,  que  sem 
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elle  dicto  Valcmtim  Vaaz  ser  mais  presemte,  ho  metam  de 
posse  e  lhe  façam  emtregar  a  dieta  fazemda  que  do  dicto  Ynhigo 
Ortiz  ficou,  e  a  elle  Valentim  Vaaz  foy  emtregue.  /  / 

E  como  todo  ouuerã  ho  dicto  comtracto  por  bom  e  firme  e 
valledoiro,  como  nos  testamentos  dos  dictos  defuntos  hé  decra- 
rado  e  se  comthem;  e  asi  ho  dicto  Valemtim  Vaaz  disse  que 
desemearregaua  toda  sua  conçiençia  sobrelle  dicto  Esteuam 
Roiz,  por  tall  que  se  cumprisse  ho  desejo  e  vomtade  do  dicto 
defuncto;  e  assi  se  disistio  da  dieta  curadia  da  dieta  Capella  e 
administraçam  delia  ho  dicto  Vallemtim  Vaaz,  per  amte  mí 
taballiam  e  testemunhas,  [e]  em  si  ace[i]tou  ho  dicto  Esteuao 
Roiz  a  dieta  curadia  e  administraçam  da  dieta  capella  do  dicto 
Rodrigo  Vilharam  defúto  e  se  obrigou  de  teer  e  manter,  sob 
obngaçã  de  todos  seus  beés  mouees  e  de  raiz,  auidos  e  por  auer 
em  quallquer  parte  dos  regnos  de  Purtugall,  e  quaaes  quer 
outras  partes  e  regnos  estranhos,  possam  seer  pera  ho  dicto 
contracto  obrigatoreos;  e  poseram  hos  sobre  dictos  quinhemtos 
cruzados  douro  de  bom  e  justo  pesso,  de  pena  e  interesse  a 
quallquer  delles  que  deste  comtracto  [se]  afastase  e  por  elle 
nam  quisesse  estar;  e  ha  pena  leuada  ou  nam,  toda  via  se  obri- 

garam de  estar  pello  dicto  comtracto,  e  ho  comparem,  renú- 
ciádo  pera  ello  todallas  leis  e  dereitos  canónicos  e  ciues,  e  gros- 

sas e  opiniões  de  douctores  e  ham  por  bem  que  se  cumpra 
ho  desejo  do  dicto  defuncto;  e  arrenúciaram  a  hordenançam 
destes  regnos,  a  quall  manda  e  quer  que  posto  que  has  par- 

tes (3)  ponham  emtre  si  pena,  que  nam  possam  apellar  e 
elles  (')  prometeram  de  núca  yrem  comtra  este  contracto  mais, 
amtes  disseram  que  per  bem  do  que  dicto  hé  o  prometiam  a 
teer  pera  sépre.  /  / 

E  outrosi  arenuciaram  todas  outras  excepções  e  alegaçooês 
e  ajudadoiros  de  direicto  que  comtra  esto  alegar  possam,  que 

(")  No  texto  lê-se:  partem. 
(4)  No  texto  lê-se,  erroneamente:  lhes. 
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nehuúa  coussa  lhe  nam  valha,  saluo  todo  compnr  e  manter, 
em  testemunho  de  verdade  assi  outorgaram.  /  / 

E  disse  ho  dicto  Valemtim  Vaaz  que  nunca  se  obrigaua 
mais  daquello  que  com  direicto  se  podia  obrigar  como  admi- 

nistrador da  dieta  fazemda.  /  / 
E  eu  taballiam  foy  a  cassa  do  dicto  Valemtim  Vaaz  e  a 

sua  molher  Ysabel  Jorge  declarey  ho  dicto  contracto,  e  daua 
pera  ello  todo  seu  poder  e  outorga  que  ella  podia  teer  e  tinha 
nos  bees  do  dicto  defúcto  ec.a  /  / 

Testemunhas  que  presentes  foram:  Fernam  Mendez  de 
Vascomçellos,  e  Diogo  Fernandez  de  Sancta  Anna,  e  Gomez 
Eanes  e  Tomé  Falcam,  e  Afomso  Lopez  dos  Coiros;  e  pediram 
cada  huú  senhos  estormentos  e  outros.  E  eu  Nuno  Piriz,  pu- 
brico  taballiam  por  ell  Rey  nosso  senhor,  que  este  estormento 
escpriui  e  dey  aho  dicto  Esteuão  Roiz,  e  é  elle  meu  publico 
signall  fiz,  que  tall  hé. 

Pedindo  nos  ho  dicto  Esteuão  Roiz  por  merçee  que  lhe 
comfirmassemos  e  aprouassemos  ho  dicto  comtracto.  E  visto 
por  nós  seu  requerimento,  por  lhe  fazermos  graça  e  merçee 
temos  por  bem  e  lho  comfirmamos  e  aprouamos  asi  e  pella 
maneira  que  se  nelle  comtem.  E  mandamos  a  todos  nossos 
corregedores,  juizes  e  justiças,  e  a  outros  quaaés  quer  nossos 
offiçiaaes  e  pessoas  a  que  esta  nossa  carta  for  mostrada  e  ho 
conhecimento  delia  pertemçer,  que  lho  cumpram  e  guardem  e 
façam  inteiramente  comprir  e  guardar,  assi  he  como  nelle  hé 
decrarado,  por  quanto  nós  ho  auemos  por  boõ  e  ho  comfirma- 

mos como  dicto  hé,  e  disso  lhe  mandamos  dar  esta  nossa  carta, 
per  nós  asignada  e  aseellada  com  ho  nosso  seello  pendemte.  /  / 

Dada  em  a  nossa  cidade  de  Lixbooa  a  sete  dias  do  mes  de 
Junho,  Amdré  Piriz  a  fez,  anno  de  nosso  Senhor  Ihesu  Chnsto 
de  mjll  e  quinhemtos  e  omze. 

ATT  —  Livro  das  Ilhas,  fls.  131  v-133. 
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PRIVILÉGIOS  AOS  MORADORES  DE  SANTIAGO 

(Maio  -  1510) 

SUMÁRIO  —  Razões  aduzidas  pelo  Procurador  do  concelho  da  Ribeira 
Grande  para  que  el-Rei  confirmasse  aos  moradores  da 
ilha  de  Santiago  os  privilégios  dados  por  D.  Afonso  V . 

t 

Senhor 

Johã  Jorge,  Precurador  dos  moradores  da  Jlha  de  Satiago. 
Em  comprimento  da  decraraçaõ  que  ora  vossalteza  mada  que 
faça  açerca  de  por  que  respeito  se  ora  requere  este  Priujlegio. 
E  digo,  que  na  Camara  da  Ribeira  Grande  forom  furtados  todos 
os  papeis  que  hy  auia.  E  cando  hy  esteue  Gill  Allu[a]res  por 
Corregedor,  por  nom  achar  na  dita  Camara  nenhú  Priujlegio 
pera  que  podeçem  vssar  de  nenhuã  jur[is]diça,  mandou  sob 
certa  pena,  que  nom  vsasem  de  nenhua  jur[is]diçam  até  que 
no  confirmassem  o  Priujlegio  de  que  vsauaõ,  per  vossalteza; 
c  porque  na  dita  Jlha  acontecem  muitos  casos  pera  que  hé 
necessário  prender  home[n]s  brancos,  e  justiçar  negros,  que 
na  dita  Jlha  fazem  muitos  furtos,  e  outros  crimes,  e  se  nom 
pode  sosteer  a  dita  Jlha  sem  ter  a  jur[is]diça  do  Priujlegio, 
que  tinhaõ  e  usauaõ,  por  isto  se  requere,  etc.n 

E  mais,  Senhor.  A  dita  Jlha  hé  taõ  alongada  destes  Regnos, 
e  taÕ  maa  de  doenças,  que  necessita  que  lhes  dê  vossalteza  o 
dito  Pnujilegio,  e  ainda  outros,  somente  por  abitarem  na  dita 
Jlha,  e  se  nom  despoborar,  porque  huá  das  pnncipaes  esca- 
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pullas  (*)  da  Judia  e  Guinee,  hé  a  dieta  Jlha.  E  seruem  a 
vossalteza  cõ  muito  amor,  e  deligençia,  porque  se  nom  deram  á 
armada  de  Afonso  dAlbuquerque  obra  de  setenta  negros,  que 
a  poder  de  força  de  braços,  dando  aa  bomba,  a  trouxeraõ  a 
Lisboa,  a  armada  se  perdera  (2);  e  se  ora  os  Iuizes  da  dita Ribeira  Grande  aa  naao  Santa  Maria  nom  fornecerão  com 
seus  dinheiros,  que  ainda  me  nom  som  pagos,  nom  viria  caa 
a  dita  naao;  e  pello  mesmo  modo  forneçem  todos  [os]  nauios 
de  vossalteza  que  hi  chegaõ  desvaratados,  pelos  quaes  seruiços 
merecem  a  confirmação  do  dito  Pnujlegio,  e  todas  [as]  outras 
mercês  (3). 

t 
Senhor 

Ioham  Jorge,  Precurador  do  conçelho  da  Ribeira  Grande, 
da  Jlha  de  Santiago.  Faço  saber  a  vossalteza  que  ora  satisffiz 
ao  que  vossalteza  madou,  he  está  conçertado  ho  Pnujlegio  da 
dita  Jlha  na  Torre  do  Tõbo,  segundo  per  elle  saberá.  E  note- 
fico  a  vossalteza  que  na  dita  Jlha  servem  a  vossalteza  cõ  tanto 
amor  e  deligençia,  que  se  mayor  nó  pode  fazer.  E  alguã  prova 
disto  vossalteza  poderá  saber  per  Aluaro  Barreto  ora  cando  hi 
chegou  (4),  e  dos  outros  capitães  que  vierom  hy  teer  da  Jndia. 
Aos  quaes  forneçerõ  e  lhes  derom  taaes  aujametos  cõ  que  vie- 

(J)  Esteios,  apoios. 
(2)  Afonso  de  Albuquerque  chegou  da  índia  (Calicute)  a  Lis- 
boa, em  25  de  Janeiro  de  1504. 
(3)  Este  documento  foi  transcrito,  com  ligeiras  emendas,  do  livro 

da  Reforma,  por  o  original  estar  completamente  ilegível.  As  emendas 
de  ortografia  foram  feitas  à  luz  dos  documentos  seguintes,  do  mesmo 
autor. 

(4)  Álvaro  Barreto  partiu  para  a  índia  em  1508,  como  capitão 
da  nau  Santa  Marta,  onde  chegou  em  29  de  Outubro  do  mesmo  ano. 
—  Castanheda,  I,  pág.  417-418. 
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rom  a  saluamento  a  Portugal,  c  [oj  que  cõ  eles  gastarõ  ajnda 
nõ  hé  pago.  Por  cujo  respeito  vossalteza  lhes  deve  mercê  em 
cõfirmar  o  dito  Priujlegio  e  asy  darlhes  outros,  em  guyssa  que 
a  dita  Jlha  se  nobreça,  porque  hé  muito  nesçessano  ser  asy 
pera  a  navegaçã  de  Jndia  e  Guynec.  As  quaes  apraza  a  Deus 
vos  deixe  gozar  cõ  muita  prosperidade,  e  asy  as  gozem  os 
Senhores  vossos  filhos  e  seus  descendentes  ("). 

Senhor 

Em  outra  pitiçam  que  a  vossalteza  fiz,  em  nome  do  dito 
concelho,  requeri  a  vosalteza  que  o  provesse  de  Justiça  açerca 
dos  capitães  que  lá  minystram  Justiça.  Os  quaes  nõ  hera  os 
próprios  Senhores  das  capitanyas.  Soomente  ho  heram  ren- 
deyros,  home[n]s  de  pouca  autorydade  e  menos  fazéda,  os 
quaes  fazia  tantos  desatinos  que  polias  feeas  obras  delles  vos- 

salteza tem  é  maa  posse  aos  moradores  da  Jlha.  E  isto,  Senhor, 
se  podia  emédar  é  algua  maneira,  mandando  per  seu  alvará, 
que  nõ  fosse  seruyr  o  dito  ofiçio  de  capita  soométe  escudeiro 
de  alguíi  tall  fidalguo  de  maâo  beijada.  E  que  os  taes  sejam 
cassados  e  tenham  fazenda  de  duzentos  mjl  reis  pera  çima. 
E  em  vosalteza  lhes  cõçeder  este  madado  per  sua  carta  lhes  fará 
merece. 

NOTA  —  Embora  não  datado,  o  documento,  em  virtude  das  alu- 
sões feitas  à  passagem  de  Álvaro  Barreto  em  Santiago,  à  vinda  da 

índia,  é  posterior  a  1508. 

("')  [Ã  margem  do  parágrafo]:  Sy,  cquanto  for  sua  mercê,  posto que  nõ  fosse  Priujlegio  sobre  os  negros  forros,  e  catiuos.  Em  casos  de 
morte  seja  cõ  o  Capita,  Juizes,  e  V|e]rcadorcs  juntaméte.  Saluo  sendo 
.ilguú  sospeito,  c  ê  lugar  do  que  o  for  étre  outro  do  ano  pasado, 
|com]  fazenda,  ou  fiança  de  ij.c  [200.000] reais  c  homé  casado.  E  é  todo 
o  mais  sy  a  cõfirmaçã. 
AO 
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ARRENDAMENTO  DOS  RENDIMENTOS  REAIS 
NAS  ILHAS  DE  SANTIAGO,  FOGO  E  MAIO 

(23-10-1510) 

SUMÁRIO  —  Contrato  celebrado  com  António  Rodrigues  acerca  do 
comércio  das  ilhas  de  Santiago,  Fogo  e  Maio,  como  das 
rendas  a  cobrar  por  el-Rei  dos  seus  rendeiros. 

Nós  elRey  fazemos  saber  a  quátos  este  noso  aluará  da[r]ré- 
damento  vire,  que  Antonio  Rojs  nos  fez  lamço  he  as  nosas 
redas  e  direitos  das  nosas  Jlhas  de  Sátyago  [e]  do  Fogo,  com 
hos  quartos  e  vintenas  de  Guiné,  e  dízimos  e  étradas  e  sajdas, 
e  asy  dyzimos  da  ter[r]a,  pella  guysa  e  maneyra  que  soem 
dadar  é  arredamento,  e  asy  nos  djreitos  que  temos  e  avemos 
daver  da  nosa  Jlha  do  Maio,  que  delia  ade  pagar  Egas  Coelho 
e  Joha  Coelho,  segumdo  forma  da  carta  nosa  que  dello  té.  E 
jsto  por  tres  anos,  que  se  começaram  per  dia  de  Sam  Joham 
que  pasou,  da  hera  preséte  de  b°  x  e  se  acabara  per  Sam  Yoham 
da  era  de  bc  e  xnj,  por  preço  e  cotia  de  noue  cétos  myll  reaes 
em  cada  hum  anno,  he  paz  e  c  saluo  pera  nós,  pagado  elle  as 
remdas  nuas  dos  capytaes  e  ordenaryas  de  crerjgos  e  oficiaes, 
com  as  condições  adiamte  decraradas. 

Jtem.  Primeyramete  que  ho  dizimo  do  algodam  das  Jlhas 
se  pague  ao  peso  no  porto,  ao  tenpo  que  car[r]egar  pera  fora, 
e  asy  se  pague  a  dizima  das  pelles  e  sevo,  e  êpero  se  as  partes 
quyseré  paguarlo  é  suas  casas  na  pouoaça,  podello  am  fazer, 
e  do  que  asv  pagaré  he  casa  no  pagará  no  peso  pella  maneyra 
c  ordenaçã  que  se  fez  estes  tres  annos  pasados,  pollo  arredamento 
e  regyméto  que  leuou  Afonso  Lopez  dos  coyros. 
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Jtem  com  condiçã  que  nynguê  na  posa  recolhere  cauallos, 
asnos,  porcos,  sem  primeyramente  o  fazerê  saber  aos  ditos  rédey- 
ros  ou  a  seus  feytores,  pera  be  arrecadará  seu  djreito,  e  quê  fizer 
o  contrayro  paguará  ho  dizimo  hé  dobrado  de  penna. 

Jtem  quãto  hé  ao  dizimo  do  guado  vacuú  e  cabruú  da  dita 
Jlha  de  Sãtyaguo,  a  nós  apraz  que  por  hos  ditos  tres  annos  nó 
pague  das  carnes,  e  que  pague  somente  das  pelles  e  coyros 
aos  tepos  que  se  tytaré  pera  fora;  e  o  dito  rédeiro  foy  disto 
contéte  c  começará  loguo  daver  hos  dízimos  dos  ditos  coyros 
e  pelles,  do  dia  que  hétrar  ho  seu  arredamento  em  diãte,  équanto 
elle  durar,  posto  que  seja  alegado  que  nam  ate  do  seu  arreda- 

mento hé  outro  anno,  porque  asy  como  aquy  leua  adiante,  asy 
os  deyxara  aos  que  vyeré. 

Jtem  com  condiçã  que  elle  posa  armar  pera  os  trautos  de 
Guiné,  como  vyzinho  (l)  da  Jlha  de  Sãtiaguo,  com  todallas 
cousas  que  houveré  das  rédas  das  ditas  Jlhas,  .s.,  algodões  e 
cauallos. 

Jtem  com  condiçã  que  hos  almoxarifes  e  oficiaes  na  tyré 
équyryções  dos  naujos  que  vyeré  de  Guiné,  que  se  armaré  na 
dita  Jlha  de  Sãtyaguo,  sem  ho  rédeyro  sem  hos  rédeyros  (sic) 
seré  presemtes  ao  tyrar  das  ditas  équy  [ryjçoés,  pera  requereré 
seu  djreito,  os  quaes  rédeyros  serã  pera  hyso  deligétes,  ou  seus 
fejtores. 

Jtem  com  condiçã  que  os  esprauos  (2)  ou  quaesquer  outras 
cousas  que  das  ditas  rédas  ouueré,  posã  carregar  e  leuar,  asy 
é  nauyos  de  naturaes  como  destãgeyros,  asy  a  estes  Reynos 
como  á  Jlha  da  Madeyra,  sé  pagar  djreito  alguu,  trazédo  arre- 
cadaçã  como  has  ditas  cousas  sam  das  ditas  rédas.  E  jsto  quanto 
com  djreito  podermos. 

Jtem  com  condiçã  que  sejam  dadas  casas,  bestas,  barcas, 
naujos,  por  seus  dinheyros,  pollo  estado  da  terra,  pera  seruétia 

(')  Habitante,  morador. 
(2)  Escravos. 
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e  prouejto  da  dita  réda.  E  os  naujos  que  estiueré  fretados  lhe[s] 
nã  posam  ser  tomados  per  nenhuú  oficiall  noso  né  alguã  outra 
pesoa.  E  fazédo  ho  contrayro  lhe[s]  paguem  de  suas  casas  e 
fazendas  toda  [a]  perda  e  dano  que  por  ello  receberé.  E  jsto 
tudo  se  entéderá  nas  ditas  Jlhas  pera  o  maneo  delias. 

Item  com  condiçã  que  todallas  as  armações  que  se  armaré 
no  tépo  dos  ditos  tres  annos,  os  ditos  rédeyros  ajam  os  djreitos 
delias  e  caso  que  venda [m]  fora  de  seu  tépo,  sem  lhe[s]  njsto 
ser  posto  ébarguo  alguú,  sendo  por?  resgatadas  e  seu  têpo, 
hé  Guiné. 

Jtem  com  condiçã  que  este  lamço  ande  hé  aberto  é  Lixboa 
do  dia  da  apresétaçã  dele  ao  feytor,  até  sejs  dias  primeyros 
seguytes,  pera  sobre  elle  lançar  que  quyser.  E  lançado  houtré 
sobre  elle,  que  aja  suas  alças  (3)  ordenadas,  ametade  qué  sobre 
elle  mais  lãçar;  e  nã  lançãdo  sobre  elle,  que  a  dita  réda  seja 
arrematada  é  fim  dos  ditos  sejs  dias,  e  as  ditas  alças  seraõ 

Jtem  có  condiçã  que  quaesquer  cristãos  que  andare  nas 
partes  de  Guiné,  que  venhã  e  vyere  ter  á  Jlha  de  Sãtyago, 
e  quaesquer  naujos  que  á  dita  Jlha  vyeré  ter,  pagarã  do  que 
trouxeré  quarto  e  vintena  pera  os  ditos  rédeyros,  e  serã  perdoa- 

dos como  temos  outorgado  a  Guill  Aluarez,  é  seu  lanço,  com- 
tãto  que  alé  desto  pague  cada  huú  dez  cruzados  pera  nós,  pellos 
quaes  elle  rédeyro  será  obrygado  a  nos  responder.  E  os  nosos 
almoxarifes,  cõ  seus  espnuaes  honde  elles  vyeré  ter  hos  esprevã 
é  huú  seu  liuro  sobre  ho  dito  Antonio  Rojz,  pera  por  hy  nos 
dar  cõta. 

Jtem  com  condiçã  que  elle  posa  tomar  ao  dito  arrédamento 
até  quatro  parceyros,  hos  quaes  nomeará  ao  tépo  darremataçã 
ao  dito  feytor. 

(?')  Sobras  cia  receita. 
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Item  com  condiça  que  elle  faça  o  pagaméto  dos  ditos  noue- 
cétos  myll  reaes  é  espravos,  avallyados  por  ho  noso  feytor  e 
oficiaes  da  Casa  de  Guiné,  e  o  preço  que  hé  cada  peça  (4)  for 
posto,  é  que  se  avallyar,  se  porá  huú  espnto  ao  collo  (5) ,  seguúdo 
custume,  e  se  asentarã  e  car[r]guarã  é  recepta  sobre  ho  noso 
almoxarife  dos  esprauos  por  o  espnvã  delles,  decrarãdo  as  peças 
que  reçebé  e  o  preço  delas,  lios  quaes  pagamétos  fará  nesta 
maneyra,  .s.,  ho  primeyro  anno  paguará  ametade  per  Sa  Johã 
de  b"  xj,  e  a  outra  metade  per  fim  de  dezebro  da  dita  hera. 
E  os  ditos  dous  annos  seguyntes  fará  o  pagaméto  por  esta 
maneyra:  ametade  por  Sã  Johã  de  cada  huú  delles  e  a  outra 
metade  hé  fim  de  dezébro  seguynte.  E  se  pnmeyro  quyser  dar 
os  ditos  esprauos,  ser  lhe  ã  recebydos  por  as  ditas  avallyaçoes. 

Jtem  com  condiçã  que  dos  esprauos  que  asy  derê  é  paga- 
méto deste  arrédaméto,  nó  se  pague  delles  sysa  (").  E  será  noti- 

ficado ao  noso  contador  mor  e  loguo  cheguado  a  Lixboa,  pera 
o  fazeré  saber  a  quaesquer  rédeyros  que  ao  diãte  vyeré,  asy 
das  crdades  da  dita  cidade.  E  asy  se  asétará  no  liuro  dos  lanços 
e  cõ  certydã  de  como  foy  asy  noteficado,  husará  da  dita  cõdiçã. 

Jtem  com  condiçam  que  queredo  hos  ditos  rendeyros  rece- 
ber a  dita  réda,  dé  fiãça  a  toda  a  cõpra  delia  ao  dito  noso  almoxa- 
rife dos  esprauos.  E  dando  alguú  dos  parçeyros  por  fiador  a  parte 

que  tyuer  na  dita  réda,  a  Vasco  Diaz  Avãgelho,  morrador  na 
Jlha  Tercejra,  sendo  abonada  a  fiãça  que  a  jso  der  na  dita  çidade, 
per  pesoa  que  ho  dito  almoxarife  seja  comtéte,  auemos  por 
bé  que  se  tome  a  tall  fiança  e  cõ  comdiçã  [...]. 

Jtem  com  cõdiçã  que  ho  dito  Antonio  Rojz  e  seus  parçeyros 
ajã  e  gozé  de  todalas  liberdades  [e]  frãquezas  que  sam  dadas 
c  outorgadas  a  todos  os  nosos  rédeyros. 

Ho  quall  lanço  wsto  per  nós,  lho  recebemos  e  auemos 

(')  Escravo. 
(■')  Pescoço. 
(")  Imposto  de  transição  de  bens. 
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por  bõ,  com  as  cõdiçoes  nelle  decraradas.  E  o  dito  A"onjo  Rojz 
o  recebeo  é  sy  e  se  obrygou  per  sy  e  seus  bees  de  ho  asy  conpnr 
e  mater,  e  de  nos  dar  e  pagar  hé  cada  hum  dos  ditos  tres  annos 
hos  ditos  noueçetos  myll  reaes,  é  paz  e  é  saluo,  pagos  hé  espra- 
uos,  por  aualyaçã,  como  dito  hé,  e  aos  tépos  aquy  decrarados. 
E  por  firmeza  dello  asynou  este  lanço  no  liuro  dos  lanços,  honde 
fica  treladado  com  testemunhas.  E  poré  madamos  aos  nosos 
oficiaes  das  ditas  Jlhas  de  Samtyaguo  e  do  Foguo  e  Majo,  que 
leuádo  ho  dito  Antonio  Rojz  e  seus  parçeyros  certydã  do  dito 
noso  almoxarife  dos  esprauos,  asynada  por  elle  e  por  ho  espnuã 
de  seu  oficio,  como  dera  fiança  abastate,  á  co[n]pra  dos  ditos 
noueçetos  myll  reaes  hou  do  preço  hé  que  lhe  majs  foy  arre- 

matado é  cada  huú  anno,  lha  leyxé  cor[r]er  e  arrecadar  e  rece- 
ber por  sy  e  seus  feytores,  e  fazer  delia  o  que  lhe  aprouuer. 

E  asy  lhe  mãdamos  que  todo  ho  que  as  ditas  rédas  teueré 
rédido  do  dito  dia  de  sa  Johã  pera  cá  até  chegada  deste  arre- 
daméto,  lhe  seja  todo  étregue  e  dada  cóta  disso  jmteyraméte 
cõ  diligécia.  /  / 

Feyto  é  Almeyrjm,  xxaj  dias  de  outubro,  anno  de  b°  x. 
Testemunhas  que  fora  presetes,  Diogo  da  Maja,  André  Rojz. 
E  eu  Afonso  Figueyra  que  esto  espreuj  e  fiz. 

ATT  —  Fundo  Antigo  —  Pasta  150,  maço  VIII,  doe.  n.°  3,  fls. 
bi;-x:  (Livro  da  Reçeita  de  Cabo  Verde,  ano  de  1^16). 
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16 

CARTA  RÉGIA  AOS  MORADORES  DE  SANTIAGO 

(«1-7-151») 

SUMÁRIO  —  D.  Manuel  I  confirma  aos  moradores  da  ilha  de  San- 
tiago de  Cabo  Verde  os  privilégios  outorgados  for 

D.  Afonso  V  ao  Infante  D.  Fernando. 

Dom  Manueli  per  graça  de  Deus  Rey  de  Purtugall  e  dos 
Allgarues  daquem  e  dalleem  mar  em  Africa,  senhor  de  Guinee 
e  da  conquista,  nauegaçam,  comerçio  de  Eteopia,  Arábia,  Pér- 

sia e  da  Jndia.  A  quamtos  esta  nosa  carta  virem  fazemos  saber 
que  da  parte  dos  capitaeés  e  moradores  da  jlha  de  Samtiago  de 
Cabo  Verde  nos  foy  apresemtado  o  trellado  de  huúa  carta  dei 
Rey  Dom  Afomso  meu  tyo,  que  samta  glorya  aja,  tirada  da 
Torre  do  Tombo,  comçedida  ao  Jfamte  meu  senhor  e  padre, 
que  samta  gloria  aja,  da  quall  o  teor  de  verbo  a  berbo  tal  hc 
como  segue.  //  (:). 

Pydindonos  por  merçee  os  ditos  capitaeés  da  dita  jlha,  e 
moradores  delia,  que  posto  que  a  dita  carta,  pnuyllegios  e  mer- 
çees  delia  fosem  comçedidos  e  outorgados  á  pesoa  do  Jfamte 
meu  senhor  e  padre,  que  samta  gloria  aja,  e  per  seu  falleçimento 
vagasem,  nos  prouuese  comfirmar  a  dita  carta  e  todas  as  graças, 
merçees,  priuilegios,  liberdades  nella  comthiudas,  á  dita  jlha 
e  aos  capitãees  e  moradores  delia.  /  / 

E  visto  per  nós  seu  requerimento,  queremdolhe  fazer  graça 
c  merçee,  teemos  por  bem  e  lha  comfirmamos  e  aveemos  por 

(')  Segue  o  documento  de  12  dc  Junho  de  1466.  Cfr.  Monu- menta,  II  Série,  I,  pág.  431. 
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comfirmada,  asy  e  na  maneira  que  em  ella  se  comtem.  E  que- 
remos e  nos  praz  que  husem  delia  e  das  cousas  que  nella  se 

comtem,  asy  como  em  ella  hé  declarado,  com  lemytaçã  que 
da  jurdiçam  que  per  a  dieta  carta  lhe  damos  sobre  todollos  ne- 

gros, mouros  e  brameos,  for  [r] os  e  catiuos  e  de  toda  sua  gera- 
çam  que  em  a  dieta  jlha  ouuer,  posto  que  sejam  christaáoos, 
husaram  os  capitaeêes  e  justiças  da  dita  j IHa,  emquamto  nosa 
merçee  for.  E  em  caso  de  morte  mandamos  que  nam  posa  jull- 
gar  o  capitam  por  sy  soo,  nem  seus  ouujdores,  e  que  sejam 
jumtamente  com  elles  os  juizes  e  vereadores  de  cada  villa  da 
dita  jlha  onde  o  caso  for;  e  sendo  pella  ventura  alguú  sospeito, 
emtrará  em  seu  lugar  outro  juiz  ou  vereador  do  anno  pasado, 
que  sospeito  nam  for.  E  o  que  por  todos  for  jullgado,  ou  pellas 
mais  vozes  delles,  se  todos  na  foram  acordados,  se  dará  a  eixe- 
cuçam.  E  em  outra  maneira  se  nõ  fará  como  for  em  caso  de 
morte.  E  semdo  as  vozes  tamtas  por  tãtas,  se  tomará  terceiro 
que  sospejto  nõ  seja. 

E  por  que  nos  foy  appontado  por  parte  dos  moradores  da 
jlha  que  os  capitaeês  delia  (2)  pohem  com  nosas  licenças  e  auto- 
rjdade  outras  pesoas  em  seu  lugar,  que  tem  carrego  das  capi- 
tanyas,  os  quaées  por  nam  serem  homêes  casados,  nem  abona- 

dos, nam  esguardam  ne  olha  asy  beem  pellas  cousas  da  justiça 
e  pellas  outras  do  boõ  governo  da  terra,  como  som  obngados, 
e  o  devem  fazer,  nos  pedirá  que  prouesemos  a  ysso  como  fose 
noso  seruiço  e  beem  da  justiça  e  [d] as  cousas  delia  e  do  boõ  regi- 

mento da  terra,  fosem  em  todo  bem  providas,  mamdamos  que 
daquy  endiamte,  posto  que  deemos  lugar  ao  capita  ou  capi- 

taees da  dita  jlha,  que  posam  poher  outros  em  seu  lugar  nas 
ditas  capitanyas,  nuca  sejam  a  vsso  reçebidos,  salluo  pesoas 
que  sejam  homeés  casados,  c  que  ao  menos  tenha  fazemda  que 
valha  dozêtos  mill  reaes,  ou  dêem  fiamça  doutra  tamta  comthia; 

(2)  No  original:  delias. 
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c  sem  asy  serem  casados  e  terem  a  dia  fazemda  ou  darem  a 
dica  fiamça,  aveemos  por  bem  que  nom  sirvam  as  dietas  capi- 
tanjas,  posto  que  pera  ello  apresentem  nosos  alluaraes,  salluo 
quamdo  nelles  for  decllarado  que  posto  que  sejam  verdadeiros 
e  que  nom  dem  a  dita  fiamça  né  tenham  a  dita  fazemda,  nos 
praz  que  sejam  reçebidos  a  servjr  as  ditas  capytanyas,  por  que 
quamdo  asy  o  pasarmos,  será  por  termos  de  tall  pesoa  tall  em- 
formaça,  per  que  sem  yso  o  devamos  mamdar  servyr  as  ditas 
capitanyas.  /  / 

Porem  mamdamos  aos  veadores  da  nosa  fazemda,  comta- 
dores,  allmoxanfes  e  a  todos  nosos  corregedores,  desenbarga- 
dores,  e  todas  outras  nosas  justiças  a  que  esta  nosa  carta  for 
mostrada  e  o  conheçimento  delia  pertemçeer,  que  em  todo  a 
cumpram  e  g[u] ardem  como  nella  hé  comtheudo,  sem  duujda 
nem  embargo  allguú  que  lhe  em  ello  seja  posto,  por  que  asy 
hé  nosa  merçee.  /  / 

Dada  em  a  nosa  çidade  de  Lyxboa,  a  xj  dias  do  mes  de 
Julho.  Amtonio  Fernandez  a  fez.  Anno  de  noso  Senhor 

Jhesuu  Christo  de  mill  bc  xj. 

Comfyrmaçam  á  Jlha  do  Cabo  Verde  desta  carta  dei  Rey 
Dom  Afonso. 

Dõ  Amtonio 

ATT  —  Cav.,  2-1-8. 
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Facsimile  das  assinaturas  do  doe.  n.°  20 





17 

ALMOXARIFE  DE  SANTIAGO  E  RIBEIRA  GRANDE 

(4-5- 151 2) 

SUMÁRIO  —  Alvaro  Dias  é  nomeado  almoxarife  na  Ilha  de  Santiago 
e  na  cidade  da  Ribeira  Grande,  em  sucessão  de  António 
de  Matos,  que  renunciou  o  oficio  nas  mãos  de  el-Rei. 

Dom  Joham  etc.  A  quantos  esta  mjnha  carta  virem  faço 
saber  que  por  parte  de  Aluaro  Diaz,  almoxarife  na  jlha  de 
Santiago,  me  foi  apresentada  hua  carta  delRey  meu  senhor 
e  padre,  que  santa  gloria  aja,  de  que  o  teor  tall  é.  f  f 

Dom  Manuel  per  graça  de  Deus  Rey  de  Portugall  e  dos 
Algarues  daquem  e  dalém  maar  em  Africa,  senhor  de  Guyné 
e  da  conquista,  navegaçam,  comercio  dEtiopia,  Arábia,  Per- 
sya  e  da  Jndia  etc,  a  quamtos  esta  nosa  carta  vyrem  fazemos 
saber  que  comfyamdo  nós  na  bomdade  e  desqujryção  d  Aluaro 
Diaz,  escudeiro  e  morador  na  jlha  de  Santiago,  que  elle  nos 
seruirá  bem  e  como  deue  a  noso  serujço  e  booa  arrecadaçam 
da  nosa  fazemda;  e  queremdolhe  fazer  graça  e  merçê,  temos 
por  bem  e  damollo  daquy  em  diamte  por  almoxarife  da  nosa 
jlha  de  Santiago  e  Ribeira  Grande,  asy  e  pella  maneira  que  ho 
atequy  foy  Amtonio  de  Matos,  que  ho  renunciou  em  nosas 
maãos,  pera  o  dar  ao  dito  Aluaro  Diaz,  por  vertude  de  hú  noso 
aluará,  que  pera  yso  demos  ao  dito  Amtonio  de  Matos,  que 
o  podese  vender  a  pesoa  auta  e  pertemcente  pera  ello,  com  seu 
mantimento  ordenado;  o  quall  oficio  elle  terá  asy  e  pella  ma- 

neira que  ho  tynha  Amtonio  de  Matos  e  mjlhor  se  com 
direito  mjlhor  lhe  pertencer;  e  a  renunciaçã  e  asy  o  aluará 
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que  dello  nos  apresentou  foy  roto  peramte  nós  ao  asynar  desta. 
E  pagou  de  dizimo  myll  reaes.  /  / 

E  porem  mandamos  aos  veadores  de  nosa  fazenda  e  asy 
ao  comtador  e  oficiaes  da  dita  jlha  e  Ribejra  Gramde,  metes 
e  metam  em  pose  do  dito  oficio  e  o  ajam  por  almoxarife  e  syruã 
com  elle  na  maneira  sobredita,  sem  duujda  nem  embargo  que 
lhe  a  ello  ponhá.  /  / 

Dada  em  a  nosa  cydade  de  Lixboa,  aos  mj  do  mes  de  mayo, 
Rodrigo  Homem  a  fez,  anno  do  nacymento  de  noso  Senhor 
Jhesíí  Christo  de  myll  b°  xij.  // 

Pedindome  o  dito  Aluaro  Diaz  por  mercê  que  lhe  com- 
fyrmase  a  dita  carta,  e  visto  per  mí  seu  requerymento,  que- 
rendolhe  fazer  graça  e  mercê,  tenho  por  bem  e  lhe  confyrmo 
e  mando  que  se  cumpra  e  guarde,  asy  e  da  maneira  que  nela 
hé  comteudo.  /  / 

Francisco  Ribeiro  a  fez  [em]  Évora,  a  xx  de  feuereiro,  anno 
do  nocymento  de  noso  Senhor  Jhesíí  Christo  de  myll  b°  xxxiiij 
anos.  E  eu  Damjao  Diaz  o  fys  escrever. 

ATT  —  Chancelaria  de  D.  João  III,  liv.  7,  fls.  39  v-40. 
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ALVARÁ  SOBRE  O  TRATO  DA  GUINÉ 

(24-10-1512) 

SUMÁRIO  —  Regulamentação  do  comércio  dos  escravos  da  Guiné  — 
Deveriam  vir  directamente  ao  porto  de  Lisboa, 

Nos  elRey  fazemos  saber  a  catos  este  nosso  aluará  vire  que 
sintindo  o  asy  por  nosso  serujço  por  algu[n]s  justos  respeitos 
que  nos  a  jso  moué,  detremjnamos  e  mãdamos  que  da  proujcaça 
deste  nosso  aluará  é  diáte,  todos  os  escrauos  que  ujere  de  todos 
os  nossos  trautos  e  ter  [r]  as  de  Gujné  seja  trazidos  dereitamete 
a  esta  nossa  cidade  [de]  Lisboa  sem  os  podere  descar[r]egar, 
tirar  ne  uéder  é  nenh[ú]a  oitra  parte  que  seja,  asy  de  nossos 
Reinos  e  senhorjos  como  fora  deles  e  na  dita  cidade  se  uéderé, 
e  depois  da  primeira  uéda  os  poderé  tyrar  per  mar  e  per  ter[r]a 
pera  onde  quer  qujserem,  so[b]  penna  de  quê  ho  cõtrairo  fezer 
pagar  a  sisa  é  tres  dobro.  Jsto  se  nó  êtenderá  àquelas  pesoas 
que  trouueré  alguas  peças  pera  seu  serujço,  por  que  os  taes 
depois  de  os  trazeré  a  esta  cidade  os  poderá  tirar  pera  onde 
qujserem,  se  serem  obrjgados  a  os  auer  de  ueder,  os  quaes  lhe[s] 
seram  julgados  per  os  offyciaés  da  Casa,  segúdo  a  calidade  da 
pessoa  for;  e  os  que  os  leuare  a  outras  partes  ates  de  seré  trazidos 
á  dita  cidade,  ale  de  pagaré  a  dieta  sisa  e  tres  dobro  como  dito 
hé,  ecorrerã  nas  penas  coteudas  c  nossas  ordenaçooes  de  Guj- 

né (*)  sobre  tal  caso  feitas,  nó  perjudicado  pore  a  sobre  dita 
defesa  algú  preujlegio,  se  o  temos  dado  ê  cõtrairo  disto,  ou  con- 
diça  de  cõtrauto.  /  / 

(*)  Cfr.  Monumenta,  IV,  págs.  70  e  seg. 
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Pore  mádamos  a  todolos  nossos  ofiçiaés  e  pesoas  a  que  jsto 
pertencer,  que  o  faça  logo  asy  notificar  e  apregoar,  e  asété  a 
proujcaçã  dele  nos  liuros  dos  cotos  ou  camará.  /  / 

Feito  ê  Lisboa  a  xxmj  doutubro.  Jorge  Fernandez  ho  fez, 
ano  de  mjl  e  b°  xij. 

ATT  —  Leis,  Maço  2,  doe.  27. 
BAC  — Ms.  103  (A),  fls.  37V.-38. 
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REQUERIMENTO  DO  POVO  DA  ILHA  DE  SANTIAGO 

(24-10-1512) 

SUMÁRIO  --  Mostrando  os  graves  inconvenientes  da  aplicação  do 
alvará  de  24  de  Outubro  de  1512,  o  povo  de  Santiago 
do  Cabo  Verde  pede  que  lhe  sejam  mantidos  seus  pri- 

vilégios e  se  lhe  não  aplique  a  referida  lei. 

•    .",,'"t-  ' Senhor 

O  poboõ  da  Jlha  de  Santiago  faz  saber  a  V.A.  que  o  pre- 
vylhegio  que  ora  V.A.  mãda  que  tragam  está  feito  e  por  asynar 
em  maao  do  sebcretairo.  Por  que  depois  de  satisfeito  a  muytas 
diligencias  que  açerqua  delle  V.A.  madou  fazer,  V.A.  enadeo 
e  mynguou  nelle  o  que  lhe  pareçeo  bem.  Pede  a  V.  A.  que 
made  dito  sebcretairo  que  o  ajunte  a  estas  pitiçoes,  e  V.  A.  o 
asyne  e  faça  justiça  ao  dito  poboo,  mandando  que  o  aluará 
de  que  se  agrauam  no  se  entenda  naquelles  que  aa  dita  Jlha 
vam  com  matimétos  e  per  seos  trautos  traze  delia  esprauos. 
E  V.  A.  lhes  goarde  o  dito  previlhegio,  porque  vssandosse  do 
dito  alluará  a  dita  Jlha  se  perderá.  No  que  V.  A.  emcarregará 
sua  cõçiençia.  E  em  tudo  lhe  fará  V.  A.  mercê. 

t 

Senhor 

O  poboo  da  Jlha  de  Santiaguo  faz  saber  a  V.  A.  em  como 
ora,  a  requerimento  de  allgúos  chnstaôs  nouos  que  a  V.A. 
mal  yformarõ,  passou  huú  aluará,  o  qual  hé  mujto  danosso 
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aa  dita  Jlha  e  a  lança  em  todo  a  perder.  E  ajnda  a  outros  mujtos 
mercadores  e  outros  mujtos  escudeiros,  caualeiros  e  aynda  fedall- 
gos  probees  que  nella  se  remedeaõ  e  sosteé  sua  vida  etc.  E  as 
rezoés  deste  dano  som  as  seguintes.  /  / 

Na  dita  Jlha  nõ  há  paom  né  vinho,  né  azeite,  né  ferramé- 
tas,  né  pano  de  vestir.  E  tudo  isto  levam  os  mercadores  de  Lix- 
boa,  Setuveel,  Algarue,  Jlhas  da  Madeira,  Açores,  Canareas, 
Castella.  E  leuãdo  os  trautantes  destas  partes  jjá  ditas  as  sobre 
ditas  coussas,  geeralmente  vali  o  alqueire  da  farinha  a  cento 
reaes  e  [a]  pipa  de  vinho  a  b  [5.000]  reaes.  E  pello  mesmo 
modo  neste  mujto  alto  preço  os  lenços  e  panos  de  coor  e  ferra- 
métas.  E  em  casso  que  os  trautantes  sabem  que  tres  dobrão  seos 
dinheiros  leuãdo  as  ditas  coussas  aa  dita  Jlha,  aynda  cõ  medo 
das  doenças  delia  nõ  oussaõ  leualas.  E  aas  vezes  temos  mujtas 
mjngoas. 

Ora  sabendo  os  taes  trautantes  de  Castella,  Algarues,  Ylhas 
das  Canareas  e  destes  Regnos,  que  os  esprauos  que  da  dita  Jlha 
vieré  os  [h]am  de  trrazer  aa  dita  Cidade  de  Lixboa,  sob  as  gra- 
ues  penas  que  no  dito  aluará  sÕ  cõtheudas,  nehú  nõ  yrá  cõ  os  taes 
mãtimêtos,  por  que  da  dita  Jlha  nõ  teé  outras  mercadurjas  que 
trazer  soomente  esprauos,  por  que  o  algodão  nõ  hé  mercadurja 
que  faça  soomente  pera  os  mercadores  que  vaom  da  dita  Cidade. 
Mayormente  que  os  mercadores  que  vam  dos  sobre  ditos  luga- 

res, querem  tornar  pera  eles  e  nõ  vijr  aa  dita  Cidade.  Donde 
arnscaÕ  os  esprauos,  os  quaes  sÕ  mercadurja  perigossa,  por  que 
morre  mujtos.  E  sedo  casso  que  os  de  Castella,  estado  é  paragê 
pera  lá  avere  porto,  ou  os  das  Jlhas  estando  nellas,  nom  poderé 
tirar  seus  esprauos  donde  os  pode  aproueitar  e  vender,  tornado 
os  a  arriscar  e  meter  e  mar  pera  os  tornar  a  Lixboa,  donde  morre. 
E  mais  lhes  morrerá  na  tornada  de  Lixboa  pera  suas  cassas  e 
majs  paga  outros  fretes  e  outros  gastos.  Em  g[u]issa  que  todolos 
mercadores  que  nos  os  ditos  matimentos  trazé,  nehú  nõ  byrá 
cá  e  seremos  é  todo  perdidos.  /  / 
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E  veja  V.A.  esta  yspinençia.  Marquos  Lujs,  morador  na 
dita  Çidade,  chegou  cõ  tormeta  e  Setubel,  aos  bij  dias  deste 
Dezébro.  E  por  medo  do  alluará  nó  ousou  neg[u]em  tirar  obra 
de  cento  peças  desprauos  que  da  Jlha  trazia.  E  depois  que  partio 
pera  tomar  o  porto  da  dita  Çidade,  cõ  mujto  vento,  esgarro[u] 
ala  mar,  donde  é  tornar  a  aver  o  porto  da  Cidade  tardou  bij  dias. 
E  entrrando  o  teuerõ  tomado  françesses  e  o  alargará  por  tomar, 
como  tomarõ,  o  navio  de  Joaõ  de  Tolossa  que  ao  tempo  vinha 
pera  entrrar.  E  en  estes  andares  dos  esprauos  morrerõ  xiuj0,  os 
quaes  perderom  seus  donos,  por  bé  do  dito  alluará.  /  / 

Pelo  que  pedimos  a  V.  A.  descarreg[u]e  sua  cõçiéçia  e 
mande  per  outro  alluará  que  se  nó  entenda  esta  ordenaçá  (ou 
alluará)  nesta  dita  Jlha,  no  que  nos  fará  merçê. 

E  mais  veja  V.A.  tanta  cõfussõ  pera  mujtas  e  longas  de- 
mãdas  que  este  aluará  traz.  Por  que  ho  que  for  aa  dita  Jlha  por 
esprauos  pera  seus  seruiços,  lhe  [h]ã  de  ser  julgados  tantos. 
E  os  que  per  bem  de  seus  previlhegios  os  podem  leuar  a  outras 
partes,  contra  cada  hú  destes  sõ  as  demãdas  logo  e  grandes. 
E  V.A.  se  deue  lenbrar  que  Francisco  Martys  lançou  hú  mjlha 

e  iujcl  [45o.ooo]reaes  e  V.A.  lhe  fiq[u]ou  que  nõ  farya  ymno- 
vaça  nenhua  na  dita  Jlha.  E  esta  hé  tanta  ynovaçam  que  a 
ylha  se  perderá,  como  dito  hé.  No  que  V.  A.  encarrega  sua 
cõçiençia  e  tolhe  o  viver  e  remédio  aos  que  já  apontamos. 

E  o  treslado  do  alluará  pod[e]rá  V.A.  ver  atrás;  está  tres- 
lado  per  Ruj  Lopez,  contador  da  dita  Jlha. 

ATT  —  Leis,  Maço  2,  doe.  27. 
BAC  — Ms.  103  (A),  fls.34v.-38. 

NOTA  —  O  requerimento  não  está  datado.  Damos-lhe  a  data do  documento  anterior. 
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CARTA  DA  CÂMARA  DA  RIBEIRA  GRANDE 
AO  SECRETÁRIO  ANTÓNIO  CARNEIRO 

(25-10-1512) 

SUMÁRIO  —  Pedem  o  seu  valimento  junto  de  el-Rei  —  Protestam 
que  não  prejudicam  o  trato  real  na  Guiné,  mas  que  são 
os  rendeiros  e  cristãos  novos  que  o  fazem  —  Importân- 

cia da  ilha  de  Santiago  como  escala  dos  navios  do  Brasil, 
S.  Tomé  e  Príncipe,  partes  da  Guiné  e  da  Índia. 

t 

Senhor 

Ho  capytam,  jujzes  e  hofiçyaes  e  homes  boos  e  povo  da 
Ilha  de  Samtiago,  da  ujlla  da  Ribejra  Gramde,  évyamos  bey- 
xar  as  maõs  de  vossa  merçê,  a  que  fazemos  saber  como  averemos 
é  muyto  booa  vemtura  quererse  vosa  merçê  de  nós  serujr  nesta 
terra,  asy  de  nosas  pesoas  como  de  fazemdas.  E  porque,  Senhor, 
nós  sabemos  quam  vertuoso  e  poderoso  soys  em  esa  corte,  com 
elRey  noso  Senhor,  que  huã  palaura  vosa  aproueytará  muyto 
por  nós,  nos  farês  muyta  mercê  em  nos  quererdes  aver  por 
vosos  e  oulhardes  por  nosas  homras  e  fazemdas,  porque  esta 
terra  hé  soo  e  vyuemos  bem  como  Deus  e  ho  mudo  sabe,  e  nã 
nos  deyxam  vyuer  malldizemtes.  E  os  remde[j]ros  das  remdas 
delRey  noso  Senhor,  que  djzem  e  poém  em  pee  de  verdade 
que  nós  com  roupas  defesas  e  solbexas  (')  armações  que  faze- 

(])  Leia-se:  sobejas,  excessivas. 
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mos  danamos  seus  trautos  de  Gujné,  ho  que  hé  muyto  pelo 
comtrayro.  Se  algú  mall  se  faz,  os  crystaõs  novos  que  quá  sam 
rende jros  fazem  todo  esto.  E  os  remdejros  de  lá  favoreçem 
tamto  seus  feitores  que  quá  tem,  que  e  vez  de  pryvaré  as  roupas 
defesas  que  vam  pera  Gujné,  as  vemdé  aos  marynheiros  e  fores- 
teros  e  os  fazem  ficar  cÕ  elas.  E  depoys  pomlhe  demanda  e 
vem  a  comcerto  com  eles,  em  tall  manera  que  fazé  que  roubam 
ho  pouo  yndeujdamête.  E  porque  jsto,  Senhor,  vay  de  mall 
em  pyor,  escreuemos  sobre  elo  a  sua  allteza  per  apomtamêtos 
alguas  cousas  que  sam  servyço  de  Deus  e  seu.  Pedjmos  a  vosa 
merçê  que  hjndovos  estes  apomtamêtos  ter  á  mão,  vosa  merçê 
nos  quera  favoreçer  e  ajudar,  como  farês  por  cada  hú  de  vosos 
cryados,  porque  nosos  desejos  e  vomtades  hé  averuos  por  Senhor 
a  que  sépre  desejamos  serujr. 

Senhor.  Joham  Jorge,  noso  procurador,  dará  a  vosa  merçê 
hú  par  de  peças  descravos  moços  de  boa  ydade.  Pedjmos  a 
vosa  merçê  que  hos  quera  açeytar,  por  ser  esta  a  prymera  cousa 
que  vos  emvyamos  e  que  o  serujço  seja  pelo  presemte  pequeno, 
as  vomtades  e  desejos  sam  boos  pera  vos  serujr.  E  também, 
Senhor,  nos  hé  dito  que  sua  allteza,  a  requerymeto  de  seus 
remderos,  quer  mamdar  corregedor  a  esta  terra,  ho  que  será 
pouco  serujço  de  Deus  e  seu  se  tall  se  fizer,  porque  os  corre- 

gedores que  já  quá  ujerã  todos  dera  de  sy  maoo  testemunho, 
e  hús  mor [r]  era,  outros  foram  de  quá  emprazados,  outros 
presos  por  mamdado  de  sua  alteza  e  outros  todos  foram  por 
mall  cabo,  cousa  que  fjzera  nííca  veo  a  lume,  mas  amtes  danará 
esta  terra  e  despeytarã  ho  pouo  em  tall  manera  que  posera  a 
terra  em  mujta  estrejte[za].  E  porque,  Senhor,  a  terra  vay  ora 
de  bem  em  mylhor  e  está  em  muyta  páz  e  cõcordya  e  hé  gramde 
escala  pera  as  naos  [e]  naujos  de  sua  alteza,  e  asy  pera  os  naujos 
de  Samtomé  e  Ylha  do  Prymçype  e  pera  os  naujos  que  va  do 
Brasyll  e  da  Mj  na  e  todas  partes  de  Gujné,  que  quamdo  aquj 
chegam  perdjdos  e  sem  mãtjmeto  e  gemte  aquj  sam  remedeados 
e  proujdos  de  todo  o  que  lhe  faz  mester,  como  aqueçeo  [a] 
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Afonso  dAlboquerque,  que  ujnha  da  Jmdia  em  a  nao  Samtiago 
e  asy  [a]  Aluaro  Bar[r]eto,  que  veo  em  a  nao  Samta  Marta, 
que  aquj  chegaram  perdjdos  e  foram  proujdos  de  todo  o  que 
lhe  foy  neçesaryo;  a  hua  se  deu  oytêta  e  tamtos  myll  reaes 
pera  seu  forneci  meto  e  a  outra  ouve  bem  çem  peças  descrauos 
pera  daré  á  bomba,  porque  se  hia  ao  fúdo  e  foy  proujda  de  todo 
outro  mãtiméto  com  mujto  amor,  que  todos  temos  ao  serujço 
delRey  noso  Senhor.  E  os  escravos  a  mor  parte  deles  nuca  os 
majs  ouverã  seus  donos  e  ho  dinheyro  cremos  que  noso  pro- 

curador ho  nom  tem  reçybydo.  Pedjmos  a  vosa  merçê  questes 
serujços  e  outros  que  cada  dja  fazemos  a  sua  alteza,  lhe  apre- 
semte  per  nós  quamdo  compryr.  E  asy  ficamos,  leyxamdo  maõs 
de  vosa  merçê  como  cryados  vosos.  /  / 

Espnta  na  Jlha  de  Samtiago,  vymte  çymco  djas  do  mes 
de  outubro,  Joham  Peçanha  espryvam  da  camará  a  fez,  de  myll 
e  qujnhemtos  e  doze. 

(Seguem-se  as  assinaturas  em  fotocópia). 

ATT  — CC,  1-12-23. 
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CARTA  DE  PERDÃO  A  JOÃO  FERNANDES 

(19-5-1513) 

SUMÁRIO  —  Pede  isenção  da  justiça  for  lhe  ser  atribuída  a  morte 
de  uma  sua  escrava,  for  açoites  que  lhe  infligira. 

Dom  Manueli  per  graça  de  Deus  Rey  de  Purtugall  e  dos 
Algaruees  daquem  e  dalém  mar  em  Africa,  Senhor  de  Gui- 
nee,  etc.  Saúde.  Sabede  que  Joham  Fernamdez,  morador  em 
a  Jlha  do  Foguo,  nos  emviou  dizer  per  sua  pitiçaõ,  que  poderja 
ora  auer  huú  ano,  pouco  mais  ou  menos,  que  ele  sobpncãte 
conprara  huã  [e]scraua  per  nome  chamada  Jxarandy,  a  qual 
escraua  era  moura  preta,  a  qual  ouuera  e  conprara  ha  hú  Valéty 
Vaz,  morador  na  Jlha  de  Samtiaguo,  e  despois  de  a  ele  sobpn- 
cante  teer  em  seu  poder  se  emchara  de  boubas  Q)  e  lhe  fugira 
e  andara  fugida  certos  dias,  até  se  vyr  pera  sua  casa;  e  por  lhe 
asy  fugir  ele  sobpncante  [a]  açoutara  per  vya  de  castiguo,  e  de 
hy  a  huú  mes,  pouco  mais  ou  menos,  a  dita  [ejscrava  viera 
a  falecer  de  sua  emfermjdade;  e  que  ora  alguãs  pesoas  da  dita 
villa  ( sic ),  por  serem  seus  jnmjguos  mortaaês  e  per  o  lançarem 
a  perder,  andauá  dizendo  per  toda  a  villa  que  a  dita  [e]scraua 
morrera  dos  ditos  açoutes  e  nam  das  boubas;  e  sem  embarguo 
delle  sobpncante  nó  ser  culpado  na  dita  morte,  se  temja  das 

(')  Também  chamadas  framboesas  ou  framboésias,  doença  tro- 
pical produzida  por  um  espiroqueta,  o  trefonema  fertenue,  caracteri- 
zada por  erupções  papilomatosas  na  pele,  a  que  se  podem  associar  pro- 

cessos ulcerosos  e  até  lesões  ósseas.  É  endémica  nos  países  quentes. 
Foi  transportada  para  a  América  pelos  escravos  africanos.  Pertence  a 
Gabriel  Soares  de  Sousa,  ribatejano,  a  prioridade  da  descrição  da  doença 
na  sua  Noticia  do  Brasil  (1587). 
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nossas  justiças,  per  bem  do  que  dito  hé,  ho  prenderem  e  lhe 
ser  feito  algú  mall.  /  / 

E  emviamdo  nos  pidir  por  mercee  que  lhe  perdoasemos  a 
nosa  justiça,  se  nos  a  ella  por  rezam  da  morte  da  dita  sua  escraua 
em  alguá  maneira  era  theudo  e  obrjgado  a  esto,  sem  embarguo 
de  no  vyr  a  deuasa  da  dita  morte;  e  nós  vemdo  o  que  nos  ele 
asy  dizer  e  pidir  emvioou,  se  asy  hé  como  ele  diz  e  hy  mais 
nõ  há,  visto  huú  parece  com  o  noso  pase,  e  queremdo  lhe  fazer 
graça  e  mercee,  temos  por  bem  e  nos  apraz  de  lhe  perdoarmos 
a  nosa  justiça,  a  que  nos  ele  sobpricante,  por  rezam  da  morte 
da  dita  sua  [ejscraua  era  theudo  e  obrygado,  se  embarguo  de 
nõ  vyr  a  deuasa  da  dita  morte,  cÕ  tamto  que  ele  pagase  oyto 
mill  reaes  pera  [a]  piedade  (2);  e  por  quanto  ele  loguo  pagou 
os  ditos  dinheiros  a  frey  Luis  da  Costa  noso  esmoller,  segundo 
dello  fomos  certo  per  hú  seu  asynado  e  per  outro  de  Marcos 
Esteuez  noso  capellam  e  [ejscnpvam  do  dito  car[r]eguo,  que  os 
sobre  ele  pôs  é  recepta,  vos  madamos  etc.  é  forma.  /  / 

Dada  em  Lixboa,  a  xix  dias  de  mayo,  elRey  ho  mandou 
pelo  Bispo  da  Guarda  é  etc.  e  pelo  Vigairo  de  Tomar  etc. 
Ferna  Roíz  o  fez  ano  de  mjll  e  b°  xiij.  E  asynou  soomete  o 
Vigairo  pelo  Bispo  estar  doente. 

ATT  —  Perdões  e  Legitimações  de  D.  Manuel,  fl.  no.  (N.°  de ortlem:  222). 

NOTA  —  A  doutrina  deste  diploma  é  verdadeiramente  trans- 
cendente para  a  história  da  escravatura  africana  dos  portugueses.  Que 

ela  nada  tinha  de  comum  com  a  escravatura  praticada  pelos  povos 
pagãos  do  Oriente,  de  Roma  ou  da  Grécia,  é  absolutamente  claro.  Mas 
este  documento  prova  iniludivelmente  que  o  senhor  não  tinha  direito 
de  vida  e  de  morte  sobre  o  seu  escravo  e  que,  pelo  contrário,  era  res- 

ponsável perante  a  lei  como  se  se  tratasse  da  morte  de  homem  livre. 

(2)  Monte  Pio,  instituição  que  recebia  os  dinheiros  provenientes 
das  condenações  judiciais  e  os  aplicava  em  obras  pias. 
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O  sr.  Paul  Allard,  aparentemente  tão  enfarinhado  na  história  da 
escravatura,  mas  na  realidade  tão  superficial,  tem  muito  que  aprender, 
para  poder  falar,  com  saber  e  justiça,  deste  espinhoso  e  difícil  problema. 
São  realmente  dignas  de  artista  de  circo  as  piruetas  do  colaborador 
do  Padre  A.  d'Alès  para  livrar  o  dominicano  Bartolomeu  de  las  Casas da  responsabilidade  da  escravatura  do  negro  africano.  Mas...  scripta 
manent!  Cfr.  Dictionnaire  Apologétiqite  de  la  Foi  Catbolique,  Paris, 
191 1,  tom.  I,  s.  v.  Esclavage. 

61 



22 

BULA  «EXIMIE  DEUOTIONIS»  DE  LEÃO  X 

(7-8-1513) 

SUMÁRIO  —  Concede  ao  vigário  da  Igreja  de  Nossa  Senhora  da  Con- 
ceição, da  Ordem  de  Cristo,  que  administre  o  Baptismo 

aos  mouros  e  pretos  chegados  ao  porto  de  Lisboa. 

Leo  episcopus,  seruus  seruorum  Dei,  ad  perpetuam  rei memoriam.  /  / 
Eximie  deuotionis  affectus  quem  carissimus  in  Christo 

filais  noster  Emanuel  Portugalie  et  Algarbiorum  Rex  illustris 
ad  nos  et  Romanam  gent  ecclesiam  et  quo  sedem  apostolicam 
sincero  animo  et  indefessis  obsequiorum  studns  continue  coluit, 
non  indigne  merentur  ut  eius  uotis,  illis  presertim  per  que 
anime  eorum  ad  agnitionem  fidei  uenire  uolentium  per  sacri 
Baptismatis  susceptionem  Deo  lucran  possint,  condignis  favo- 
ribus  anuamus.  Sane  pro  parte  prefati  Emanuelis  Régis  nobis 
nuper  exhibita  petitio  continebat,  quod  licet  ipse  qui  Deo  in 
omnibus  actibus  suis  placere  desiderat,  a  plunbus  annis  citra  in 
visceribus  cordis  sui  magno  desiderio  affectaverit  et  ordinavent 
quod  maun  nign  de  partibus  Guinee,  per  mercatores  seu  alios 
ad  Ciuitatem  Uhxbonensem  adducti,  sacramentum  Baptismi 
susciperent,  ut  exinde  animarum  suarum  salutem  consequi 
possent,  quia  tamem  íd  hactenus  alicui  specialiter  demandatum 
non  fuit,  multoties  euenit  eosdem  mauros  seu  nigros  ante  huius- 
modi  Baptismi  sacramenti  susceptionem  ab  hac  luce  decedere, 
non  sine  eiusdem  Emanuelis  Régis  conscientie  scrupulo  et  turba- 
tione  ac  fidei  christiane  lesione.  /  / 

Verum  si  statueretur  et  ordinaretur  quod  de  cetero  perpe- 
tuis  futuns  temporibus,  modernus  et  pro  tempore  existens  Vica- 
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rius  ecclesie  domus  beate  Marie  Conceptionis  Ulixbonensis, 
Militie  Jhesu  Chnsti,  etiam  si  ín  dieta  ecclesia  fons  Baptismalis 
non  existeret,  sacramentum  baptismi  huiusmodi  eisdé  mauris 
nigris  de  dictis  partibus  ad  dictam  Ciuitatem  adductis,  illud 
suscipere  uolentibus  concedere  eosque  baptizare  possit,  dicti 
Régis  conscientie  quieti  et  ipsorum  maurorum  animaram  saluti 
plunmú  consuleretur.  /  / 

Quare  pro  parte  prefati  Emanuehs  Régis  nobis  fuit  humi- 
liter  supplicatum  ut  de  cetero  perpetuis  futuns  temponbus,  mau- 

ris nigris  cum  ípsi  ín  nambus  et  alijs  fustis  seu  nauigijs  recipi- 
untur,  etiam  antequam  ad  portum  ueniant  et  casus  necessitatis 
seu  mortis  periculum  ímmineat,  per  patronos  seu  magistros 
nauium  seu  fustarum,  cum  vero  ad  portum  et  Ciuitatem  Ulix- 
bonensem  applicuerint  et  in  potestate  quorumeunque  etiam 
vicanoram  fuennt,  modernus  et  pro  tempore  existens  Vicanus 
dicte  ecclecie  tantum  et  non  alius,  sacramentum  baptismi  huius- 

modi eis  dare  et  eos  baptizare  et  ad  effectum  huiusmodi 
dumtaxat  fontem  baptismalem  in  dieta  tenere  possit  statuere  et 
ordinare  aliasque  in  premissis  oportune  prouidere  de  benignitate 
apostólica  dignaremur.  /  / 

Nos  igitur  qui  cuntorum  animaram  salutem  nostris  preser- 
tim  temponbus  suppremis  desideramus  affectibus,  huiusmodi 
supplicationibus  inclinati  quod  de  cetero  perpetuis  futuris  tem- 

ponbus eisdem  mauris  nigris  cum  in  nauibus  et  alns  seu  naui- 
gijs  recipiuntur  etiam  antequam  ad  portum  ueniant  et  casus 
necessitatis  seu  mortis  penculum  immineat,  per  patronos  aut 
magistros  nauium  seu  fustarum  huiusmodi,  cum  vero  portum 
et  Ciuitatem  Ulizbonensem  applicuerint  et  in  quorumeunque 
etiam  vicariorum  protestate  fuennt.  per  modernum  et  pro  tem- 

pore existentem  Vicarium  dicte  ecclesie  tantum  et  non  alios, 
sacramentum  baptismi  huiusmodi  concedi  ipsique  baptizari  et 
ad  effectum  huiusmodi  dumtaxat  fontem  baptismalem  in  dieta 
ecclesia  tenere  libere  et  licite  possit,  cuiusuis  licentia  super  hoc 
minime  requisita,  auctoritate  apostólica  tenore  presentium  per- 
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petuo  statuimus  et  ordinamus,  distnctius  ínhibentes  etiam  sub 
excõmunicationis  late  sententie  pena,  quibusuis  personis  cuius- 
cumque  dignitatis,  status,  gradus,  ordinis,  conditionis,  exis- 
tentibus,  ne  Vicarium  predictum  super  hijs  impedire  presu- mant.  /  / 

Et  nichilominus  Venerabilibus  fratibus  nostris  Archiepis- 
copo  Neapolitanensi  et  Episcopo  Zafiensi  ac  dilecto  filio  Vicario 
Vicariatus  de  Thomar  nullius  diocesis,  per  apostólica  scripta 
mandamus,  quatenus  ípsi  uel  duo  aut  unus  eorum,  per  se  uel 
alium  seu  alios  eidem  uicario  ecclesie  in  premissis  efficacis 
defensionis  assistentes  presidio  faciant,  auctoritate  nostra  moder- 
num  et  pro  tempore  existentem  dicte  ecclesie  Vicarium  stato  et 
ordinatione  ac  inhibitione  predictis  pacifice  frui  et  guadere,  non 
permittentes  eum  quoscunque  desuper  indebite  molestan  aut 
perturbari,  contradictores  per  censuram  ecclesiasticam  appella- 
tione  postposita  compescendo.  /  / 

Non  obstantibus  apostolicis  ac  in  provincialibus  et  Sinoda- 
libus  Concilijs  edictis  generalibus,  uel  specialibus  constitutio- 
nibus  et  ordinationibus  contrarijs  quibuscumque,  aut  si  aliquibus 
communiter  uel  divisim  ab  eadem  sit  sede  indultum,  quod  ínter- 
dici,  suspendi  uel  excommunicari  non  possint,  per  litteras  apostó- 

licas, non  facientes  plenam  et  expressam  ac  de  verbo  ad  verbum 
de  indulto  huiusmodi  mentionem.  Nulli  ergo  omnino  hominum 
liceat  hanc  paginam  nostri  statuti,  ordinationis,  inhibitionis  et 
mandati  infringere  uel  ei  ausu  temerário  contraire.  Si  quis 
autem  hoc  attemptare  presumpserit,  indignationem  omnipo- 
tentis  Dei  ac  beatorum  Petri  et  Pauli  Apostolorum  eius  se 
nouent  íncursurú  /  / 

Datú  Rome,  apud  Sanctum  Petrú,  Anno  Incarnationis 
dominice  Millesimo  quingentesimo  tertio  decimo,  septimo  Idus 
Augusti,  Pontificatus  nostri  Anno  Primo. 

Phi.  de  Senis.  / 
ATT  —  Bulas  —  29-20. 
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Ribeira  Grande  —  Pelourinho  em  mármore  Hós 
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ALVARÁ  DE  MERCÊ  A  PEDRO  CORREIA 

(10-10-1513) 

SUMÁRIO  —  Manda  que  o  corregedor  da  Ribeira  Grande  não  obrigue 
os  moradores  da  capitania  de  Pêro  Correia  ( Alcatrazes ) 
a  deslocar-se  ali,  mas  que  vá  ele  lá  fazer-lhes  justiça. 

Dom  Joham,  et.  A  quamtos  esta  mjnha  carta  virem  faço 
saber  que  por  parte  de  Pero  Cor[r]ea,  do  meu  comselho  e 
veador  da  fazemda  da  Rainha  mjnha  sobre  todas  muito  amada 
e  prezada  molher,  me  foy  apresemtado  húú  aluará  delRey  meu 
senhor  e  padre,  que  samta  glorja  aja,  pasado  pella  chançellaria, 
de  que  ho  trelado  de  verbo  a  verbo  hé  o  seguymte.  /  / 

Nós  elRey  fazemos  saber  a  vós  noso  cor[r]egedor  na  Jlha 
de  Samtiaguo  do  Cabo  Verde,  que  Pero  Cor[r]ea,  do  noso 
comselho,  se  nos  agrauou,  dizemdo  que  vós  faziéés  voso  asemto 
comtinuadamente  na  Ribeira  Gramde,  estamdo  nela  conheçiêes 
dos  feitos  e  cousas  de  sua  capitanja,  no  que  hos  moradores  que 
nela  vivia  reçebiã  muita  opresam,  pellos  fazerdes  hyr  fora  de 
suas  casas  e  fazemdas  hà  dita  parte  da  Ribeira  Gramde,  por 
qualquer  cousa  que  hera  acusados  ou  demãdados.  /  / 

Pedimdonos  que  lhe  desemos  a  jso  allgua  provisam,  de 
maneira  que  hos  ditos  moradores  não  tiuesem  reza  de  se  agra- 

var. E  porque  nós  avemos  por  bem  de  ho  asy  não  fazerdes,  vos 
mãdamos  que  quãdo  em  alguã  cousa  da  jurdiçam  da  dita  sua 
capitanja  qujeserdes  étemder  per  bem  de  justiça,  vades  a  ella 
fazer  comyção  em  pesoa  e  nela  estes  emquamto  virdes  que 
hé  neçesarjo  e  noso  serujço  e  bem  de  justiça  comprjr.  E  doutra 
maneira  não  conheceres  de  nenhuã  cousa  que  hà  dita  parte  da 
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capitania  c  moradores  delia  tocar,  porque  asy  ho  avemos  por 
bem.  E  vós  asy  ho  compry  sem  outro  ébarguo  que  a  ello 
ponliaéés.  /  / 

Feyto  em  Lixboa,  a  x  dias  doutubro,  Gaspar  Rojz  o  fez, 
de  mjll  e  brxnj. 

Pedimdome  o  dito  Pero  Cor[r]ea  que  por  lhe  fazer  mercê 
lhe  comfirmase  o  dito  aluará  em  carta,  e  porque  me  dello  praz 
lho  comfirmo  e  ey  por  comfirmado,  asy  e  da  maneira  que  se 
nele  comtem,  per  vertude  desta  carta,  que  lhe  mandey  pasar. 
Pella  quall  mádo  ao  cor[r]egedor  da  dita  Jlha  que  hora  hé  e  ao 
diamte  for  e  a  quaêesquer  outras  justiças  a  que  pertemçer,  que 
ha  cumpra  e  guardem  e  façam  jmteyramentc  cõprjr  e  guardar, 
sem  njso  lhe  ser  posto  duujda  nem  ébarguo  alguú,  porque  asy 
hé  mjnha  merçê.  E  o  dito  aluará  se  rompeo  ao  asynar  desta, 
que  por  firmeza  dello  lha  mãdey  dar,  per  my  asynada  e  ase- 
la  [da]  cõ  ho  meu  selo  pemdemte.  /  / 

Manuel  de  Pomte  o  fez  em  Évora,  aos  biij0  dias  do  mês 
de  Junho  ( sic )  do  anno  do  naçimeto  de  noso  Senhor  Jhcsíííí 
Christo  de  mjll  e  bcxxxbj. 

ATT  —  Chancelaria  de  D.  João  III,  liv.  21,  fl.  151  v. 
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LEGISLAÇÃO  DA  ESCRAVATURA  NA  GUINÉ 

(24-3- 1514) 

SUMÁRIO  —  Como  se  podem  engeitar  os  escravos  e  bestas,  por  se 
acharem  doentes  ou  mancos  de  doença. 

Qualquer  pessoa  que  comprar,  ou  por  qualquer  outro  modo 
ouuer  escrauo  de  Guinee,  da  maõ  daquelle  que  o  trouxe  de 
Guinee,  ou  do  trautador  que  o  dito  trato  de  Guinee  teuer,  ou 
de  mercador  que  os  ditos  escrauos,  ou  parte  delles  compra  pera 
reuender,  e  quiser  prouar  como  ao  tempo  que  lhe  foi  entregue 
era  doente,  ou  manco  da  doença,  ou  manqueira,  que  ao  tempo 
que  o  engeita  teuer,  poderá  engeitar  o  dito  escrauo  de  Guinee, 
e  demandar  o  que  lhe  assi  entregou,  que  tome  o  dito  escrauo, 
e  lhe  torne  o  que  lhe  por  elle  deu;  com  tanto  que  o  cite,  e 
demande  dentro  de  huú  mes  do  dia  que  lhe  foi  entregue. 
E  isso  mesmo  se  o  dito  escrauo  morrer  da  dita  infermidade, 
que  lhe  torne  o  que  lhe  por  elle  deu,  porque  nam  o  citando 
dentro  do  dito  mes,  nom  o  poderá  ja  mais  por  elle  citar,  nem 
demandar,  pera  o  poder  engeitar  e  desfazer  o  contracto,  nem 
pera  pedir  que  lhe  torne  o  que  mais  deu  polo  dito  escrauo,  do 
que  valia,  por  razam  das  ditas  infermidades,  ou  defectos  ao 
tempo  do  contracto.  /  / 

E  isto  auerá  lugar,  quando  a  parte,  de  que  assi  o  ouue, 
csteuer  no  Luguar  onde  está  o  mesmo  que  lho  vendeo,  ou  por 
outro  qualquer  modo  trespassou;  porque  nam  estando  no  dito 
Luguar,  se  o  dito  comprador  protestar  ao  Juiz  do  dito  Luguar, 
c  mostrar  o  dito  escrauo  a  dous  Fisicos,  que  diguam  que  he 
manco,  ou  doente  da  infermidade,  ou  manqueira  que  tinha 
ao  tempo  que  lhe  foi  entregue,  em  tal  caso  poderá  citar  a  parte 
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dentro  doutro  mes,  e  assi  dentro  de  dous  meses  contados  do 
dia  da  entregua.  E  esto  estando  a  dita  parte,  que  assi  vendeo  ou 
trespassou,  no  Reyno;  porque  sendo  fora  do  Reyno,  terá  luguar 
(tendo  feita  a  dita  protestaçam  e  deligencia  como  dito  he) 
pera  o  citar,  do  dia  que  cheguar  ao  Reyno  a  huú  mes. 

1  E  o  que  dito  he  nos  escrauos  de  Guinee  aja  luguar  nas 
compras,  e  vendas,  e  trocas,  escaimbos  de  todas  as  bestas, que 
por  quaesquer  pessoas  forem  compradas,  vendidas,  trocadas,  e 
escaimbadas,  que  se  quiserem  engeitar  por  manqueira,  ou 
doença. 

2  E  quanto  a  outros  escrauos  assi  de  Guinee,  que  outras 
pessoas  venderem,  como  quaesquer  outros  escrauos,  e  assi  a 
outros  vicios  que  nas  bestas,  e  nos  escrauos,  por  quem  quer 
que  foram  vendidos,  trocados,  ou  escaimbados,  se  acharem, 
que  nom  seja  doença  ou  manqueira,  nom  auerá  luguar  a  dis- 
posiçam  desta  Ley,  mas  guardar-se-ha  o  que  por  dereito  for achado. 

ORDENAÇÕES  DO  SENHOR  D.  MANUEL,  Liv.  IV,  Título 
XVI. 

NOTA — A  edição  de  João  Pedro  Bonhomini,  de  1514,  consi- 
derada por  alguns  bibliófilos  a  segunda  (teria  havido  outra  de  1512 

ou  1513),  por  João  de  Kempis,  ou,  segundo  outros,  (como  João  Pedro 
Ribeiro)  a  primeira,  foi  seguida  da  reimpressão,  profundamente  revista 
e  correcta,  de  1521,  por  Jacob  Cromberger.  Damos  ao  extracto  aqui 
estampado  a  data  da  edição  do  livro  IV. 
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BAPTISMO  DOS  ESCRAVOS  DA  GUINÉ 

(24-3-1 5 14) 

SUMÁRIO  —  Manda  el-Rei  que  os  senhores  dos  escravos  e  escravas 
provenientes  da  Guiné,  sejam  baptizados  dentro  dos 
seis  meses  em  que  entrarem  de  posse  deles  —  Tendo 
mais  de  dez  anos.  só  poderão  ser  baptizados  com  seu 
próprio  e  expresso  consentimento. 

Mandamos  que  qualquer  pessoa,  de  qualquer  estado  e  con- 
diçam  que  seja,  que  escrauos  ou  escrauas  da  Guinee  teuerem, 
os  façam  baptizar,  e  fazer  christaõs  atee  seis  meses,  sob  pena 
de  os  perderem,  os  quaes  queremos  que  sejam  pera  quem 
os  demandar;  os  quaes  seis  meses  se  começaram  do  dia  que 
os  ditos  escrauos  ouuerem,  e  forem  em  posse  delles;  e  se  alguús 
dos  ditos  escrauos,  que  passem  de  idade  de  dez  annos  se  nom 
quiserem  tornar  christaõs  sendo  por  seus  senhores  requeridos, 
façam-no  entam  saber  seus  senhores  aos  Priores,  ou  Curas  das 
Igrejas,  em  cujas  Freguesias  viuerem,  perante  os  quaes  faram 
hir  os  ditos  escrauos,  e  se  elles,  sendo  poios  ditos  Priores  e 
Curas  amoestados,  e  requeridos  por  seus  senhores  perante  tes- 

temunhas, nom  quiserem  seer  baptizados,  nom  encorreram 
os  senhores  dos  ditos  escrauos  em  a  dita  pena.  E  sendo  os  ditos 
escrauos  em  hidade  de  dez  annos,  ou  de  menos  hidade,  entam 
em  toda  maneira  os  façam  baptizar  atee  huú  mes  do  dia  que 
os  ditos  escrauos  ouuerem,  e  forem  em  posse  delles;  por  quanto 
nestes  da  dita  hidade  nom  he  necessário  esperar  por  seu  con- 
sentimento. 

E  quanto  he  aas  crianças,  que  em  nossos  Reynos  e 
Senhorios  nacerem  das  escrauas,  que  das  ditas  partes  de  Gui- 
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os  façam  baptizar  aos  tempos  que  os  filhos  dos  christaõs  e  chris- 
nec  vierem,  mandamos  que  os  seus  senhores  sob  as  ditas  penas 
taás  se  deuem,  e  custumam  baptizar. 

ORDENAÇÕES  DO  SENHOR  D.  MANUEL,  Liv.  IV.  Título 
XCIX. 
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26 

LEGISLAÇÃO  DO  COMÉRCIO  DA  GUINÉ 

(24-3-1514) 

SUMÁRIO  —  Que  pessoa  algúa  nom  tenha  conchas  coriis,  contas  far- 
das, nem  outras  pertencentes  ao  trauto  da  Mina,  nem 

traute  nellas,  nem  tragua  da  índia  as  cousas  que  sam 
defesas  que  se  nom  possam  trazer,  nas  Ordenações  que 
peia  a  índia,  temos  feitas,  e  as  penas  que  aueram  os 
que  o  contrairo  fezerem,  e  das  cousas  que  sam  defesas 
que  se  nom  leuem  aas  Ilhas  do  Cabo  Verde,  e  do  Fogo. 

Defendemos  que  toda  pessoa  de  qualquer  qualidade,  e 
condiçam  que  seja,  assi  estrangeiro,  como  natural,  nom  seja 
tam  ousado,  que  tenha,  ou  possua,  ou  traute  nestes  nossos 
Reynos  ou  de  fora  pera  elles,  ou  delles  pera  fora.  conchas 
coriis,  conchas  pardas,  ou  das  outras,  que  na  Mina  valem,  ou 
ao  diante  valerem,  que  de  Guinee  vem,  ou  lambeis,  sob  pena 
de  seer  pubricamente  açoutado,  se  for  pessoa  em  que  caiba 

pena  d'açoutes,  e  mais  perder  per  esse  mesmo  feito  pera  nós 
toda  sua  fazenda.  E  sendo  pessoa  em  que  nom  caiba  a  dita 

pena  d'açoutes,  será  degradado  por  cinco  annos  com  huú  pre- 
guatn  na  Audiência  pera  a  Ilha  de  Sam  Thome,  ou  Santa 
Ilena,  e  mais  perderam  isso  mesmo  pera  nós  per  esse  mesmo 
feito  toda  sua  fazenda;  e  esto,  sendo  nello  compreendidos,  ou 
sendo-lhe  prouado  per  legitimas  prouas;  a  qual  pena  se  dará 
assi  aos  que  meterem  as  ditas  cousas,  ou  cada  hua  delias  de  fóra 
de  nossos  Reynos,  ou  as  nestes  Reynos  teuerem,  ou  possuírem, 
ou  nellas  trautarem  daqui  em  diante. 

1  Item  ninhúa  pessoa  nom  trazerá  da  índia  ninhúa  das 
cousas,  que  por  nós  sam  defesas,  que  se  de  laa  nom  traguam, 
nas  Ordenações  e  Regimento  que  pera  a  índia  temos  feito, 
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o  qual  mandamos,  que  acerca  do  nom  trazer  das  ditas  cousas, 
como  de  todo  o  nelle  contheudo,  se  cumpra  e  guarde  sob  as 
penas  nelle  contheudas,  posto  que  nestas  Ordenações  nom  seja 
encorporado. 

2  Outro  si  todos  os  descaminhados,  que  se  daqui  a  diante 
tomarem,  assi  de  Guinee,  como  das  índias,  assi  os  que  tomarem 
as  guardas,  como  requeredores,  ou  outras  quaesquer  pessoas, 
nessa  ora  que  forem  achados,  e  tomados,  seram  leuados  perante 
o  Juiz  de  Guinee  e  índias,  e  assim  leuaram  as  pessoas,  em  cuja 

maõ  as  acharem,  quando  as  acharem  em  poder  d 'alguém,  o 
qual  Juiz  com  huú  Escnuam  d'ante  elle  fará  auto  com  decla- 
raçam  da  enformaçam,  que  ouuer  per  juramento  dos  que  o 
dito  descaminhado  lhe  trouuerem,  pera  se  proceder  como  per 
Direito  o  deue  fazer,  e  pera  as  partes  a  que  esto  tocar  saberem 
como  passa,  e  serem  ouuidos,  quando  pertenderem  de  teer 
dereito  algúu.  E  isso  mesmo  mandará  viir  perante  si  o  Rece- 

bedor das  taees  cousas,  e  Escnuam  de  sua  recepta,  pera  o  que 
for  sem  duuida  se  receptar  sobre  elle,  e  o  duuidoso  se  depo- 

sitar, e  se  poer  todo  a  bom  recado,  como  comprir  a  nosso  ser- 
uiço,  e  a  bem  das  partes  a  que  tocar. 

3  Item  mandamos,  que  dos  descaminhados  que  sem  duuida 
esteuerem,  o  dito  Juiz  faça  loguo  entregar  perante  si  aos  que 
taees  descaminhados  tro[u]uerem  o  terço,  e  assi  o  outro  que 
se  loguo  nom  poder  determinar,  tanto  que  forem  julguados  por 
perdidos.  Porem  o  que  for  achado  e  tomado  pelas  guardas,  a 
estes  se  dará  ametade  como  ja  temos  mandado  per  nosso  Regi- 
mento. 

4  E  defendemos  que  pessoa  algua  de  qualquer  sorte,  e 
qualidade,  seja  tam  ousado,  que  leue,  nem  mande  daqui  adiante 
de  ninhúa  parte  de  nossos  Reynos,  nem  de  fora  delles,  aas  Ilhas 
do  Cabo  Verde  e  do  Fogo  ferros  da  feiçam  que  os  negros  os 
querem  em  Guinee,  e  porque  muitos  fazem,  de  que  podem 
fazer  e  fazem  nas  ditas  partes  ferros  d'azagaias,  e  outras  armas 
c  ferramentas;  nem  os  faça  nestes  Reynos,  nem  vaa  fazer  tora 
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delles,  nem  mande  fazer,  sob  pena  de  pelo  mesmo  caso  perder 
toda  sua  fazenda,  amecade  pera  nossa  Camara,  e  a  outra  pera 
quem  o  acusar,  e  mais  seer  preso  e  degradado  pera  a  Ilha  de 
Sam  Thome  por  cinco  annos.  /  / 

E  isso  mesmo  defendemos,  que  daqui  em  diante  pessoa 
algúa  nom  leue,  nem  mande  de  ninhúa  parte  de  nossos  Reynos, 
nem  de  fora  delles,  aas  ditas  Ilhas  do  Cabo  Verde  e  do  Foguo, 
manilhas  de  latam,  e  de  estanho,  e  laquecas  de  toda  sorte, 
matamúgo  Ç),  panos  da  índia,  capas  de  Chaul,  brocadilhos 
de  Frandes,  camisões  de  seda,  ou  de  coores  da  feiçam  que  os 
trazem  os  negros,  panos  vermelhos  e  amarelos,  que  se  costu- 

mam leuar  a  Guinee,  sob  pena  de  se  perderem  em  tresdobro, 
ametade  pera  nossa  Camara,  e  a  outra  metade  pera  quem  o 
acusar.  E  sendo  morador  nas  ditas  Ilhas,  e  encorrendo  na  dita 
pena,  será  delias  degradado  por  dous  annos,  aalem  da  pena 
do  perdimento  das  ditas  mercadorias,  como  dito  he;  e  os  que 
laa  nom  forem  moradores  seram  degradados  por  outros  dous 
annos  pera  cada  huú  dos  Coutos  destes  Reynos. 

ORDENAÇÕES  DO  SENHOR  D.  MANUEL,  Lív.  IV,  Título 
CXIII 

(*)  Ou  matamingo,  termo  africano  para  significar  avelórios  ou contas  miúdas  de  vidro. 
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27 

BULA  «DUM  FIDEI  CONSTANTIAM»  DE  LEÃO  X 

(7-6- 15 14) 

SUMÁRIO  —  Todas  as  igrejas  e  benefícios  eclesiásticos  são  reservados 
aos  reis  de  Portugal,  desde  os  cabos  Bojador  e  Não  até 
aos  índios,  bem  como  em  quaisquer  terras  africanas  con- 

quistadas ou  a  conquistar  aos  infiéis,  ficando  sujeitas  à 
jurisdição  canónica  do  Vigário  de  Santa  Maria  de  Tomar. 

Leo  Episcopus,  seruus  seruorum  Dei.  Ad  perpetuam  rei memoriam.  /  / 
Chanssimo  in  Chnsto  filio  Emmanueli,  Portugallie  et  Al- 

garbiorum  Regi  illustri.  Salutem  et  Apostolicam  Benedictio- nem.  /  / 

Dum  fidei  constantiam,  eximieque  devotionis  affectum, 
quibus  in  nostro,  et  Apostolice  Sedis  conspectu  clare  dignosce- 
ris,  diligenti  consideratione  pensamus;  ília  tibi  libenter  concedi- 
mus,  per  que  tue  serenitati  honor  accrescat,  et  ad  preclare 
memorie  predecessores  tuos,  Portugallie  et  Algarbiorum  Reges, 
per  se  inchoatam  et  per  te  felicitei-  continuatam  infidelium 
expugnationem,  ac  ecclesiarum,  ad  Diuini  nominis  gloriam, 
fundationem  constantior  efficiaris.  /  / 

Sane  nobis  nuper  pro  parte  tua,  per  dilectum  filium  Joan- 
nem  de  Faria,  militem  Militie  Jesu  Christi,  oratorem  tuum  ad 
nos  et  Sedem  predictam,  pro  prestanda  obedientia  destinatum, 
cxhibita  petitio  continebat,  quod  alias  postquam  dicti  prede- 

cessores tui  plures  províncias,  terras,  civitates  et  loca,  in  ultra- 
marmis  partibus  per  infideles  occupata,  pro  exaltatione  Catholice 
fidei  sue  ditioni  subjugauerant,  nonnulli  Romani  Pontífices, 
predecessores  nostn,  omnes  et  singulas  ecclesias  in  locis  et  terns, 

74 



a  promontonjs  sive  capitibus  de  Bojador  et  de  Nam  usque  ad 
Indos,  partium  ultramarinarum,  ab  eisdem  infidelibus  recupe- 
ratas,  dumtaxac  edificandas,  ac  construendas,  ac  omnem  juris- 
dictionem  spiritualem  earundem  ecclesiarum  edificandarum 
Militie  Jesu  Christi  regni  tui  concesserunt,  ec  applicarunt,  ac 
uoluerunc,  quod  ex  tunc  in  ancea  prior  major  dicte  Militie, 
nunc  vicanus  de  Thomar  nuncupatus  pro  tempore  existens, 
jurisdictionem  spiricualem  in  eisdem  ecclesijs  edificandis  habe- 
ret,  prout  in  ípsorum  predecessorum  nostrorum  littens  desuper 
confectis  plenius  continetur.  /  / 

Cum  autem,  sicut  eadem  petitio  subjungebac,  tu,  ut  bónus 
atque  intrepidus  Redemptons  nostn  Jesu  Christi  athleta,  pro 
ejusdem  fidei  Catholice  exaltatione,  circa  recuperationem  alia- 
rum  terrarum  et  prouinciarum,  que  per  crucis  Christi  mímicos 
occupantur,  non  absque  grandi  impensa,  nullis  parcendo  labo- 
nbus,  semper  intendas,  et  Domino  concedente,  propensius  ín- 
tendere  proponas,  si  omnes  et  singule  ecclesie  in  quibuscumque 
Afnce,  et  alijs  prouincijs,  terns  et  locis  ultramannis,  etiam  in 
ciuitate  et  regno  Marrochitarum,  et  alijs  quibuscumque,  ab  eis- 

dem infidehbus  per  te  recuperatis,  et  acquisitis,  erecte  seu 
edihcate,  et  etiam  in  íllis,  ac  recuperandis  et  acquirendis,  in 
posterum  engende  seu  edificande,  eidem  Militie,  juxta  tenorem 
htterarum  predictarum,  subjiciantur;  quodque  de  cetere  perpe- 
tuis  futuris  temporibus  prefatus  vicarius  in  eisdem  erectis  et 
engendis  ecclesijs,  ac  provincijs,  et  terns  recuperatis  et  recupe- 

randis hujusmodi  omnimodam  junsdictionem  eccleciasticam  et 
spintualem  exercere  possit  et  debeat,  ipseque  ecclesie  eidem 
Militie  applicate  esse  censeantur;  ac  tibi  et  successoribus  tuis, 
Portugalhe  et  Algarbiorum  Regibus,  qui  pro  tempore  fuerint, 
jus  patronatus,  et  presentandi  personas  idóneas  ad  quecumque 
ecclesias,  et  beneficia  ecclesiastica  cujuscumque  qualitatis  fue- 

rint, in  terris  et  prouincijs  hujusmodi  a  dictis  infidelibus,  per  te 
dumtaxat  a  biennio  citra  recuperatis,  et  acquisitis,  erecta  seu 
cdificata,  et  etiam  in  íllis,  ac  recuperandis  et  acquirendis  in 
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posterum  canonice  engenda,  quotics  ília  ex  tunc  perpetuis  futu- 
ris  temporibus  uacare  contigent,  seruetur  et  concedatur.  /'/ 

Nos,  uotis  tuis  in  hac  parte  fauorabiliter  annuentes,  tuisque 
supplicationibus  inclinati,  omnes  et  singulas  ecclesias  in  quibus- 
cumque  Africe,  et  ahjs  provincijs,  terns  et  locis  ultramannis, 
etiam  in  civitate  et  regno  Marrochitarum,  et  alijs  quibuscumque 
ab  eisdem  infidelibus  per  te  dumtaxat  a  biennio  citra  recuperatis 
et  acquisitis,  erectas  seu  edificatas,  et  etiam  in  ilhs,  ac  in  pos- 

terum recuperandis  et  acquirendis,  engendas  et  construendas, 
eidem  Militie,  auctoritate  Apostólica  subjicimus  tenore  presen- 
tium;  ac  quod  de  cetero  in  perpetuum  prefatus  uicanus  de  Tho- 
mar,  in  eisdem  erectis  et  erigendis  ecclesijs,  ac  prouincijs,  terns 
et  locis  recuperatis  et  recuperandis,  ac  acquirendis  hujusmodi, 
omnimodam  jurisdictionem  ecclesiasticam  et  spiritualem  exer- 
cere  possit,  et  debeat,  ípseque  ecclesie  eidem  Militie  applicate 
sint,  et  esse  censeantur,  juxta  tenorem  litterarum  predecesso- 
rum  hujusmodi  eisdem,  auctontate  et  tenore  statuimus,  et  ordi- 
namus;  et  nihilominus  tibi  et  successonbus  tuis,  Portugallie  et 
Algarbiorum  Regibus,  pro  tempore  existentibus,  jus  patronatus. 
et  presentandi  personas  idóneas  ad  quecumque  ecclesias  et  bene- 

ficia ecclesiastica,  cujuscumque  ecclesias  et  beneficia  ecclesias- 
tica,  cujuscumque  qualitatis  fuerint,  in  eisdem  provincijs,  terns 
et  locis,  ut  prefertur,  ab  eisdem  infidelibus  a  biennio  citra  acqui- 

sitis et  recuperatis  erecta,  et  etiam  in  íllis,  ac  acquirendis  et 
recuperandis  in  posterum  engenda,  quoties  ília  uacare  conti- 
gerit,  auctoritate  et  tenore  premissis,  reseruamus,  atque  conce- dimus.  /  / 

Quocirca,  uenerabilibus  fratnbus  nostns  Uísensi  et  Egita- 
niensi  Episcopis,  ac  dilecto  filio  Officiali  Ulixbonensi  per  Apos- 

tólica scnpta  mandamus,  quatenus  ipsi,  uel  duo,  aut  unus 
eorum  per  se,  uel  alium,  seu  alios  Magestati  tue  et  tuis  succes- 

sonbus prefatis,  in  premissis  efficacis  defensionis,  presidio  assis- 
tentes faciant,  auctontate  nostra,  te  et  successores  prefatos, 

subjectionc,  statuto  et  ordinatione,  necnon  reservatione  et  con- 



cessione  predictis  pacifice  frui,  et  gaudere;  non  permictentes  te 
ec  successores  tuos  prefatos,  seu  uestrum  aliquem,  per  quoscum- 
que  desuper  quomodohbec  indebite  molestan,  perturban,  aut 
inquietari;  contradictores  per  censuram  eccleciasticam,  appella- 
tione  postposita,  compescendo.  /  / 

Non  obstantibus  conscitucionibus  et  ordinationibus  Aposto- 
licis,  necnon  quibuscumque  unionibus,  annexionibus  et  incor- 
porationibus  de  quibusuis  ecclesijs,  etiam  cathedralibus  et  me- 
tropolitanis,  et  locis  in  eisdem  partibus  infidelium,  etiam  in 
dictis  Marrochitarum  regno  et  civitate,  et  alijs  quibuscumque 
consistentibus,  quibusuis  ecclesijs,  etiam  cathedralibus  et  metro- 
politanis,  monastenjs,  et  íllorum  mensis,  ac  personis  cujuscum- 
que  qualitatis,  status,  gradus,  ordinis  uel  conditionis  existen- 
tibus,  ac  cathedralium,  etiam  metropohtanarum,  Ecclesiarum 
earundem  prouisionibus  eisdem  personis,  etiam  per  quoscumque 
Romanos  Pontífices  predecessores  nostros,  ac  nos  et  sedem  ean- 
dem  etiam  ad  instantiam  Regum,  reginarum,  ducum,  pnn- 
cipum  et  prelatorum  ecclesiasticorum,  ac  etiam  S.  R.  E.  Cardi- 

nales, et  ex  quibusuis  causis,  etiam  ratione  obsequiorum  nobis, 
et  Romane  Ecclesie,  ac  Sedi  prefate,  etiam  pro  fide  Cathohca 
impensorum,  perpetuo  uel  ad  tempus,  et  sub  quibusuis  uerbo- 
rum  formis,  absque  expresso  consensu  tuo,  hactenus  factis  et 
concessis,  confirmam  et  innouatis,  ac  in  posterum  faciendis  et 
concedendis,  que  omnia  et  singula,  etiamsi  de  nominibus,  cog- 
nominibus,  dignitatibus  et  titulis  ecclesiarum  etpersonarum,  qui- 
bus  et  causis, propter  quas  illa  concessa  sint  uel  fuerunt,  mentio 
specialis,  specifica  et  expressa,  ac  de  uerbo  ad  uerbum,  nonautem 
per  generales  clausulas  íd  importantes,  habenda  aut  aliqua  alia 
exquisita  forma  seruanda  foret,  eorum  tenores  presentibus  pro 
sufficienter  expressis  habentes,  íllorum  omnium  uim  et  effectum 
omnino  suspendimus  et  suspensa  esse  decernimus,  íllisque  spe- 
cialiter  et  expresse  derogamus,  ceterisque  contranjs  quibuscum- 

que, aut  si  ahquibus  communiter  uel  diuisim  ab  eadem  sit  Sede 
indukum,  quod  interdici,  suspendi,  uel  excommunican  non  pos- 
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sint  per  litteras  Apostólicas,  non  facientes  plenam  et  expressam, 
ac  de  uerbo  ad  uerbum,  de  indulto  hujusmodi  mentionem.  /  / 

Nulli  ergo  omnino  hominum  liceat  hanc  paginam  nostre 
subjectionis,  statuti,  ordinationis,  reseruationis,  concessionis, 
mandati,  suspensionis,  decreti  et  derogationis  infnngere,  uel  ei 
ausu  temerário  contraire.  Siquis  autem  hoc  attentare  presum- 
psent,  indignationem  Omnipotentis  Dei,  ac  Beatorum  Petri  et 
Pauli,  Apostolorum  ejus,  se  nouent  incursurum.  // 

Datum  Rome  apud  Sanctum  Petrum,  anno  Incarnationis 
Dominice  millesimo  quingentesimo  cjuartodecimo,  septimo  idus 
Junij,  Pontificatus  nostn  anno  secundo.  /  / 

F.  Armelinus. 

ATT  —  Bulas,  5-4  c  21-13. 
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28 

LEGISLAÇÃO  MANUELINA  SOBRE  O  TRATO 

(28-6-1514) 

SUMÁRIO  —  Regulamentação  do  trato  da  Guiné  e  outras  terras  da 
costa  africana  — ■  Pesadas  penalidades  a  aplicar  a  quem 
a  ele  fosse  sem  licença  régia  ou  contra  o  regimento. 

Por  quanto  as  ordenaçoens  &  levs  q  ate  qui  som  feytas 
sobre  as  cousas  dos  trautos  &  resgates  da  nossa  çidade  de  sam 
Jorge  da  Mina  &  trautos  de  Guinee:  nom  anda  em  tal  ordem 
nem  em  tal  declaraçam  como  deué:  &  conue  por  nosso  seruiço: 
&  sostimento  &  melhor  cõseruaçam  dos  ditos  trautos:  dos  quaes 
aalem  de  nosso  particular  seruiço:  a  que  tehudo  somos  prouer 
ísso  mesmo  resulta  &í  se  trauta  de  gráde  proueito  comú  muy 
vniuersal  a  todos  nossos  reynos  &  senhorios  deles:  &  maior- 
méte  esguardãdo  as  muytas  excomunhoées  é  q  muytos  encorré. 
E  como  outro  si  polas  leys  q  ate  ora  sam  feitas  nom  forã  con- 
sirados  nê  providos  muytos  casos  que  cada  dia  aconteçem:  & 
amiúde  vem  em  contenda  &  duuida:  pera  que  he  neçessayro 
pela  boa  gouernãça  darse  ley  sobre  todo  q  ajam  de  guardar  & 
seguir:  vistas  outro  si  &  examinadas  as  ordenações  q  açerca 
dos  ditos  trautos  da  Mina:  &  resgates  de  Guinee  forã  feitas  por 
el  rey  dom  Afonso  meo  tio:  &po  rei  rey  dom  Joã  meu  primo 
que  santa  gloria  ajam:  querendo  açerca  de  todo  prouer:  deter- 

minamos: &  fazemos  ley  no  modo  que  se  adiante  segue. 
Defendemos  &  mandamos  &  poemos  por  ley  q  pesoa 

algiía  d'  qualqr  estado  &  condiçã:  assi  natural  como  estran- 
geiro nó  vaa  ne  enuie  fora  de  nossos  nauios.  em  nauios  outros 

alguús  aas  ditas  partes:  terras:  mares  de  Guinee:  &  índias: 
&  quaesquer  outras  terras  &  mares  &  lugares  de  nossa  con- 
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&  quaesquer  outras  terras  &  mares  &  lugares  de  nossa  con- 
quist:  trautar:  resgatar:  nem  guerrear:  sem  nossa  liçéça  &í 
autoridade:  sob  pena  que  fazendo  ho  cõtrairo:  moira  (*)  por 
elo  morte  natural  ôí  por  esse  mesmo  feito  perca  para  nos  todos 
seus  bés  moueis  &  de  raiz.  E  esta  mesma  pena  de  morte  &í 
perdiméto  de  bés  aja  todos  aqueles  que  roubaré  ou  tomaré  os 

nauios:  ou  algíía  cousa  d'eles  que  nas  ditas  partes  forem:  ora 
sejã  das  nossas  próprias  armações:  ora  daqles  que  la  forem 
ou  enuiarmos  per  nossa  liçéça  &  autoridade:  ora  daqueles  que 
por  bem  de  nossos  contrautos  ho  poderé  fazer.  E  assi  mesmo 
auerá  as  ditas  penas  todos  aqles  que  forem  achados  nos  mares: 
&  marcas  das  ditas  partes:  posto  que  outra  cousa  nom  fezessem: 
nem  lhe  fosse  prouado:  saluo  serem  nos  ditos  mares  e  marcas 
deles  achados.  Porem  quanto  aos  que  sométe  forem  achados  sem 
outra  cousa  teré  feita  ou  fazeré  nos  ditos  mares  &  marcas:  nó  se 
dara  aa  exccuçã  a  dita  pena  de  morte  sem  primeiro  nos  ser  feito 
saber:  pera  sobre  ysso  mandarmos  ho  que  ouuermos  por  mays 
nosso  seruiço. 

E  por  esta  nossa  ley  damos  lugar  &  liçéça  a  todo  capitã: 
piloto  : mestre:  ou  senhorio:  dos  nossos  nauios:  ou  dos  nossos 
trautadores:  &  bé  assi  a  outra  qualqr  gente  de  nossos  reynos 
&  senhorios  que  aas  ditas  partes  &  mares  por  seus  priuilegios 
ou  por  nosas  liçéças  poderé  hir:  q  os  taes  nauios  nas  ditas 
partes:  marcas:  &  mares:  acharé  que  os  possam  tomar:  &  os 
traguá  cõ  toda  sua  gente  presos  &í  a  bõ  recado  como  a  pesoas 
que  nos  deseruirã:  &í  seram  étregues  ao  nosso  juiz  de  Guinee: 
&  por  ele  (em  noso  rolaçã) :  julguados:  onde  lhe  sera  dado 
despacho  de  seus  feitos:  segúdo  per  nossas  ordenações  se  deua 
fazer:  &  suas  culpas  o  mereçerê.  E  daquelo  que  aos  taes  for 
tomado  nos  ditos  nauios:  &  julgado  por  perdido  pera  nos  auerã 
aqueles  que  os  assi  tomarem  ametade:  &  todo  ho  mays  ficara 
pera  nos.  E  porem  esto  se  nom  emtendera  em  quaesquer  escrauos 
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que  por  nom  serem  tomados  como  deuem  forem  auidos  por 
hures. 

E  bem  assi  defendemos  q  pessoa  algúa  de  qualqr  quali- 
dade &  condiçã  que  seja  nom  lcue  né  mande  aas  ditas 

partes  &  resgates  d'  Guinee  mercadoria  algúa  de  qualqr 
sorte:  género  &  qualidade  que  seja:  ora  seja  das  de  nossos  rey- 
nos:  ora  das  q  de  fora  deles  vem:  pera  os  trautos  das  ditas 
partes:  ora  daquelas  q  haa  em  Guinee  q  se  vende  &  res- 

gatam nas  ditas  partes  nos  lugares  d'  nossos  trautos.  E  que  ysso 
mesmo  nó  leué  né  mande  outra  algúa  cousa:  ainda  que  nom 
estee  em  costume  de  se  resguatar:  como  for  cousa  que  em  algúa 
parte  de  Guinee  teuer  valia:  posto  que  de  pouco  valor  seja: 
resaluando  aquelas  cousas  que  per  nossos  regimentos  &  liçéças 
teuermos  ordenado  pera  os  taes  poderé  resgatar.  E  todos  os  que 
ho  contrairo  desto  fezerem:  sendo  nelo  comprédidos:  ou  sendo- 
lhe  prouado  per  legitimas  prouas:  seram  ponidos  nas  penas 
çiueys  &  crimes  nesta  nossa  ley  abaixo  declarada:  couem  a 
saber:  se  for  capitam  da  nossa  çidade  de  sam  Jorge:  ho  que  em 
cada  luia  das  ditas  cousas  encorrer  de  leuar  ou  mandar  leuar 
mais  que  aquelo  que  per  nossos  regimentos  ou  aluaraes  lhe  for 
ordenado:  como  neste  reyno  seys  marcos  de  prata  ho  q  assi 
mays  leuar:  por  esc  mesmo  feito  perdera  pera  nos  toda  sua 
fazenda:  ÒC  assi  todo  aquelo  que  teuer  de  nos:  &  seu  soldo  da 
dita  capitania:  &  mays  lhe  sera  dada  qualquer  outra  pena  crime 

ate  morte  natural  inclusiue:  que  segundo  a  qualidade  d'  suas 
culpas  &  modo  que  teue  em  nos  desseruir  nos  pareçer  que 
mereçe.  E  sendo  alcayde  moor:  ou  feitor:  ou  escnuaés  da  fev- 
tona:  ou  outros  quaesquer  nossos  offiçiaes  da  dita  çidade:  ou 
outros  quaesquer  moradores  dela:  assi  os  que  estam  em  taixa: 
como  sem  taixa:  &  bem  assi  quaesquer  capitães:  e  escriuaés 

d'  nossas  carauelas:  que  em  cada  húa  das  ditas  culpas  encorrer  se 
ho  que  mays  leuaré  ou  mandare  leuar  aalem  do  ordenado  valer 
na  Mina:  ou  em  outra  qualqr  parte  de  Guinee  pera  onde  a 
tal  mercadoria  leuaré:  a  dita  cotia  dos  ditos  seys  marcos  de  prata: 
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perderá  por  esse  mesmo  feito  pera  nos  toda  sua  íazéda:  &  ho 
que  teuerem  de  nos:  &  todos  seus  soldos  &  ordenados:  &  alem 
desto  encorrerã  em  pena  de  morte  natural:  &  esto  sendo  nclo 
comprcndtdos:  ou  vijndolhe  prouado  per  legitimas  prouas:  na 
qual  pena  como  aqui  hc  declarada  encorreram  ho  dito  capitam 
&  todos  outros  açima  nomeados:  nom  sométe  se  ho  que  assi 
leuaré  ou  mandaré  lcuar  per  húa  soo  vez  alem  do  ordenado 
valer  a  dita  cotia  dos  ditos  seys  marcos  de  prata:  mas  ysso 
mesmo  queremos  &  mãdamos  que  encorra  nela:  leuãdo:  ou 
mandando  leuar:  per  duas  ou  tres:  ou  mais  vezes  tanta  merca- 

doria: ou  tantas  outras  quaesquer  cousas:  as  quaes  jíítas  valham 
a  dita  cotia  dos  ditos  seys  marcos  de  prata  no  modo  acima  decra- 
rado:  &  nom  chegando  aa  valia  dos  ditos  seys  marcos  de  prata 
aquelas  cousas  q  assi  mais  peuaré  em  qualqr  cõtia  que  seja 
aalem  de  nossos  regimétos:  perderá  peia  nos  todos  seus  soldos 
&  mantimentos  &  mais  encorrerá  em  qualquer  outra  pena  çiuel 
&  crime  que  for  nossa  merçe  ate  perdimento  de  todas  suas  fa- 

zendas: &í  degredos  pera  sempre  pera  as  ylhas  d  Ano  Bom:  ou 
santa  Ylena:  qual  mais  nos  prouuer:  &  se  foré  pessoas  em  que 
caibam  açoutes:  seram  logo  açoutados  como  passar  de  mil  reaes 
pera  çima  a  valia  do  que  assi  leuar:  alem  do  que  lhe  for  orde- nado. 

E  em  todas  as  penas  açima  decraradas  queremos  ck  man- 
damos que  écorram  ho  dito  capitam  &  todolos  outros  sobre  ditos 

nom  tam  sométe  se  leuaré  ou  enuiarem  as  ditas  mercadorias:  ou 
cousas  aalem  do  ordenado  que  valham  a  dita  comtia  dos  ditos 
seys  marcos  de  prata:  mas  consétído  a  outrem:  ou  emcobnndo 
nom  ho  manifestando  aa  justiça:  tanto  que  delo  forem  sabedores 
a  qual  culpa  lhe  sera  dada  assi  aos  que  as  leuaré  ou  enuiarem  ou 
emcobrirem  na  ora  &  mométo  que  as  ditas  mercadorias  ou  cou- 

sas forem  metidas  dentro  no  batel:  barca:  ou  almadia:  pera  daly 
serem  leuadas  aa  carauela  ou  nauio  em  que  ouuessem  de  hir  aa 
Mina:  ou  a  outra  qualquer  parte  de  Guinee  sem  nossa  liçemça 
&  autoridade.  O  que  se  entendera  vsso  mesmo  nas  mercadorias 
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ou  cousas  que  em  Guince  ou  cm  qualquer  outra  parte  de  nossos 
rcynos  forem  auidas:  &  embarcadas:  porque  pessoa  algúa  sem 

nossa  liçéça  &  autoridade  se  nom  d'uc  a  entremeter  em  poer  em 
caminho  pera  vsar  de  cousa  algúa  em  nossos  trautos.  Polo  que 
todos  os  que  ho  contrairo  desta  nossa  ley  daqui  em  diante  vsa- 
rem:  sendo  nelo  cõprendidos:  ou  sendolhe  prouado  per  legiti- 

mas prouas:  seram  punidos  nas  penas  çiueys  &  crimes  açima 
ditas:  dado  que  as  ditas  mercadorias  &  cousas  em  efecto  nom 
fossem  leuadas  nê  resgatadas:  porq  este  seu  começo  &  desejo 
&  culpa  de  encobrimento:  &í  despoimento  pera  nos  deseruir: 
queremos  que  seja  punido  como  q  efeitualmente  fosse  por 
todo  acabado  &  comprido. 

E  prouandose  q  cada  hú  dos  sobreditos:  ou  qualqr  outra 
pessoa  de  qualqr  qualidadte  que  seja  resgatou  contra  nossa 
defesa  qualquer  cousa  que  valha  hú  marco  de  prata  ou  dl  pera 
çima:  moura (J)  por  elo  morte  natural:  &  sendo  a  valia  de 
marco  pera  bayxo  sea  punido  como  que  furtasse  ho  que  assi 
resgatou:  &  mays  perdera  seus  bés  pera  nos:  ora  a  valia  seja  de 
marco:  ou  de  menos:  a  qual  valia  se  oulhara  segundo  valor  no 
lugar  onde  fez  ho  resgate. 

E  por  quanto  muytas  vezes  mandamos  fazer  armações  pera 
Cantor:  &  pera  outras  partes:  onde  os  capitães  leuam  poder 
pera  por  si  resgatar  as  ditas  armações:  declaramos  que  os  ditos 
nossos  capitães:  &  bem  assi  os  de  nossos  tratadores:  ou  piloto: 
ou  mestre:  como  outra  qualquer  pessoa  que  poder  leuar  pera 
fazer  os  ditos  resgates:  nom  fezer  verdade  no  resgate  das  mer- 

cadorias que  leuam:  &í  esto  sonegado  do  que  verdadeiramente 
resguatam  tanta  mercadoria  que  valha  huú  marco  de  prata:  ou 
di  pera  çima:  moura  ('-)  morte  natural:  &  valendo  valia  de 
marco  pera  bayxo  auera  a  pena  como  que  ho  furtasse:  &  mays 
perderam  pera  nos  sua  fazemda  ora  a  mercadoria  seja  de  valia 
de  marco  ou  de  menos. 

(-)  Morra. 
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Jtê  poemos  por  lc\-  q  se  aas  guardas  das  nossas  carauclas 
&  nauios  das  ditas  partes  que  está  na  çidade  d'  Lixboa  for  pro- 
uado  que  leyxaram  passar  ou  leuar  a  algúa  pessoa  algúa  mer- 

cadoria ou  cousas  pera  as  ditas  partes  &  resguates:  como  a  cousa 
que  lhe  assi  for  prouado  que  leyxou  passar  valor  quantia  de 
quatro  marcos  de  prata:  cuja  valia  se  regulara  polo  que  por  ela 
se  acha  no  lugar  do  resgate:  como  atras  fica  decrarado  no  capi- 
tolo  do  alcaide  moor  &  feytor  &  as  outras  pessoas  nele  decla- 

radas: a  tal  guarda  ou  guardas  que  nesto  forem  comprendidos: 
ou  lhe  vier  prouado  por  legitimas  prouas  moyrã  (3)  por  elo 
morte  natural:  &  mais  perca  pera  nos  toda  sua  fazenda:  &  esta 
mesma  pena  auera  ho  meirinho  da  nossa  çidade  de  sam  Jorge  da 
Mina  que  na  dita  culpa  encorrer:  &  quando  valer  menos  ho 
que  assi  leyxarã  passar  seram  julgados  como  fica  declarado  que 
se  julgue  os  que  leuarê  ou  cõsentirem  leuar  menos  cõtia  dos 
seys  marcos  de  prata  assi  de  mill  reaes  pera  çima  como  de  mill 
reaes  per  baixo. 

Outro  si  peomos  por  ley  que  qualqr  pessoa  q  tomar  ou 
reçeber  em  si  ou  em  sua  casa  malagueta:  ou  outra  especiaria: 
ou  outra  qlqr  mercadoria  que  de  Guinee  venha  sem  primeyro 
ser  trazida  toda  a  tal  mercadoria  aa  nossa  casa  de  Guinee:  &  des- 

pachada dentro  nela  per  nossos  feitores  &  offiçiaes  dela:  perca 
pera  nos  polo  mesmo  feito  toda  sua  fazenda:  &  esta  pena  se 
lhe  dara:  valédo  pore  a  tal  cousa  de  mill  reaes  pera  cima:  & 
valendo  di  pera  baixo  será  presos  &  paguarã  por  huú  real  dez 
reaes. 

E  porque  quando  os  nauios  desta  çidade  parte  pera  os 
ditos  trautos  &  resguates  de  Guinee  muytas  vezes  toma  alguús 
outros  portos:  tendo  pera  elo  neçessidade:  &  outras  vezes  nõ  a 
tendo  cõ  fundamento  de  sermos  desseruido:  querendo  açerca 

delo  prouei  d 'fendemos  que  ninhú  capitã  de  nauio  que  pera  as 
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dicas  partes  de  Guinee  vaa  assi  das  nossas  próprias  armações 

como  d'  trautadores  nom  tome  aa  ida  pera  as  ditas  partes  de 
Guinee  ninhú  outro  porto:  salvo  aquele  do  resguate  pera  que  for 
endereçado:  né  vsso  mesmo  lançé  em  outra  algúa  parte  ninhú 
homé  dos  que  no  tal  nauio  leuar  sob  pena  de  perdimento  de 
todos  seus  bés  &  fazenda:  &  mays  ser  degradado  çinco  annos 
pera  Çepta:  resaluádo  quádo  com  extrema  necessidade  dalguú 
dano  do  nauio  &  remédio  d'  suas  saluaçoés  nom  podessem  al 
fazer:  porq  neste  caso  de  tal  neçessidade  se  poderá  hir  reme- 

diar onde  lhe  milhor  vier:  nom  levxando  onde  assi  foré  ninhúa 
pessoa  como  dito  he:  &  hindo  assi:  &  sahído  em  terra  alguú 
do  tal  nauio  ou  nauios  pera  se  proueré  do  que  lhe  compnr: 
seram  quãdo  assi  sahiré  buscados  pelo  capitam  &  seu  escnuã 
perante  toda  a  companha:  nõ  sahíndo  poré  mays  homês  que 
aqueles  que  foré  neçessanos  pera  a  prouisam  da  tal  neçessidade: 
&  ho  dito  escriuã  cada  vez  que  assi  os  taes  sahiré  fora:  fara  em 
seu  liuro  assento  da  busca  &  deligençia  que  se  fez  nos  taes: 
pera  sempre  se  poder  ver  como  se  guardou  ho  que  nisto  man- 

damos: 6í  se  com  esta  neçessidade  os  taes  nauios  tocassem  em 
algúa  das  nossas  ylhas  das  ditas  partes:  òí  em  luguar  onde 
estem  nossas  justiças  fará  estas  deligençias  cõ  elas:  &  aquela 
pessoa  que  enuiaré  aas  dicas  justiças  sera  buscada:  &  das  jus- 

tiças tomara  ho  capitã  &  escnuã  estormento  pubrico  de  como 
se  compno  com  elas  todo  ho  aqui  declarado:  &  de  todo  ho  mays 
que  passar:  pera  trazermos  pera  sua  guarda.  Porem  declaramos 
que  por  quanto  algús  nauios  de  nossos  trautadores:  &  assi  dos 
das  vlhas  de  sam  Tome  &  do  Pnmçepe:  &  Anobõ:  pera  man- 

timentos dos  escrauos  mandã  tocar  os  seus  nauios  em  Bizcgui- 
che:  &  em  outros  portos  dali  derredor  pera  ali  tomaré  manti- 

mento de  milho  &  cousas  pera  repairo  dos  escrauos  que  ham 
de  trazer:  estes  quando  lhe  for  mandado  pelos  ditos  trautadores 
&  capitães  das  ditas  vlhas  que  ho  façã:  poderam  ali  tocar:  ôí  se 
prouer  das  ditas  cousas  somente:  nom  leixãdo  poré  ali  ninhúa 
pessoa  das  que  leuaré  sob  a  dita  pena  se  ho  fezeré:  cõprindo 
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porem  os  taes  capitães  desces  nauios  a  deligençia  aqui  declarada 
naqueles  que  cnuiaré  aa  terra. 

E  cheguando  os  ditos  nauios  q  pera  as  ditas  partes  de 
Guinee  foré  aos  lugares  &  resguates  pera  que  forê  adereçados: 
assi  como  na  nossa  çidade  de  sam  Jorge:  ou  em  qualquer  outra 
parte  onde  nosso  capitam  &  feitor  &  offiçiaes  esteueré:  man- 

damos que  nom  lamçem  os  capitães  dos  ditos  nauios  batel  fora: 
nem  pesoa  algúa  sahira  do  dito  nauio  em  almadia  nem  em 
outra  algúa  cousa  sem  primeiro  pera  elo  esperar  &  auer 
recado  &  mandado  do  capitam  que  no  tal  luguar  esteuer:  sob 
pena  que  fazendo  ho  contrairo  perca  pelo  mesmo  feito  pera  nos 
toda  sua  fazenda:  &  mays  ser  degradado  por  dez  annos  pera  a 
Ylha  d'  sam  Tome:  &  sendo  pessoa  em  que  caiba  açoute  será 
açoutado. 

Jtem  de  tornauiagein  quando  os  taes  nauios  tornarem  pera 
estes  reynos:  sendolhe  neçessano  com  estrema  neçessidade  no 
modo  que  dito  hé:  tomar  algú  porto  na  costa  de  Guiné:  ou  em 
qual  quer  das  nossas  ylhas:  mandamos  que  se  tenha  &  guarde 
na  busca  deles  a  manejra  sobredita  como  se  ha  de  fazer  aa  hida: 
nó  leyxando  per  modo  alguú  pessoa  ninhúa  na  terra:  porque 
aalem  da  pena  aqui  decrarada  quando  ho  fezerem:  porque  seria 
com  maliçia:  aueram  mays  qualquer  outra  pena  çiuel  &  crime 
que  for  nossa  merçe. 

E  vindo  os  taes  nauios  da  tornauiagé  aportar  a  Lixboa  ou 

é  qlqr  outro  lugar  é  que  o  juiz  d'  Guinee  &  nosso  feitor  & ofiçiaes  esteueré  polo  que  se  trabalharam  quanto  neles  for:  nom 
laçara  ho  capitã  nem  mandara  laçar  batel  fora:  nem  homens: 
sem  primeyro  serem  os  ditos  juyz  &  feitor  &  todos  outros 
nossos  offiçiaes  ordenados  dentro  no  tal  nauio:  &C  serem  pri- 

meyro buscados  segundo  forma  de  nossos  regimentos  &  com  seu 
despacho  &  mandado  se  lançara  ho  dito  batel  fora:  &  sairá  a 
companha:  &  nó  em  outra  maneyra:  sob  pena  de  ho  capitam 
perder  pera  nos  toda  sua  fazenda:  &  mays  ser  degradado  por 
çinco  annos  pera  alem:  &  sahindo  algúa  pessoa  sem  mandado 
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tios  ditos  juyz  àí  ofhçiaes:  perdera  a  soldada:  &C  mays  sera 
açoutado  pubncamente  se  for  pessoa  em  que  cayba  açoutes: 
&  nom  sendo  pessoa  em  que  cayba  açoutes  sera  degradado  pera 
a  ilha  de  sam  Tome  por  tres  annos:  &  mais  perdera  todo  seu 
ordenado. 

E  nesta  mesma  pena  de  perdimento  de  bes  e  degredo:  man- 
damos que  encorra  ho  capitam  quando  da  tornaviagem  tornar 

a  algú  porto:  saluo  lio  de  Lixboa  podendo  vijr  sem  risco:  &C  assi 
mesmo  ho  piloto  do  nauio  pelo  carrego  prinçipal  que  tem  na 
naueguaçã  dos  nauios. 

E  quando  aconteçer  de  os  taes  nauios  tomarem  outros  portos 
de  nossos  reynos  fora  de  Lixboa  nõ  sendo  com  maliçia:  &  ho 
fezerem  por  nom  poderê  al  fazer:  do  que  ho  escriuá  do  tal  nauio 
fara  assento  em  seu  liuro  pera  sempre  se  poder  saber  a  causa 
porq  se  fez:  nos  quaes  portos  fora  ide  Lixboa  per  bem  de 
nossos  regimentos  os  ditos  nossos  capitães  ham  de  laçar  ho  nosso 
ouro  fora  pera  ho  trazeré  por  terra:  quando  ho  semelhante  acon- 

teçer: seram  obnguados  de  guardar  &  cõpnr  em  todo  ho  regi- 
mento que  sobre  elo  estaa  dado:  ou  se  der  da  maneyra  que  nisso 

ham  de  teer  sob  as  penas  declaradas. 
E  defendemos  que  ninhúa  pessoa  de  qualquer  cádiçam  & 

qualidade  que  seja  que  em  a  nossa  çidade  de  sam  Jorge  esteuer: 
é  quãto  nela  esteuer  nom  faça  coroa  de  ordés:  nem  a  tragua 
aberta  de  maneira  que  façam  diferença  os  cabelos  do  luguar  da 
coroa  aos  outros  cabelos  da  cabeça:  mas  que  todos  sejam  yguaes: 
sob  pena  que  quem  coroa  trouxer  perca  polo  dito  caso  toda  sua 
soldada:  &  mays  ho  que  dela  teuer  vêçido  do  tépo  atras.  E  polo 
mesmo  caso  mandamos  ao  capitã  da  dita  çidade  que  logo  ho  tal 
ou  taes  nos  enuie  pera  estes  reynos  na  primeira  passagê:  sob 
pena  que  nõ  ho  fazêdo  assi  perca  de  seu  ordenado  outro  táto 
como  valer  o  soldo  do  tal  ou  taes  que  as  ditas  coroas  abertas 
trouxerê:  &  qualquer  q  a  coroa  fezer  ao  outro  dos  que  na 
dita  cidade  esteueré  emeorrera  na  dita  pena  do  perdiméto  de 
todo  seu  rodenado.  E  porque  vsto  possa  ser  milhor  prouido 
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mandamos  q  todo  morador  &  pessoa  q  na  dita  çidade  esteuer 
seja  obnguado  de  cm  fim  de  cada  huíi  mes  (sob  a  dita 
pena)  se  apresentar  perãte  lio  dito  capitã  &í  huú  escnuã  da 
feitoria  qual  pera  elo  ho  capitam  ordenar  pera  lhe  ser  vista  a 
cabeça  sc  traz  coroa:  &  se  fezer  assento  disso  em  liuro  que  pera 
elo  sera  ordenado:  ao  qual  escriuam  mãdamos  que  ho  dito  liuro 
faça:  &  nele  escrcua  os  ditos  assentos  sob  outra  tanta  pena  se  ho 
assi  nom  fezer. 

E  est  mesma  maneira  mandamos  que  se  tenha  &  guarde 
acerca  das  ditas  coroas  em  todolos  capitães:  pilotos:  mestres: 
marinheiros  grumetes  &í  toda  outra  cõpanha  que  andarem  & 
nauegaré  nos  nauios  das  ditas  partes  de  Guinee  pera  assi  neles  se 
emtender:  &  mays  aalem  do  dia  que  a  estes  reynos  cheguarem 
dez  dias  primeiros  seguintes  nom  faram  as  ditas  coroas:  sob 
pena  de  perderem  todos  seus  ordenados  da  viagem:  posto  que 
)á  reçebidos  os  tenham. 

Jtem  qualqr  pessoa  de  qualqr  qualidade  &  condiçã  que 
seja  q  trouxer  da  nossa  cidade  de  sam  Jorge  da  Mina  ouro 
fora  da  recadaçam  seja  punido  como  se  verdadeiramente  ho  fur- 

tasse segundo  a  quantidade  do  ouro  for. 
E  defendemos  que  ninhúa  pessoa  de  qualquer  condiçã  & 

qualidade  que  seja  nom  dee  nem  ponha:  nem  per  maneira  algúa 
fúdie  em  ninhú  nauio  que  pera  as  partes  de  Guinee  for:  ninhúa 
mercadoria,  pouca  nem  muyta:  sob  pena  q  sendolhe  prouado 
que  ho  fez  perca  por  ho  mesmo  caso  ho  batel:  barca:  ou  nauio 
em  q  se  lhe  prouar  que  ho  leuou:  &  mays  emeorra  em  pena 
de  morte  natural  &  perdimento  de  todos  seus  bês  &  fazenda 
pera  nos.  E  esto  valendo  a  tal  mercadoria  que  lhe  assi  for  prouado 
que  fundiou  ou  meteo  nos  ditos  nauios  valor  dos  ditos  seis 
marcos  de  prata:  &  sendo  dl  pera  baixo  emeorra  nas  penas 
que  atras  dissemos  no  parrafo:  6í  bem  assi  defendemos:  quando 
menos  for  dos  ditos  sevs  marcos:  &í  esta  mesma  pena  auera 
lugar  &C  se  cõprira  em  todos  aqles  que  dos  nauios  da  Mina  fun- 
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diarem  cm  outros  quaesquer  nauios  ouro  ou  qualquer  outra 
cousa  que  da  Mina  venha. 

E  mandamos  que  daqui  em  diante  ninhuú  capita:  escriuam: 
piloto:  mestre:  marinheiro:  e  toda  outra  companha:  que  nos 
nauios  de  Guinee  nauegar  nom  leue  ninhúa  arca:  barça:  bueta: 
seyram:  ne  moutra  algúa  vasilha:  que  de  dous  fundos  seja:  sob 
pena  que  sendolhe  prouado  que  ho  leuou  perca  todo  seu  orde- 

nado da  viagem.  E  sendo  pessoa  em  que  cayba  açoutes  seja 
açoutado  pubricaméte.  E  nom  sendo  pera  açoutes  sera  degra- 

dado por  dous  annos  pera  cada  hu  dos  lugares  dalém. 
E  daqui  cm  diante  ninhúa  pessoa  de  qlqr  qualidade  òí 

condiçam  que  seja  nom  se  láçe  com  os  negros  em  ninhúa  parte 
de  Guinee:  nem  se  leixe  la  ficar  com  os  ditos  negros  por  ninhúa 
necessidade  nem  rezam  que  pera  elo  possa  alegar:  sob  pena  que 
fazendoo:  moira  (')  por  elo  morte  natural:  &  perca  todos  seus 
bés  mouevs  &í  de  raiz  pera  nos:  6í  o  capitã  do  nauio:  ou  mestre: 
ou  piloto:  que  a  gouernãçã  de  tal  nauio  teuer:  nom  auendo  hi 
próprio  capitam:  que  ho  tal  leixar  ficar:  ou  ho  consentir:  como 
lhe  for  prouado:  que  ho  poderá  resistir:  ou  auer  aas  maõs:  & 
nom  ho  fezer:  emeorra  na  mesma  pena. 

Item,  decraramos  &  nos  praz  que  aquelas  pessoas  que  d'sco- 
brirem  &  fezerem  çerto  das  cousas  &  culpas  açima  contheudas: 
&  por  sua  deligençia  algús  forem  condenados:  ou  comprendidos 
nas  penas  destas  nossas  ordenações;  ajam  ho  terço  de  todo  aquelo 
que  pera  nos  se  ouuer:  &  arrecadar:  &  eles  teuerem  descuberto 
&  soliçitado.  E  mandamos  ao  juiz  dos  feytos  de  Guinee  que  lho 
faça  logo  dar:  &  emtregar:  conue  a  saber:  ho  terço  do  que  se 
arrecadar  &  vier  a  lume.  E  praznos  que  pera  as  acusações  dos 
culpados  nas  cousas  nestas  nossas  ordenações  contheudas:  nom 
haja  tépo  limitado:  mas  que  em  todo  tempo  possam  todolos 
sobreditos  culpados  ser  requeridos:  acusados  &  punidos:  segundo 
forma  destas  nossas  ordenações. 

E  descobrindo  algúa  pessoa  em  segredo  ao  nosso  juiz:  cv 
procurador  das  cousas  de  Guinee  algúa  cousa:  per  que  algúa 



pessoa  logo  seja  comprendido  nas  ditas  cousas  &  culpas  Ôc  penas 
delas:  neste  caso  damos  poder  aos  sobreditos  que  de  todo  ho  que 
se  arrecadar  per  tal  descobnméto  feyto  em  segredo  eles  lhe  pos- 

sam dar  &  dem  secretamente  ho  seu  terço  sem  mays  pera  elo 

ser  necessário  outra  mays  pobncaçam  nem  autoridade  d'  justiça 
&  neste  caso  lhe  damos  pera  elo  inteiro  poder  fazendo-se  porem 
recadaçam  no  liuro  do  recebedor  das  taes  cousas  das  ditas  con- 

denações da  parte  q  foy  dada  aaquele  q  assi  em  segredo  ho 
descobrio:  posto  que  no  tal  assento  seu  nome  do  descobridor  se 
nõ  declare.  Porê  quando  este  terço  se  assi  ouuer  de  dar  ao  tal 
descobridor  sera  com  sabedoria  do  nosso  feitor  de  Guinee:  & 
com  sua  autoridade  se  lhe  dara:  &  ho  dito  feitor  com  ho  dito 
juiz  &  procurador  assinaram  no  assento  do  liuro  do  esertuã:  pera 
sempre  se  poder  saber  como  se  fez:  asi  por  todos  tres:  &  em 
outra  maneira  se  nom  fara. 

E  todas  as  sobreditas  ordenações  aqui  d'claradas:  &  cada 
húa  delas  por  si  se  emtédam  &  guardem  nas  minas  &  trautos 
de  Çofala:  &  asi  nos  trautos  &  resgates  dArguim:  &  em  todos 
os  outros  nossos  trautos  &  resgates  desde  Argui  ate  as  ditas  minas 

d'  Çofala:  asi  como  .se  entende  &  ham  de  compnr  &  guardar 
na  dita  cidade  de  sam  Jorge  &  todos  outros  trautos  de  Guinee: 
&  asi  se  daram  em  todos  aa  execuçam  por  todos  serem  con- 

formes ao  maneo  das  cousas  dos  trautos  da  dita  çidade:  &  dos 
outros  trautos  das  ditas  partes. 

E  queremo  outro  si:  &  mandamos  que  daqui  em  diante  se 
nõ  posam  resgatar  ninhuús  gatos  dalgalea  cm  ninhua  parte  de 
Guinee:  saluo  com  nosa  espeçial  liçemça  &  autoridade  sob  pena 
de  os  perderem  pera  nos:  &  mais  a  pena  crime  que  for  nosa 
merçe. 

h  porque  somos  çcrtificado  que  os  capitães  &  companha 
das  carauelas  &í  nosos  nauios  que  mandamos  aa  nosa  çidade  de 
sam  Jorge  da  Mina  por  hirem  aa  vlha  de  sam  Tome:  &  asi  aa 
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do  Prinçepc  trautac  òi  mercadeyar:  tomá  achaques  (4)  de  cerem 
estreita*;  necessidades:  pelas  quaes  com  razam  deuem  tomar  cada 
húa  das  ditas  vlhas  pera  nelas  se  repairarem:  &  em  vez  de  com- 

prar asi  a  noso  senuço:  compram  nas  ditas  ilhas  muytos  escrauos: 
&í  os  trazem  para  estes  reynos:  &í  asi  fazem  outras  compras  Òí 
védas  de  que  somos  deseruido  afora  as  demoras  que  por  estas 
cousas  fazé:  &  querendo  açerca  delo  prouer:  defendemos  & 
mandamos  aos  capitães  dos  ditos  nosos  nauios  &  carauelas  que 
asi  mandamos  a  dita  cidade  de  sam  Jorge  da  Mina  que  nom 
vaam  aas  ditas  vlhas  de  sam  Tome  &  do  Prmçepe:  &  vindo  a 
elas  ou  a  cada  huúa  delas  por  terem  pera  ysso  extrema  necessi- 

dade pera  sua  segurança  &  naveguaçam  (°) :  defendemos  que 
nom  traguam  nos  ditos  nauios  ninhús  escrauos  nem  cousas 
outras  algíias:  posto  que  sejam  auidas  &  compradas  daquelas 
pessoas  que  as  podem  na  dita  ylha  vender:  &  posto  que  delas 
traguam  recadaçoés:  sob  pena  que  trazedo  algús  escrauos:  assi 
os  ditos  escnuaés  como  capitães:  como  marinheiros:  &  quaes- 
quer  outras  pessoas  que  nos  ditos  nauios  vierem:  as  perderê  pera 
aos:  &  mais  perderê  todos  seus  soldos:  &  ordenados  que  de  nos 
ouuerê  dauer  da  viage:  &  aalê  disso  qualqr  outra  pena  crime 
&  çiuel  que  ior  nossa  merçe.  E  ysso  mesmo  auemos  por  bê  que 
se  entéda  neste  modo  na  ylha  de  Santiago  òí  nas  outras  vlhas 
do  Cabo  Verde:  &  na  ilha  Terceira:  &  da  Madeira:  e  em 
quaesquer  outras  ylhas  em  q  tocaré  os  taes  nauios:  posto  q 
com  estrema  ncçessidade  seja:  porque  de  ninhíia  nom  poderá 
trazer  os  ditos  escrauos  né  cousa  outra  algúa  das  q  nelas  aja: 
sob  pena  de  todo  ho  que  trouxeré  de  qualqr  sorte  òí  quali- 

dade q  for  ho  perderê  &  mavs  por  isso  seus  soldos  ordenados: 
&  encorrerem  nas  outras  penas  atras  declaradas  como  dito  hc. 

Jtem  por  quanto  no  nosso  feitor:  tesoureiro:  recebedor:  & 
escriuaés  da  nossa  casa  da  Mina  &  trautos  de  Guinee  em  estes 

(')  Pretextos. 
(5)  No  impresso  lê-le:  nanegujçani. 
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reynos:  estaa  muy  grade  parte  da  conseruaçã  &í  guarda  destas 
nossas  leys  &  ordenações:  mandamos  aos  sobreditos  &  a  cada 
huú  delts  por  si:  que  em  todo  ho  q  por  bê  de  seus  offiçios 
lhe  couber:  vigiem:  &  trabalhem  quáto  neles  for  porq  estas 
nossas  leys  &  ordenações  sejam  em  todo  compridas  &  guar- 

dadas: &  nem  emuie:  nem  consentã  leuar  aas  ditas  partes  de 
Guinee:  nem  a  ninhuíi  dos  trautos  dele:  nem  pera  elo  dem 
fauor  nem  consentimento:  ninhúas  mercadorias  nem  cousa 
algúa:  segundo  q  aqui  por  nos  he  defeso  &  mandado:  sob 
pena  q  se  algíía  cousa  emularem  ou  cõsentire  enuiar:  ou  pera 
elo  deré  fauor  ou  consentiméto:  encorrá  nas  mesmas  penas: 
em  que  mâdamos  que  encorram  ho  capita:  feytor:  &  escriuaés 
da  çidade  de  sam  Jorge  da  Mina:  segundo  que  na  ordenaçá  que 
nestes  fala  hé  cõpridamente  declarado:  &  aale  disso  perderá  seus 
ofiçios  pera  deles  prouermos  a  quê  nossa  merçe  for. 

Ordenações  Manuelinas  —  liv.  quinto,  Titulo  exij.  Das 
penas  q  auerá  os  q  sem  liçéça  delrey  foré:  ou  mãdarê  aa  Mina: 

ou  a  qlq  parte  d'  Guinee:  ou  hindo  per  sua  liçéça  nõ  guar- 
dare  seu  regimento. 

Lixboa  por  Jacobo  Cronberger  aleman:  aos  onze  dias  do 
mes  de  Março:  anno  de  mill  &í  quinhétos  &  vinte  &  huú 
annos. 

NOTA—  Publicamos  o  documento  segundo  a  edição  de  Lisboa 
ile  ii  de  Março  de  1521,  do  alemão  Jocobo  Cronberger,  a  segunda. 
A  primeira,  que  foi  mandada  destruir,  sob  graves  penas,  por  lei  de 
15  de  Março  de  1521,  foi  impressa  «Em  Lisboa  per  Jobã  pedro  bonho- 
mini.  Aos  xxviij  dias  de  Junho  de  mil  cV  quinhentos  &  quatorze  ãnos». 
Desta  data  tiramos  a  do  documento. 
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BULA  «PRECELSE  DEUOTIONIS»  DE  LEÃO  X 

(3-H-1514) 

SUMÁRIO — •Confirmação  e  ampliação  dos  privilégios  concedidos  aos 
Reis  de  Portugal  por  Nicolau  V  e  Sixto  IV  —  Territorial- 

mente iria  não  só  do  Bojador  e  Não  até  aos  índios,  mas 
a  toda  a  parte,  mesmo  ainda  que  desconhecida. 

Leo  episcopus.  seruus  seruorum  Dei.  Ad  perpetuam  rei 
memoriam,  jj 

Precelse  deuotionis  et  indefessum  feruorem  integre  fidei 
puritatem.  ingenijque  in  Sanctam  Sedem  Apostohcam  obser- 
uantiam,  excclsarumque  mrtutum  flagrantiam,  quibus  chans- 
simus  in  Chnsto  filius  noster  Emmanuel,  Portugallie  et  Algar- 
biorum  Rex  íllustns,  sese  nobis,  et  dicte  Sedi  multipliciter  gra- 
tum,  obsequiosum,  et  acceptum  prebuit,  apud  arcana  mentis 
nostre  digne  reuoluentes,  presertim  cum,  magistra  renim  expe- 
nentia  teste,  perpendimus,  ac  apertis  documentis  indies  clare 
conspicimus,  quam  sedula  uigilantia  sua  sublimitas  et  serenitas 
suorum  predecesorum  Portugallie  Regum  gesta  sequendo,  ple- 
rumque  in  persona  non  sine  grauissimis  labonbus,  et  expensis 
nixa  sit,  et  continuo  feruentius  enititur  ut  Saluaton  nostro,  ac 
nomini  Christiano  infensa  Maurorum,  et  aliorum  infidelium 
ímmanitas,  nedum  a  fidelium  finibus  arceatur,  quinimo  suis 
flagitijs  male  perdita,  et  arctetur  funditus,  et  deleatur,  et  Chris- 

tiana Religio  optata  pace  freta  uotiua  in  omnibus  suscipiat  incre- 
menta; his  considerationibus,  et  plerisque  ahjs  legitimis  causis 

suadentibus,  congruum,  et  opera  pretium  existtmamus,  ea  que 
a  predecessonbus  nostns  Romanis  Pontificibus  ípsius  Emma- 
nuelis  Régis  predecessonbus  prefatis  concessa  coopertmus,  nos- 

tro etiam  munimine  confouere  ac  alia  etiam  de  nouo  concedere, 

ut  exinde  celsitudo  sua  Apostolice  Sedi  predicte  ulterion  munifi- 
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centia  premuniu  in  prosecutione  promissorum,  non  solum  ar- 
dentius  inflammetur,  sed  et  liberali,  ac  munifica  compensatione 
accepta,  ceteras  reddat,  ct  faciat  ad  similia  promptiores,  et  ejus 
erga  nos,  et  Sedem  prcdictam  deuotio  augeatur,  et  pro  labo- 
ribus,  quos  Uniuersah  Ecclesie  circa  Catholice  et  Apostolice 
fidei  exaltationem  bcnc  seruiendo  sustinet,  condignos  honores, 
et  granas  reportet.  /  / 

Dudum  siquidem  a  felicis  recordationis  Nicolao  PP.  V  et 
Sixto  IV,  Romanis  Ponti ficibus  predecessonbus  nostns  emana- 
runt  diuerse  littere  tenons  subsequentis:  (') 

Nos  igitur  qui,  cjusdem  Emmanuclis  Regts  fidei  augmen- 
tum,  ct  propagationem  jugtter  procurantis  commoda,  et  utilita- 
tes  suprcmis  desidenjs  affcctamus,  motu  próprio,  non  ad  ipsius 
Emmanuelis  Régis,  uel  alicujus  alterius  pro  eo  nobis  super  boc 
oblate  petitionis  instanciam,  scd  de  nostra  mera  deliberationc, 
et  cx  certa  nostra  scientia,  ac  de  Apostolice  potestatis  plcnitu- 
dine,  omnes  et  singulas  litteras  predictas,  ac  omnia  et  singula 
in  eis  contenta,  et  inde  secuta  quecumque  rata  et  grata  ha- 
bentes,  auctoritate  Apostólica,  tenore  presentium  approbamus. 
et  innouamus,  ac  confirmamus,  supplentes  omnes,  et  singulos 
defectus  tam  juns,  quam  facti,  siqui  forsan  ínteruenerint  in 
eisdem,  ac  perpetue  firmitatis  robur  obtinere  deberc  decer- nimus.  /  / 

Et  pro  potion  cautela,  omnia  et  singula  in  eisdem  litteris 
contenta,  ac  quecumque  alia  impelia,  regna,  prmcipatus,  du- 
catus,  prouincias,  terras,  ciutates,  oppida,  castra,  dominia, 
insulas,  portus,  mana,  httora,  et  bona  quecumque  mobiha  et 
ímmobilia,  ubicumque  consistentia,  per  eundem  Emanuelem 
Regem,  ct  predecessores  suos  a  dictis  infidelibus,  etiam  solitária 

(')  Bulas  Dum  diuersas,  Romamts  Pontifex  e  Eterni  Régis.  Cfr. 
Monumenta,  II  Serie,  I,  págs.  269,  277  c  489,  respectivamente. 
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quccumque,  recuperata,  detecta,  inuenta,  ct  acquisita,  ac  per 
ipsum  Emmanuclcm  Regem,  et  succesores  suos  in  posterum 
recuperanda,  acquirenda,  detegenda  et  tnuenienda,  tam  a  capi- 
tibus  de  Bojador,  et  de  Naon,  usque  ad  Indos,  quam  etiani 
ubicumque,  et  in  quibuscumque  partibus,  etiam  nostns  tempo- 
nbus  forsan  ignotis,  eisdem  auctoritate,  et  tenore  de  nouo  con- 
cedimus  htterasque  supradictas,  ac  omnia  et  singula  in  ílhs  con- 

tenta ad  premissa  etiam  extendimus,  et  ampliamus,  ac  in  uir- 
tute  sancte  obedientie,  et  indignationis  nostre  pena  quibuscum- 
que  fidelibus  Christianis,  etiam  si  impenali,  regali,  et  quecum- 
que  alia  prefulgeant  dignitatc,  ne  cundem  Emmanuelem  Re- 

gem, et  successores  suos  quomodolibet  in  premissis  ímpedire, 
ac  eisdem  inftdelibus  auxilium,  consilium,  uel  fauorem  prestare 
presumant,  auctontatc,  ct  tenore  premissis  ínhibcmus.  // 

Quocirca  uenerabilibus  fratibus  nostns  Archiepiscopo  Ulix- 
bonensi,  ct  Egitaniensi,  ac  Funchalcnsi  Episcopis,  per  Apos- 

tólica scnpta,  motu  simili  mandamus  quatenus  ípsi,  ucl  duo. 
aut  unus  eorum  per  se,  uel  alium,  seu  alios  presentes  htteras, 
ac  omnia  et  singula  in  eis  contenta,  ubi  et  quando  expedterit, 
ac  quoties  pro  parte  Emmanuelis  Régis,  et  succesoruo  suo- 
rum  predictorum  fuerint  super  hoc  rcquisiti,  solemniter  publt- 
cantes,  ac  eisdem  Emmanueh  Regi,  et  successonbus  in  prenussis 
eíficacis  dcfensionis  presidio  assistentes,  faciant,  auctoritate 
nostra,  presentes  et  alias  htteras,  et  in  eis  contenta  hujusmodi 
inuiolabilitcr  obseruati,  non  permittentes  eos  super  ilhs  per 
quoscumque  quomodolibet  molestari;  contrachetores  per  cen- 

suram ecclesiasticam,  appellatione  postposita,  compescendo;  tn- 
uocato  etiam  ad  hoc,  si  opus  fuent,  auxilio  bracluj.  seculans.  // 

Et  nihilominus  legitimis  super  his  habendis  seruatis  proces- 
sibus,  íllos,  quos  censuras,  et  penas  per  eos  pro  tempore  latas 
eos  incurnssc  constitent,  quoties  expedient,  iteratis  vicibus 
aggrauare  procurent.  /  / 

Non  obstantibus  recolende  memone  Bonifacij  PP.  VIII. 
similiter  predecessons  nostri,  qua  inter  alia  cauetur,  ne  quis 9  5 



extra  suam  ciuitatem  ct  diecesim,  nisi  in  certis  exceptis  casi- 
bus,  et  in  ílhs  ultra  unam  dietam  a  fine  sue  diecesis  ad  judicium 
euocetur,  seu  ne  judices  ab  Apostólica  Sede  deputati  extra  ciui- 

tatem et  diecesim,  in  quibus  deputati  fuennt,  contra  quoscum- 
que  procedere,  aut  alij,  uel  alijs  uices  suas  committere  presu- 
mant,  et  de  duabus  dietis  in  concilio  generali  edita,  ac  alijs 
Apostolicis  constitutionibus,  ac  omnibus  ílhs,  que  idem  Nico- 
laus,  et  alij  predecessores,  qui  símiles  eidem  Regi  Portugallie 
fecerunt  concessiones,  in  eorum  litteris  uoluerunt  non  obstare, 
contrarijs  quibuscumque;  aut  si  aliquibus  communiter,  uel  diui- 
sim  ab  eadem  sit  Sede  indultum,  quod  interdici,  suspendi,  uel 
excommunicari  non  possint,  per  litteras  Apostólicas,  non  facien- 
tes  plenam,  et  expresam,  ac  de  uerbo  ad  uerbum  de  indulto 
hujusmodi  mentionem.  /  / 

Nulli  ergo  omnio  hominum  liccat  hanc  paginam  nostre 
approbationis,  innouationis,  confinnationis,  suppletionis,  de- 
creti,  concessionis,  extensionis,  ampliationis,  inhibitionis,  et  man- 
dati  infringere,  uel  ei  ausu  temerário  contraire.  Siquis  autem 
hoc  attentare  presumpserit,  indignationem  Omnipotentis  Dei,  ac 
Beatorum  Petri  et  Pauli,  Apostolorum  ejus,  se  nouent  íncur- surum.  /  / 

Datum  Rome  apud  Sanctum  Petrum,  anno  Incarnationis 
Dominice  millesimo  quingentesimo  quartodecimo,  tertio  nonas 
Nouembns,  Pontificatus  nostri  anno  secundo.  /  / 

Ia.  Sadoletus. 

ATT  —  Bulas,  29-6. 
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30 

PRIVILÉGIO  RÉGIO  À  ILHA  DE  SANTIAGO 

(8-5-15,5) 

SUMÁRIO  —  Proíbe  que  vivam  de  moradia  na  Ilha  de  Santiago  de 
Cabo  Verde  quaisquer  fidalgos  e  cristãos  novos,  a  não 
ser  os  que  tenham  provisão  especial  para  o  fazerem. 

Dom  Mannuel  per  graça  de  Deus  Rey  de  Purtugall  e  dos 
Allgarues  daqueem  e  dalleem  mar  em  Africa,  Senhor  de  Gui- 
nee  e  da  Conquista,  navegaçam,  comercio  de  Eteopia,  Arábia, 
Persya,  e  da  Jmdia.  A  quamtos  esta  nosa  carta  vyreem  fazee- 
mos  saber,  que  por  o  aveermos  asy  por  muyto  nosso  seruiço 
e  mais  beem  e  descamso  dos  moradores  e  pouoradores  da  nossa 
Jlha  de  Samtiago  do  Cabo  Verde  e  por  follgarmos  de  lhe[s] 
fazer  merçee  e  por  se  escusarem  allguús  escandallos  que  se 
segueem  e  por  outros  justos  respeitos  que  nos  movem,  aveemos 
por  beem  e  querermos  [quereemos]  que  daquy  endiamte  naó 
posam  viueer  de  morada  né  estar  na  dita  Jlha  nhíís  fidallgos, 
salluo  aquelles  a  que  nós  por  nossa  prouisam  espiçiall  pera  ello 
deermos  lugar  e  liçéça.  /  / 

Outrossy  outorgamos  á  dita  ylha,  moradores  e  pouoradores 
delia,  que  acabado  o  arrendaméto  da  dita  ylha  que  ora  teem 
Francisco  Martíz,  dhy  por  diamte  nã  posam  nella  viver  de 
morada,  nem  estar  nhús  christãos  novos.  Salluo  aquelles  a  que 
pera  ello  deermos  nosa  prouisam  espiçiall.  Pore  o  neteficamos 
assy  aos  Juizes  e  Vereadores  e  pouoõ  da  dita  Jlha,  e  lhe[s]  ma- 
damos  que  esta  nosa  carta  cúpra  e  g[u]  ardem,  e  faça  compnr 
e  g[u|ardar,  e  dar  c  todo  á  execuçã  como  nella  se  cõthem.  Por- 

que asy  hé  nosa  merçee.  /  / 
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Dada  em  a  nosa  çidade  de  Lixboa  a  biij°  dias  do  mes  de 
mayo,  Antonio  Fernandez  a  fez,  ano  de  noso  Senhor  Jhesuú 
Chnsto  de  mil  b°  xb. 

a)  EIRey 

Preuilegio  que  vosallteza  outorga  á  Jlha  de  Santiago  do 
Cabo  Verde,  sobre  a  vyuenda  dos  fidalgos  e  christãaos  nouos 
na  dita  Jlha. 

[No  verso):  Preujlegio  da  Jlha  de  Sátiago 

Anrique  Gomez 

ATT  —  Leis,  Maço  2,  doe.  30. 
BAC  — Ms.  103  (A)  fls.  40V-41V. 
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31 

CARTA  RÉGIA  AOS  JUIZES  DE  SANTIAGO  E  FOGO 

(25-5-1515) 

SUMÁRIO  —  Diogo  Fernandes  pede  a  administração  duma  capela 
na  igreja  do  Espírito  Santo  da  Ribeira  Grande  (San 
tiago),  que  Rodrigo  Villaran  pretendia  edificar,  dei- 
xando-lhe  os  seus  bens  das  ilhas  do  Fogo  e  Santiago 

Dom  Manuel  &a.  A  vós  juises  da  Ylha  de  Santiago  e  da 
Ylha  do  Fogo,  e  a  todos  outros  juizes  e  justiças  dos  nossos  regnos 
e  senhorios  a  que  esta  nossa  carta  for  mostrada,  fazemos  saber 
que  Diogo  Fernãdez,  morador  na  dieta  Ylha  de  Santiago,  nos 
enuiou  dizer  como  per  húíí  Rodrigo  de  Vilharam,  castelhano, 
morador  que  fora  na  dieta  Ylha,  estar  sem  herdeiro  alguú  que 
de  dereito  podesse  herdar  sua  fasemda,  determinara  edificar 
huma  capella  na  ygreja  de  Sancti  Spintu  da  Ribeira  Gramde 
da  dieta  ylha,  poderia  auer  omze  annos,  pouco  mais  ou  menos, 
á  qual  dotara  e  leixara  cassi  toda  sua  fasemda,  que  assi 
tinha  em  a  dieta  ylha,  como  a  que  tinha  na  ylha  do  Fogo,  e  esto 
com  tall  emtendimento  e  comdiçam,  que  Ynhego  Ortiz,  seu 
testamenteiro  e  administrador  da  dieta  capella,  a  loguo  fizesse 
[e]  acabasse  de  todo  e  abastecesse  de  seus  hornamemtos,  e  lhe 
fizesse  camtar  cõtinoadamemte  pera  sempre  huua  missa,  e  da 
fasemda  que  tinha  na  dieta  Ylha  do  Fogo  desse  desmolla  á  ygreja 
de  Sam  Fillipe  da  dieta  ylha  trezemtos  quintaaes  dalgodom  e 
huúu  cálix,  e  outra  fasemda  a  proues  e  orfaõs.  O  quall  adminis- 

trador emquanto  viuera  nam  compnra  nenhuúa  das  dietas  com- 
diçoês.  E  bem  assi  arrendara  a  tall  fazemda  comtra  vomtade  do 
dicto  defunto,  que  o  defendia  em  seu  cõprimisso.  /  / 
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E  assi  mesmo  elle  como  huú  Estevão  Roíz,  que  por 
morte  do  dicto  administrador  emtrara  em  a  dieta  administra- 
çam,  nunca  quiseram  acabar  a  dieta  capella  da  maneira  que  ho 
instituidor  mandara  até  oje  em  dia,  nem  deram  as  dietas  esmo- 

las, amtes  as  embargaram,  e  embargara  este  derradeiro  admi- 
nistrador, e  tinham  tirados  muitos  dinheiros  da  dieta  fazemda 

e  capella,  e  nam  mandaram  camtar  bem  tres  nnos,  pelos  quaaés 
erros,  e  cada  huú  delles  a  administraçam  da  dieta  capella  fica 
vagua,  e  que  nós  a  podíamos  dar  a  quem  nossa  merçee  fosse.  / / 

Pedindonoos  o  dicto  Diogo  Fernandez  sopricante  por  merçee, 
que  por  descarrego  da  alma  do  dicto  defunto  lhe  fizéssemos  mer- 

çee da  administraçam  da  dieta  capella,  e  nós  vemdo  ho  que  nos 
elle  assi  dizer  e  pedir  enuiou,  amte  de  lhe  sobreello  darmos 
outro  despacho,  mandamos  pnmeiramête  tirar  emquinçam 
acerca  do  que  nos  ho  dicto  sopneante  dezia,  aho  que  fora  a  tudo 
satisfeto;  e  tirada  emquiriçam  por  nosso  mandado,  a  quall 
perante  nós  foi  apressemtada,  e  vista  per  nós  a  dieta  emquinçam 
e  a  instituiçam  e  testameto  do  dicto  defunto,  e  huú  praz  me 
per  nós  assignado,  temos  por  bem.  E  se  a  dada  desta  adminis- 

traçam a  nós  pertemçe  a  dar  de  dereito,  lhe  fazemos  merçee  da 
administraçam  da  dieta  capella  e  beés  delia  ao  dicto  sopneamte; 
e  mandará  fazer  a  dieta  capella  e  cantar  huúa  missa  cada  dia  pera 
sempre,  polia  alma  do  dicto  defunto,  e  o  mais  que  remaneçer 
ao  dicto  sopneamte,  averá  pera  si,  da  maneira  que  se  comtem 
no  testaméto  do  dicto  defunto,  por  seu  trabalho.  /  / 

E  o  dicto  sopricamte  trazerá  hos  bees  da  dieta  capella  bem 
aproueitados  e  adubados.  E  se  alguús  forem  emleados,  hos  de- 

mande para  a  dieta  capella  e  demade  as  pessoas  que  hos  trazem 
clheados,  e  os  faça  tornar  á  administraçam  da  dieta  capella,  e  hos 
repaire  e  aproueite,  assi  hos  que  ora  sam  auidos  e  recebidos, 
como  os  que  ouuer  daqui  em  diamte.  Pore  vos  mandamos 
que  semdo  peramte  vós  çitado  o  dicto  Esteuão  Roíz,  que 
ora  traz  a  dieta  capella,  c  ouuido  sobreeello  as  partes,  saibaes 
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dello  ho  çerto,  tirado  sobreello  emquinçam  judiçiall  ymdo  pello 
feito  e  diamte;  e  achamdo  que  assi  hé  commo  a  nós  disseram, 
que  por  bem  das  sobredictas  coussas  elle  perdia  a  administraçá 
da  dieta  capella  pera  nós,  e  nós  a  podiamos  dar  a  quem  nossa 
merçee  fosse,  ho  julgai  assi  por  sentença  difinitiua,  dando  apel- 
laçam  e  agrauo  ás  partes  nos  casos  que  ho  dereito  outorga,  pera 
nós  e  nossos  desembargadores  das  capellas  que  anda  é  nossa 
corte  e  cassa  de  soplicaçam;  e  querendo  ho  dicto  Esteuao 
Roís  estar  per  vossa  sentêça,  a  vós  e  a  todollos  corregedores, 
juizes  e  justiças,  ofhçiaaes  e  pessoas  de  nossos  regnos  e  senhorios 
a  que  esta  nossa  carta  for  mostrada,  que  logo  metar  e  façam  me- 

ter em  posse  dos  bees,  e  administraçam  da  dieta  capella  aho  dicto 
sopricamte,  e  o  ajam  e  conheçam  por  verdadeiro  administra- 

dor da  dieta  capella,  e  ho  leixem  lograr  e  pessuir  os  dictos  bees, 
rédas  e  dereitos  delles,  como  dicto  hé,  em  sua  vida  e  mais  nam, 
e  ho  recebam  a  toda  demada  da  auçam  que  elle  sopricamte 
quisser  fazer  a  alguíías  pessoas  que  alguns  beés  trazem  e  pes- 
suem  como  nam  deue,  e  da  dieta  administraçam  forem.  /  / 

E  mandamos  que  todas  as  despessas  que  elle  sopricamte 
assi  fizer  polia  alma  do  dicto  defuncto,  se  faça  um  liuro  em 
que  tudo  bem  e  fiellmete  se  assemte  e  esepreua  ho  que  assi 
fizer  polia  alma  do  dicto  defuncto;  e  ho  prior  da  dieta  ygreja  ou 
vigairo,  faça  outro  liuro  tábem,  em  maneira  que  tudo  venha 
a  bom  recado,  e  se  faça  tudo  milhor  do  que  se  fez  até  qui.  /  / 

E  este  sopricamte  fará  huú  liuro  em  que  seram  postos  e 
escnptos  todos  os  bees,  assi  os  auidos  como  os  que  elle  de- 
semlear,  decraramdose  as  comfrontaçooes  delles,  e  com  quê 
partem;  em  primeipio  e  começo  do  dicto  liuro  e  tombo  se  trella- 
dará  esta  nossa  carta,  pera  por  ella  sabermos  como  a  nós  pertêce 
a  dieta  capella  e  a  administraçam  delia,  porque  nossa  merçee  he 
vomtade  hé  de  darmos  e  escolhermos  ho  dicto  sopricamte  por 
administrador,  pella  guisa  que  dicto  hé.  /  / 
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Dada  em  a  nossa  cidade  de  Lixboa,  a  xxb  de  maio.  El  Rey 
ho  mandou  per  dom  Pedro,  bispo  da  Guarda  etc.a  e  per  dom 
Diogo  Pinheiro,  bispo  do  Funchall,  ambos  do  seu  comselho. 
Afomsso  Fernandez  por  Joham  Lourenço  a  fez,  de  mill  e  qui- 
nhemtos  e  xb  annos. 

ATT  —  Livro  das  Ilhas,  fls.  154-154  v 
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32 

REGIMENTO  DO  TESOUREIRO-GERAL  DOS  DEFUNTOS 
DA  GUINÉ  E  ILHAS  DE  CABO  VERDE 

(1-8-1515) 

SUMÁRIO  —  Rigorosa  vigia  das  caravelas  à  entrada  do  porto  —  As 
fazendas  seriam  registadas  em  livros  próprios  —  Have- 

res a  vender  em  praça  pública  —  Catalogação  dos  tes- 
tamentos—  Encargos  pios  a  cumprir. 

Nós  EIRey  fazemos  saber  a  uós  João  Egas  Moniz,  que 
considerando  nós  quanto  seruiço  de  Deus  e  nosso  hé  as  cousas 
e  fazendas  dos  finados  que  falecerem  nas  partes  de  Guiné  -s- 
em  todos  os  Rios  de  Guiné  que  estaõ  a  tratadores  ar[r]endados, 
assy  nos  tratos  da  Jlha  de  Saõ  Thomé,  e  da  Jlha  do  Principe 
&  dAno  Bom,  e  da  Jlha  de  Sanctiago  do  Cabo  Verde,  e  em 
Arguim  e  na  terra  do  Brasil,  andarem  em  todo  bom  recado 
e  em  tal  maneira  que  se  naõ  possa  sobnegar  nem  perder  cousa 
algua,  e  os  descargos  de  suas  almas  que  leixarem  por  seus  tes- 

tamentos, cédulas  e  codiçilhos  serem  compridos  e  satisfeitos, 
assi  como  os  leixarem  declarados  e  seus  herdeiros  e  aquelles  a 
que  suas  fazendas  pertençerem  possaõ  auer  o  seu,  querendo  por 
estas  rezoés  pera  assi  se  fazer,  dar  toda  boa  ordem,  pella  muita 
confiança  que  temos  de  uós  dito  JoaÕ  Egas  que  no  cargo  de 
reçebedor  das  fazendas  dos  ditos  finados  nos  sabereis  bem  ser- 
uir,  e  com  toda  a  fidelidade,  e  de  uós  Duarte  de  Paiua  que 
na  Escreuaninha  deste  cargo  nos  dareis  de  uós  toda  boa  conta, 
uos  quisemos  disso  ambos  encarregar  e  uos  damos  pera  ello  o 
regimento  seguinte. 

1.  Jtem.  Primeiramente  tanto  que  os  nauios  e  carauellas 
das  ditas  partes  de  Guiné  em  çima  declaradas  e  assi  do  Brasil, 
ancorarem  davante  esta  çidade,  loguo  uós  dito  recebedor  [e] 
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escriuam  ireis  a  ellas  com  os  officiaes  da  Casa  da  Jndia  &  de 
Guiné,  e  por  íuramento  dos  Santos  Euangelhos  que  dareis  a 
todas  as  pessoas  que  nos  ditos  nauios  e  carauellas  vierem,  sabe- 

reis se  uem  nas  ditas  carauellas  ou  nauios  testamentos,  çedulas, 
coudicilhos  e  fazenda  e  escrepturas  de  algú  finado  ou  finados 
que  nas  ditas  partes  faleçessem,  ou  se  sabem  quê  o  tragua  que 
de  finados  seia,  os  quaes  íuramentos  assj  dareis  a  todos  antes 
das  naos  e  nauios  saírem,  e  assj  mesmo  de  finados  que  fale- 

cessem no  mar  depois  de  das  ditas  partes  os  ditos  nauios  e 
carauellas  partirem,  o  qual  íuramento,  pera  saberdes  destes  que 
no  mar  faleçeraõ,  e  de  seus  testamentos  e  fazenda  bastará  a 
çinco  ou  seis  pessoas  -s-  capitão,  mestre  e  piloto  e  escnuaÕ,  e 
os  outros  de  que  uirdes  que  a  uerdade  disso  possaes  saber. 
E  todo  bem  sabido  cobrareis  á  uossa  maõ  todos  os  ditos  testa- 

mentos, çedulas  ou  coudiçilhos  que  achardes  que  uem  nas  ditas 
carauellas  e  nauios  e  assi  todas  as  escreturas  de  quaesquer  diui- 
das  e  obrigações  em  que  alguas  pessoas  aos  taes  finados  forem, 
os  quaés  testamentos,  çedulas  ou  coudiçilhos,  e  assi  as  ditas 
fazendas  de  hús  e  de  outros  e  escrepturas  de  suas  diuidas  man- 

damos áquellas  pessoas  em  cujo  poder  viere  que  vos  emtre- 
guem,  cobrando  de  uós  recebedor  conhecimento  feito  per  vosso 
escriuão  de  todo  o  que  uos  entregar,  no  qual  declare  como  fica 
sobre  uós  carregado  em  reçeita  pera  o  ter  pera  sua  guarda. 

2.  Jtem  todo  aquello  que  assi  receberdes  dos  ditos  finados 
das  pessoas  em  cujo  poder  assi  vier  -s-  testamentos,  dinheiros, 
vestidos  e  qualquer  outra  fazenda  e  cousas  suas  e  escreturas  de 
diuidas  que  lhe  a  cada  hum  dos  taes  finados  deuerem,  carrega- 

reis uós  dito  escriuão  em  reçeita  sobre  o  dito  reçebedor  em  liuro 
de  reçejta  que  em  cada  hu  anno  fareis,  tamanho  como  pareçer 
que  bastará,  no  qual  assento  declareis  a  pessoa  de  que  assi  todo 
recebestes  e  o  nome  do  finado  cujo  tudo  hé  e  onde  hera  mora- 

dor e  se  hera  casado  se  solteiro  e  o  nome  de  seu  paj  e  de  sua 
mãj  se  [os]  tiuer,  declarando  meudamente  todo  o  que  assi  reçe- 
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berdes  e  em  tal  maneira  que  sempre  se  possa  saber  donde  e 
quem  o  dito  finado  hé,  e  se  faça  assi  bem  e  fielmente  como  de 
uós  o  fiamos,  e  conforme  ao  assento  de  vossa  reçeita  dareis  o 
dito  vosso  conhecimento,  ém  tal  modo  que  o  conheçimento  será 
tal  como  o  dito  assento  e  o  assento  tal  como  o  conhecimento, 
porque  se  naõ  possa  seguir  duuida  alguá. 

3.  Item  recebido  assi  tudo  como  dicto  hé,  porque  podem 
uir  cousas  dos  ditos  finados  que  se  loguo  se  nó  aproueitarem 
se  damneficaraõ  e  perderão,  assi  como  saÕ  escrauos,  ou  vestidos, 
ou  cousas  semelhantes,  que  estando  [em]  deposito  se  podem 
damneficar,  pera  que  se  faça  com  todo  proueito,  e  sem  as  taes 
cousas  se  perderem,  auemos  por  bem  que  as  ditas  cousas  -s- 
escrauos  e  vestidos  e  as  outras  semelhantes  que  estando  [em] 
deposito  se  podem  de  todo  perder,  se  uendaÕ  nas  praças  e  luga- 

res acostumados  pelos  porteiros  e  officiaes  com  que  ordenada- 
mente as  ditas  cousas  se  costumaõ  uender,  andando  primeiro 

em  pregaõ  os  dias  ordenados,  e  passados  se  arrematarão  a  quem 
por  ellas  maes  derem.  E  peró  porque  se  faça  com  maes  proueito 
e  maes  çerto  recado,  vós  dito  recebedor  e  escriuaõ  vereis  todas 
as  ditas  cousas  que  assi  mandardes  vender.  E  vereis  a  bondade 
e  qualidade  delias  e  lhe[s]  poereis  os  preços  em  que  uos  pareça 
que  será  cousa  msta  se  arremataré  e  nelles  mandareis  aos  ditos 
officiaes  que  seião  rematadas  e  não  sobindo  os  lanços  aos  preços 
que  lhe[s]  assinardes,  naõ  se  rematarão  sem  uosso  recado  e 
vollo  faram  a  saber,  e  assi  os  lanços  que  uos  fazem.  E  visto  o 
falecimento  que  há  dos  preços  que  puserdes,  emtaõ  os  abai- 

xareis assi  como  vos  pareçer  bem,  e  nelles  os  mandareis 
ar[r]ematar,  andando  ainda  maes  em  pregaõ  os  dias  que  uos 
bem  pareçer.  E  o  dinheiro  que  por  venda  das  ditas  cousas  se 
ouuer  carregará  sobre  uós  em  reçeita  o  dito  vosso  escriuam, 
declarando  as  cousas  que  se  uenderaõ  e  cujas  heraõ,  em  tal  ma- 

neira que  sempre  se  possa  saber  cujo  hé  o  tal  dinheiro  e  de  que 
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cousas,  pera  uos  serem  leuadas  em  conta  as  ditas  cousas  pella 
uerdade  delias  e  o  dinheiro  uos  ficar  em  receita.  E  esto  uos 
encomendamos  que  façaes  com  aquella  fieldade  e  recado  que  de 
uós  confiamos,  porque  nisto  muito  principalmente  consiste  a 
mor  parte  da  fazenda  dos  ditos  finados. 

4.  Item  o  que  for  pera  arrecadar  dos  ditos  finados,  assj 
pellas  escrepturas  e  conhecimentos  das  diuidas  que  lhe[s] 
deuerem  como  soldos,  ou  de  outras  mercadorias  que  das  ditas 
partes  possam  trazer,  recadareis  todo  [o]  milhor  e  com  maes 
breuidade  que  puderdes,  requerendo  sobre  isso  a  nós  e  aos  vee- 
dores  de  nossa  fazenda  e  officiaes  da  Casa  da  Jndia  e  de  Guiné, 
e  todo  carregará  sobre  uós  em  seu  liuro  o  dito  vosso  escriuao 
com  toda  [a]  boa  declaração  e  desta  recadaçaõ  das  ditas  diuidas 
uos  encomendamos  que  tenhaes  grande  [e]  espeçial  cuidado. 

5.  Jtem.  Ordenamos  que  o  que  assi  receberdes  e  reca- 
dardes  dos  ditos  finados,  e  assi  o  dinheiro  que  ouuerdes  por 
venda  das  cousas  suas  que  uenderdes,  como  também  o  que 
recadardes  das  diuidas  que  lhe[s]  foram  diuidas  todo  este  em 
uosso  poder  hum  anno  comprido,  que  se  começará  do  dia  em 
que  as  ditas  cousas  receberdes,  pera  que  passado  e  naõ  uindo 
os  herdeiros  dos  finados  a  que  suas  fazendas  com  dereito  per- 
tençerem  as  entregardes  ao  thesourejro  da  rendição  dos  captiuos, 
como  adiante  será  declarado. 

6.  Jtem  vindo  antes  do  dito  ano  ser  acabado,  os  herdei- 
ros de  cada  hum  dos  ditos  defuntos,  de  que  assi  tiuerdes  rece- 

bida fazenda,  e  fazendo  uos  certo  per  causa  ordenada  de  justiça, 
-s-  dos  Juizes  do  ciuel  desta  çidade,  de  como  saõ  os  verdadeiros 
herdeiros  do  tal  finado  ou  finados,  e  a  quem  de  dereito  pertençe 
sua  fazenda,  &  requerendo  uos  que  lhe[s]  entregueis,  em  tal 
caso,  lhe[s]  fareis  pella  dita  carta  entregua  de  suas  fazendas, 
cobrando  delias  seu  conhecimento,  em  o  qual  se  declare  o  que 
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lhe  assi  entregardes,  conforme  ao  assento  de  uossa  reçeita,  por- 
que não  possa  nisso  auer  enle[i]o,  pera  por  todo  uos  ser  leuado 

em  conta  o  que  lhe[s]  assi  entregardes. 

7.  Jtem  sendo  passado  o  dito  anno  e  naõ  vindo  os  her- 
deiros dos  taes  finados  a  que  dereitamente  suas  fazendas  per- 

tencerem, entaõ  auemos  por  bem  que  toda  a  fazenda  que  for 
em  uosso  poder  a  entregueis  ao  thesoureiro  da  rendição  dos 
captiuos  desta  çidade  de  Lixboa,  pera  delia  se  aproueitar  a  ren- 

dição no  tirar  dos  captiuos  e  quando  se  os  herdeiros  vierem 
lhe[s]  tornar  a  pagar  a  rendição  o  que  tiuer  auido,  segundo  que 
ategora  se  fez,  ao  qual  thesourejro  da  rendição,  assi  mesmo 
entregareis  todas  as  escreturas  de  quaesquer  diuidas  que  ainda 
forem  em  uoso  poder  do  tal  finado  ou  finados,  pera  elle  as 
arrecadar,  assi  como  uós  o  auieis  de  fazer.  E  somente  ficará 
em  uosso  poder  o  testamento,  ou  çedula  ou  coudiçilho  do  tal 
finado,  porque  este  queremos  que  sempre  fique  em  uossa  maõ. 
E  da  fazenda  e  escrepturas  que  lhe[s]  assi  entregardes  cobra- 

reis seus  conhecimentos  feitos  por  seu  escriuam  e  assinado  por 
ambos,  em  que  declareis  como  fica  todo  carregado  em  receita 
sobre  elle.  E  será  o  dito  conhecimento  assi  declarado,  que  seia 
conforme  aos  assentos  de  vossa  recepta  como  dito  hé,  porque 
naõ  possa  nisso  auer  duuida  nem  enle[i]o.  E  por  o  dito  conhe- 

cimento mandamos  que  uos  seia  tudo  o  que  lhe[s]  assi  entre- 
gardes leuado  em  conta. 

8.  E  quanto  aos  testamentos  que  assi  ordenamos  de  assj 
ficarem  em  vossa  maõ,  estes  tereis  assi  bem  cotados  e  conser- 

tados pellos  aííos  de  que  forem  e  hús  ante  outros  -s-  os  de  cada 
anno  em  maço  apartado  per  si,  em  tal  maneira  que  cada  ues 
que  algum  quiserdes  buscar  e  for  necessário  de  ser  visto,  o 
possaes  loguo  achar.  E  isto  tende  em  todo  bom  recado. 
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9.  Porem  porque  nos  pareçe  que  os  descargos  que  algús 
finados  leixarem  em  seus  testamentos  se  podem  maes  leuemente 
comprir  por  uós  do  que  na  rendição  dos  captiuos,  por  os  offi- 
çiaes  delia  terem  continua  occupaçaõ  no  que  [h]aõ  de  prouer 
e  fazer  por  seus  regimentos  e  por  a  correição  que  sempre  fazem 
por  o  Arcebispado,  e  por  outros  respeitos  que  nos  mouem,  aue- 
mos  por  bem  que,  declarando  e  mandando  algum  finado  em  seu 
testamento  que  lhe  digam  por  sua  alma  alguas  missas,  vós  loguo 
como  sua  fazenda  receberdes,  sem  maes  esperardes  por  testa- 

menteiro se  o  declarar,  nem  por  seus  herdeiros,  lhe  mandeis 
dizer  e  comprir  nisso  sua  vontade,  assi  como  por  elle  for  man- 

dado. E  nao  declarando  pessoa  ou  casa  çerta  em  que  se  lhe 
digua,  as  mandareis  dizer  no  mosteiro  de  Saõ  Domingos  desta 
cidade,  digo  de  Bemfica,  da  par  desta  cidade  e  em  Saõ  Domin- 

gos desta  cidade  e  no  mosteiro  dEnxobregas,  repartindo  as  se 
forem  muitas  por  os  ditos  mosteiros,  como  uos  bem  parecer. 
E  lhe[s]  pagareis  as  esmolas  das  ditas  missas  segundo  a  cons- 
tetuiçaõ  do  prelado  e  lhe[s]  fareis  toda  boa  paga.  E  declarando 
o  tal  finado  pessoa  certa  ou  casa  certa  em  que  se  digam,  lá  se 
diraõ  e  se  compnrá  sua  vontade. 

10.  Jtem  se  leixar  declarada  algua  esmola  a  alguã  igreia 
ou  mosteiro  ou  misericórdia  ou  comfrana  ou  espritaes,  auemos 
por  bem  que  loguo  assi  per  uós  seia  comprida  e  satisfeita  a 
esmola  que  assi  em  cada  hum  dos  ditos  lugares  leixar  mandado 
que  se  faça. 

11.  E  assi  mesmo  se  leixar  que  se  tire  algum  captiuo  ou 
captiuos,  entregareis  logo  como  dito  hé  á  rendição  dos  captiuos 
desta  çidade  a  que  o  tal  finado  ou  finados  pera  isso  leixarem, 
e  os  offiçiaes  delia  teraõ  cuidado  de  os  tirar  como  por  bem  de 
seus  offiçios  o  deuem  fazer.  E  do  que  lhe[s]  entregardes  pera 
assi  se  tirarem  os  ditos  captiuos  cobrareis  seu  conhecimento  em 
forma,  feito  por  seu  escriuaõ,  em  que  declare  como  ficam  sobre 
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elle  carregados  em  reçeita  e  com  toda  boa  declaração,  pera  sem- 
pre se  saber  qual  hé  o  finado  que  a  dita  esmola  mandou  dar 

12.  E  assi  mesmo  se  algum  finado  leixar  mandado  vestir 
alguns  pobres  ou  lhe[s]  fizer  algua  esmola,  uós  compareis  lo- 
guo,  como  dito  hé,  e  as  fareis  ás  pessoas  a  que  leixar  declarado 
que  se  façaõ.  E  naõ  leixando  declarado  pessoa,  entaõ  a  dareis 
áquella  pessoa  ou  pessoas  que  uirdes  que  saõ  maes  necessitadas, 
em  que  milhor  caiba  a  dita  esmola,  tomando  informação  das 
que  maes  necessitadas  e  envergonhadas  forem,  e  faloeis  assj  bem 
e  com  tal  cuidado  como  de  uós  confiamos. 

13.  E  todas  as  outras  cousas  que  leixarem  declaradas  os 
taes  finados  em  seus  testamentos,  cédulas  ou  coudicilhos,  que 
se  façaõ,  posto  que  seiam  obras  meritórias  ou  legados  ou  quaes- 
quer  outros  descargos  que  seiaõ,  ficarão  assi  por  fazer  atee  fim 
do  anno  em  que  suas  fazendas  haõ  de  estar  em  uosso  poder, 
pera  que  uindo  o  testamenteiro  do  tal  finado  saja  (*)  de  com- 
prir  e  naõ  uindo  em  fim  do  dito  tempo,  em  tal  caso  vós  com- 

pareis tudo  assi  como  uos  mandamos  que  o  façaes  nas  cousas 
sobreditas  e  taõ  inteiramente  como  pello  finado  for  mandado 
e  assi  fielmente  como  de  uós  confiamos.  E  todo  o  que  rema- 
necer  e  ainda  ficar  da  fazenda  do  tal  finado,  entregareis  á  ren- 

dição dos  catiuos,  como  atrás  fica  mandado. 

14.  E  vindo  o  verdadeiro  testamenteiro  do  tal  finado  ou 
finados  e  que  por  carta  de  justiça  ordenada  dos  Juizes  atrás 
declarados,  uos  seia  declarado  que  hé  o  verdadeiro  testamen- 

teiro do  tal  finado,  antes  de  uós  terdes  compridas  e  satisfeitas 
as  ditas  cousas,  auemos  por  bem  que  uós  lhe  entregueis  todo 
o  que  montar  nos  descargos  que  o  tal  finado,  ou  finados,  lei- 

(')  Sic.  Leia-se:  se  aja. 
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xarem,  pera  elle  compnr  sua  vontade  assi  como  per  seu  testa- 
mento, çedula,  ou  coudiçilho  mandar  que  o  faça.  E  no  maes 

que  remanecer  tereis  a  maneira  que  atrás  uos  fica  dito,  pera  ser 
entregue  a  quem  com  dereito  se  deua  fazer,  e  com  as  cartas 
ordenadas  de  justiça  segundo  que  no  capitulo  que  nisso  fala 
hé  conteúdo. 

15.  Jtem  pera  todas  estas  cousas  uos  encomendamos 
muito  e  mandamos  seiaes  muito  diligente  e  as  façaes  com  todo 
bom  cuidado.  E  assi  bem  que  tudo  ande  em  tal  recado  como 
deseiamos.  E  que  nos  ajamos  nisso  por  bem  seruido  de  uós. 
E  no  que  se  ouuer  de  recadar  na  Casa  de  Guiné,  do  que  formos 
obrigados  aos  taes  finados  de  seu  soldo  e  de  qualquer  outra 
cousa  que  de  nós  ajaõ  dauer,  o  requerereis  aos  nossos  offiçiaes 
da  dita  Casa  com  grande  diligençia,  aos  quaes  por  este  man- 

damos que  com  toda  a  breuidade  uos  dem  nisso  despacho,  assi 
no  que  se  ouuer  de  pagar  na  Casa,  como  em  çertidoés  que  aiam 
de  dar;  e  em  todo  outro  despacho  que  de  finado  seia  e  que 
lhe[s]  requererdes,  porque  assi  nos  prazerá  muito  que  por  elle 
seia  feito.  E  se  conuier  estando  nós  aqui  na  çidade  uós  nos 
falardes  em  alguãs  cousas  tocantes  á  fazenda  e  cousas  dos  ditos 
finados,  falai  nolo  e  requerej,  porque  muito  nos  prazerá  de  assi 
o  fazerdes. 

16.  Jtem  porquanto  o  thesoureiro  e  offiçiaes  da  rendição 
dos  captiuos  atee  ora  recadaraõ  a  fazenda  dos  finados  da  Jndia, 
Mina  e  Guiné,  e  auemos  por  nosso  seruiço  que  maes  o  naõ 
façaõ,  lhe[s]  defendemos  e  mandamos  por  este  capitulo  que 
se  naõ  intromettaõ  nisso  maes  nem  façaõ  nisso  cousa  algua  e  o 
leixem  fazer  a  uós,  segundo  por  este  regimento  uolo  mandamos. 

17.  Jtem  porque  as  cousas  dos  finados  dos  lugares  atrás 
declarados,  de  que  por  este  regimento  uos  encarregamos,  possaõ 
sempre  andar  bem  prouidos  e  em  toda  boa  ordem  pera  se  reca- 
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dar  e  auer  o  seu,  uos  mandamos  que  o  maes  a  meude  que  uós 
puderdes,  e  sempre  se  assi  bem  o  puderdes  fazer,  auiseis  por 
uossas  cartas  aos  capitães  e  feitores  das  ditas  partes,  como  uos 
temos  encarregado  da  recadaçaõ  da  fazenda  dos  ditos  finados, 
e  que  lhe[s]  pedis  que  uos  auizé  e  escreuaõ  se  tem  alguã 
fazenda  de  algús  finados,  e  tendoa  que  uola  enuiem,  ou  certi- 

dão por  onde  se  recade,  pera  nisso  compnrdes  o  que  uos  temos 
mandado  por  uosso  regimento.  E  disto  tomai  grande  e  especial 
cuidado  e  lembrança. 

18.  Jtem  nós  uos  ordenamos  de  mantimento  em  cada 
hum  anno  per  uosso  trabalho  -s-  a  uós  dito  recebedor  catorze 
mil  reis,  e  a  uós  escriuam  outo  mil  reis,  os  quaes  auemos  por 
bem  que  ajaes  do  dinheiro  das  fazendas  dos  ditos  finados,  nesta 
maneira  -s-  tirareis  e  apartareis  da  fazenda  de  cada  hum  finado, 
que  recadardes  e  reçeberdes,  çinco  por  cento.  E  estes  çinco  por 
çento  metereis  em  hum  cofre  de  duas  fechaduras,  de  que  uós 
reçebedor  tereis  hua  chaue  e  uós  escriuam  outra.  E  daqui  uos 
pagareis  dos  ditos  uossos  mantimentos.  E  sobeiando  em  fim  de 
cada  hum  anno  algum  dinheiro,  tirados  os  ditos  uossos  manti- 

mentos, o  gastareis  em  missas,  que  mandareis  dizer  pellas  almas 
dos  finados  de  que  assi  tirardes  os  ditos  çinco  por  cento,  em 
tanta  contia  a  cada  hum  como  uos  pareçer  que  por  cada  hum 
se  deue  fazer,  auendo  respeito  ao  que  se  tirou  do  dito  çinco 
por  çéto  de  sua  fazenda.  E  pello  assento  de  uós  escriuao  uos 
será  leuado  em  conta  o  que  nisso  despenderdes.  E  naõ  abastando 
os  ditos  çinco  por  çento  a  uossos  mantimentos,  nolo  fareis  saber 
pera  uos  mandarmos  o  que  nisso  façaes. 

19.  Pello  qual  mantimento  seruireis  os  ditos  cargos  e  nao 
leuareis  nemhua  outra  cousa  de  precalço  nem  interesse,  saluo 
uós  dito  escriuaõ,  que  auemos  por  bem  que  leueis  des  (2)  reis 

(2)  Leia-se:  dez. 
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de  cada  conhecimento  que  façaes  de  entrega  ou  pagamento  que 
vós  dito  recebedor  fizerdes  da  fazenda  que  receberdes  e  outro 
algú  precalço  naõ  leuareis. 

20.  Jtem  auemos  por  bem,  e  ordenamos  e  mandamos 
que  uós  dito  recebedor  deis  conta  de  todo  o  que  reçeberdes  e 
despenderdes  da  fazenda  dos  ditos  finados  de  dous  em  dous 
annos,  as  quaes  contas  dareis  nos  contos  da  nossa  Casa.  E  o 
prouedor  delles  uos  dará  contador  que  uolas  aia  de  tomar. 
E  enquanto  derdes  uossas  contas  naõ  recebereis,  e  nós  ordena- 

remos quem  aja  de  reçeber,  enquanto  derdes  uossa  conta,  porque 
assi  o  ordenamos. 

2 1 .  Jtem  a  uós  dito  escriuaÕ  mandamos  que  façaes  de 
cada  hum  anno  uossos  liuros  ordenados  de  receita  &  despeza 
bem  feitos  e  encadernados,  e  de  tamanha  grandura  como  pare- 

cer que  abastarão,  os  quaes  se  comprarão  á  custa  da  fazenda 
dos  finados.  E  nos  ditos  liuros  auerá  títulos  apartados  de  receita 
e  despeza  da  fazenda  de  cada  finado,  pera  com  toda  a  breui- 
dade  se  poder  tomar  a  conta.  E  pella  boa  ordem  em  que  estiuer 
se  naõ  poder  retardar  o  tomar  delia.  E  no  liuro  da  despeza 
assentareis  muito  declaradamente  todas  as  despezas  que  o  rece- 

bedor fizer  sem  ficar  cousa  algua.  E  defendemos  o  dito  rece- 
bedor que  naõ  faça  nenhuá  despeza  sem  uós,  porque  por  qual- 

quer despeza  que  sem  uós  fizer  lhe  naõ  hade  ser  leuado  em 
conta. 

22.  Jtem  auerá  hua  boa  arca  forte  e  tamanha  como  pare- 
cer que  abasta,  com  duas  fechaduras,  da  qual  uós  recebedor 

tereis  hua  chaue,  e  uosso  escnuaõ  outra  e  nesta  arca  estaram 
os  ditos  liuros  da  reçeita  e  despeza  e  os  testamentos  dos  finados 
e  todas  as  escrituras  e  papeis  que  lhe[s]  perteçerem,  e  enuen- 
tairos  e  toda  outra  cousa  que  nella  couber  que  forem  dos  ditos 
finados.  E  esta  arca  estará  na  Casa  da  Mina,  onde  estarão  as 
arcas  do  Thesoureiro  da  dita  Casa. 
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23.  Jtem  auerá  hum  cofre  forte  e  bem  fechado,  assi  de 
duas  fechaduras,  no  qual  estará  todo  o  dinheiro,  dos  ditos  fina- 

dos. E  deste  tereis  uós  dito  recebedor  também  hua  chaue  e 
uosso  escnuaõ  outra  e  estará  metida  dentro  na  dita  arca. 

24.  E  porque  pella  ventura  alguãs  cousas  da  fazenda  dos 
ditos  finados  seraõ  de  qualidade  que  naõ  caberão  na  dita  arca, 
aquellas  que  naõ  couberem  tereis  uós  dito  reçebedor  em  uossa 
casa  ou  em  qualquer  lugar  onde  com  maes  uossa  segurança  as 
possaes  ter  e  em  que  estem  em  todo  bom  recado. 

Porem  uos  mandamos  que  uejaes  mui  bem  este  Regimento 
e  o  cumpraes  e  guardeis  em  todo  como  nelle  se  contem  e  assi 
bem  como  de  uós  esperamos.  /  / 

Feito  em  Lixboa  ao  primeiro  dia  do  mes  dAgosto.  Anno 
de  mil  e  quinhentos  e  quinze.  /  / 

Rey 

O  qual  Regimento  eu  Pedro  Leitam  Tinoco,  notário  apos- 
tólico das  ordés  militares,  tresladej  do  próprio  original,  a  que 

me  reporto.  E  concorda  com  o  próprio,  consertado  per  mim 
com  o  notário  abaixo.  E  assinej  de  meu  publico  sinal.  /  / 

Lixboa  aos  outo  de  Septembro  de  mil  seiscentos  e  tres  anno5. 

Concertado  comiguo  notário 

t 
Duarte  da  Silua  (Lugar  do  Sinal) 

ATT  — Ms.  871,  fls.  141-147. 
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MERCÊ  AO  EMBAIXADOR  DE  GUDUMEL 
((22-8-1515) 

SUMÁRIO  —  El  Rei  manda  dar  a  D.  Francisco,  embaixador  do  Senhor 
de  BczegHiche,  determinados  objectos. 

Nós  el  Rey  mamdamos  a  vós  recebedor  do  noso  tisouro, 
que  does  a  este  negro,  embaizador  de  Godemell,  Senhor  de  Bizi- 
guiche,  capa,  pelote  e  calças  de  pano  de  dozemtos  cimquoemta 
reaes  [o]  covado  e  gibam  de  chamalote  (')  e  duas  camisas  de 
breanha  (2)  e  huum  bar[r]ete  vermelho,  que  lhe  mamdamos 
dar  pera  se  vestir,  e  esto  tudo  feito  e  tirado  da  costura;  e  per 
este  com  seu  conhecimento  vos  será  levado  em  comta  o  que 
niso  gastardes.  /  / 

Feito  em  Lixboa,  aos  xxij  dias  de  agosto.  Amtonio  de 
Neyva  o  fez  de  jb°xb. a)  Rey.  // 

Recebeo  o  dito  Dom  Francisco  de  Ruj  Leite  todo  seu  ues- 
tido  açima  comteudo,  feyto  [e]  tirado  da  costura  e  seu  bar[r]ete 
uermelho,  em  iij  dias  de  Setembro  de  jbcxb  annos. 

a )  Jorge  Correia.  / / d )  Dom  Francisco.  /  / 
a )  O  Comde.  /  / 

Recebido 
a )  Johão  da  Fonseca,  j  j 

Recebido 

a )  Jorge  Fernandez.  /  / 

ATT  —  CC,  [-18-70. 

(!)  Tecidos  dc  lã  dc  camelo. 
(-)  Tecido  fino  de  linho  011  algodão. 



34 
BULA  «PRECLARA  TUE»  DE  LEÃO  X 

(10-1-1516) 

SUMÁRIO  —  Comprovado  que  os  indígenas  africanos  e  indianos  que 
navegam  para  Portugal  falecem  sem  baptismo  na  viagem 
ou  em  Lisboa,  concede  o  Papa  que  sejam  baptizados  nos 
navios,  no  porto  ou  nas  casas  particulares  —  Os  capitães 
dos  navios  ou  os  senhores  dos  escravos  assim  baptizados, 
deveriam  entregar  um  ducado  de  ouro  ao  Vigário  da 
Igreja  da  Conceição  lisbonense,  corno  direito  de  estola. 

Leo  episcopus,  seruus  seruorum  Dei,  Caríssimo  ín  Chnsto 
filio  Emanueli,  Portugalie  et  Algarbiorum  Regi  Illustri,  salutem 
et  apostolicam    benedictionem.  /  / 

Preclara  tue  celsitudinis  menta,  que  altíssimo  et  apostolice 
sedis  gratum  te  multipliciter  et  acceptum  reddunt,  digne  nos 
excitant  et  inducunt  ut  tuis  que  prodire  ex  deuotionis  ardore 
cernuntur  et  plurimorum  afferre  salutem  animarum  uotis  fauo- 
rabiliter  annuamus.  /  / 

Tua  nuper  nobis  exhibita  petitio  continebat  quod  cum  ex 
Ethiopie,  Affrice  atque  Indie,  ac  nonnullis  alijs  partibus, 
quáplures  utnusque  sexus  nigri  serui  et  sclaui  ad  portum  Ciui- 
tatis  Vhxbonensis  aduehantur,  sepe  sepius  contingit  íllos,  tam 
propter  aeris  mutationem,  quam  mans  longam  peregnnationem, 
uel  potius  eorum  índispositionem  ac  alias  causas,  tam  ín  Naui- 
gns  quam  in  Portu  ipso  ac  domíbus  in  quibus  reponi  solent, 
sacro  Baptismate  non  suscepto  decedere,  non  sine  grandi  ani- 

marum eorumdem  penculo.  Quare  pro  parte  tua  nobis  fuit 
humiliter  supplicatum,  ut  tam  euidenti  animarum  dictotum 
Nigrorum  et  Sclauorum  penculo  obuiare  aliasque  in  premissis 
oportune  prouidere,  de  benignitate  apostólica  dignaremur.  /  / 
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Nos  igitur,  qui  singularum  personarum  animarum  salutem 
querimus,  huiusmodi  supplicadonibus  inchnati,  quod  modcrnus 
ac  pro  tempore  existens  Vicari  us  Preceptorie  seu  domus  Con- 
ceptionis  beate  Marie,  Militie  Jhesu  Christi,  dicte  Ciuitatis, 
quoscunque  utnusque  sexus  Nigros  seruos  et  sclauos,  ex  pre- 
dictis  et  quibusuis  alijs  mundi  pardbus  ad  dictum  portum  pro 
tempore  applicantes,  etiam  in  ipsis  nauigiis  uel  portu  aut  domi- 
bus  baptizare  possit,  auctoritate  apostólica  tenore  presentium 
statuimus  et  ordinamus.  Tibique  quod  quilibet  patronus  cuius- 
libet  nauigij  seu  carauelle,  in  quo  seu  qua  Nigri  et  serui  ac 
sclaui  huiusmodi  pro  tempore  deferrentur,  aut  domus  ípsorum 
seruorum,  ducatum  vnum  auri,  moderno  et  pro  tempore  exis- 
tenti,  Vicario  Preceptorie  huiusmodi,  in  illius  fabricam  uel  alios 
necessários  usus,  iuxta  ordinationem  per  te  faciendam  conuer- 
tendum  perpetuo  soluere  teneantur,  statuendi  licentiam  et  facul- 
tatem  auctoritate  et  tenore  premissis  concedimus.  /  / 

Quocirca  Venerabilibus  fratribus  nostris  Egitanensi  et 
Colimbnensi  Episcopis,  ac  dilecto  filio  Officiali  Vlixbonensi  per 
apostólica  scripta  mandamus,  quatinus  ipsi  uel  duo  aut  vnus 
eorum  per  se  uel  per  alium  seu  alios  tibi  ac  eidem  Vicario  in 
premissis  efficacis  defensionis  presidio  assistentes  faciant,  aucto- 

ritate nostra,  quotiens  pro  parte  tua  aut  dicti  Vicarij  fuerint 
super  hoc  requisiti,  presentes  litteras  ac  statutum  et  ordina- 

tionem ac  licentiam  et  facultatem  huiusmodi  inuiolabiliter 
obseruari,  teque  et  Vicarium  prefatum  illis  pacifice  frui  et 
gaudere,  non  permittentes  eundem  Vicarium,  per  quoscunque 
quomodolibet  indébito  molestari  aut  perturbari.  Contradictores 
per  censuram  ecclesiasticam  appelatione  postposita  compescendo, 
inuocato  etiam  ad  hoc,  si  opus  fuerit,  auxilio  Brachij  secula- 

Non  obstantibus  Constitutionibus  et  Ordinationibus  apos- 
tolicis  contrarijs  quibuscunque.  Aut  si  aliquibus  communiter 
uel  diuisim  ab  eadem  sit  sede  indultum,  quod  interdici,  sus- 

pendi uel  excommunican  non  possint  per  litteras  apostólicas, 
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non  facientes  plenam  et  expressam  ac  de  uerbo  ad  uerbum  de 
indulto  huiusmodi  mentionem.  Nulli  ergo  omnino  hominum 
hceat  hanc  paginam  nostri  statuti,  ordinationis,  concessionis  et 
mandati  infringere,  uel  ei  ausu  temerário  contraire.  Si  quis 
autem  hoc  attemptare  presumpsent,  indignationem  omnipo- 
tentis  Dei  ac  beatorum  Petri  et  Pauli  Apostolorum  eius  se  noue- 
rit  incursurum.  /  / 

Datum  Florentie,  Anno  Incarnationis  dominice  Millesimo 
quingentesimo  quinto  decimo  /  Quarto  Jdus  Januarij,  Pontifi- 
catus  nostri  Anno  Tertio. 

}.  Castihoneus. 

ATT  —  Bulas  —  2 1  - 1 7. 
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DOAÇÃO  RÉGIA  AO  HOSPITAL  DE  LISBOA 

(17-9-1515) 

SUMÁRIO  —  D.  Manuel  faz  doação  ao  Hospital  de  Todos-os-Santos 
de  um  escravo  por  cada  caravela  que  viesse  dos  Rios 
e  partes  da  Guiné  ao  porto  de  Lisboa  com  escravos. 

Nós  elRey  fazemos  saber  a  quantos  este  nosso  aluará  vyrem, 
que  vendo  nós  as  grandes  despesas  e  gastos  que  contynoada- 
mete  se  fazem  é  ho  espntall  de  Todolos  Santos  desta  çydade 
na  cura  dos  doentes  e  effermos,  e  como  as  rendas  delle  ho  não 
podem  sopryr  como  queryamos,  e  desejando  de  as  acreçétar, 
perque  mays  jnteyraméte  se  façam  as  obras  tam  merytoryas 
e  de  tanto  seruyço  de  Nosso  Senhor,  horden[amos]  ora,  que 
de  Janeiro  que  vem  de  bcxbj  é  dante,  de  qu[aes]quer  navyos 
descravos  que  vyeré  a  esta  cydade  [dos]  Ryos  ou  de  outras 
quáesquér  partes  de  Guynee,  ora  ha  armaçam  seja  nosa,  ora 
das  pesoas  a  que  tenhamos  arrendado  ho  trato  e  resgate  delles, 
se  tome  hua  peça  pera  o  dyto  espntall,  a  mjlhor  que  vyer  é 
cada  hú  navyo,  de  que  lhe  fazemos  esmo! la  êquato  nosa  mercê 
for,  pera  ajuda  dos  dytos  gastos.  /  / 

O  qual  espravo  se  étregará  ao  almoxarife  do  dyto  espntall 
e  se  car[r]egará  sobre  elle  em  recepta.  E  poré  o  notefycamos 
asy  e  mandamos  ao  nosso  feytor  e  ofyçyaes  da  Casa  de  Guyné, 
que  asy  ho  faça  conpryr  jnteraméte  e  lhe  façam  étregar  o  dyto 
espravo  em  cada  hú  navyo  que  vyer,  como  dyto  hé.  /  / 

E  per  o  trelado  deste,  com  conhecyméto  é  forma  do  dyto 
almoxarife,  mandamos  que  seja  levado  t  conta  ho  tall  espravo 
ou  espravvos  ao  offyçyall  ou  pesoa  sobre  que  for  carregado 
ê  reecpta.  E  semdo  a  armaçã  dalgús  rendeiros  a  que  tenhamos 
arrendado  o  resgate  dos  dytos  espravos,  seja  avalyado  o  dyto 
espravo  que  se  tomar  é  cada  navyo  pellos  ofvcyaes  da  dyta 
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Casa.  E  com  a  çertydam  davalyaçã  c  conhecyméto  cio  ciyco 
almoxarife  t  forma,  e  o  trellado  deste,  lhes  será  outro  tanto  des- 
cõtado  de  seu  arrendaméto.  E  ho  nosso  almoxarife  dos  espravos 
os  não  constrangerá  por  outra  tanta  contya,  quãta  montar  nos 
dytos  espravos  e  lhes  tomará  é  pagaméto  delia  os  conhecymétos 
do  dyto  almoxarife  do  dyto  espntall,  com  as  dytas  avalyaçoes, 
pera  a  elle  ser  ysso  mesmo  levado  é  conta,  com  ho  trellado  deste, 
como  dyto  hé.  /  / 

O  quall  aluará  mandamos  que  se  regyste  é  o  lyuro  dos 
regymétos  [de]  nosa  Fazemda  e  asy  na  dyta  Casa  da  Mjna 
|e]  dos  espravos,  pera  se  conpryr  e  guardar  jnteyraméte  como 
mandamos.  E  acabados  os  arrendamétos  que  ora  sam  feytos  dos 
dytos  Ryos  e  trato  dos  espravos,  dy  é  dyante  não  se  arrendará 
néhú  sem  esta  condyçã,  de  é  cada  navyo  aver  o  dyto  espntall 
húa  peça,  a  mjlhor  que  vyer,  sem  lhe  ser  por  ello  descontado 
aos  armadores  cousa  algúa  de  seu  arrendaméto,  porque  quere- 

mos que  ande  esta  condyçã  como  ordenada.  /  / 
Feyto  e  Lixboa,  aos  xbij  dias  de  Septembro.  Diogo  Vãz 

o  fez,  de  jb°xb.  /  / 

Ho  quãll  trellado  daluará  dei  rey  nosso  senhor  açyma 
e  atras  espnto,  eu  Diogo  Lobo,  espriuã  do  espntall,  trelladey 
do  lyuro  do[s]  regystos  do  dyto  espntall,  honde  ho  dyto  aluará 
está  regystado  e  foi  per  my  concertado,  a  mj  dias  doutubro 
de  b°xx. 

Diogo  Lobo 

ATT  —  Gavetas,  II-2-62 n9 
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BREVE  DE  LEÃO  X  AO  BISPO  DO  FUNCHAL 

(.8-1-15,6) 

SUMÁRIO  —  Concede  a  D.  Frei  Diogo  Pinheiro  que  fossa  mandar 
benzer  as  vestes  sacerdotais  nas  missões  da  Guiné,  por 
seus  vigários,  como  lhe  fora  concedido  para  as  índias. 

Leo  Papa  X 

Venerabilis  fratcr,  salutem  et  apostolicam  benedictionem. 
Nuper  pro  parte  tua  nobis  [fuit]  exposito  quod  tu,  qui  in  parti- 
bus  Jndie  íunsdictionem  habes  ordinariam,  non  sine  magno  pe- 
riculo  ad  dietas  partes  personahter  accedere  poteras.  Et  propterca 
vestes  sacerdotales  et  alia  ornamenta  ecclesiastica  ad  diuinum 

cultum  necessária,  per  Vicarium  seu  Vicários  ad  id  per  te  depu- 
tandos  in  íllis  partibus  benedicendi  licentiam  tibi  concedi  pete- 
bas.  Nos  tuis  in  bac  parte  supplicationibus  inclinati,  vestes 
sacerdotales  et  alia  ornamenta  ecclesiastica  huiusmodi  per  Vica- 
num  seu  Vicários  ad  id  per  te  pro  tempore  deputandos,  in 
eisdem  benediccndi  per  alias  nostras  in  forma  Breuis  litteras, 
prout  in  illis  plenius  continctur,  licentiam  et  facultatem  con- cessimus.  /  / 

Cum  autem  sicut  etiam  nobis  exponi  fecisti,  tu  in  Etliiopia 
seu  Guinea,  et  nonnullis  ahjs  locis,  ciuitatibus,  terns  et  íusulis, 
ad  que  etiam  sine  grandi  periculo  te  personaliter  conferre  ne- 
quis,  similem  habeas  iurisdictionem,  nobis  humiliter  supplicati 
fecisti,  vt  litteras  et  per  eas  tibi  concessas  licentiam  et  facul- 

tatem predictas  ad  Etbiopiam  seu  Guineam,  ac  loca,  ciuitates, 
terras,  jnsulas  huiusmodi  extendere  ct  ampliare,  aliasque  in 
premissis  opportune  prouidere  de  benigtitatc  apostólica  digna- remur.  /  / 
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Nos  igitur  huiusmodi  supphcationibus  inclinati,  litteras 
ct  per  eas  tibi  concessas  licentiam  et  facultatem  predictas  ad 
Ethiopiam  seu  Guineam,  ac  omnia  et  singiila  alia  ciuitates, 
terras,  jnsulas,  oppida  et  loca  quecúque,  nunc  et  pro  tempore 
tibi  subjecta,  ad  que  sine  penculo  huiusmodi  te  pro  tempore 
personaliter  conferre  nequibis,  ita  quod  tu  tam  íllarum  quam 
presentium  litterarum  vigore,  vestes  sacerdotales  et  alia  orna- 

menta ecclesiastica  huiusmodi  in  ciuitatibus,  terris,  jnsuhs, 
oppidis  et  locis  tibi  pro  tempore  subiectis  predicte,  per  Vica- 
rium  seu  Vicários  ad  íd  per  te  pro  tempore  deputandos,  bene- 
dicere  libere  et  licite  valeas,  extendimus  et  ampliamus,  tibique 
concedimus  panter  et  indulgemus.  Non  obstantibus  omnibus 
illis  que  in  dictis  litteris  voluimus  non  obstare,  ceterisque  con- 
tranjs  quibuscúque.  /  / 

Datum  Florentie,  sub  Annulo  Piscatons,  die  xviija  Januarij M.D.XVI.  Pontihcatus  nostri  Anno  Tertio. 

Ia.  Sadoletus. 

ENDEREÇO:  Vcnerabili  Fiati  Dídaco  Episcopo  Funchalcnsi. 

ATT  — Bulas,  22- 13. 

121 



37 
CARTA  DE  EL  REI  D.  MANUEL  I 

AO  VIGÁRIO  DA  CONCEIÇÃO  DE  LISBOA 

(26-6-1 516) 

SUÁMRIO  — ■  Carta  de  D.  Manuel  sobre  o  baptismo  dos  negros  che- 
gados a  Lisboa  nas  caravelas  —  Bula  que  concede  o  pri- 

vilégio a  pedido  de  EI-Rei  —  Concede  a  Frei  Francisco 
Rebelo  o  cruzado  estipulado  —  D.  João  III  confirma  a 
carta  paterna  e  manda-a  registar  na  chancelaria. 

Dom  João  etc.  a  quamtos  esta  mjnha  carta  vyré  faço  saber 
que  por  parte  do  viguayro  da  Conceyçáo  da  igreja  de  nosa 
Senhora  desta  cidade  de  Lixboa,  me  foy  apresemtado  huú  aluará 
delRey  meu  senhor  e  padre,  que  samta  glorya  aja,  de  que  o 
teor  tall  hé.  /  / 

Nós  el  Rey  fazemos  saber  a  quantos  este  noso  aluará  vyrem 
que  nós  sopricamos  ao  santo  padre  que  lhe  prouuese  comçedcr 
que  o  viguayro  da  Comceyção  bautizase  os  negros  que  vem  de 
Guyné  (J)  nas  prop[r]ias  carauelas  em  que  veem,  ou  nas  logeas 
e  casas  em  que  se  poseré,  porque  algu[n]s  que  vem  doemtes  nã 
falleçesem  sem  serem  bautizados  e  doemtes  e  saaõs  fosem  feitos 
christaoõs  e  se  com  ho  sacraméto  do  samto  bautysmo  saluasem 
suas  almas.  // 

E  prouve  a  sua  santidade  nollo  comceder,  segundo  hé  com- 
teudo  na  bulia  que  diso  nos  pasou  (").  Porem  decrarou  que  o 
premeyo^/cj  que  por  ello  asyna  ao  viguayro  que  fizer  o  ofiçio  do 
dito  bautysmo,  que  hé  hííu  f0  [cruzado] por  carauella  de  negros 

(J)  Tomada  no  amplo  sentido  geográfico  da  época. 
(*)  Cfr.  does.  de  7-8-1513  e  de  10-1-1516. 
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que  baunzase,  ficou  á  nosa  desposyçam  o  aprop[r]iarmos  pcra 
o  dito  viguayro  ou  pera  [a]  fabryca  da  casa,  ou  pera  quallquer 
cousa  delia  que  por  mylhor  ouvermos,  segundo  hé  decrarado 
na  dita  bulia.  /  / 

Poré  por  este  presente  aluará  declaramos  que  nos  praz  que 
frey  Francisco  Rabello,  viguayro  que  agora  hé  da  dita  casa  da 
Comceyçam,  aja  ho  dito  premyo  emquanto  nella  for  viguayro 
e  fizer  os  ditos  bautysmos  aos  ditos  negros,  asy  como  hé  decla- 

rado na  dita  bulia.  E  mamdamos  aos  tratadores  e  armadores 

que  a  elle  acudam  com  ho  dito  huú  cruzado  por  carauella  des- 
crauos  que  asy  bautizar,  porque  a  elle  avemos  por  bem  que 
seva  paguo.  /  / 

Feito  em  Lixboa  a  xxbj  dias  do  mes  de  Junho  de  myll 
bcxbj.  // 

Pedimdome  o  sobredito  por  mercê  que  lhe  comfirmase  o 
dito  aluará  em  carta  e  visto  por  my  seu  requervmento,  que- 
remdolhe  fazer  graça  e  merçê,  tenho  por  bem  e  lhe  comfyrmo 
e  mando  que  se  cumpra  e  guarde  asy  e  tam  conpndamente 
com  nelle  se  conthem.  /  / 

Bastiam  Lamego  a  fez  em  Lixboa,  a  xxbj  de  mayo  anno  de 
myll  b°  xxix.  /  / 

Oficiais  da  mjnha  chancelaria,  mandouos  que  pase[i]s  por 
ela  esta  Carta,  sem  enbargo  do  tenpo  em  que  ouvera  de  pasar 
ser  pasado  e  pagar  chancelaria  syngella  somente.  Francisco 
Beleagoa  o  fez  em  Lisboa,  a  xxbij  dias  de  setembro  de 
jb°xxxbij.  /  / 

ATT  —  Chancelaria  de  D.  João  III,  liv.  24,  fl.  208.  —  Ib.,  liv.  48, 
%  49- 
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BULA  «CONSTANTI  FIDE.»  DE  LEÃO  X 

(30-6-1 516) 

SUMÁRIO  —  Concede  aos  Reis  de  Portugal  o  padroado  dos  magistra- 
dos das  três  Ordens  Militares  de  Cristo,  Avis  e  Santiago. 

Leo  episcopus,  seruus  seruorum  Dei,  ad  pepetuam  rei  me- moriam. /  / 
Constanti  fide  et  eximia  deuotione  erga  nos  et  Romanam 

Ecclesiam  predictos  Reges  et  Príncipes,  illos  presertim  quorum 
opera  et  studio  indefessis  orthodoxe  fidei  cultum  augeri,  Chris- 
tianam  religionem  propagari,  barbaras  nationes  et  infideles  po- 
pulos  a  tenebris  ad  lucem  conuerti,  ac  quos  demum  nihil  aliud 
operari  uidemus,  quam  quod  aliquando  sub  Christo,  Pastore 
eterno,  unum  sit  ouile,  unaque  gentium  omnium  uera  et  per- 
fecta  religio,  Apostolicis  faoribus  et  gratijs  libenter  prosequimur, 
et  eorum  uota,  que  ad  ípsorum  status  quietem,  et  expugnatarum 
per  eos  ab  infidelibus  prouinciarum  et  locorum  conseruationem 
et  manutentionem,  ac  fidelium  animarum  salutem  pertinere 
noscuntur,  asensu  beniuolo  confouemus.  /  / 

Sane  nobis  nuper  pro  parte  charissimi  in  Christo  filij  nostn 
Emmanuelis,  Portugallie  et  Algarbiorum  Régis  illustris,  exhi- 
bita  petitioi  continebat,  quod,  cum  clare  memorie  Portugalie  et 
Algarbiorum  Reges,  predecesores  sui,  semper  pro  uiribus,  non 
sine  maximis  labonbus  et  expensis,  ac  magna  sanguinis  effu- 
sione,  barbaras  nationes  expugnare,  et  ad  Catholicam  fidem 
reducere  conati,  ac  Jesu  Christi  et  de  Aviz  Cisterciensis,  ct 
Sancti  Jacobi  de  Spata,  Sancti  Augustini,  Ordinum  militiarum 
magistratus  in  dicto  regno,  ad  ejusdem  fidei  Catholice  exalta- 
tionem,  ac  infidelium  et  barbarorum  depresionem,  instituti  fue 
nnt,  ípsarumque  Militiarum  magistrorum  electiones,  ad  precep- /24 



toriarum  militiarum  hujusmodi  preceptores  seu  milites  spectare 
noscantur,  inter  quos,  occurrente  dictorum  magistratuum  uaca- 
tione,  super  electiombus  faciendis  posent  exonn  dissensiones, 
intersitque  plurimum  Régis  dicti  regni  Portugallie,  pro  tempore 
existentis,  dictarum  Militiarum  magistrorum  electiones  seu  pre- 
sentationes,  semotis  quibusuis  scandalis,  celeriter  fieri,  ac  illa- 
rum  magistros  adeo  esse  idóneos,  et  ín  arte  militari  peritos,  ut 
de  ílhs  mento  speran  prossit  quod,  una  cum  earundem  Militia- 
rum  militibus,  infidelium  eorundem  expugnationi  et  inuasioni, 
etiam  sponte  sua  et  prompto  animo  uacare,  et  operam  dare 
uelint;  /  / 

Et  si  eidem  Emmanueli  et  dicti  regni  Portugallie  Regi,  pro 
tempore  existenti,  concederetur  quod  dictorum  magistratuum, 
aut  alicujus  eorum  occurrente  uacatione,  de  cetero  perpetuo 
futuns  temponbus  íllorum  prouisio,  non  ad  dictorum  precep- 
torum  seu  militum  hujusmodi  electionem,  sed  ad  ipsius  Erama- 
nuelis,  et  pro  tempore  existentis  Portugallie  Régis,  nomina- 
tionem  dumtaxat  fieret,  scandalis  et  dissensionibus,  que  inter 
ipsos  preceptores  seu  milites  electores  hujusmodi  exoriri  possent, 
salubnter  obuiaretur,  ípseque  Emmanuel  Rex,  qui  plura  fací- 

nora, pro  hujusmodi  fidei  Catholice  exaltatione  et  infidelium  ac 
barbarorum  depressione,  forti  et  constanti  animo  effecit,  et  con- 

tinue facere  non  cessat  in  dies,  ípse,  ac  ejus  successores,  ad  tam 
sancti  tamque  pernecessarij  operis  prosecutionem,  magis  atque 
magis  animarentur,  militesque  dictarum  Militiarum,  sub  Régis 
hujusmodi  disciplina,  magis  clari  et  experti,  et  contra  ipsos  infi- 
deles  ad  pugnandum,  et  manus  cum  eis  conserendum  promptio- 
res  redderentur:  quare  pro  parte  prefati  Emmanuelis  Régis  nobis 
fuit  humiliter  supplicatum,  ut  in  premissis  opportune  prouidere, 
de  benignitate  Apostólica  dignaremur.  /  / 

Nos  igitur,  premissa  diligenti  consideratione  pensantes,  et 
animo  reuoluentes  qualia  et  quanta  ipsius  Emmanuelis,  Portu- 

gallie Régis,  majores  priscis  temporibus,  pro  expugnatione  infi- 
delium  et  barbararum  nationum,  hujusmodi  effecennt,  quotque 
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regna,  et  terras  ac  insulas,  ab  ipsorum  infidelium  manus  eripue- 
nnt,  et  ad  Christianam  rehgionem  reduci  curarint,  et  que  ipse 
Emmanuel  Rex,  tam  feruenti  animo,  hac  tempestate  nostra, 
prout  toti  orbi  notissimum  est,  aduersus  Mauros  Africe,  qui  per 
tam  longa  têmpora  regnis  ípsius  Emmanuelis  et  predecessorum 
suorum,  quibus  finitimi  erant,  infesti  fuerunt,  quorum  aliquos 
tandem,  divino  assistente  auxilio,  sibi  subdidit,  digne  ac  lauda- 
biliter  effecent;  ac  sperantes  quod  etiam  idem  breui  temporc, 
pio  sua  ipsius  singulari  deuotione,  virtute,  ac  potentia  et  magna- 
nimitate  regia,  ad  honorem  Dei  et  nominis  Christiani  propaga- 
tionem,  aduersus  Africam  hujusmodi,  ínsulas  et  alia  loca,  ab 
infidelibus  occupata,  efficiet;  ac  nomen  Saluatoris  Domini  nostii 
Jesu  Christi  inibi  inducet,  ac  seminabit.  /  / 

Hujusmodi  supplicationibus  inclinati,  eidem  Emmanueli,  et 
pro  tempore  existenti  Portugallie  et  Algarbiorum  Regi,  jus  pa- 
tronatus,  et  nomiandi  personam,  etiam  non  professam,  sed  pro- 
fiteri  uolentem,  alias  idoneam,  ad  magistratus  dictarum  Militia- 
rum,  dum  íllos  deinceps  per  cessum  uel  decessum  magistratus 
hujusmodi,  etiam  Jesu  Christi,  cujus  ipse  Emmanuel  Rex,  pei- 
petuus  administrator,  per  Sedem  Apostolicam  deputatus  existit, 
in  titulum  uel  administrationem,  seu  alias  pro  tempore  obtinen- 
tium,  aut  alias  quouismodo  etiam  apud  Sedem  predictam  uacare 
contigerit,  auctontate  Apostólica,  tenore  presentium  perpetuo 
reseruamus,  concedimus  et  assignamus;  ita  quod  sic  pro  tem- 

porc nominatus,  commissa  professione,  absque  alicujus  confir- 
matione  aut  alia  prouisione,  libere  administrari  possit  non  secus, 
ac  si  canonice  elcctus  seu  presentatus  et  confirmatus,  seu  per 
illum  ad  quem  jus  instituendi  presentatum  hujusmodi  institutus 
fuisset,  districtius  inhibentes  eisdem  preceptoribus  et  militibus, 
uel  alijs  quibuscumqe,  ad  quem,  uel  ad  quos,  magistratuum 
hujusmodi  electio  seu  presentatio,  aut  queuis  alia  dispositio  com- 
muniter  uel  diuisim,  seu  confirmado  aut  institutio  hujusmodi 
pertinet,  ne  magistratuum  hujusmodi  ocurrente  uacatione,  ad 
aliquam  electionem  seu  presentationem  et  electionis  confirma- 
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tionem,  aut  presentationis  hujusmodi  nistituioncm  procedere, 
seu  de  illis  disponere  quoquomodo  presumant;  ac  decernentes 
quascumque  electiones,  presentationes,  confirmationes,  ínstitui- 
tiones,  prouisiones  aut  alias  dispositiones  de  illis,  tam  per  nos, 
quam  per  Sedem  predictam,  aut  milites  et  preceptores  prcfatos, 
absque  consensu  dicti  Emmanuelis,  et  pro  tempore  existentis 
Portugalie  Régis  hujusmodi,  etiam  eo  pretextu  quod  dicti  ma- 
gistratus,  aut  aliquis  eorum  inter  aliquos  litigiosi,  seu  cx  quauis 
causa  generaliter  uel  specialiter  nostre  et  successorum  nostro- 
rum,  Pontificum,  pro  tempore  existcntium  dispositioni  reseruati 
íuerint,  seu  íllos  ín  futurum  esse  continget,  nullius  fore  roboris 
uel  momenti.  /  / 

Volumus  autem  quod  idem  Emmanuel  et  Portugallie  Rex, 
pro  tempore  existens,  in  signum  priuilegij  sibi  concessi  hujus- 

modi, curare  teneatur  cum  efectu,  quod  ad  Jesu  Chnsti  trecentos, 
ad  singulos  uero  ex  reliquis  duobus  magistratibus  magistratus 
hujusmodi  pro  tempore  nommatus,  centum  ducatos  auri  largos, 
infra  sex  menses  a  die  nominationis  pro  tempore  facte  com- 
putandos,  ad  Romanum  Pontificem,  pro  tempore  existentem, 
mittere  teneatur;  alioquin  elapsis  dictis  sex  mensibus,  facte  ad 
magistratus  hujusmodi  nominationes,  nullius  firmitatis  existant, 
ípsique  magtstratus  ex  tunc  uacare  censeantur,  illorumque  dis- 
positio  ad  Romanum  Pontificem  pro  ea  ince  pertincat.  /  / 

Non  obstantibus  constitutionibus  et  ordinationibus  Aposto- 
lieis,  ac  statutis,  stabilimentis,  usibus  et  natuns  dictarum  Mili- 
tiarum,  juramento,  confirmatione  Apostólica  uel  quauis  firmi- 
tate  alia  roboratis,  priuilegijs  quoque  et  indultis  Apostolicis 
dictis  Militijs,  earumque  preceptonbus  et  militibus  et  scruicn- 
tibus  ,  per  dictam  Sedem  forsan  concessis,  quibus  etiam  si  ad 
íllorum  derogationem  de  illis,  eorumque  totis  tenoribus,  de 
uerbo  ad  uerbum,  non  autem  per  clausulas  generales  íd  impor- 

tantes mentio,  seu  queuis  alia  expressio  habenda,  aut  aliqua 
alia  exquisita  forma  seruanda  esset,  íllorum  tenores  hujusmodi 
presentibus  pro  expressis  et  sufficienter  incertis  habentes,  illis 
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alias  in  suo  robore  permansuns,  hac  mce  dumtaxat  specialiter 
et  expresse  derogamus,  cetensque  contraijs  quibuscumque.  /  / 

Nulli  ergo  omnio  hominum  hceat  hanc  paginam  nostre 
reseruationis,  concessionis,  assignationis,  inhibitionis,  decreti, 
uoluntatis  et  derogationis  infringere,  uel  ei  ausu  temerário  con- 
traire.  Siquis  autem  hoc  attentare  presumpserit,  indignationem 
Omnipotentis  Dei,  ac  Beatorum  Petri  et  Pauli,  Apostolorum 
ejus,  se  nouerit  incursurum.  /  / 

Datum  Rome  apud  Sanctum  Petrum,  anno  Incarnationis 
Dominice  millesimo  quingentesimo  sexto  decimo,  pndie  kalen- 
dis  Julij,  Pontificatus  nostri  anno  quarto.  /  / 

Bembus. 

ATT  —  Gavetas,  7-1-6. 
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ALVARÁ  AO  VIGÁRIO  DA  CONCEIÇÃO  DE  LISBOA 

(15-7-1516) 

SUMÁRIO  —  Manda  que  ao  Vigário  da  Conceição  de  Lisboa  se  dê 
um  cruzado  de  oiro  feio  ofício  de  baptizar  os  escravos 
negros  chegados  a  Lisboa  das  fartes  da  Guiné. 

Dom  Joham,  etc.  A  quamtos  esta  minha  carta  virem  [faço 
saber]  que  por  parte  do  Vigayro  da  Comceyçáo  desta  cidade 
de  Lixboa,  me  foy  apresemtado  huú  aluará  delRey  meu  Senhor 
e  Padre,  que  samta  glorja  aja,  de  que  o  teor  tall  hé.  /  / 

Nós  elRey  fazemos  saber  a  vós  alcayde  (J)  desta  cidade 
e  meyrjnho  de  nosa  corte,  que  o  Samto  Padre  nos  outorgou 
bulia  (2)  pella  quall,  ha  nosa  sopricaçam  mamdou  que  todos 
os  escrauos  que  vyesem  de  Guyné  fosem  bautizados  em  che- 
gamdo  davamte  esta  cidade,  nos  navios  em  que  vem,  ou  em  se 
poemdo  nas  logeas.  E  que  o  oficio  do  dito  bautismo  fizese  ho 
Vigairo  da  Comceição  desta  cydade  e  se  dese  por  cada  navyo 
em  que  se  fizese  ho  dito  oficio  húú  cruzado  douro,  ho  quall 
fiquase  a  nós  mamdarmos  dar  ao  dito  Vigajro,  ou  ordenar  pera 
[a]  fabryca  da  dieta  casa,  ou  per  quallquer  cousa  que  nos  bem 
parecese,  segumdo  hé  comteudo  na  dita  bulia  e  per  outro  noso 
aluará  (3)  nos  prouue  que  ouvese  o  Vigairo  que  agora  hé  da 
dita  casa  o  dito  cruzado,  de  cada  navyo  em  que  asy  bautizase 
os  ditos  negros  emquanto  elle  ho  fizesse,  como  nelle  hé  com- 

teudo. /  / 

(')  Oficial  de  justiça. 
(2)  Cfr.  documentos  de  7-8-1513  e  de  10-1-1516. 
(3)  Cfr.  documento  de  26-6-1516. 



Porem  vos  mamdamos  que  se  pela  vemtura  aqueles  que 
sam  obrigados  ha  lhe  pagar  o  dito  cruzado  por  cada  carauela, 
por  asy  bautizar  os  ditos  negros,  lho  loguo  na  pagarem  em 
acabamdo  de  fazer  o  dito  ofycio,  vós  e  cada  húú  de  vós  a  que 
ho  dito  Vigairo  requerer,  vades  loguo  penhorar  aquelle  ou 
aqueles  que  lhe  loguo  nã  pagarem,  e  sem  mais  outra  dilaçam; 
e  no  prop[r]yo  dya  em  que  asy  os  penhorardes  lhe  vemdê  o 
penhor  que  lhe  tomardes  e  pagay  ao  dito  Vigayro  huu  cruzado 
por  cada  navyo  em  que  asy  fez  o  dito  oficyo  de  bautysmo  aos 
ditos  negros,  o  que  asy  loguo  compry,  sob  pena  de  nam  damdo 
á  emxucaçao  (4)  o  que  dito  hé  demtro  no  dito  dia  em  que  pello 
dito  Vigajro  fordes  requerydo,  o  pagardes  de  vosa  casa.  /  / 

E  mamdamos  a  quallquer  de  nosos  corregedores,  asy  da 
corte  como  da  cydade,  que  loguo  como  pello  dito  Vigajro  forem 
requerydos  o  dem  asy  á  emxucaçao  e  no  prop[r]io  dia  em  que 
por  elle  forem  requerydos,  porque  asy  nos  praz.  /  / 

E  por  este  mamdamos  aos  senhorjos  das  armações  dos  ditos 
navyos  que  loguo  como  chegarem  davamte  e  por  toda  [a]  cy- 

dade, o  façam  saber  ao  dito  Vigairo  pera  vyr  nelles  fazer  o  dito 
officyo,  e  os  nam  desembarquem  sem  elle  prymeiro  vyr,  sob 
pena  que  desembarquamdo  os,  ou  vemdemdo  delles  algíííí 
sem  prymeiro  serem  bautizados,  perda  [m]  por  cada  vez  que 
ho  fezerem  çem  cruzados,  pera  o  noso  esprytall  de  Todollos Samtos.  /  / 

Feito  em  Lixboa  a  xb  de  Julho  de  mjll  b°  e  dezaseys.// 

Pedimdome  o  sobredito  por  merçê  que  lhe  comfirmase  ho 
diito  aluará  em  carta,  e  visto  per  mj[m]  seu  requerymento,  que- 
remdolhe  fazer  graça  e  merçê,  tenho  por  bem  e  lho  confirmo. 
E  mamdo  que  se  cumpra  e  guarde  asy  e  tam  comprydamente 
com  nelle  se  comtem.  /  / 

(4)  Leia-se:  execução. 
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Bastyam  Lameguo  a  fez  em  Lixboa,  a  vymte  e  seys  de 
mayo,  anno  de  myll  b°xxix. 

[Ã  margem]:  EIRey  nosso  Senhor  ou[u]e  por  bem  tirar  ao 
uiguario  de  nosa  Senhora  da  Cõceiça  nesta  carta  cõteudo,  o  cruzado 
que  auia  de  premio  de  bautizar  os  escrauos  por  cada  naujo  e  deu  em 
satisfação  a  frei  Ferna  Lopez,  seu  capelão,  que  hora  serue  de  viguario 
da  dita  Jgreja,  vinte  mjl  reaes  em  cada  hú  ano,  em  dias  de  sua  vida, 
pagos  no  tesourejro  mor,  ou  quem  seu  car[r]ego  tiuer;  os  quaés  xx 
reaes  lhe  será  pagos  do  primeiro  dia  de  Janeiro  do  anno  presente  de 
bclix  em  diante.  E  esta  verba  se  pôs  aquy  per  mãdado  do  dito  Senhor, 
cõteudo  na  carta  que  lhe  f oy  feita  das  ditos  xx  reaes.  /  / 

Feita  em  Lixboa,  a  xxij  de  Junho  de  b°lix  anos. 

ATT  —  Chancelaria  de  D.  João  III,  liv.  48,  fl.  49. 
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REGIMENTO  DOS  VEDORES  DA  FAZENDA 

(17-10-1516) 

SUMÁRIO  —  Que  os  escravos  que  vierem  da  Guiné  sejam  trazidos directamente  a  Lisboa,  sem  desembarcarem  em  outra 
farte  —  Que  a  sisa  da  primeira  venda  dos  negros,  que 
por  mar  vierem  ao  Reino,  se  arrecade  toda  em  Lisboa 
—  Que  dos  escravos  que  se  venderem  por  el-Rei  se 
pague  meia  sisa,  a  trezentos  réis  por  cabeça. 

Capitulo  CCXXVI 

Outrosim  sentindo  nós  assim  por  nosso  serviço  por  alguns 
respeitos,  que  nos  a  isso  moverão,  determinamos  que  daqui 
em  diante  todos  os  escravos,  que  vierem  de  todos  os  nossos 
tractos,  e  terras  de  Guiné,  sejão  trasidos  direitamente  á  nossa 
Cidade  de  Lisboa  sem  os  poderem  descarregar,  tirar,  nem  ven- 

der em  nenhuma  outra  parte  que  seja,  assim  de  nossos  Reinos, 
e  Senhorios,  como  de  fora  delles;  e  na  dita  Cidade  se  venderão, 
e  depois  da  primeira  venda  os  poderão  tirar  por  mar,  e  por 
terra  para  onde  quizerem,  sobpena  de  quem  o  contrario  fiser, 
pagar  a  siza  em  tresdobro;  e  isto  se  não  entenderá  naquellas 
pessoas,  que  trouxerem  algumas  peças  para  seu  serviço,  por- 

que os  taes  depois  de  os  trazerem  á  dita  Cidade,  os  poderão 
tirar  para  onde  quizerem,  sem  serem  obrigados  a  os  haverem  de 
vender:  os  quaes  lhes  serão  julgados  pelos  Officiaes  da  casa, 
segundo  a  qualidade  da  pessoa  que  for:  e  os  que  os  levarem 
a  outras  partes  antes  de  serem  trazidos  á  dita  Cidade  de  Lisboa, 
alem  de  pagarem  a  dia  siza  em  tresdobro,  como  dito  hé,  encor- 
retão  nas  penas  conteúdas  em  nossas  Ordenaçõens  de  Guiné 
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sobretal  caso  feitas  (1),  não  prejudicando  porem  esta  defesa 
a  algum  privilegio,  se  o  temos  dado  em  contrario,  ou  condição 
de  contrato. 

Capitulo  CCXXVII 

E  bem  assim  determinamos,  e  mandamos  que  daqui  em 
diante  toda  a  siza  da  primeira  venda  de  todos  os  negros,  e  ne- 

gras, que  a  estes  Reinos  novamente  por  mar  vierem,  posto 
que  seus  donos  persi,  ou  por  seus  mandados  os  mandem  levar 
a  vender  fora  dos  portos,  onde  desembarcarem,  a  quaesquer 
outros  lugares,  e  comarcas  dos  ditos  Reinos,  onde  por  condição 
de  contrato,  ou  privilegio,  que  de  nós  tenhão,  os  possão  man- 

dar vender,  a  dita  siza  não  seja  metida  nos  arrendamentos  dos 
Almoxarifados,  nem  nos  ramos  delles,  em  que  he  costume  de 
se  arrecadar;  mas  fique  fora  delles,  e  se  arrecade  tudo  apar- 

tadamente para  nós,  ou  para  quem  for  nosso  rendeiro  de  toda 
a  dita  siza  de  todo  o  Reino  geralmente,  na  nossa  Cidade  de 
Lisboa,  como  dito  he:  e  mandamos  que  esta  nossa  determina- 

ção assim  se  cumpra,  e  guarde  daqui  em  diante,  como  nella  he 
conteúdo. 

Capitulo  CCXXVIII 

Outrosim  havemos  por  bem  que  dos  escravos,  que  se  ven- 
derem por  nós,  as  partes  que  os  comprarem  paguem  delles 

meia  siza  á  rasão  de  tresentos  reis  por  peça,  como  agora  pagão; 

(x)  Cfr.  documento  de  24  de  Março  de  1514,  n.°  24. 
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porem  se  alguns  escravos  se  derem  em  pagamento  de  desem- 
bargos, destes  taes  se  não  pagará  siza. 

SYSTEMA  OU  COLLECÇAÕ  DOS  REGIMENTOS  REAES  —  Lis- 
boa, M.DCC.LXXXIII,  Tom.  I,  p.  134-135. 

NOTA  —  «Acabou-se  este  livro  dos  Regimentos,  e  Ordenações 
da  fazenda  dEiRey  nosso  Senhor  por  autoridade,  e  privilegio  de  Sua 
Alteza,  por  Armaõ  de  Campos  Bombardeiro  do  dito  Senhor,  em  Lis- 

boa aos  17  dias  do  mez  de  Outubro  do  anno  do  Nascimento  de  N.  S. 
Jesu  Christo  de  mil  e  quinhentos  e  dezasseis  annos».  (p.  161). 
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CARTA  RÉGIA  AO  CORREGEDOR  DO  FOGO 

(8-11-1516) 

SUMÁRIO  —  Como  o  ouvidor  -possuísse  uma  fazenda  de  sesmaria, 
adquirida  durante  o  exercício  do  cargo,  reverteria  tal 
fazenda  para  a  Coroa,  para  dela  dispor  a  seu  talante. 

Dom  Manueli  &ca.  A  quantos  esta  nossa  carta  virem  faze- 
mos saber  que  a  nós  diseram  ora  como  huu  Pero  Saco,  morador 

na  jlha  do  Foguo,  sendo  ouuidor  na  dita  jlha  comprou  certa 
fazenda  a  huú  Martim  Miguel,  outro  si  morador  em  a  dieta 
jlha,  &  assi  [a]  ouue  de  sesmaria.  A  qual  fazéda  elle  perde  pera 
nós,  por  bem  de  nossas  ordenações  &  leis  sobre  tal  caso  feitas, 
polia  assi  comprar  sendo  ouuidor.  /  / 

Pollo  qual,  se  assi  hé,  como  a  nós  diseram,  &  que  elle 
por  bem  das  ditas  nossas  ordenações  sob  tal  caso  feitas,  perde 
a  dita  fazenda  pera  nós  &  com  direito  nós  a  podemos  dar  a 
quem  nossa  mercê  for,  avemos  por  bem  e  nos  praz  fazermos 
delia  mercê  a  Frutos  de  Guoes,  sendo  assi  como  elle  diz  &  que 
per  o  dito  caso  se  perde  pera  nós,  como  dito  hé.  /  / 

E  porem  mandamos  ao  nosso  cor[r]egedor  em  a  dita  jlha 
do  Foguo  &  Samtiaguo  &  outros  quaesquer  nossos  juizes 
&  justiças  a  que  esta  nossa  carta  for  mostrada  &  o  conheci- 

mento delia  pertencer,  que  sendo  per  amte  elle[s]  citado  o  dito 
Pero  Saco  &  ouuido  com  o  dito  Frutos  de  Guoes,  saiba  dello 
certo,  tirando  sobre  ello  jmquinçam  judicial,  hindo  pello  feito 
em  diante,  &  achando  que  assi  hé  como  a  nós  diseram,  ho  jul- 

guem assi  per  sua  sentença  de  femtura  ( sic ),  dando  apellaçam 
&C  agrauo  aas  partes,  nos  casos  que  o  direito  outorga.  /  / 

E  querendo  as  ditas  partes  estar  pella  dita  sentença,  metam 
loguo  em  posse  da  dita  fazéda  ao  dito  Frutos  de  Guoes,  &  lhe 
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leixem  ter  &  posuir  &  fazer  delia  como  de  cousa  sua  prop  [r]  ia, 
porquanto  nós  lhe  fazemos  delia  mercê,  como  dito  hé.  E  se 
a  dita  fazenda  mais  valler  que  trezemtos  &í  quíze  mil  reaes, 
de  que  pagou  quorenta  &  cíquo  mil  reaes  do  septimo,  nom 
lhe  será  emtregue  até  nom  leuar  certidam  de  nossa  fazéda, 
como  tem  paguo  o  septimo  da  demasia.  /  / 

Dada  em  Lixboa  a  vinte  oyto  dias  de  nouébro,  elRey  ho 
mandou  pello  conde  do  Vemioso,  &cc,  veedor  de  sua  fazenda. 
André  Rodriguez  a  fez,  anno  de  mil  &  quinhentos  &  dezaseis. 

ATT  —  Livro  das  Ilhas,  f  1.  228. 
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CARTA  DOS  CIDADÃOS  DE  ANTUÉRPIA 
A  EL-REI  DE  PORTUGAL 

(26-2-1517) 

SUMÁRIO  —  Queixas  a  el-Rei  de  Portugal  contra  Estêvão  ]uzarte 
feio  seu  procedimento  na  Guiné  contra  os  queixosos. 

Potentíssimo  et  Sereníssimo  Domino  Emmanuelj,  Dei  gra- 
fia Regi  Portugaliae  ac  Algarbiorum  et  citra  et  vltra  mare  ín 

Aphnca  Dominoque  Guineeae.  Salutem. 
Exposuit  nobis  Didacus,  vulgan  cognomine  de  Haro,  huius 

oppidi  consors  et  municeps,  fratrem  suum  Chnstophorum  de 
Haro,  vtnuscjiie  nomine,  preterea  Didacum  vulgato  cognométo 
de  Conbaronnies,  vna  cum  alijs  plerisque,  cum  sereníssima 
maiestate  tua  pactos  esse  jn  certis  fluuijs  jn  Guinea  ad  annos  ali- 
quot,  jus  exercendo  sua:  negociationis  atque  eius  pacti  fiducia, 
misisse  naues  quindecim  aut  sedecim  mercibus  onustas.  /  / 

Idque  anno  a  Christo  nato  millesimo  quingentesimo  de- 
cimo quinto,  eodem  autem  anno  factum  vt  quidam  nomine 

Stephanus  cognometo  Yusart,  eiusdem  maiestatis  tuae  ditioni 
subditus,  ceperit,  euerterit,  ac  depradatus  sit  septem  ex  earum 
nauium  numero,  estimatas  precio  sedecim  mihbus  ducatorum, 
preter  duo  milia  ducatorum,  et  eo  amplius  quam  summam 
recuperandis  ac  vindicandis  rebus  amissis  jmpenderunt. 

Itaque  judicavimus  íd  esse  nostn  officij,  tum  propter  jus 
oppidi,  quod  predictus  Didacus  de  Haro  nobiscum  habet  comu- 
ne,  tum  quod  js  peculianter  etiam  nobis  est  amicus,  ob  studium 
et  fauorem  quo  semper  hanc  Vrbem  est  prosequutus,  obnixe  ro- 
gare  jnclytam  tuam  maiestatem,  vt  eius  justicia  regali,  fauoreque 
jam  sepedictus  Didacus  de  Haro  jus  suum  celeriter  jmpetret, 
ac  res  suas  sibi  vindicet,  et  jdem  legum  jurisque  presidium 
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sentiat  jn  celsitudinis  tuae  ditione,  quod  eiusdem  subditi  sen- 
tiunt  jn  hisce  regionibus.  Quod  et  si  non  dubitamus  quin  pro 
rei  aequitate  simus  ob  equissimo  rege  jmpetraturi,  tamen  non 
grauabimur  pennde  gratiam  habere  quasi  precário  hoc  a  tua 
másuetudine  jmpetrassemus,  quam  foelicem  ac  rebus  omnibus 
floretemque  diutissime  tueatur,  semperque  jn  melius  prouehat 
Christus  optimus  maximus.  /  / 

Antuerpie,  4  Calendas  Mamas,  anno  supra  millesimum 
quingentesimum  decimo  septimo. 

Ciuium  Magistrj  et  Scabinj 

Oppidj  Antuerpien 

ATT  —  CC,  1-2 1-52. 
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REGIMENTO  DO  CORREGEDOR  E  CONTADOR 
DA  ILHA  DE  SANTIAGO 

(16-12-15:7) 

SUMÁRIO  —  Legisla  rigorosamente  contra  os  que  partiam  em  navios, 
da  Ilha  de  Santiago,  para  o  resgate  da  Serra  Leoa  e  da 
Guiné,  determinando  que  percam  as  mercadorias  assim 
havidas,  onde  quer  que  estivessem  os  próprios  navios. 

Trellado  da  defesa  e  regimento  que  elRey  noso  Senhor 
mamdou  ao  corregedor  e  cõtador  da  Jlha  de  Sátyaguo 
sobre  a  defesa  da  Serra  [Lyoa]  e  Guinee  e  outras  cousas. 

Nós  elRey  fazemos  saber  a  vós  noso  Corregedor  e  Comta- 
dor  da  nosa  Jlha  de  Samtiaguo  do  Cabo  Verde,  que  nós  somos 
emformado  que  os  moradores  da  dita  Jlha  e  allguãs  pesoas  que 
deste  Regnno  e  doutras  partes  que  com  elles  se  ajumtam  de 
praçarya  annuãão  (2)  navios  e  vaáo  resgatar  á  Serra  Lyoa 
marfym,  çera,  ferro  e  outras  mercadorias  defesas,  e  asy  a  outras 
partes  per  nós  vedadas,  ajumtamdose  asy  de  praçarya  com  as 
ditas  pesoas,  leuamdo  e  trazemdo  mercadorias  defesas  de  tra- 

zer e  resgatar,  comtra  forma  do  pnuillegio  e  carta  sobre  ello 
pasada,  de  que  vos  aquy  amviamos  o  trellado,  e  o  avemos  por 
mall  feito.  /  / 

E  queremdo  nós  a  ello  prouer,  avemos  por  bem  e  defem- 
demos  que  da  noteficaçam  deste,  nhúas  pesoas  moradores  na 
dita  Jlha  nem  doutras  quaeêsquer  partes,  posam  hyr  resgatar 

(x)  Entenda-se:  parçaria  ou  parceria. 
(2)  Não  se  encontra  o  verbo  anuar  nos  melhores  dicionários,  mas 

o  sentido  parece  óbvio:  contrato  anual  ou  por  um  ano. 
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á  dita  Serra,  nem  posam  os  ditos  moradores  da  Jlha  resgatar 
nem  trazer  dos  outros  ryos  e  resgates  a  que  podem  hyr,  mais 
que  scpravos  pera  seus  trabalhos  e  seruyços,  segundo  forma 
do  pnuillegio  comçedydo  á  dita  Jlha.  E  se  açcerca  delo  e  de 
poderem  hyr  á  Serra  [Lyoa]  teuerem  justiça,  poderam  emviar 
por  procurador  mostrar  seus  priuillegios  e  allegar  de  sua  jus- 

tiça e  guardarlhaemos.  /  / 
E  porem  emquamto  sobre  jso  nam  prouermos  nam  pode- 
ram laa  hyr  resgatar  nem  trazer  dos  resgates  a  que  podem  hyr, 

senam  escrauos  somente,  como  dito  hé. 
Item.  Outrosy  avemos  por  bem  que  nhua  pesoa  posa  leuar 

destes  Regnnos  nem  doutras  partes  a  essa  Jlha  de  Samtiaguo 
e  do  Foguo,  nhuás  mercadorias  das  que  sam  defesas  nos  resga- 

tes da  Serra  [Lyoa]  e  Guinee  sob  pena  das  (3)  perder  pera  nossa 
camará  e  asy  o  nauyo  em  que  as  leuar. 

Outrosy  defemdemos  que  nhuú  navio  que  de  quá  do 
Regnno  e  doutras  quaes  quer  partes  pera  [a]  dita  Jlha  foor, 
nam  desembarque  nem  tyre  sua  carrega  fora  senam  naquelle 
porto  e  çerto  lugar  que  queremos,  e  vos  mádamos  que  emlejaes 
e  ordenes  pera  se  as  mercadorias  descarregarem  segumdo  vollo 
escrevemos,  e  assy  mesmo  embarcarem  no  mesmo  lugar,  pera 
per  vós  ambos  serem  os  navios  que  hy  chegarem  e  dhy  party- 
rem  pera  estes  Regnnos  muy  bem  buscados;  e  achamdolhe[s] 
as  ditas  cousas  defesas  perdelasham  e  majs  o  navio  pera  nosa 
camará,  e  asy  seram  por  a  sobredita  maneira  buscados  os  que 
se  hy  armarem  pera  os  resgates  a  que  podem  hyr;  e  vistos  por 
vós  se  leuam  os  capitães  e  mercadorias  hordenadas,  como  dito  hé, 

Item.  Ordenamos  e  mamdamos  que  os  navios  que  forem 
da  dita  Jlha  aos  resgates,  ou  que  podem  hyr,  como  dito  hé, 
nam  leuem  mercadoryas  senam  as  nadas  e  criadas  na  dita  Jlha, 
sob  perdimento  delias  e  dos  nauyos  em  que  forem  e  a  arma- 
çam  que  trouxerem. 

(3)  Leia-se:  de  as. 



Item.  Defemdemos  que  nam  vao  capitães  nas  ditas  arma- 
ções senam  moradores  na  dita  Jlha,  home[n]s  bramcos  e  nam 

negros,  posto  que  forros  sejam,  sob  pena  de  perderem  as  mer- 
cadorias e  nauyos  pera  [a]  dita  nosa  camará.  E  esto  mãdamos 

a  vós  dito  Corregedor  e  Comtador  que  eysaminês  bem  e  fiell- 
mente,  porque  somos  emformados  que  se  faz  pelo  comtrayro. 

Item.  Avemos  por  bem  que  em  cada  nauyo  que  vier  de 
Guiné  tyrês  jmquiriçam  se  fica  lá  em  Guiné  allguú  homem 
bramco  dos  que  no  nauyo  fosem,  pera  se  se  tall  acomteçer  lam- 
çardes  maão  pelas  fazemdas  dos  taes  pera  nós,  carregamdoas 
em  reçeita  sobre  o  allmoxarife.  /  / 

Noteficamos  todo  asy  e  mamdamos  que  hallem  de  ho  asy 
quá  termos  mandado  pubricar  em  Lisboa,  vós  o  façaes  asy  note- 
ficar  nesa  Jlha  pelas  praças  [e]  lugares  acustumados  e  dhy  em 
diamte  daar  as  ditas  penas  á  eyxecuça  jmteyramête  nos  que 
nellas  emcorrerem.  E  este  se  treladará  no  lyuro  dos  comtos 
e  allmoxarifado  e  na  camará  da  dita  Jlha,  pera  a  todos  seer 
notório.  /  / 

Feyto  em  Almeynm,  a  xbj  de  dezembro,  Aluuaro  Neto 
o  fez,  anno  de  jb°xbij.  /  / 

Estas  fazemdas  que  asy  perderem  os  que  se  lamçarem  em 
Guiné  seram  as  que  se  lhe[s]  acharem  nos  nauyos  como  em 
terra  e  noutra  quallquer  parte  em  que  a[s]  teuerem;  esta  defesa 
se  etemderá  e  eyxecutará  também  nos  homês  pretos  como  forem 
chnstaõs. 

ATT  —  Leis  e  Regimentos  de  D.  Manuel,  fls.  33  v-34  v. 
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RESGATES  NA  GUINÉ  E  SERRA  LEOA 
PARA  SANTIAGO  E  FOGO 

(16-12-1517) 

SUMÁRIO  —  Manda  el-Rei  publicar  em  Lisboa  as  rigorosas  penali- 
dades decretadas  contra  os  que  fossem  fazer  resgates 

nas  partes  da  Guiné  à  margem  dos  privilégios  e  das  leis. 

Outro  trellado  doutras  defesas  que  toca  ás  cousas  da 
Serra  [Lyoa]  e  Guinee  e  Jlha  de  Samtiaguo,  a  quall 
mãdou  elRey  noso  Senhor  ao  Doutor  Ruy  Guomez 
que  o  notefique  em  Lixboa. 

t 

Doutor  Ruy  Guomez,  avemos  por  bem  e  vos  mamdamos 
que  tamto  que  este  vyrdes  mamdês  apregoar  nesa  cydade  e  poer 
em  allguas  portas  e  lugares  pubncos  que  vos  bem  pareçer,  o 
trelado  desta  nosa  defesa,  pela  quall  defemdemos  que  nhuã 
pesoa  posa  leuar  destes  Regnos  nem  doutras  partes  á  Jlha  de 
Sãtyaguo  e  do  Foguo,  do  Cabo  Verde,  nhuas  mercadorias  das 
que  sam  defesas  nos  resgates  da  Serra  [Lyoa]  e  Guinee,  sob 
penna  das  perder  e  assy  o  navio  e  que  se  levarem,  pera  nosa 
camará. 

Item.  Outrosy  que  nhuú  navio  que  de  quá  do  Regno  e 
doutras  quaesquer  partes  foor  pera  [a]  dita  Jlha  de  Samtiaguo, 
nam  desembarquem  nem  tyrem  sua  carrega  fora  delle  senam 
naquell  porto  e  çerto  lugar  que  hora  madamos  ao  noso  Corre- 

gedor e  Comtador  da  dita  Jlha  que  aprop[r]yem  pera  jsso,  pera 
per  elles  seer  buscado,  por  que  achamdo  lhe  as  ditas  cousas  de- 

fesas perdelasham  e  majs  o  navio,  todo  pera  nosa  camará. 
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Item.  Outrosy  que  os  navios  que  forem  da  dita  Jlha  aos 
resgates  a  que  podem  hyr,  nam  leuem  mercadorias  senam  as 
nadas  e  criadas  na  Jlha,  nem  vaao  á  Serra  Lyoa,  por  que  lhe[s] 
hé  defeso,  senam  ás  outras  partes  a  que  podem  hyr;  homde  nam 
resgataram  senam  escrauos  pera  seu  seruiço  e  trabalho,  segumdo 
se  comtem  no  pnuillegio  que  lhe[s]  dello  foy  dado,  sob  pena 
de  perderem  o  que  majs  resgatarem  e  os  navios  e  armaçam, 
pela  sobre  dita  maneira. 

Item.  Outrosy  que  nam  vaao  por  capitães  das  ditas  arma- 
ções da  Jlha  ao[s]  resgates  a  que  podem  «hyr,  senam  moradores 

da  Jlha,  home[n]s  bramcos  e  nam  negros,  posto  que  sejam 
forros. 

Item.  Que  nam  partam  da  Jlha  sem  primeiro  serem  bus- 
cados e  desembargados  pello  dito  Corregedor  e  Cõtador,  e  asy 

mesmo  á  torna  viajem  nam  desembarquem  sem  elles  serem  hy 
presemtes,  sob  a  dita  penna. 

Item.  Que  avemos  por  perdidas  pera  nós  todallas  ditas 
fazemdas  dos  christaos  que  se  lamçarem  em  Guiné  com  os  ne- 

gros. E  posto  que  tee  quy  perdoasemos  aos  que  se  lamçauam 
em  Guiné,  pagamdo  dez  cruzados  pera  a  piedade  avemos 
por  bem  que  se  nam  vse  dyso  e  que  ajam  as  pennas  cõteudas 
e  nosas  hordenaçoés. 

Noteficamosvos  todo  asy  e  mãdamos  que  ho  façaes  asy 
noteficar  na  sobredita  maneira,  e  poor  nas  costas  deste  asemto, 
per  vos  asynado,  de  como  asy  foy  noteficado,  pera  se  leuar  á  dita 
Jlha  e  dhy  por  diamte  se  darem  as  ditas  pennas  á  eyxecuçam 
nos  que  nellas  emcorrerem.  /  / 

Feito  em  Hallmeynm  a  xbj  dias  de  dezembro,  Alluaro 
Neto  o  fez,  anno  jb°xbij. 

ATT  —  Leis  e  Regimentos  de  D.  Manuel,  fls.  34  V.-35  v. 

(*) Referência  à  Arca  àa  Piedade,  cofre  em  que  se  recolhiam  os 
produtos  das  condenações  ou  outras  aplicações  para  obras  pias 
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ALVARÁ  SOBRE  OS  RESGATES  DA  GUINÉ 

(8-1-1518) 

SUMÁRIO  —  Regulamentação  dos  resgates  da  Guiné,  que  ficam  proi- 
bidos aos  moradores  de  Santiago,  sob  graves  -penas, 

pelos  danos  por  eles  causados  aos  tratos  régios. 

Nós  elRey  fazemos  saber  a  vós  noso  corregedor  e  comtador 
da  nosa  Jlha  de  Samtyaguo  do  Cabo  Verde,  que  comsyramdo 
nós  a  perda  e  dapnno  que  os  moradores  desa  Jlha  tem  feyto 
com  suas  armaçoees  nos  nosos  resguates  de  Guynee,  omde  vam 
resgatar,  danar  e  denefycar  os  tratos,  em  maneyra  que  os  tem 
tam  abatydos  que  [h]á  nelles  muy  pouco  ganho,  por  a  pouca 
valya  e  estyma  em  que  tem  postas  as  nosas  mercadoryas  e  a 
careza  em  que  lhe  tem  alçadas  as  suas,  e  que  se  a  jso  no  proue- 
semos  se  acabaryam  de  perder  de  todo  os  ditos  resgates,  ouve- 
mos  por  bem  de  deffemder,  como  de  feyto  per  este  presete 
defemdemos,  que  nhuíís  moradores  desa  Jlha,  né  outra  [s] 
nhua[s]  pesoas  posam  jr,  da  notefycaçam  deste  em  djamte. 
com  nhuíís  navyos  nem  armações  aos  ditos  Regnos  de  Guynee, 
sob  pena  de  quaesquer  pesoas  que  ho  comtrayro  fezerem  per- 

derem o  navio  ou  navyos  e  armações  e  todo  o  que  lhe  for  achado 
pera  nós,  e  também  suas  fazédas,  e  alem  djso  serem  presos  e 
no  serem  soltos  sem  noso  espeçyall  mãdado,  por  quãto  nós  asy 
mesmo  queremos  escusar  de  mádar  nosos  navyos  aos  ditos  res- 

guates, por  vermos  se  os  podemos  cor[r]eger  e  tornar  ao  que heram.  /  / 

Noteffycamos  volo  asy  e  madamos  que  ho  mãdejs  asy 
uo  apreguoar  e  deffemder  sob  as  ditas  penas,  que  nam  vam 

aos  ditos  resgates.  E  os  que  dy  por  djamte  ho  comtraryo  fyze- 
rem  premderejs  e  lhefs]  tomarejs  seus  navios  e  armações  e  faze- 1 44 



das,  e  farejs  carregar  todo  em  reçepta  sobre  o  noso  almoxarife 
desa  Jlha  e  nos  farejs  saber  o  cjue  sobre  todo  pasa  e  fazejs;  e 
compryo  asy  ambos  e  cada  huú  de  vós  com  muyta  delygem- 
çya,  emquãto  nam  vyrdes  outro  noso  mãdado  em  comtraryo 
deste.  /  / 

E  mãdamos  ao  doutor  Ruj  Gomez,  jujz  dos  feytos  de  Guiné 
e  Jmdyas,  que  faça  esta  nosa  defesa  apregoar  em  Lysboa,  pera 
se  hy  saber,  e  ponha  probrycaçam  nas  costas  deste,  que  quere- 

mos que  nele  vaa.  E  huús  e  outros  compryo  asy.  /  / 
Feyto  em  Beja  aos  biij0  djas  de  Janeyro.  Afonso  Mexia  o 

fez,  de  mjll  b°xbiij°. 

E  esta  nosa  determjnaçam  e  defesa  avemos  por  bem  que 
se  guarde  até  os  procuradores  da  dita  Jlha  vjrem  a  nós  com 
seus  pryvyleg[i]os,  como  lhe[s]  temos  mãdado,  e  depoys  de  todo 
vysto  e  ouvydos,  pasaremos  acerca  djso  nosa  detremjnaçam, 
aserca  da  maneyra  que  se  sobre  jsso  aja  de  ter,  como  nos  pare- 

cer bem  e  justiça. 

ATT  —  Leis  e  Regimentos  de  D.  Manuel,  fls.  43-43  V. 
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ALVARÁ  SOBRE  O  TRATO  DA  GUINÉ 

(12-3-15,8) 

SUMÁRIO  —  Tendo  o  trato  da  Guiné  passado  a  ser  feito  directamente 
pela  Coroa,  manda  el-Rei,  sob  as  mais  severas  sanções 
penais,  que  todos  os  brancos  que  comerciassem  na  Guiné 
regressassem  logo  à  metrópole  com  seus  haveres. 

t 

Nós  elRey  fazemos  saber  a  todos  os  homés  brãcos  que 
andam  em  Guinee,  asi  portugueses  como  de  qual  quer  outra 
naçam  que  sejam,  que  nós  por  o  avermos  asi  por  muyto  nosso 
seruiço,  tiramos  aos  tratadores  e  remdeiros  dos  tratos  de  Guinee 
seus  trautos  e  ar[r]endamentos  e  mandamos  tratar  os  ditos  tra- 

tos e  todos  os  resgates  de  Guinee  por  nossos  navios,  mercada- 
rias  e  capitaées.  Pello  qual  vos  mandamos  a  todos  em  gerall 
e  a  cada  hum  de  vós  em  espeçiall,  que  loguo  vos  saiaees  de 
Guinee,  e  vos  venhaes  neste  nauio  pera  nossos  Reinos  e  Senho- 

rios, e  em  qual  quer  outro  que  lá  ouuer  que  loguo  se  aja  de 
partir  e  vir,  com  todo  o  que  de  vossas  fazédas  nelles  poderdes trazer.  /  / 

E  vos  aveemos  por  perdoado  todas  e  quaeesquer  penas 
ciuees  e  crimes  em  que  tenhaées  emcorrido,  por  asi  lá  em  Guinee 
andardes  cõtra  nossa  deffesa  e  mandado,  com  tãto  que  do  que 
trouxerdes  pagues  os  direitos  ordenados  e  mais  cada  húú  dez 
cruzados  pera  a  piedade  (J)  e  esto  aqueles  que  loguo  neste  nauio 
ou  em  qualquer  outro  que  lá  esteuer  nesas  partes  pera  loguo 
vir  pera  estes  Reinos  ou  pera  as  Jlhas,  como  dito  hé,  so[b]  pena 

(')  Arca  011  cofre  cm  que  sc  recolhia  o  produto  das  condenações, 
para  ser  aplicado  a  obras  pias. 
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que  nam  o  fazendo  asi  percaêes  todas  vosas  fazendas  pera  o 
Rej  ou  Senhor  em  cuja  ter[r]a  esteuerdes,  as  quaés  aveemos 
por  bem  que  vos  possam  tomar,  e  de  vossas  pessoas  vsar  como 
de  catiuos,  e  nellas  fazer  toda  justiça,  asi  de  morte  como  qual 
quer  outra  pena  [que]  queserem  dar,  por  que  nós  lho  nó  estra- 

nharemos nem  lhe  daremos  por  isto  culpa  alguúa.  Amtes  como 
pessoas  jnffies  e  como  mébros  coratdos  da  samta  madre  Jgreja, 
folgaremos  que  por  elles  sejaes  punidos;  e  asy  lhe  êcomendamos 
muyto  por  este  que  ho  façam.  /  / 

E  este  aluará  mandamos  a  [...(*)  •••]  que  vay  por  capi- 
tam deste  navio,  que  em  todos  os  portos  e  resgates  desas  partes 

notefique  a  todos  os  homées  brancos  que  nelles  achar,  e  em 
pessoa  daquelle  ou  aquelles  a  que  for  pobricado,  o  aveemos 
por  pobricado  a  todos  os  ausentes  em  qual  quer  parte  em  que 
estem;  e  asy  lhe  mandamos  que  ho  pobnque  e  notefique  aos 
Reis  e  Senhores  da  terra,  pera  de  vosas  fazendas  e  pesoas  vsa- 
rem,  como  dicto  hé,  sem  receo  de  o  avermos  por  mall,  nem 
lho  estranharmos,  posto  que  sejaees  nossos  naturaés  e  vassallos, 
por  que  como  erejes  queremos  e  aveemos  prazer  que  asi  se 

Fecto  em  Lixboa,  a  xij  dias  de  março.  Jorge  Roíz  o  fez  de 
15,8. 

Aluará  sobre  os  homés  brancos  que  andã  em  Gujnee. 

ATT  —  CC,  III-6-96. 

NOTA  —  O  documento  seguinte,  sem  data,  deve  situar-se  dentro 
da  legislação  proibitiva  do  comércio  da  Guiné  e  é  porventura  desta 
época. 

Senhor  amjguo.  A  clRey  noso  Senhor  appraz  que  Ruj  Calado, 
crjado  delRey  que  Deus  aja,  que  anda  em  Gujné  na  Serfrja  Ljoa, 
venha  pera  Portugall  e  lhe  perdoa  qualquer  pena  é  que  écorreo,  per 

(2)  Espaço  em  branco.  Referência  a  Bernardim  Gomes.  Vid. 
doe.  de  15-3- 15 18. 



asy  lá  andar;  e  mais  lhe  praz  que  da  chegada  a  Purtugall  a  huú  mes 
posa  andar  seguro  poios  homjzios  que  tem  no  djto  regno  e  pag[u]e 
das  cousas  que  de  lá  trouxer  seus  derejtos  como  os  outros  que  de  lá 
vem  pagã;  e  manda  aos  capitães  que  lá  foré  que  o  tragã;  mandelhe 
vosa  mercê  fazer  seu  aluará;  notjfico  jsto  assy  a  vosa  merçê. 

( assinatura  ilegível ) 

ATT  —  Cartas  Missivas,  IV,  doe.  6o. 
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ALVARÁ  AOS  MORADORES  DE  SANTIAGO 

(,5-3-1518) 

SUMÁRIO  — ■  Regulamentação,  sob  graves  penas,  dos  resgates  da  Gui- 
né, que  froibe  aos  moradores  da  Ilha — Manda  dar  e 

entregar  as  fazendas  dos  brancos  e  negros  cristãos  aos 
reis  negros,  se  ali  permanecerem  contra  a  lei. 

Nós  elRei  fazemos  saber  a  quamtos  este  nosso  aluará  virem, 
que  comsiramdo  nós  a  perda  e  dapno  que  hos  moradores  da  nosa 
Jlha  de  Samtiaguo  tem  feyto  com  suas  armações  nos  nossos 
resgates  de  Guinee,  de  maneira  que  hos  tem  ta  abatidos,  por  a 
pouca  valia  e  estima  em  que  tem  postas  as  nosas  mercadarias, 
e  a  careza  é  que  lhe  tem  alçadas  as  suas,  que  há  muj  pouco 
ganho,  e  que  muita  parte  deste  dapnno  e  perda  tem  feyto  os 
home[n]s  bramquos  que  nas  dittas  partes  de  Guinee  sã  lançados 
có  os  negros,  determinamos  ora  de  vedar  o  dito  resgate  aos 
moradores  da  dita  Jlha.  E  mais  queremos  dar  forma  como  os 
ditos  home[n]s  bramquos,  pois  está  é  tamto  desseruiço  de  Deus 
e  nosso  e  comdemnaçá  de  suas  almas,  sejam  das  ditas  partes 
lançados,  com  mandarmos  dar  e  cometer,  com  todas  suas  fazem- 
das  aos  Reis  e  negros  donde  estiueré,  pera  que  os  mate  ou 
entregue  aos  capitães  dos  nosos  navyos,  que  daquy  por  deamte 
lá  determinamos  madar,  ou  lhe[s]  dar  tamtas  dadjvas  (*)  per 
que  os  etregué,  como  dito  hé.  Pelo  que  lho  notefecamos  assy  aos 
ditos  home[n]s  bramquos  que  lá  teem  lançados,  pera  sere  disto 
çerto[s];  e  os  que  se  quiseré  vyr  com  Bernaldim  Guomez, 
capitão  deste  nosso  naujo,  poderam  cõ  elle  vyr  seguros,  porque 
nós  o[s]  seguramos  e  perdoamos,  por  lhes  fazer  merçee,  cõ  tamto 

(*)  No  original:  davjdas. 
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que  pague  os  x  cruxados  ordenados  ao  Esprital  de  Todolos 
Sãtos  desta  cidade  de  Lixboa,  e  mais  ametade  de  todas  suas 
fazêdas  que  no  navio  meterê.  E  o  dito  capitão  cobrará  á 
sua  maão  os  ditos  dez  cruzados  e  metade  das  ditas  fazêdas 
que  trouxeré,  e  eles  poderõ  cõ  elle  vyr  seguros,  como  dito 
hé,  e  cobraré  seu  conhecimento,  feyto  pelo  scpriuáo  darma- 
çã,  e  que  dê  suas  fees  como  receberõ  as  ditas  fazêdas  e  dinheiro 
do  Espntall  e  lhe  fica  carregados  ê  reçepta.  E  por  elle  e  o  tre- 
lado  deste  handarõ  seguros  té  averê  seu  perda  ê  forma;  e  os 
que  asy  nó  qurserê  vyr,  saiba  por  çerto  que  avemos  cõ  eles 
de  madar  ter  a  maneira  sobredita,  por  cõprir  asy  a  nosso  serviço, 
por  a  perda  que  nas  ditas  partes  fazem,  alem  de  estaré  ê  tanto 
dano  e  periguo  de  suas  cõciêçias  como  está.  E  por  sua  guoarda, 
fermeza  e  segurãça  do  que  dito  hé,  mandamos  passar  este,  que 
queremos  que  valha  pera  segurãça  dos  ditos  homés  bramquos 
e  pretos  cnstaãos  se  lá  amdaré  e  se  asy  quiseré  vyr,  como  se 
fose  carta  selada  e  pasada  por  nosa  chançelaria,  sé  embarguo 
de  nosa  ordenançã  é  comtrairo  feita.  /  / 

Feyto  é  Lixboa  aos  xb  dias  de  março.  Afonso  Mexia 
o  fez  de  jbc  xbiij°. 

E  damos  por  este  loguar  e  autorjdade  ao  dito  Bernaldy 
Gomez  que  busque  todolos  nuyos  que  lá  achar,  se  leuã  cousas 
defesas,  e  lhas  tome  e  faça  auto  de  tudo,  pera  averê  as  penas 
cõteudas  em  nosas  ordenações  e  defesas,  e  o  que  tomar  scpreua 
o  scprivam  é  seu  liuro,  decraramdo  o  capito  e  pessoas  do  nauvyo 
por  seus  nomes. 

ATT  —  Leis  e  Regimentos  de  D.  Manuel,  fls.  44-44  v. 
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ÁLVARA  A  CONFRARIA  DOS  PRETOS  DE  LISBOA 

(20-3-1518) 

SUMÁRIO  —  A  Confraria  dos  Pretos  de  Lisboa  protesta  contra  os 
herdeiros  dos  senhores  que  em  seus  testamentos  deixa- 

vam pretos  forros,  e  depois  lhes  tolhiam  a  liberdade. 

Dom  Joaõ  etc.  A  quamtos  esta  mjnha  carta  virem  íaço 
saber  que  por  parte  dos  moradores  e  comfrades  de  nosa  Senhora 
do  Rosayro,  me  foy  apresentado  huú  aluará  dei  Rey  meu  senhor 
e  padre,  que  santa  gloria  aja,  de  que  o  teor  tall  hé:  // 

Nós  elRey  fazemos  saber  a  todos  os  Corregedores,  Juizes 
e  Justiças  a  que  este  for  mostrado  e  o  conhecimento  delle  per- 

tencer, que  hos  mordomos  e  comfrades  dos  home[n]s  pretos 
de  nossa  Senhora  do  Rosayro  nos  enviará  dizer  que  hay  há 
muytos  escrauos,  os  quaes  seus  senhores  leixá  for  [r]  os  em  seus 
testamétos  e  que  os  erdeiros  os  sogigaõ  e  cativa  e  os  naõ  leixá 
alegar  né  dizer  de  seu  djreito,  que  nos  pediã  que  a  ello  lhe 
ouvessemos  remédio  e  os  prouesemos  como  fose  Justiça.  /  / 

E  visto  per  nós  seu  dizer  e  pedir,  avemos  por  bem  e  man- 
damos que  tamto  que  t  alguú  testamento  ficar  declarado  alguíí 

escrauo  por  for[r]o,  seya  o  dito  escrauo  loguo  posto  é  sua  lyber- 
dade,  e  esto  dando  fiança  a  sua  valya,  pera  que  sendo  achado 
per  direito  que  naõ  pode  ser  for[r]o,  os  erdeiros  o  poderé  aver 
ou  a  dita  sua  valya.  Noteficamolo  asy  a  todos  pera  que  íntey- 
r a  mete  o  cumpraõ.  /  / 

Feito  em  Lisboa,  a  xx  de  Março,  Symaõ  de  Matos  o  fez 
de  myll  b°xbiij°.  E  este  pasará  polia  chancelaria.  E  este  se emtenderá  nesta  cidade. 



Pedimdonos  os  sobreditos  por  mercê  que  lhe[s]  comfirmasse 
o  dito  aluará  em  carta,  e  visto  per  mj[m]  seu  recjuerymento,  e 
cjueremdodolhe[s]  fazer  graça  e  mercê,  tenho  por  bem  e  lho 
comfirmo.  E  mando  que  se  cumpra  e  guarde  asy  e  tam  jntey- 
ramente  como  em  elle  se  conthem.  Grygoryo  do  Amarall  o  fez 
é  Lisboa,  a  x  de  março  de  myll  b°xxix. 

ATT  —  Chancelaria  de  D.  João  III,  Iiv.  22,  fls.  100-100  v.  e 
liv.   17,  fl.  44  v. 
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ALVARÁ  À  CONFRARIA  DOS  PRETOS  DE  LISBOA 

(.8-4-518) 

SUMÁRIO  —  D.  Manuel  determina  que  toda  a  caravela  que  viesse  da 
Mina  deveria  dar  500  réis  de  esmola  para  a  Confraria 
do  Rosário  dos  Pretos,  de  S.  Domingos  de  Lisboa. 

Dom  Joham,  ecc,  a  quantos  esta  mynha  carta  virem  faço 
saber  que  por  parte  dos  mordomos  e  comffrades  da  comfrarya 
de  nosa  Senhora  do  Rosayro  desta  cidade,  me  foy  apresemtado 
huíi  aluará  delRey  meu  senhor  e  padre,  que  santa  glorya  aja, 
de  que  o  thaor  tell  hé.  /  / 

Nós  elRey  fazemos  saber  a  vós  Joaõ  Gago,  tesoureiro  da 
nosa  Casa  de  Guyné  e  aos  espnuaés  dese  oficio,  que  a  nós  praz 
e  avemos  por  bem  darmos  daquy  em  diamte  á  confrarya  dos 
pretos  que  se  faz  no  mosteiro  de  saõ  Domjnguos  desta  cydade. 
quynhemtos  reis  desmolla  em  cada  carauella  que  vyer  da  Myna, 
asy  como  os  damos  ás  outras  Casas  das  comfraryas  desta  cidade, 
pelo  [que]  vos  mandamos  que  de  cada  carauella  que  vyer  da 
Myna  entregues  aos  mordomos  da  dita  comfrarya  quynhemtos 
reis,  de  que  lhe  asy  fazemos  esmola;  e  por  o  trellado  deste 
aluará,  que  se  registará  nos  lyuros  desa  Caza,  com  seus  conhe- 

cimentos vos  seram  leuados  em  comta.  /  / 

Feito  é  Lisboa,  aos  xbuj°  dias  dabryll,  Amtonio  de  Neyua 
o  fez,  de  myll  b"xbtij°. 

Pedimdome  os  sobreditos  por  mercê  que  lhe[s]  comfyrmase 
o  dito  aluará  e  carta,  e  visto  per  my  seu  requerymento,  tenho 
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por  bem  e  lho  comfirmo  asy  e  tam  jnteyramente  como  se  nelle 
cõthem. 

Gaspar  de  Figueiredo  a  fez  é  Lixboa,  a  biij0  dias  dagosto, 
anno  de  nivll  b'  xxix.  E  eu  Demião  Diaz  o  fis  escreuer. 

ATT  — ■  Chancelaria  de  D.  João  III,  liv.  22,  fl.  100. 
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BREVE  «EXPONI  NOBIS»  DE  LEÃO  X 

(12-6-1518) 

SUMÁRIO  —  Faculdade  ao  Capelão-Mor  de  el-Rei  de  Portugal,  pela 
qual  podia  promover  às  ordens  sacras  os  índios  e  Africa- 

nos residentes  em   Portugal,   nas  condições  expressas. 

Leo  Episcopus,  seruus  seruorum  Dei.  Charissimo  in  Christo 
filio  Emmanuel,  Portugallie  et  Algarbiorum  Regi  íllustn,  Salu- 
tem  et  apostolicam  benedictionem.  /  / 

Exponi  nobis  nuper  fecisti  quod  ab  aliquot  citra  annis  Ethio- 
pes,  Indi,  Afrique,  numero  satis  celebri  in  ciuicate  Ulixbonense 
se  conferunt,  et  in  ea,  divino  afflati  Spintu,  baptismi  accipiunt 
sacramentum,  et  tue  Magestatis  opera  et  cura  in  orthodoxe  fidei 
cultu  et  diuinorum  preceptorum  obseruantia  instruuntur,  quo- 

rum multi  adeo  in  fide  constantes,  et  in  Christiano  dogmate 
penti  euadunt,  ut  eorum  doctnna  et  exemplo  in  prouintijs,  unde 
originem  ducunt,  prodesse  alijs  plurimum  possint;  et  propterea, 
ahquos  ex  dictis  Ethiopibus,  Indis  atque  Afns,  sic  ad  fidem 
conuersis  et  in  ea  instructis  et  doctis,  in  Ethiopiam  et  prouin- 
tias,  e  quibus  sunt  onundi,  ad  predicandum  íbi  uerbum  Dei,  et 
euangelicam  disciplinam  remittere,  et  ut  hujusmodi  predica- 
tionis  officium  inter  suos  majons  dignitatis  et  auctontatis  exis- 
tat,  et  efficaciores  in  auditorum  ânimos  effectus  producat,  ipsos 
antequam  e  dieta  ciuitate  discedant,  sacerdotio  insigniri;  quare 
nobis  fecisti  humiliter  supplicari,  ut  tuis  uotis  in  hac  parte 
fauorabiliter  annuere,  de  benignitate  Apostólica  dignaremur.  /  / 

Nos  ígitur,  hujusmodi  supplicationibus  inclinati,  uenerabili 
frati  nostro  Episcopo  Lamecensi  moderno,  et  qui  pro  tempore 
fuerit,  tue  et  pro  tempore  existentis  Portugallie  et  Algarbiorum 
Régis,  capelle  majori  capellano,  qui  plerumque,  ut  asseris, 

'55 



archiepiscopus  ucl  episcopus  esse  solet,  uel  alio  cuicumque 
antisti,  gratiam  et  communionem  Apostolice  Sedis  habenti, 
quem  tu,  et  pro  tempore  existens  Rex,  ad  hoc  duxeris  pro  tem- 
pore  specialiter  nominandum,  cum  dictis  Ethiopibus  atque  Afris 
et  Indijs,  ac  alijs  quibuscumque  a  Mahometis  et  ceterorum 
paganorum  atque  infidelium  sectis  ad  Cristiane  religionis  cul- 
tum  conuersis  hactenus,  et  in  posterum  conuertendis,  et  in 
eadem  religione  sufficienter  instructis,  et  alias  idoneis,  in  dieta, 
et  quauis  alia  regni  Portugallie  ciuitate,  pro  tempore  residenti- 
bus,  seu  ad  eorum  prouintias  redire  uolentibus,  non  obstantibus 
natalium  defectu,  si  quem  patiantur,  et  quod  nullum  beneficium 
ecclesiasticum  uel  patrimonium  obtineant,  ad  omnes,  etiam 
sacros  et  presbyteratus  ordines  promoueri;  et  postquam  promoti 
fuerint,  in  Africa,  Ethiopia,  atque  índia,  alijsque  partibus  infi- 
delium,  ubi  nulle  parochiales  existunt  ecclesie,  personis  ibi  ad 
fidem  conuersis  et  conuertendis,  quamdiu  proprtjs  caruennt 
parochianis,  missas  celebrare,  et  ecclesiastica  omnia  sacramenta 
ministrare  libere  et  licite  possint,  dispensandi,  eisque  etiam  extra 
têmpora  a  jure  statuta,  quibusuis  tribus  diebus  Dominicis  uel 
festiuis  ordines  conferendi,  Apostólica  auctontate,  tenore  pre- 
sentium,  plenam  et  liberam  concedimus  facultatem.  /  / 

Non  obstantibus  Apostolicis,  ac  in  prouintialibus  et  syno- 
dalibus  concilijs  editis  generalibus  uel  specialibus  constitutioni- 
bus  et  ordmationibus,  ceterisque  contranjs  quibuscumque.  /  / 

Datum  Rome  apud  Sanctum  Petrum,  anno  Incarnationis 
Dominice  millesimo  quingentesimo  decimo  octavo,  pndie  ídus 
Junij,  Pontificatus  nostn  ano  sexto.  /  / 

Ia.  Sadoletus. 

Albergatus. 

ATT  —  Bulas,  29-17. 
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ALVARÁ  AOS  CAPITÃES  DE  CABO  VERDE 

(23-11-1519) 

SUMÁRIO  —  Porque  os  Capitães  e  Justiças  lançavam  mão  dos  bens 
dos  falecidos  na  Guiné  e  dali  vindos  nos  navios,  manda 
el-Rei  que  se  observe  o  Regimento  ordenado. 

Nós  EIRey  fazemos  saber  a  uós  nossos  capitães,  corregedo- 
res, juizes  e  justiças  das  nossas  Jlhas  dos  Açores  e  Saõ  Thomé, 

Cabo  Verde,  que  nós  fomos  ora  informado  que  quando  quer 
que  por  ahy  passaõ  e  chegam  os  nauios  que  uem  de  Guiné, 
se  se  alguas  pessoas  delles  ahy  finaõ  uós  lançaes  lá  maõ  pellas 
fazendas  dos  taes,  desapossando  delias  os  pilotos  e  capitães  dos 
ditos  nauios,  que  segundo  nosso  regimento  [h]aõ  de  mandar 
fazer  inuentairo  e  uenda  das  taes  fazendas  em  pregão,  assentando 
[e]  escreuendo  tudo  com  boa  declaração,  pera  se  auer  cá  no 
Regno  de  entregar  por  sua  vinda  aos  officiaes  per  nós  orde- 

nados, pera  da  sua  maõ  as  auerem  seus  herdeiros.  /  / 
E  porque  queremos  que  assi  se  faça,  auemos  por  bem  que 

quando  se  lá  nessas  Jlhas  finar  alguá  pessoa  ou  pessoas  dos  ditos 
nauios  em  terra,  uós  possaes  requerer  que  se  uos  mostre  os  tes- 

tamentos que  fizerem.  E  se  por  elles  se  achar  que  nos  hospitaes, 
ou  igreias  ou  outra  algua  cousa,  mandarem  despender  por  sua 
alma  qualquer  cousa,  uós  a  façaes  tomar  e  destrebuir  segundo 
vontade  do  defuncto  e  passeis  dello  çertidaõ  ao  capitão,  ou 
piloto  do  tal  nauio,  pera  por  ella  dar  cá  sua  conta,  e  todo  o  maes 
que  ficar,  ou  se  lá  naõ  mandar  destrebuir  cousa  alguá,  entrega- 

reis tudo  aos  sobreditos  pilotos  e  capitães,  sem  ficar  nada  maes 
do  que  dito  hé,  pera  o  trazerem  com  o  dito  testamento  ou 
çedula  se  a  ouuer,  entregar  aos  ditos  officiaes  a  que  o  cargo  cá 
eem  Lixboa  hé  por  nós  cometido;  e  naõ  façaes  hi  al,  senaõ  sede 
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certos  que  uolo  estranharemos  como  rezaõ  for,  e  a  culpa  que 
russo  tiuerdes.  E  este  fareis  tresladar  nos  liuros  das  camarás  des- 

sas Villas,  sendouos  este  apresentado  ou  o  trelado  delle.  E  com- 
prio  assi.  /  / 

Feito  em  Évora  a  vinte  e  tres  de  Nouembro.  Antonio 
Afonso  o  fez,  anno  de  mil  e  quinhentos  e  dezanoue.  // 

Rey 

Eu  Pedro  Leitam  Tinoco,  Notário  apostólico  das  ordés  Mi- 
litares nesta  corte,  treladej  o  Aluará  atrás  do  próprio  original 

a  que  me  reporto,  e  com  elle  concorda  este  trelado  consertado 
por   mim  com  o  notário  abaixo. 

Em  Lixboa,  aos  outo  de  septembro  de  seis  centos  e  tres. 

Concertado  comiguo  notário 

Duarte  da  Silua 

( Lagar  do  sinal ) 

ATT  — Ms.  871,  fls.  148  v.- 149. 
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52 

REGIMENTO  DE  AFONSO  LOPES  DE  AVILA 
FEITOR  DO  TRATO  DE  SANTIAGO 

(13-1-1520) 

SUMÁRIO  —  Regime  do  trato  régio  na  Guiné  e  Ilhas  de  Santiago 
e  do  Fogo  —  Regime  do  comércio  dos  escravos  —  O  trato 
dos  moradores  de  Santiago  com  o  Fogo  e  a  Guiné  — 
Comércio  do  algodão  —  Repressão  dos  tangomãos  —  Pe- 

nalidades graves  impostas  aos  transgressores. 

Nós  elRey  fazemos  saber  a  vós  Afonso  Lopez  dAvjlla, 
caualeiro  de  nossa  [casa],  que  comfiamdo  de  vós  que  nesta  fey- 
torya  do  trato  da  Jlha  de  Samtiaguo  do  Cabo  Verde,  de  que 
vos  ora  emcarreguamos,  nos  seruirês  cÕ  toda  fyeldade  e  bom 
recado,  como  a  noso  seruiço  e  bem  dela  compre,  avemos  por 
bem  de  vos  emcarreguar  de  feytor  dela,  cõ  aquele  ordenado 
que  ao  diamte  será  decrarado.  E  pera  vossa  lembramça  da 
maneyra  que  nos  nela  aveys  de  seruir,  ouuemos  por  bem  de 
vos  mamdar  alguús  apomtamentos  e  sam  os  seguyntes. 

Nós  ordenamos  demviar  loguo  daquy  cõvosco  tres  ou  qua- 
tro caraueloeés  cõ  seus  pilotos,  que  neles  hade  meter  Jorge  de 

Vascomçelos,  cõ  voso  pareçer.  E  majs  yram  amarinhados  se- 
guindo lhe  compnr,  e  é  cada  huú  deles  seu  espnuam,  que  seram 

escolhidos  pelo  feytor  Vasco  Queimado,  que  com  eles  asemtará 
o  ordenado  que  haveram  por  anno,  o  majs  a  noso  serujço  que 
bem  poder,  nos  quaés  navjos  pedires  ao  dito  Jorge  de  Vascõ- 
celos,  que  ale  de  volos  dar  de  todo  aparelhados,  vos  dee  pera 
leuardes  e  terdes  laa  em  deposyto  na  nossa  feytoria  os  breus, 
lonas,  exarçias  e  aparelhos  e  prouysoeés  que  pareeça  que  lá  sã 
neçessarios  pera  o  diamte,  e  asy  estopas  e  preguaduras,  fyos 
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e  agulhas  e  outras  quaés  quer  cousas  necysanas  que  aqui  nã 
lébrã. 

Jcem.  Tamto  que  fordes  na  dita  Jlha,  na  parte  da  Ribeyra 
Gramde,  veres  e  comsulltareés  laa  com  nosos  officyaeés  o  luguar 
majs  comueniete  que  vyrdes  que  ha  pera  estar  a  nossa  feytoria, 
que  pareeçe  que  deue  ser  perto  da  praya  e  porto  domde  desem- 
barquá.  E  se  hy  ouuer  alguúas  casas  nossas  pera  yso  comue- 
niemtes,  queremos  que  vos  sejá  etregues  e  despejadas  pera 
nelas  asétardes  a  dita  feytorya.  E  se  as  nã  ouuer  e  achades  outras 
dalguús  moradores  dhy,  avemos  por  bem  que  vos  sejam  dadas 
daluguer.  E  se  huúas  soos  nam  abastare  e  poderdes  furar  huúas 
cõ  outras  estamdo  jumtas,  asy  o  fazey  e  remedeayo  o  mjlhor 
que  poderdes,  atee  nos  espreuerdes  a  desposyça  que  laa  há,  pera 
mamdarmos  fazer  huúa  casa  de  feytoria,  e  é  luguar,  feyçã 
e  tamanho,  e  o  que  custará  e  averees  mester  de  caa  pera  ela, 
e  sobre  yso  vos  respomderemos  o  que  ouuermos  por  bem.  E  ysto 
farês  loguo  cÕ  deligemcia. 

Jtem.  tamto  que  teuerdes  aguasalhadas  as  mercadoryas  que 
lcuardes  nos  navyos  pera  o  resguate,  que  també  teres  cujdado 
de  requerer  na  nosa  Casa  da  Myna,  e  asy  as  éxarçeas  e  apare- 

lhos, etc.  pera  corregymemto  dos  caravelões,  darês  ordem  á  par- 
tida deles  pera  os  resgates  cÕ  toda  breujdade,  de  maneira  que 

faça  hy  a  menos  demora  que  poder  ser,  repartimdo  os  ditos 
navyos  aos  luguares  omde  ouueré  dhyr,  segumdo  compnr,  e 
vos  lá  bem  pareçer,  cõ  acordo  dalguuas  pesoas,  se  has  lá  ouuer 
teres,  de  que  vos  pareça  que  devaes  de  tomar  deles  seu  pareçer. 
E  étreguarês  aos  pilotos  as  mercadaryas  pera  os  resguates  e  dai- 
lhes  regymemtos  da  maneira  que  neles  [h]am  de  ter  e  os 
preços  que  ham  de  dar  por  p[eça],  segumdo  vos  pareceçer  que 
hé  majs  noso  seruiço  e  bem  do  trato,  écomemdamdolhe  que  dey 

toda  presteza  é"  suas  ydas  e  resguates  e  torna  viaje  a  esta  Jlha 
co  suas  armaçoées,  que  trabalhares  por  ter  bem  repairadas  e  as 
emviardes  caa  ao  Regno  étreguar  ao  noso  tesoureiro  da  Casa  da 
Myna,  de  quê  vos  hos  pilotos  que  [h]am  dhyr  nos  navyos 
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da  carreira  que  de  caa  forem  leuaram  conheçymétos  do  que 
lhe[s]  étreguardes,  e  tomarlhes  cta  os  que  vos  teueré  leixados 
da  emtregua  das  ditas  armaçoeés  e  mercadanas,  pera  os  romperé. 

Jtem  camdo  quer  que  ceueres  esprauos  do  trato  e  vierem 
de  lá  navios,  posto  que  ná  seja  nosos,  nem  nos  avemdo  laa 
étam,  poderes  mãdar  neles  esprauos  e  mercadanas  que  vos  bem 
pareçer,  semdo  os  pilotos  deles  seguros  e  conhecidos,  de  que 

se  nã  espere  que  ajá  de  fazer  o  que  não  deuê",  e  leixaruos  ha seus  conheçymentos  tee  vos  tornaré  a  leuar  ou  emviar  outros 
é  forma,  do  dito  tesoureiro  da  Casa  da  Mina,  fectos  pelos  espri- 
uaeés  de  seu  carguo,  é  que  dem  sua  fee  que  lhe[s]  ficam  car- 

regados é  recepta.  E  avjsarês  os  ditos  pilotos  e  asy  os  dos  navyos 
dos  resguates  que  acõteçédolhe[s]  morreré  nas  viagées  alguú 
esprauo,  façã  diso  asemto  asynado,  cõ  testemunhas  que  decrarê 
como  hé  darmaçã  e  que  tinha  sua  marqua,  que  lhe[s]  orde- 

nares que  sc  ponha  a  todolos  darmaça,  loguo  como  se  resguata- 
rem  nos  Ryos.  /  / 

Jtem.  Nós  vos  ordenamos  dous  espriuaeés  desa  feytoria, 
os  quacs  [hjam  de  fazer  receyta  sobre  vós  de  todalas  cousas 
que  receberdes  quá  no  Rcgno  á  partida.  E  asy  mesmo  todalas 
outras  que  vos  foré  évyadas  é  estamdo  laa.  E  també  os  espra- 

uos e  mercadanas  que  trouxeré  dos  Ryos,  e  lamçaruos  ha  5  des- 
pesa, cõ  toda  booa  decraraçá,  as  mercadanas  que  per  verdadeira 

cõta  vos  derem  os  pilotos  e  espriuáes  deles  que  desperam  (*)  em 
seus  resguates.  E  asy  quaeés  quer  outras  despesas  que  fezerdes 
nos  mamtimétos  c  ordenados  offiçiaés  que  andarem  no  dito 
trato  e  despesa  que  fezerdes  no  corregymemto  dos  navyos,  se- 

guindo ysto  e  outras  cousas  majs  larguamemte  leuarês  por  regy- 
memto  do  feytor  e  offiçiaés  da  dieta  Casa  da  Mina,  que  com- 
pnrês  como  nele  for  decrarado  e  o  cumpryr  a  noso  serujço  e  bem 
do  trato. 

(')  Despenderam? 
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Jtem  por  que  parte  deste  resguate  e  a  mor,  se  há  de  fazer 
cõ  alguodoeês,  requereres  laa  nesa  Jlha  e  na  do  Fogo,  a  quaees 
quer  nosos  offiçiaeés  e  pesoas  que  nos  neles  fore  obnguados, 
como  hé  }oam  de  Lila,  que  volos  étregué.  Aos  quaees  mam- 
damos  que  ho  cumpra  asy  e  recebam  de  vós  pera  suas  cotas 
vosos  conhecimemtos,  feytos  pelos  espnuaés  de  vosso  carguo, 
é  que  dem  sua  fee  que  vos  ficã  carreguados  é  recepta.  E  camdo 
quer  que  estes  taés  alguodoés  nam  abastaré,  avereeys  per  com- 

pra outros  majs  baratos  como  que  bem  poderdes  aos  tempos 
que  vos  forem  neçesanos  e  compnr  pera  bem  do  trato.  E  leua- 
rês  é  recado  de  Joam  de  Lila  pera  os  seus  feytores  vos  étregua- 
rem  laa  os  ditos  alguodoeês. 

Jtem.  Por  quamto  os  moradores  da  dita  Jlha  de  Sãtiaguo 
nam  podem  hyr  á  Guinee  fazer  os  resguates  que  per  seu  pri- 
vylejo  tem  que  façam,  saluo  com  as  mercadaryas  nadas  e  crya- 
das  na  dita  Jlha,  e  nos  éformarã  que  hyam  á  Jlha  do  Foguo 
por  alguodoeês,  mandares  loguo  apreguoar  que  né  huuá  pesoa 
da  dita  Jlha  de  Satyaguo  seja  tam  ousado  que  vaa  nem  mamde 
á  do  Foguo  por  nem  huú  alguodam  pera  cõ  ele  hyr  resguatar, 
sob  penna  de  perdimemto  das  fazendas  e  navyos,  ametade 
pera  quê  os  acusar  e  a  outra  pera  nós.  E  alem  do  dito  pregua 
fazey  asemtar  o  trelado  deste  capitolo  nos  liuros  das  camarás 
das  vilas  desa  Jlha  e  asy  do  (sic)  liuro  dos  nosos  com  tos  hy,  e 
temde  vygya  sobre  a  partyda  dos  navyos  desa  Jlha  pera,  jmdo 
carreguar  dos  ditos  alguodoeês,  fazerdes  loguo  por  nosa  parte 
lamçar  mão  deles  e  das  fazemdas  das  pesoas  nyso  cullpadas, 
como  dito  hé,  os  quaees,  alê  diso  queremos  que  sejã  presos  té 
nosa  merçê. 

Jtem.  Outrossy  defemdemos  que  nem  huuãs  pesoas  de  fora 
da  dita  Jlha,  como  nos  dizé  que  sã  alguuãs  que  de  cá  do  Regno 
e  doutras  partes,  comlujosamente  pera  esto  laa  vam,  que  se 
nam  ajumtem  com  os  da  dita  Jlha,  pera  de  mestura  per  sy 
e  suas  fazemdas  yrem  c  emviaré  á  Guynee  resguatar,  por  que 
aos  taees  nã  damos  tall  ltcemça,  saluo  aos  prop[r|ios  moradores 
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da  dita  Jlha,  seguindo  forma  de  seu  pnvylejo,  e  decraraçam 
sobre  elo  feyta,  sob  penna  de  hos  que  ho  comtrairo  fezeré  e 
nesto  écorrerem,  perderem  suas  fazemdas  e  navyos,  ametade 
pera  nós  e  a  outra  pera  quem  os  acusar,  e  serem  presos  tee  nosa 
merçê,  como  dito  hé.  E  este  capitolo  mandares  apreguoar  e 
treladar  na  maneira  que  dito  hé,  e  decrarar  nos  asemtos  como 
foy  noteficado. 

Jtem  somos  éformado  que  muytos  dos  homés  brãcos  que 
vam  desa  Jlha  nos  navyos  aos  reguates,  se  leixam  lá  ficar  e 
[se]  fazem  tamguomããos,  de  que  se  recreçe  deseruiço  de  Deus 
e  noso,  e  perjuizo  aos  resguates,  como  bem  sabées;  queremdo 
a  jso  prouer,  avemos  por  bem  que  nem  piloto  né  pesoa  bram- 
qua  que  for  nos  ditos  navyos  dos  moradores  desa  Jlha  á  Guinee, 
nã  posa  laa  hyr  sem  primeiro  vos  dar  o  piloto  fiamça  de  cemto 
e  çimquoemta  cruzados,  e  os  marinheiros  çéto,  e  os  grometes 
çimquoéta,  e  o  capitã  se  lá  for  duzétos  cruzados,  pera  que  se 
obrigue  a  tornaré,  sob  penna  de  hos  perder,  pera  nosa  Camara 
ametade  e  a  outra  pera  quê  os  acusar,  nã  se  vjmdo  nos  pro- 
p[r]ios  navvos  é  que  forem;  e  destas  fiamças  farees  huíí  liuro 
bê  fecto  e  comcertado  e  terês  cujdado  de  vigyar  a  vjmda  dos 
taes  navyos,  se  vem  as  taés  pesoas,  pera  requererdes  a  execuçá 
nas  fiamças  dos  que  nã  vieré. 

Jtem  somos  éformado  que  muytos  dos  homés  brãcos  que 
desa  Jlha  partir,  quer  seja  pera  o  Regno  quer  pera  os  resguates, 
e  asy  pera  quaees  quer  outras  partes,  nam  posa  partir  sem  pri- 

meiro ser  visto  e  despachado  per  vós  dito  fevtor,  cõ  huú  dos 
espriuaeés  de  vosso  carguo,  pera  verdes  se  leua  alguúã  cousa 
defesa.  E  esto  sob  a  penna  sobredita;  e  faloeys  asy  apreguoar 
e  asemtar,  como  dito  hé.  E  será  per  vós  buscado  ao  tempo  da 
partida.  E  se  por  alguú  caso  lhe  cõprir  estar  hy  majs  alguu 
espaço  de  dia  ou  tempo,  será  obnguado  a  vos  chamar  e  ho  yrdes 
buscar,  de  maneira  que  ele  buscado  se  parta. 

Jtem  avemos  por  bem  e  mamdamos  que  temdo  vós  laa 
neçessidade  de  pilotos  ou  mareamtes  per  serujço  do  dito  trato, 
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que  vos  sejã  loguo  dados,  fazemdolhe[s]  vós  paguamemto  á 
nosa  custa  de  seu  ordenado  do  tempo  que  nos  servyrem.  E  esto 
nam  semdo  os  ditos  pilotos  c  mareamtes  de  navyos  que  este 
pera  partvr  pera  a  Guinec  ou  pera  outras  partes,  que  fiquem 
desavyados  de  suas  viageês.  E  mamdamos  ao  noso  corregedor 
e  justiças  que  volos  obrigue  a  serujr  na  maneira  que  dito  hé. 

Jtem,  cõffiamdo  de  vós  que  nesto  nos  seruirês  como  conpre 
a  bem  de  justiça,  avemos  por  bê  que  vós  sejaeés  juiz  amtre 
todalas  pesoas  que  amdarem  e  seruirem  no  dito  trato  e  feyto- 
ria,  na  semdo  porp|r]ios  moradores  desa  Jlha,  e  ouujmdo  hos 
judiçiallmemtee  julgueés  é  seus  cassos  e  feytos  o  que  for  direito, 
atee  cõtya  de  iij  [3.000]  reaes,  que  queremos  que  tenhaés  dal- 
çada  e  e  vós  faça  fym,  olhado  é  todo  muy  jmteiramente  pela 
justiça  das  partes.  E  dos  ditos  três  mjll  reaes  pera  çima,  nos 
feytos  que  de  majs  comtya  jullguardes  e  forem,  dares  apelaçã 
e  agrauo  pera  quem  direito  for.  E  este  capitolo  mostrares  laa 
ao  noso  corregedor  e  justiças  pera  vos  leixarem  vsar  do  com- 
theudo  nele.  Aos  quaés  mamdamos  que  asy  o  cumpram,  e  que 
camdo  virem  que  vós  na  ordem  do  procesar  e  julguar  dos  ditos 
feytos  nam  temdes  a  ordenamça  que  demos,  o  que  de  vós  nam 
esperamos,  nolo  faça  saber,  pera  sobre  yso  prouermos  e  volo 
estranharmos  como  for  rezá.  Aos  quaés  mamdamos  que  todo 
o  que  lhe[s]  requererdes  e  for  noso  serujço  e  bem  do  trato 
faça  e  cumpra,  como  virem  que  compre  a  noso  serujço  e  o  deuê 
de  fazer.  E  esto  será  no  çiuel  soomemte,  por  que  no  crime  nã 
étemderês  cousa  alguúã. 

Jtem,  vos  ordenamos  cõ  o  dito  carguo  de  feytor  çimquoemta 
myll  reaes  por  anno,  que  queremos  que  começês  de  vemçer 

do  dia  que  cheguardes  á  dita  Jlha  é  diamte,  e  majs  iij°  [300] 
reaes  por  cada  quintal  de  marfym  que  se  resguatar  e  eviardes 
étreguar  caa  ao  tesoureiro  da  Casa  da  Mina.  E  mays  ho  huú 
por  cento  de  todolos  esprauos  [e]  çera  que  se  resguatar  e  emviar- 
des  ao  Regno,  e  asy  mesmo  do  ouro;  o  quall  ordenado  vem- 
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ceres  do  dia  que  cheguardes,  como  dito  hé,  leuamdo  cõvosco 
os  caraueloeés  pera  feytonzardes  no  trato  loguo. 

Jtem,  pera  se  escusar  o  deserujço  que  reçebiamos  é  os  mora- 
dores da  dita  Jlha  de  Samtiaguo  yré  resguatar  á  Guinee  com  os 

alguodoêes  que  aviam  e  traziam  para  a  dita  Jlha  de  Sátiaguo 
da  jlha  do  Foguo,  ordenamos  e  mamdamos  que  camdo  quer 
que  de  lá  trouxerem  alguús  alguodoêes  pera  alimparé  na  Jlha 
de  Samtiaguo,  toda  a  pesoa  que  hos  trouxer  seja  obriguado 
de  hos  vjr  espreuer  e  asemtar  no  liuro  da  nosa  feytona,  cõ  obn- 
guaçã  de  dar  deles  comta  e  rezã  .s.  pela  espidida  que  deles  fezer 
pera  ho  Regno  ou  Framdes  ou  pera  outra  quallquer  parte  de 
chnstãos,  sob  penna  de  perder  a  valia  dele  e  dobro,  pera  nós 
ametade  e  a  outra  pera  quê  os  acusar,  e  ser  preso  tee  nosa  merçê. 
E  esto  se  apreguoará  loguo  e  cõpryrá  na  sobredita  dita  ( sic )  ma- 

neira, e  alé  desto  vós  dito  feytor  tcrês  carguo  de  tempo  e  tempo, 
camdo  vos  bem  parecer,  [de]  pedirdes  cõta  ás  partes  que  meterá 
o  dito  alguodá  nesa  Jlha,  do  que  fezerá  dele,  camdo  virdes  que 
tardá  de  dar  comta  e  recadaçá  da  espidida  dele  pera  o  Regno 
ou  terras  de  chnstãos.  E  ao  trazer  dele  á  Jlha  seram  obriguados 
descarregualo  na  Ribeira  Gramde,  á  vista  de  vós  dito  feytor, 
que  ho  verês  pesar  c  espreuer  camto  hé,  com  atrás  hé  decrarado; 
e  outra  tall  diligemçia  pera  seu  resguoardo  fará  as  pesoas  que 
hos  tirarem,  que  fará  diso  regysto  e  asemto  no  dito  liuro. 

Jtem.  Por  que  nos  pareçe  gramde  emcomueniemte  pera  o 
resguate  dos  navyos,  asy  nosos  como  dos  moradores  da  dita 
Jlha,  que  vam  aos  resguates,  yrem  huús  sobre  outros,  pelo  aba- 
tymemto  que  faram  nas  compras  e  resguates,  avemos  por  bem 
que  tenhaés  sobre  a  partida  deles  tall  temperamça,  que  nam 
vaa  pera  huú  ryo  huú  navyo  após  outro  mays  çedo  ca  tempo 
dhuú  e  outro  camdo  partirem  pera  huú  ryo,  e  os  que  o  com- 
trairo  fezeré  perderam  as  armações.  E  asy  o  capitam  e  donos  dos 
navyos  e  marinheiros  e  pilotos  e  mareamtes,  as  quaees  arma- 
çoéés  se  perderá  pera  nós.  E  será  este  capitolo  apreguoado  pera 
ná  alegaré  vnoramcya. 
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que  vos  sejã  loguo  ciados,  f azemdolhe  [s]  vós  paguamemto  á 
nosa  custa  de  seu  ordenado  do  tempo  que  nos  servyrem.  E  esto 
nam  semdo  os  ditos  pilotos  c  mareamtes  de  navyos  que  este 
pera  partyr  pera  a  Guinec  ou  pera  outras  partes,  que  fiquem 
desavyados  de  suas  viagees.  E  mamdamos  ao  noso  corregedor 
e  justiças  que  volos  obrigue  a  serujr  na  maneira  que  dito  hé. 

Jtem,  cõffiamdo  de  vós  que  nesto  nos  seruirês  como  conpre 
a  bem  de  justiça,  avemos  por  bê  que  vós  sejaeés  juiz  amtre 
todalas  pesoas  que  amdarem  e  seruirem  no  dito  trato  e  feyto- 
ria,  ná  semdo  porp[r]ios  moradores  desa  Jlha,  e  ouujmdo  lios 
judiçiallmemtee  julgueés  é  seus  cassos  e  feytos  o  que  for  direito, 
atee  cõtya  de  iij  [3.000]  reaes,  que  queremos  que  tenhaés  dal- 
çada  e  é  vós  faça  fym,  olhado  é  todo  muy  jmteiramente  pela 
justiça  das  partes.  E  dos  ditos  três  mjll  reaes  pera  çima,  nos 
feytos  que  de  majs  comtya  jullguardes  e  forem,  dares  apelaçã 
e  agrauo  pera  quem  direito  for.  E  este  capitolo  mostrares  laa 
ao  noso  corregedor  e  justiças  pera  vos  leixarem  vsar  do  com- 
theudo  nele.  Aos  quaés  mamdamos  que  asy  o  cumpram,  e  que 
camdo  virem  que  vós  na  ordem  do  procesar  e  julguar  dos  ditos 
feytos  nam  temdes  a  ordenamça  que  demos,  o  que  de  vós  nam 
esperamos,  nolo  façã  saber,  pera  sobre  yso  prouermos  e  volo 
estranharmos  como  for  rezã.  Aos  quaés  mamdamos  que  todo 
o  que  lhe[s]  requererdes  e  for  noso  serujço  e  bem  do  trato 
faça  e  cumpra,  como  virem  que  compre  a  noso  serujço  e  o  deuê 
de  fazer.  E  esto  será  no  çiuel  soomemte,  por  que  no  crime  ná 
ctemderês  cousa  alguúa. 

Jtem,  vos  ordenamos  cõ  o  dito  carguo  de  feytor  çimquoemta 
myll  reaes  por  anno,  que  queremos  que  começês  de  vemçer 
do  dia  que  cheguardes  á  dita  Jlha  é  diamte,  e  majs  nj°  [300] 
reaes  por  cada  quintal  de  marfym  que  se  resguatar  e  éviardes 
ctreguar  caa  ao  tesoureiro  da  Casa  da  Mina.  E  mays  ho  huú 
por  cento  de  todolos  esprauos  fe]  çera  que  se  resguatar  e  emviar- 
des  ao  Regno,  e  asy  mesmo  do  ouro;  o  quall  ordenado  vem- 
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ceres  do  dia  que  cheguardes,  como  dito  hé,  leuamdo  cõvosco 
os  caraueloeés  pera  feytonzardes  no  trato  loguo. 

Jtem,  pera  se  escusar  o  deserujço  que  recebíamos  é  os  mora- 
dores da  dita  Jlha  de  Samtiaguo  yré  resguatar  á  Guinee  com  os 

alguodoêes  que  aviam  e  traziam  para  a  dita  Jlha  de  Sátiaguo 
da  jlha  do  Foguo,  ordenamos  e  mamdamos  que  camdo  quer 
que  de  lá  trouxerem  alguús  alguodoêes  pera  alimparé  na  Jlha 
de  Samtiaguo,  toda  a  pesoa  que  hos  trouxer  seja  obnguado 
de  hos  vjr  espreuer  e  asemtar  no  liuro  da  nosa  feytona,  cõ  obn- 
guaçã  de  dar  deles  comta  e  rezã  .s.  pela  espidida  que  deles  fezer 
pera  ho  Regno  ou  Framdes  ou  pera  outra  quallquer  parte  de 
chnstáos,  sob  penna  de  perder  a  valia  dele  é  dobro,  pera  nós 
ametade  e  a  outra  pera  quê  os  acusar,  e  ser  preso  tee  nosa  merçê. 
E  esto  se  apreguoará  loguo  e  côpryrá  na  sobredita  dita  ( sic )  ma- 

neira, e  alé  desto  vós  dito  feytor  tcrês  carguo  de  tempo  é  tempo, 
camdo  vos  bem  parecer,  [de  J  pedirdes  cõta  ás  partes  que  meterá 
o  dito  alguodá  nesa  Jlha,  do  que  fezerá  dele,  camdo  virdes  que 
tardá  de  dar  comta  e  recadaçã  da  espidida  dele  pera  o  Regno 
ou  terras  de  chnstáos.  E  ao  trazer  dele  á  Jlha  seram  obriguados 
descarregualo  na  Ribeira  Gramde,  á  vista  de  vós  dito  feytor, 
que  ho  veres  pesar  e  espreuer  camto  hé,  com  atrás  hé  decrarado; 
e  outra  tall  diligemçia  pera  seu  resguoardo  fará  as  pesoas  que 
hos  tirarem,  que  fará  diso  regysto  e  asemto  no  dito  liuro. 

Jtem.  Por  que  nos  pareçe  gramde  emcomueniemte  pera  o 
resguate  dos  navyos,  asy  nosos  como  dos  moradores  da  dita 
Jlha,  que  vam  aos  resguates,  yrem  huús  sobre  outros,  pelo  aba- 
tymemto  que  faram  nas  compras  e  resguates,  avemos  por  bem 
que  tenhaés  sobre  a  partida  deles  tall  temperamça,  que  nam 
vaa  pera  huú  ryo  huú  navyo  após  outro  mays  çedo  ca  tempo 
dhuú  e  outro  camdo  partirem  pera  huú  ryo,  e  os  que  o  conv 
trairo  fezeré  perderam  as  armações.  E  asy  o  capitam  e  donos  dos 
navyos  e  marinheiros  e  pilotos  e  mareamtes,  as  quaees  arma- 
çoéés  se  perderá  pera  nós.  E  será  este  capitolo  apreguoado  pera 
ná  alegaré  vnoramcya. 
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Porem  vos  noteficamos  todo  asy  c  mamdamos  que  vsês 
deste  regymemto  e  o  cumpraes  e  guardes  como  se  nele  cõté. 
E  ao  noso  corregedor,  juizes  e  justiças  da  dieta  Jlha,  que  é  todo 
o  que  a  eles  tocar  e  lhe[s|  por  noso  serujço  e  bom  aviamemto 
do  trato  requererdes,  cumpra  e  façã  jmteyramente  e  cõ  dili- 
gemçia  como  o  deue  fazer.  /  / 

Fecto  é  Évora  a  xuj  dias  de  Janeyro.  Amtonio  Afomso 
o  fez,  anno  de  jbcxx. 

E  este  ficará  regystado  nos  huros  da  Casa  da  Myna,  omde 
será  dado  juramemto  ao  dito  Afomso  Lopez,  que  bem  e  ver- 
dadeiramemte  vse  deste  carguo  e  pasarlheã  çertidã  nas  costas 
dele,  como  lhe  foy  dado. 

E  posto  que  atrás  digua  que  os  capitaêes,  pilotos,  marinhei- 
ros e  grometes  que  forem  nos  navyos  dem  fiamças  a  nã  ficarem 

nos  resguates,  avemos  por  bê  que  os  nam  obngueés  a  jso,  e 
somemte  vão  como  soyá,  e  ficamdo  laa  écorrã  nas  pennas  com- 
theudas  é  nosas  ordenaçoêês,  é  que  êcorrerã  e  será  executados. 

ATT  —  Leis  e  Regimentos  de  D,  Manuel,  fls.  121  v-126. — Leis, 
Maço  2.0,  doe.  n."  146. 
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ALVARÁ  AO  FEITOR  DE  SANTIAGO 

(16-5- 1520) 

SUMÁRIO  —  Manda  pôr  em  pregão  o  arrendamento  das  rendas  reais 
nas  ilhas  de  Santiago,  Fogo  e  Maio,  com  boas  fianças. 

Nós  elRey  fazemos  saber  a  vós  Afomso  Lopez  dAvilla, 
cavalleiro  de  nosa  casa,  que  hora  emviamos  por  feytor  á  nosa 
Jlha  de  Samtiaguo  do  Cabo  Verde,  que  nós  avemos  por  bem  e 
noso  seruiço  que  vós  mamdês  laa  meter  é  preguam  e  arremdês 
as  nosas  remdas  da  dieta  Jlha  de  Samtiago  e  das  do  Fogo  e 
Mayo,  .s.  as  emtradas  e  saydas  de  los  quoartos  e  vymtenas  dos 
espravos  que  podem  resguatar  os  moradores  da  dita  Jlha  de 
Santyago,  e  asy  os  dízimos,  o  quall  arremdamento  farês  por 
tres  annos  ou  dons  ou  huú,  seguindo  os  remdeiros  achardes 
pera  eles,  e  o  preço  é  que  vos  tomarê  as  remdas,  e  arremdalos 
ejs  o  majs  a  noso  serujço  que  poderdes,  a  pagaré  em  algodoées, 
asy  dhuuá  Jlha  como  das  outras,  e  tomares  aos  ditos  arremda- 

memtos boas  e  seguras  fiamças,  por  omde  o  noso  estê  seguro, 
e  farês  de  cada  huuã  remda  seu  ramo  c  cada  Jlha,  se  vos  asy 
pareçer  majs  noso  serujço;  e  cõ  os  ditos  algodoées  farês  as  nosas 
armações.  E  por  seguramça  das  pesoas  que  comvosco  fezeré  os 
ditos  arremdamemtos  e  nosa  lembramça,  vos  mamdamos  dar 
este  por  nós  asy  nado.  /  / 

Fecto  é  Évora  a  xbj  dias  de  mayo.  Afomso  Mexia  o  fez, 
anno  de  jbcxx.  /  / 

E  o  que  nos  ditos  arremdamemtos  fezerdes  mamdarês  á 
nosa  fazemda  .pera  se  hy.  saber  o  que  nvso  fazês  e  cõtya  por 
que  as  ditas  remdas  arremdarês. 

ATT  —  Lei  e  Regimentos  de  D.  Manuel,  fl.  179. 
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CARTA  RÉGIA  AO  ALMOXARIFE  DO  FOGO 

(5-3-  '522) 

SUMÁRIO  —  Manda  el-Rei  ao  almoxarife  da  ilha  do  Fogo  que  se 
informe  objectivamente  das  necessidades  das  igrejas  da 
dita  ilha  em  ornamentos  sagrados. 

t 

Almoxenfe  da  nosa  ylha  do  Fogo.  Nós  Elrcv  vos  anuía- 
mos muito  saudar.  /  / 

El  Rey  meu  senhor  que  Deus  aja,  leixou  é  seu  testamento 
que  se  prouesem  aigúas  Jgrejas  de  ornamemtos,  aquelas  que 
diso  tiuesem  neçesidade;  peilo  quall  vos  mamdamos  que  vos 
emformées  e  saibaés  os  ornamentos  que  há  na  ygreja  desa  ylha 
e  quamtos  sáo  e  quejamdos  sáo,  e  asy  aquelles  de  que  mais 
neçesidadc  no  presemte  hy  há,  e  fazce  diso  huú  caderno  asy- 
nado  per  vós  e  emuyaio  logo  ao  comde  de  Vylla  Noua,  que 
hé  testamenteiro  do  dito  senhor;  sobre  o  quall  caso  vos  espre- 
uemos  outra  carta,  por  jr  em  duas  vias.  /  / 

Scripta  de  Lixboa,  a  b  dias  do  mez  de  março,  Vicente 
Saraiua  a  fez,  de  j  bcxxij. 

a)  Rey. 
[No  verso]:  Por  elRey 

A  Amtonio  Pimdcla  seu  almoxenfe  da  jlha  do  Fogo. 

ATT  —  CCI-27-114. 
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CONFIRMAÇÃO  DE  PRIVILÉGIO  A  PÊRO  CORREIA 

(10-3- 1522) 

SUMÁRIO  —  D.  João  III  confirma  as  cartas  de  D.  Afonso  V  e  de 
D.  Manuel  a  Pêro  Correia,  filho  e  sucessor  de  Rodrigo 
Afonso,  dando  ao  seu  feitor  os  privilégios  já  anterior- 

mente concedidos  nos  moradores  da  ilha  de  Santiago. 

Dom  Yoham  cca.  A  quamtos  esta  nosa  carta  virem  fazemos 
saber,  que  por  parte  de  Pero  Corfrjea,  fidalguo  de  nosa  casa, 
nos  foy  apresemtada  huua  carta  delRey  meu  senhor  e  padre, 
que  samta  gloria  aja,  de  que  o  teor  tall  hé.  /  / 

Dom  Manueli,  per  graça  de  Deus  Rey  de  Portugall  e  dos 
Algarues  daquem  e  dalém  maar  em  Africa,  senhor  de  Guiné 
e  da  conquista,  navegaçam,  comercio  [de]  Etiópia,  Arrabia, 
Persva,  da  Jmdia.  A  quamtos  esta  nosa  carta  virem  fazemos 
saber  que  por  parte  de  Rodnguo  Afonso,  do  noso  cõseiho,  e 
veador  da  fazemda  da  Jfamte  minha  muyto  amada  e  prezada 
madre,  nos  foy  apresemtada  huua  carta  delRey  dom  Afonso 
meu  tio,  que  samta  gloria  aja,  de  que  o  teor  tall  hé.  / / 

Dom  Afonso  per  graça  de  Deus  Rey  de  Portugal  e  dos 
Algarues  daquem  e  dalém  maar  em  Africa.  A  quamtos  esta 
nosa  carta  virem  fazemos  saber  que  a  nós  dise  Rodriguo  Afonso, 
caualeiro  da  casa  do  Duque  de  Viseu  e  de  Beya,  ec.a,  meu 
muyto  amado  e  prezado  sobrinho  e  seu  espnvam  da  fazemda, 
que  ele  tem  do  dito  meu  sobrinho  a  capetania  e  ametade  da  jlha 
de  Samtiaguo,  e  que  por  elo,  posto  que  per  pesoa  nom  posa 
estar,  pola  ocupaçam  comtinuada  que  tem  em  seruir  o  dito 
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meu  sobrinho,  ele  espera  de  ter  em  a  dita  jlha  seu  feitor  e  casa 
mamteuda  comtinuadamemte,  pidimdonos  por  mercee  que 
emquamto  o  asy  lá  teuese  lhe  òutrogasemos  qué  ele  "dito  Ro- 
driguo  Afonso  ouuese  todolos  pnuilegios,  framquezas,  liber- 

dades, que  per  noso  pnuilegio  temos  o[u]trogadas  aos  morado- 
res da  dita  jlha,  c  asy  gouuese  delas  como  os  sobreditos  [g]ouué. 

E  nós  visto  seu  requenmemto  e  queremdolhe  fazer  graça  e  mer- 
cee, temos  por  bem  e  lhe  outrogamos  ho  que  nos  asy  requereo. 

E  esto  emquamto  nosa  mercee  for.  /  / 
E  porem  mãdamos  a  todolos  nosos  cor[rJegedores,  juizes 

e  justiças,  ofiçiaes  e  pesoas  a  que  o  conhecimemto  desto  per- 
temçer,  per  quallquer  guisa  que  seja,  que  lhe  gf.ujardem  e 
cumpram  e  façam  jmteiramente  compnr  e  g[u]ardar  os  ditos 
priuilegios  e  liberdades  per  a  guisa  que  os  ham  os  ditos  mora- 

dores da  dita  jlha  e  os  nós  ao  dito  Rodriguo  Afonso  outrogamos, 
e  compnmdolhe  em  todo  esta  nosa  carta  como  em  ela  hé  com- 
teudo,  sem  lhe  poerem  sobre  elo  duujda  nem  cõtradiçam  alguuã, 
porque  asy  hé  nosa  mercee.  /  / 

Dada  em  Évora  a  íx  dabnll,  Cnstouam  de  Bairros  a  fez, 

ano  de  mill  iiijc  lxxnj.  /  / 

Pidimdonos  o  dito  Rodriguo  Afonso  por  mercee  que  lha 
comfirmasemos,  e  visto  per  nós  seu  requenmemto,  e  querem- 

dolhe fazer  graça  e  mercee,  temos  por  bem  e  lha  comfirmamos 
emquanto  nosa  mercee  for,  asy  e  per  a  guisa  que  em  ela  hé  com- 
teudo,  sem  outra  duujda  nem  embarguo  que  a  elo  ponham, 
porque  asy  hé  nosa  mercee.  /  / 

Dada  em  Alamquer  a  xxbij  de  Junho.  Amnque  Homem 
a  fez,  ano  de  mill  nijc  lRbj.  anos.  /  / 

Pidimdonos  o  dito  Pero  Correa  que  por  quamto  a  ele  viera 
a  dita  capitanya  per  faleçimemto  do  dito  Rodriguo  Afonso  seu 
páy,  por  ser  o  filho  mais  velho,  lhe  qilise[se|mos  comeeder 
e  outrogar  o  dito  pnuilegio  como  per  o  dito  Rev  dom  Afonso 
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foy  dado  e  per  nós  comhrmado  ao  dito  seu  pay.  ti  visto  per 
nós  seu  requerimemto,  queremdolhe  fazer  graça  e  mercee,  praz 
a  nós  delo,  e  queremos  que  équanto  nosa  mercee  for  elle  aja 
e  gouua  das  liberdades  [e|  framquezas  que  sam  dadas  e  outroga- 
das  aos  moradores  da  dita  jlha,  como  em  çima  faz  memçam. 
E  por  firmeza  delo  lhe  mamdamos  dar  esta  carta  per  nós  asv- 
nada  e  aselada  do  noso  selo  pemdemte.  /  / 

Dada  em  Lisboa  a  nj  de  Janeiro,  Gaspar  Roíz  a  fez,  ano 
de  mill  br  e  çimquo  anos.  E  este  priuilegio  lhe  damos  asy, temdo  ele  o  dito  feitor  na  dita  jlha  como  o  tinha  o  dito  seu 
Pay-  /./  . 

Pydimdonos  o  dito  Pero  Correa  por  mercee  que  lhe  com- 
firmasemos  a  dita  carta,  e  visto  per  nós  seu  requerimemto,  que- 
remdolhe  fazer  graça  e  mercee,  temos  por  bem  e  lha  comfir- 
mamos  asy  e  da  maneira  que  nela  hé  comteudo,  e  mãdamos 
que  em  todo  se  cumpra  e  g[u]arde,  asy  e  tam  jmteiramcmte 
com  se  nela  comtem,  sem  outra  duujda  nem  embargue  ./  /. 

Dada  em  a  nossa  e  sempre  leall  cidade  de  Lisboa,  aos  x 
dias  do  mes  de  março,  Luis  Jacome  a  fez,  ano  de  mill  bcxxij anos. 

ATT  —  Chancelaria  de  D.  João  111,  liv.  51,  fl.  132. 
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CARTA  DE  PADRÃO  A  PÊRO  CORREIA 

(12-3-1522) 

SUMÁRIO  —  £  confirmada  a  Pêro  Correia  uma  caria  de  Padrão  de 
40.000  reais  por  ano,  em  satisfação  dos  seus  serviços 

Dom  Yoham  ec.a  A  quamtos  esta  nosa  carta  virem  fazemos 
saber  que  por  parte  de  Pero  Cor[r]ea,  do  noso  cõselho,  nos  foy 
apresemtada  jhuuá  carta]  delRey  meu  senhor  e  padre,  que 
samta  gloria  aja,  de  que  o  teor  tall  hé.  /  / 

Dom  Manueli,  per  graça  de  Deus  Rey  de  Portugall  e  dos 
Algarues  daquem  e  dalém  mar  em  Africa,  senhor  de  Guiné 
e  da  comquista,  navegaçam,  comerçio  dEtiopia,  Arrabia,  Per- 
sya  e  da  Jmdia.  A  quamtos  esta  nosa  carta  virem  fazemos  saber 
que  da  parte  de  Pero  Cor[r]ca,  fidalguo  de  nosa  casa,  nos  foy 
apresemtada  huuã  carta  de  padram  nosa  em  semdo  nós  Duque, 
que  tall  hé,  como  se  adiamte  segue.  /  / 

Eu  dom  Manueli,  regedor  e  gouernador  da  ordem  da  caua- D  fc> 
lana  de  noso  Senhor  Jhesum  Christo,  Duque  de  Beya,  senhor 
de  Viseu,  Couilham,  Moura,  Serpa,  senhor  das  jlhas  da  Ma- 

deira, jlhas  dos  Açores  e  do  Cabo  Verde,  comdestabrre  por 
elRey  meu  senhor  em  seus  Reinnos  e  senhorios.  A  quamtos 
esta  minha  carta  virem  faço  saber  que  queremdo  eu  fazer  graça 
e  merçee  a  Pero  Cor|r]ea,  fidalguo  da  casa  delRey  meu 
senhor  e  escpnvam  da  fazemda  e  guerra  que  foy  do 
duque  que  Deus  ajaa,  tenho  por  bem  e  me  praz  que  ele 
tenha  e  aja  de  mjm,  do  primeiro  dia  de  Janeiro  que  ora  pasou 
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desta  era  presemte  de  mill  injclxxxb  em  diamte,  em  cada  hum 
ano,  coremta  mill  reaes  por  esta  maneira  .s.  tnmta  mill  reaes 
que  lhe  eu  dou  emquamto  a  mj  aprouucr,  c  em  comtemtamento 
e  satisfaçam  de  seu  seruiço  e  dos  ditos  ofícios  que  tinha,  e  os 
dez  mill  reaes  que  lhe  dá  a  Jfamta  minha  senhora,  os  quaes 
sam  tirados  de  hum  padram  que  sua  senhoria  de  mj  tinha,  de 
tnmta  mill  reaes  que  avia  daver  por  dona  Jsabell  de  Sousa,  por 
os  quaes  lhe  daa  a  ele  de  sua  fazemda  outros  tnmta  mill 
reaes.  /  / 

E  foy  roto  o  dito  padram  peramte  mj  e  dado  outro  á  dita 
dona  Jsabel  de  Sousa.  E  porem  mamdo  ao  veador  de  mjnha 
fazemda  que  lhe  mamde  asemtar  os  ditos  os  ditos  ( sic )  coremta 
mill  reaes  em  os  meus  liuros  dela,  e  dar  carta  deles  em  cada 
hum  ano  pera  lugar  omde  aja  muy  bom  pagamento.  E  por 
çertidam  e  firmeza  delo  lhe  mamdev  dar  esta  mjnha  carta,  asy- 
nada  per  mym  e  aselada  do  meu  selo.  /  / 

Dada  é  a  mjnha  vila  de  Beya  a  xxbnj  dias  do  mes  de  março, 
Joham  da  Fomseca  a  fez,  ano  de  mill  iujc  lxxxb.  / /. 

Pidimdonos  o  dito  Pero  Cor|r]ea  por  merçee  que  ihe 
comfirmassemos  a  dita  carta,  e  visto  per  nós  seu  requerimemto, 
por  lhe  fazermos  graça  e  merçee  temos  por  bem  e  lha  com- 
firmamos  e  avemos  por  comfirmada,  asy  e  na  maneira  que  nela 
hé  comteudo.  E  porem  mãdamos  aos  veadores  de  nosa  fazemda 
que  lhe  façam  asemtar  os  ditos  coremta  mill  reaes  em  nosos 
liuros  dela  e  dar  cartas  deles  é  cada  hum  ano  pela  lugar  omde 
lhe  seyam  muy  bem  pagos.  E  por  firmeza  delo  lhe  mamdamos 
dar  esta  nosa  carta,  asynada  per  nós  e  aselada  com  o  noso  selo 
pemdemte.  /  / 

Dada  em  a  nosa  vila  de  Setuuall,  aos  xxb  dabnll,  Andrré 

Fernandez  a  fez,  ano  de  mill  iiij"  IRbj. 

Pidimdonos  o  dito  Pero  Cor[r]ea  por  merçee  que  lhe  com- 
firmasemos  a  dita  carta  e  visto  per  nós  seu  requerimemto,  e 
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queremdolhe  fazer  graça  e  merçee,  temos  por  bem  e  lha  com- 
firmamos  e  mãdamos  que  é  todo  se  cumpra  e  g[u]arde  como 
nela  hé  comteudo.  /  / 

Dada  é  a  nosa  çidade  de  Lisboa  aos  xij  de  março,  Antonio 
Sanhudo  a  fez,  ano  de  mill  bcxxij  anos. 

ATT  —  Chancelaria  de  D.  João  III,  liv.  51  fl.  131-13.1  v. 
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CARTA  DA  CAPITANIA  DA  ILHA  DE  SANTIAGO 

(21-3-1522) 

SUMÁRIO  — ■  Confirma  a  carta  manuelina  dada  a  Rodrigo  Afonso 
sobre  a  capitania  da  ilha  de  Santiago  e  seus  direitos 
foraleiros.  na  pessoa  de  Pedro  Correia,  seu  filho. 

Dom  Joham  &.  A  quamtos  esta  nosa  carta  vrem  fazemos 
saber  que  por  parte  de  Pero  Cor[r]ea,  do  noso  Comselho,  nos 
foy  apresentada  huãã  carta  dellRey  meu  senhor  e  padre,  que 
santa  gloria  aja,  de  que  o  teor  tal  hé:  //  Q) 

Pidindonos  o  dito  Pero  Cor[rjea  por  merçê  que  lhe  cõfyr 
masemos  a  dita  carta,  e  visto  per  nós  seu  requerimento,  queren- 
dolhe  fazer  graça  e  merçê,  temos  por  bem  e  lha  comfirmamos 
e  avemos  por  cõfjrmada,  asy  e  da  maneira  que  se  nela  cõté, 
e  mãdamos  que  asy  se  cumpra  e  goarde.  /  / 

Dada  é  Lisboa,  a  xx)  dias  do  mes  de  março.  Fernã  Roíz 
a  fez,  ano  de  noso  Senhor  Jhesú  Chnsto  de  j  b°xxij. 

ATT  —  Chancelaria  de  D.  João  III,  liv.  46,  fls.  184-184  v. 

(*)  Transcrita  em  Monumenta,  II  Séne,  I,  p.  521-522,  copiada 
do  Livro  das  Ilhas.  Notamos  que  a  confirmação  manuelina  no  Livro 
das  Ilhas  é  de  29  de  Outubro  de  149J,  quando  na  transcrição  da  Chan- 

celaria de  D.  João  III  é  de  29  de  Outubro  de  1496.  Na  p.  522  do 
citado  volume  de  Monumenta,  linha  28,  deve  Ier-se,  segundo  o  texto da  Chancelaria:  duas  taboas  cada  soraana. 
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CARTA  RÉGIA  A  LUÍS  DA  SILVEIRA 

(28-9-1522) 

SUMÁRIO  —  Trata  da  prisão  de  certos  homens  da  esquadra  de  Fernão 
de  Magalhães,  captados  na  ilha  de  Santiago,  quando 
do  seu  regresso  do  Oriente  ao  porto  de  Sevilha. 

Luiz  da  Silueira  amiguo.  Nós  elRey  vos  emviamos  muyto 
saudar.  O  emperador  meu  muyto  amado  e  preçado  primo,  nos 
espreueo  rogamdo  nos  que  mandaseemos  soltar  certos  homeés 
que  foram  presos  e  tomados  na  nosa  Jlha  do  Cabo  Verde  (l), 
dos  que  vinham  na  naão  que  hé  vymda  a  Seuilha,  da  compa- 

nhia das  que  leuou  Fernam  dc  Magalhães,  a  qual  foy  a  Mo- 
luquo  e  aly  tomou  o  crauo  que  traz.  /  / 

E  porque  nós  teemos  ajmda  tomada  determinaçã  do  que 
niso  mandareemos  fazer,  ouuemos  por  beem  de  vollo  escreuer 
e  vos  avisar  que  se  niso  lá  vos  for  fallado,  asy  pelo  emperador 
como  por  outra  alguuã  pesoa,  respomdaes  que  nam  sabeés  diso 
nada;  que  sabeés  poreem  que  rareemos  niso  todo  (2)  o  que 
com  rezam  deuemos  e  quanto  possyuel  nos  for,  pera  compra- 

zermos hao  emperador,  porque  pera  tudo  o  que  lhe  tocar  há 
sempre  de  achar  em  nós  tanta  boáa  vomtade  como  hé  ho  muyto 
amor  que  lhe  teemos.  E  se  niso  vos  nam  for  fallado  nam 
fallarees  couza  alguuã.  E  do  que  acerqua  deste  caso  detrymy- 
narmos  vos  avisareemos.  // 

(*)  Ilha  de  Santiago. 
(2)  Leia:  tudo. 
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Espnta  em  Lixboa,  a  xxbui  dias  de  setembro, o  secretairo 
a  fez,    1522.  /  / 

E  de  como  lá  se  toma  este  negocio  de  Molluquo  e  asy 
meesmo  da  prisam  destes  homees  nos  avisay  e  espreuê  com- 
pndaméte. 

a)  Rey 

Para  Luiz  da  Silveira. 

ATT  — CC  I-28-87. 
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ADMINISTRAÇÃO  DA  ORDEM  DE  CRISTO 
A  EL-REI  D.  JOÃO  III 

(19-3-1523) 

SUMÁRIO  —  O  papa  Adriano  VI  concede  a  D.  João  III  o  privilégio 
de  administrador  e  governador  apostólico  vitalício  da 
Ordem  de  Cristo,  «in  spiritualibus  et  temporalibus». 

Adnanus  episcopus,  seruus  seruorum  Dei.  Chatíssimo  in 
Chnsto  filio  Joanni,  Portugalliae  et  Algarbiorum  Regi  illustri. 
Salutem  et  apostolicam  benedictionem. 

Eximia:  devotionis  affectus  et  integra  fides,  quibus  nos  et 
Apostolicam  reverens  Ecclesiam,  mérito  nos  inducunt,  ut  illa 
tibi  favorabiliter  concedamus,  qua:  tuis  commoditatibus  fore 
conspicimus  opportuna,  et  per  qua:  etiam  Domini  nostri  Jesu 
Chnsti  Militias  magistratui,  Portugallia:  et  Algarbiorum  regnis 
et  dominiis  tuis,  eorumque  conservationi  et  utilitati  opportuna 
consuli  possit.  /  / 

Cum  itaque,  sicut  accepimus,  magistratus  pratdictus,  quem 
quondam  clara:  memoria:  Emmanuel  Rex,  genitor  tuus,  dum 
viveret,  etiam  uxorem  habens,  et  absque  eo  quod  frater  dieta: 
Militiíe  esset,  ex  concessione  et  dispensatione  Apostólica  in 
administrationem  obtinebat,  administrationem  hujusmodi  per 
obitum  dicti  Emmanuelis  Régis,  qui  extra  Romanam  Curiam 
debitum  natura:  persolvit  cessante  adhuc  eo,  quod  dum  eidem 
Emmanueli  administrado  concessa  fuerat  vacabat,  modo  vacare 
noscatur.  /  / 

Nos  sperantes,  quod  tu,  qui,  ut  similiter  accepimus,  prar 
dicta;  Militia:  ex  tua  pia  devotione  plurimum  efficens,  tibique, 
magnanimitate  ac  potentia  plurimum  suffragantibus  magis- 
tratui  prxdicto  eris  plurimum  utilis,  et  etiam  fructuosus;  vo- 
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lentesque  tibi,  qui,  ut  etiam  accepimus,  ín  vicesimo  primo  tua: 
astatis  anno  constitutus  existis,  ut  statum  tuum  juxta  regia: 
exigentiam  excellentia:  decentius  tenere,  utque  sanctissimam 
per  dictum  genitorem  tuum,  certam  et  per  te  contiuatam 
Chnsti  nominis  ampliandi  provinciam  continuare  valeas,  de 
alicujus  obventionis  auxilio  providere,  nobilitatisque  et  gene- 
rositatis,  ac  egregiorum  tuorum  et  dicti  genitons,  ac  vestrorum 
majorum  meritorum  intuitu  gratiam  facere  specialem.  /  / 

Necnon  verum  et  ultimum  dicti  magistratus  vacatioms 
modum,  etiamsi  ex  illo  qua:vis  generalis  reservatio,  etiam  ín 
corpore  júris  clausa  resultet,  illiusque  qualitates  et  naturam, 
necnon  fructuum,  reddituum  et  proventuum  veros  annuos 
valores,  prarsentibus  pro  expressis  habentes,  motu  próprio,  non 
ad  tuam  vel  altenus  pro  te  nobis  super  hoc  oblata  petitio  tui 
instantiam,  sed  de  nostra  mera  hberalitate  et  ex  certa  scientia, 
magistratum  prxdictum,  qui  ín  dictis  regnis  et  dominas  ípsius 
Militix  dignitas  pnncipahs  ac  caput  dieta:  Militia:  existit, 
quovis  modo,  et  ex  cujuscumque  persona,  seu  per  liberam 
resignationem  alicujus  de  illo  ín  dieta  Curia,  vel  extra  eam, 
etiam  coram  notário  publico  et  testibus  sponte  facta,  vacet; 
etiamsi  tanto  tempore  vacaverit,  quod  ejus  collatio,  juxta  Late- 
ranensis  statut?.  Concilii,  aut  alias  canónicas  sanctiones,  ad 
Sedem  Apostolicam  legitime  devoluta,  ípseque  magistratus 
dispositioni  Apostólica:  specialiter,  vel  ex  quavis  causa  etiam 
de  necessitate  exprimenda  generaliter  reservatus  existat,  et  ad 
íllud  consueverunt  quis  per  electionem  assumi,  super  eo  quoque 
inter  aliquos  eis,  cujus  statum  etiam  prasentibus  haberi  volu- 
mus  pro  expresso,  pendeat  indecisa  cum  omnibus  membris, 
castns,  camens,  juribus  et  pertinentns  suis  tibi  per  te,  quoad 
vixens,  etiamsi  frater  dieta:  Militia:  non  existas,  et  matrimonium 
contrahere  te  contigerit,  tenendum,  regendum  et  gubernan- 
dum.  /  / 

Ita  quod  liceat  tibi,  debitis  et  consuetis  dicti  magistrauis 
supportatis  oneribus,  de  residuis  illius,  ac  membrorum,  castrorum 



et  ahorum  jurium  prxdictorum  fructibus,  redditibus  et  pro- 
ventibus  disponere  et  ordinare  potuerunt,  sicut  ipsius  Militia: 
magistri,  qui  pro  proventibus  tempore  fuerunt,  de  illis  disponere 
et  ordinare  potuerunt,  seu  etiam  debuerunt,  alienationem  tamen 
quorumcumque  bonorum  immobilium  et  pretiosorum  mobilium 
dicti  magistratus,  et  membrorum  suorum  tibi  penitus  inter- 
dicta,  auctoritte  Apostólica,  tenore  pra:sentium,  in  administra- 
tionem  concedimus,  teque,  quamdiu  vitam  duxens  in  humanis, 
magistratus  et  membrorum  prardictorum  administratorem  et 
gubernatorem,  perpetuo  et  irrevocabiliter,  modo  przmisso, 
facimus,  constituimus  et  deputamus,  curam,  regimen  et  admi- 
nistrationem  íllorum  in  spiritualibus  et  temporalibus  tibi  ple- 
narie  committendo,  ac  omnia  et  singula  in  eisdem  spiritualibus 
et  temporalibus  gerendi  et  exercendi,  qua:  dieta:  Militia:  ma- 

gistri, pro  tempore  existentes,  gerere  et  exercere  possunt,  ple- 
nam,  liberam  et  omnimodam  harum  serie  concedimus  facul- 
tatem,  mandantes  dilectis  filiis  majori  Prarceptori  ac  Priori 
conventus  de  Tbomar,  ac  universis  prionbus,  pra:ceptoribus, 
commendatonbus,  militibus  et  fratnbus  dieta:  Militia:,  quo- 
cumque  nomine  censeantur,  et  quacumque  prxfulgeant  digni- 
tate;  necnon  ejusdem  magistratus,  et  membrorum  vassallis  et 
subditis  quatenus  te,  in  administratorem  et  gubernatorem 
dicti  magistratus  benigne  recipiant  et  admittant,  necnon  tibi, 
uti  vero  magistro,  pareant  et  intendant,  ac  debita  fidelitatis 
solita  homagia  et  juramenta  prarstent,  consuetaque  servitia,  et 
jura  tibi  debita  studeant  exhibere.  /  / 

Quocirca  venerabilibus  fratribus  nostris  Bracharensi,  Ulix- 
bonensi  Archiepiscopis,  ac  Episcopo  Portugallensi,  per  Apos- 

tólica scripta,  motu  simili  mandamus,  quatenus  ipsi,  vel  duo 
aut  unus  eorum,  per  se  vel  alium,  seu  alios,  tibi  in  prxmissis 
efficacis  defensionis  presidio  assistentes,  te  vel  procuratorem 
tuum,  tuo  nomine,  in  corporalem  possessionem  magistratus 
membrorum,  castrorum,  camerarum,  juriumque  et  pertinen- 
tiarum  prxdictorum  inducant  auctontate  nostra,  et  defendant 
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inductum  amotis,  quibusvis  detentoribus  ab  eodem,  facientes 
te,  vel  pro  te  procuratorem  prsedictum  ad  magistratum,  membra 
hujusmodi,  ut  est  mons,  admitti,  tibique  de  íllorum  fructibus, 
redditibus,  proventibus,  junbus  et  obventionibus  universis  inte- 

gre responden.  /  / 
Necnon  a  majore  Prxceptore,  Pnore  de  Thomar,  alusque 

prionbus,  praxeptonbus,  commendatonbus,  mihtibus  et  fratri- 
bus  dieta:  Militia:  obedientiam  et  reverentiam,  ac  a  vassallis  et 
subditis  prafatis  consueta  servitia  et  jura,  hujusmodi  tibi  debita, 
íntegra  exhibere,  contradictores  per  censuram  ecclesiasticam, 
appellatione  postposita,  compescendo. 

Non  obstantibus,  fehcis  recordationis  Bonifacn  Papa:  VIII, 
pra:decessons  nostn,  et  alns  Apostohcis  constitutionibus,  et  de 
experimendo  vero  annuo  valore  fructuum,  reddituum  et  pro- 
ventuum  magistratus  et  aliorum  beneficiorum,  de  quibus  pro 
tempore  providetur  seu  providen  mandatur,  ac  statutis  et 
consuetudinibus,  stabilimentis,  usibus  et  naturis  dieta:  Militia:, 
juramento,  confirmatione  Apostólica,  vel  quavis  firmitate  alia 
roboratis,  privilegiis  quoque  et  indultis  Apostolicis  dieta:  Mi- 
litia:,  sub  quibusvis  verborum  formis  et  clausulis,  etiam  dero- 
gatonarum  derogatonis,  fortioribus,  efficacioribus  et  insolitis, 
etiam  motu  et  scientia  similibus  concessis,  etiamsi  forsan  ín  eis 
caveatur,  quod  magistratus  prsdictus  non  nisi  per  fratres  dieta: 
Militia:,  qui  possessionem  per  fratres  pra:dictos  emitti  sohtam 
emiserint  expresse  teneri  possent,  et  alias  de  illis,  etiam  per 
Sedem  Apostolicam  facta:  concessiones,  nullius  sint  roboris  vel 
momenti,  quibus  omnibus,  etiamsi  de  illis,  eorumque  totis 
tenonbus  pro  íllorum  sufficienti  derogatione  speciali,  ex  expres- 

sa, individua,  ac  de  verbo  ad  verbum,  non  autem  per  clausulas 
generales  íd  importantes  mentio,  seu  quavis  alia  expressio 
habenda  foret,  tenores  hujusmodi  pra:sentibus  pro  sufficienter 
expressis  et  insertis  habentes,  illis  alias  in  suo  robore  perman- 
suris,  hac  vice  dumtaxat,  motu  et  scientia  similibus,  specialiter 
et  expresse  derogamus,  et  derogatum  esse  volumus,  quodque 
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tu  ín  vigésimo  primo  tux  abatis  tantummodo  anno  constitutus 
existas,  ut  prafertur,  contrariis  quibuscumque.  /  / 

Aut  si  ahquibus  super  provisionibus,  seu  prardictarum 
administrationum  concessionibus  sibi  faciendis  de  magistratibus 
hujusmodi  speciales,  vel  alas  beneficiis  ecclesiasticis  in  illis 
partibus  generales  dieta:  Sedis,  vel  legatorum  ejus  litteras  im- 
petrarint,  etiamsi  per  eas  ad  inhibitionem,  reservationem  et 
decretum,  vel  alias  quomodohbet  sit  processum;  quibus  omni- 
bus  te  in  dicti  magistratus  assecutione  volumus  antefern,  sed 
nullum  per  hoc  eis  quoad  assecutionem  magistratuum,  ac 
beneficiorum  aliorum  prarjudicium  generari.  /  / 

Seu  si  majon  Praxepton,  Priori  de  Thomar,  aut  alus  prce- 
ceptonbus  et  commendatonbus,  militibus  et  fratribus  prarfatis, 
vel  quibusvis  aliis  communiter  vel  divisim,  ab  eadem  sit  Sede 
indultum  quoad  receptionem  vel  provisionem  ahcujus  minime 
teneantur,  et  ad  id  compelli,  ac  eis  necnon  vassallis  et  subditis 
prasfatis  quod  interdici,  suspendi  vel  excommunicari  non  pos- 
sint,  quodque  de  magistratu  hujusmodi  vel  alus  beneficiis 
ecclesiasticis  ad  eorum  collationem,  provisionem,  pnrsentatio- 
nem,  electionem  seu  quamvis  dispositionem  conjunctim  vel 
separatim  spectantibus  nulli  valeat  providen,  seu  concessio  in 
administrationem  fieri  per  litteras  Apostólicas  non  facientes 
plenam  et  expressam,  ac  de  verbo  ad  verbum,  de  indulto 
hujusmodi  mentionem,  et  qualibet  alia  dieta:  Sedis  indulgentia 
generali.  vel  speciali,  cujuscumque  tenoris  existat,  per  quam 
prarsentibus  non  expressam,  vel  totaliter  non  insertam,  effectus 
hujusmodi  gratia:  impedin  valeat  quomodohbet,  vel  differn, 
et  de  qua  cujusque  toto  tenore  habenda  sit  in  nostris  litteris 
mentio  speciahs.  /  / 

Nos  enim  tecum  ut  magistratum  pradictum  recipere  et 
licite  valeas,  defectibus  pradictis,  ac  Lateranensis  Concilii  (*), 

(x)  Concílio  Latcranensc  II,  realizado  em  1 139,  sob  Inocêncio  II. 
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illisque  constitutionibus  et  ordinationibus  Apostolicis,  statutis 
quoque  et  consuetudinibus,  stabilimentis,  usibus  et  naturis, 
privilegiis  et  indultis  supradictis,  casterisque  contrarns  nequa- 
quam  obstantibus,  motu,  auctoritate,  scientia  similibus,  specialis 
dono  gradas  dispensamus,  proviso  quod  dictus  magistratus 
debitis  propter  ea  non  fraudetur  obsequiis,  sed  illius  côngrua 
supportent  onera  antedicta,  et  insuper  ex  nunc  írntum  decer- 
nimus  et  inane,  si  secus  super  iis  a  quoquam,  quavis  auctoritate, 
scienter  vel  ignoranter,  contigerit  attentari;  tu  autem,  chans- 
sime  fili,  ónus  tibi  injuctum  sic  sollicite,  fideliter  et  prudenter, 
succedentibus  annis,  studeas  exercere,  quod  exinde  optati 
fructus  succedant,  quod  speramus;  tuque  non  ímmerito  possis 
apud  nos  et  Sedem  pradictam  commendan.  /  / 

Nulli  ergo  omnino  hominum  liceat  hanc  paginam  nostra; 
concessionis,  constitutionis,  mandati,  derogationis,  voluntatis, 
dispensationis  et  decreti  infringere,  vel  ei  ausu  temerário  con- 
traire.  Siquis  autem  hoc  attentare  prasumpsent,  indignationem 
Omnipotentis  Dei,  et  Beatorum  Petri  et  Pauli,  Apostolorum 
ejus,  se  noverit  incursurum.  /  / 

Datum  Romãs  apud  Sanctum  Petrum,  anno  Incarnationis 
Dominica:  millesimo  quingentesimo  vigésimo  secundo,  quar- 
todecimo  kalendas  Aprilis,  Pontificatus  nostri  anno  primo. 

T.  Hezius. 

ATT  —  Gav.  7- 12-21. 
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CARTA  DOS  FEITORES  DA  CASA  DA  MINA 

(26-9-!  523) 

SUMÁRIO  —  Acerca  do  trato  da  Ilha  de  Santiago  com  as  terras  da 
Guiné  —  Baixa  do  comércio  do  marfim  e  bom  rendi- 

mento do  negócio  da  escravatura. 

t 
Senhores 

Pellos  navyos  de  Amtom  Fernãdez  e  de  Lyonardo  Vaz, 
que  este  anno  delia  vyera,  reçebemos  as  cartas  e  marfym  que 
por  elles  mãdastes,  e  aos  pylotos  se  deu  conheçymento  e  forma. 
E  esta  somana  veyo  ho  navyo  de  Bras  Correa,  per  quê  reçebe- 

mos vosa  carta.  E  ho  marfym  que  trazia  leyxou  nas  ylhas  por 
respeyto  dos  armados.  E  até  agora  vos  nõ  temos  respõdydo 
a  vosas  cartas  né  madado  nhuã  cousa  de  quá,  porque  até  agora 
no  foy  de  quá  pera  lá  nhú  navyo. 

Item  quamto  ao  que  dizeis  da  neçesydade  que  tedes  de 
breu  e  estopa  e  éxarçea  e  outras  cousas  pera  repayro  deses  cara- 
veloées,  e  que  este  anno  nõ  podereis  armar  nem  fazer  armaçoís 
se  nõ  soêes  provydos  do  neçesaryo,  a  ysto  vos  dizemos  que  esta 
ter[r]a  estouue  até  agora  tam  falta  de  todas  as  cousas  sobre 
dytas  que  por  nhú  preço  se  achaua  e  pellas  nom  aver  vollas 
nõ  mãdamos.  E  também  nÕ  ouve  navyos  pera  lá  até  agora,  que 
vay  este  de  Amtõ  Fernãdez,  pello  qual  vos  mãdamos  as  cousas 
cõtheudas  neste  roll  que  détro  desta  vay  e  daquy  ao  mes  de 
dezébro  vos  mãdaremos  lonas  ou  bom  quanhamaço  pera  velas, 
e  muyta  éxarçea  de  lynho  e  desparto  e  breu  e  estopa  e  hú 
golpe  de  mercadarias  e  algú  vynho  e  azeyte.  E  sede  çertos  que 184 



sé  falta  daquy  até  étam  sereis  provydos  de  todas  as  cousas  sobre 
dytas.  Estopa  vos  quyseramos  agora  mãdar,  porque  sabemos 
que  sé  ella  nó  podereis  calefetar  estes  navyos,  poré  nõ  se  achou 
hú  quintal;  se  vos  vyrdes  é  pres[s]a  delia  desfareis  alguá  éxar- 
çea  da  mais  somenos,  pera  cõ  ella  calafetardes.  E  desta  maneyra 
remediareis  étretamto  que  de  quá  volla  mãdamos. 

Item  deveis  trabalhar  daquy  é  dyate  de  tyrardes  peças  dos 
Ryos,  porque  segundo  a  pouca  vallya  do  martym,  hé  mylhor 
fazerdes  peças.  Portáto  fareis  por  tyrardes  dos  Ryos  este  anno 
todas  as  peças  que  poderdes.  E  tãbé  algú  marfym,  mas  no 
resgate  dele  se  tenha  téperaça,  porque  nõ  tem  né  hua  valia. 

Item  quá  sam  vymdas  muytas  recadaçoís  vosas  pera  se 
pagare  quá  a  algús  pylotos  e  mareãtes  que  lá  tem  servydo,  hos 
quaes  até  agora  se  nõ  paga[ra]m,  ne  podem  pagar  daquy  a  muy- 
tos  dyas,  pella  falta  de  dinheyro  que  há  na  Casa  deveis  lá  fazer 
peças,  pera  se  pagaré  has  peças  a  quê  for  devydo  soldo.  E  se 
cõpryr  madareis  hua  armaçã  descravos  ás  ylhas  pera  (*)  se 
nelas  véder  o  cõ  ho  dinheyro  dela  pagardes  ás  partes  e  forne- 

cerdes alguás  outras  neçesydades  dese  trato.  E  se  vos  pareçer 
bem  e  servyço  delRey  nõ  hyré  hos  mareãtes  que  madardes 
nos  navyos  aos  Ryos  a  solido  de  dinheyro,  senõ  a  partes  e  pella 
maneyra  que  ho  fazem  nas  armaçõis  dos  moradores,  asy  ho 
fareis  por  escusar  estes  soldos,  ou  fareis  como  vos  mylhor  pare- 

çer, pois  ho  etédeis  mylhor  que  hos  que  quá  estamos,  e  bem 
sabemos  que  ho  bom  avyameto  (2)  e  delygéçia  que  dais  ao  trato 
e  que  sêpre  vay  avãte. 

Item  quamto  hé  ás  outras  cousas  é  que  nos  apõtais  das 
armaçõis  dos  homes  dessa  ylha,  bem  setymos  tudo,  e  ho  pre- 
jujzo  que  se  reçebe;  çedo  vos  yrã  provysoés  sobryso  e  sobre  ho 
pouco  favor  que  dizeis  que  tédes  do  corregedor  e  dos  outros 

(J)  Cancelado:  vos  forneçerdes. 
(2)  Entenda-se:  que  hé  bom  ho  avyamento. 
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oryçiais  pera  as  cousas  desa  feytoria.  Trabalhay  senhores  como 
até  aquy  fvzestes  por  sosterdes  ese  trato  e  de  ho  pordes  quamto 
aváte  poderdes,  como  se  de  vós  espera.  E  como  já  dyzemos, 
daquy  a  dezébro  vos  proveremos  das  cousas  neçesarias;  no[m] 
mais,  senó  que  nos  écomédamos  é  vosas  merçês.  /  / 

De  Lisboa  a  xxbj  de  setembro  de  1523. 

aa)  Amrrique  Homem  /  Vasco  Queimado  /  Pero 
Diaz  /  Francisco  de  Torres. 

Estas  sam  as  cousas  que  vos  mãdamos  per  este  navyo  de 
Ãtom  Fernades. 

Item  tryta  e  seis  quintaes  e  duas  arrobas  de  biscoyto. 
Item  seis  pypas  de  vynho. 
Item  vymte  mylheyros  de  pregos  estopares. 
Item  dous  estres  e  doze  cordas  e  doze  [...]. 
Item  calabretes  e  tres  [...]. 
Ittem  duas  pypas  de  breu  e  quatro  cayxas  cheas  de  breu. 

Lançado  £  reçepta. 

Carta  dos  fcytores  da  Casa  da  Mjr.a. 

ATT  —  CC,  I-30-20. 
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CARTA  DO  BARÃO  DE  ALVITO  A  EL-REI 

(7-6-1524) 

SUMÁRIO  —  Pede  que  lhe  seja  feita  doação  da  Ilha  do  Maio,  bem 
como  a  sua  mulher  e  a  um  filho  do  casal,  como  a  fizera 
a  seu  sogro,  doutor  João  Fernandes  da  Silveira. 

Senhor 

Ho  que  peço  ha  EIRey  noso  Senhor  hé  que  me  fasa  sua 
alteza  mercê  desta  ylha  pera  mj  [m]  e  pera  mjnha  molher  e  hu 
filho  damtrambos,  que  hé  a  mesma  mercê  que  sua  Alteza  fez 
ao  barão  meu  sogro  (')  pelo  aluará  que  apresemto  e  aymda 
peço  menos,  por  que  ha  mjnha  molher  pertemse  ha  djta  ylha, 
por  vertude  do  dito  aluavrá.  E  a  jlha  hé  de  calydade  que  [hé] 
serujço  de  sua  alteza,  e  bc  das  partes  darse  pera  marydo,  mo- 

lher e  fjlho.  E  sempre  asi  amdou,  como  abaixo  apõto.  E  nesta 
mercê  pertemdo  mujto  pouq[u]o  emterese  meu,  por  que  mjnha 
molher  que  tem  ha  ylha  é  muyto  mais  moça  que  eu,  mas  ha 
razão  de  ha  aguora  pedyr  hé  obrjgarme  mjnha  concyeneya  e 
obrjgaçoés  trabalhar  ho  que  me  for  posiuell,  por  deixar  mjnha 
molher  cõ  mujtos  filhos  deséparaada  e  remedeada,  pois  estou 
de  camjnho  e  cõ  mujto  dynheiro  alheo  tomado  pera  [ha]  yor- 
nada,  mujto  trabalhosa,  e  em  tempos  mujto  douydosos;  algu- 

mas das  razoes  que  ha  sua  alteza  apontej  são  estas. 
Esta  ylha  hé  deserta,  sem  pouoação  né  morador  algú; 

o  prouejto  que  se  nella  faz  hé  trazer  nos  pastos  dela,  quem 
ha  posoyr,  guado  cabrú,  á  sua  custa,  de  que  a  sua  alteza  pagua 
quarto  e  dyzemo.  E  por  ser  desta  calidade  forçadamente  há 

(*)  Dr.  João  Fernandes  da  Silveira. 
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sua  alteza  de  dar  a  terra  á  pessoa  que  nella  traga  o  dyto  guado, 
pera  delle  lhe  paguar  dyrejtos,  pelo  que  parece  rezão,  pois 
forçada  mete  [ha] de  ser  dada,  darse  a  quê  nella  tiuer  dyrejto 
e  acção. 

Que  pesoyr  esta  ylha  cúpre  a  serujço  de  sua  alteza  trazer 
nella  mujto  guado  e  escrauos,  pera  que  hé  necesaryo  gramde 
cabedall.  E  por  iso  a  mercê  que  se  sempre  custumou  fazer 
delia  foy  pera  marjdo,  molher  e  filho,  que  hasi  ha  tiuerão 
Éguas  Coelho  pera  molher  e  filho,  e  Yoão  Coelho  pera  molher 
e  filho,  e  o  barão  pera  molher  e  filho,  que  doutra  manejra 
serya  grãde  perygo  avemturar  gramde  cabedall  em  húa  soo  ylha. 
E  se  ho  cabedall  for  pequeno  sarão  pequenos  hos  direjtos  que 
se  paguaré  a  sua  alteza. 

Esta  ylha  per  morte  de  mjnha  sogra,  vem  de  dyreyto  ha 
mynha  molher,  per  vertude  deste  aluará  delRey  noso  Senhor, 
por  esta  mercê  ser  cótrato  em  que  sua  alteza  punha  de  sua  parte 
a  terra  da  ylha,  e  ho  barã  punha  ho  guado  de  que  [h]avia 
de  paguar  direytos,  por  omde  fica  cotrato.  E  diz  ha  ordenação 
do  Reyno  que  as  filhas  socedaõ  com  filhos  nos  cõtratos,  ymda 
que  seyão  de  bens  de  coroa.  E  taõbé  té  esta  mercê  natureza 
demprazamento  por  ser  feita  a  tres  pessoas,  e  nos  prazos  da 
coroa,  diz  ha  ordenação  do  Reyno  que  socedao  as  filhas.  E  mais 
semdo  esta  ylha  terra  deserta,  em  que  não  há  villa,  morador 
ne  yurdição  pera  que  seya  necesaryo  ser  filho  barão,  que  esta 
foy  a  temção  da  ley  métall.  Outras  mu j  tas  rezÕes  e  muj  craras 
ha  neste  direito  que  ey  por  sobeyas. 

Que  mjnha  molher  não  tiuera  yustiça,  nesta  ylha,  tinha 
razão  a  lhe  sua  alteza  fazer  mercê  delia,  por  este  aluará,  pois 
sempre  foy  custume  dos  Reis  em  cousas  de  mujto  mayor  caly- 
dade  suprjre  o  defeito  das  filhas  avemdo  respeitos  e  causas  pera 
iso. 

Ho  que  esta  ylha  vali  não  ho  sey  nê  [se]  pode  saber  em  cer- 
to, por  ser  cousa  de  grãgerya;  conhecy  Éguas  Coelho  e  Yoão 

Coelho  e  Gaspar  da  Cunha  que  ha  tiuerão  e  cõ  terê  outra 
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fazemda  sépre  os  sej  pobres  escudeiros;  Ayres  Pirez  Cabrall, 
yuiz  dos  feitos  de  sua  alteza,  me  dise,  em  Lixboa,  que  sabia 
valer  a  jlha  cemto  e  sesemta  mjll  reis  por  ano;  as  partes  que  ha 
tiueraõ  dirão  mais  ou  menos,  segudo  lhes  parecer  que  virá  pior. 

Esta  mercê  peço  cõ  decraração  que  não  peryudique  a  tall 
mercê  em  nenhú  tempo  a  nenhuã  pessoa  que  na  dyta  ylha 
tiuer  direito. 

Esta  jlha  está  embaraçada  cõ  huã  demanda  que  sua  alteza 
sobre  ella  traz,  por  omde  ha  mercê  fica  mais  pequena,  porque 
aymda  pode  não  [hjaver  efeito,  posto  que  eu  creo  ter  sua 
alteza  ha  yustiça;  ha  demaÕda  faz  o  procurador  de  S.  A.  por 
parte  de  minha  sogra. 
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DOAÇÃO  DA  ILHA  DO  MAIO  AO  BARÃO  DE  ALVITO 

(7-6-1524) 

SUMÁRIO  —  El-Rei  doa  a  Ilha  do  Maio,  em  Cabo  Verde,  ao  Barão 
de  Alvito,  a  sua  mulher  e  ao  filho  mais  velho  do  casal. 

Nos  elRey  fazemos  saber  a  quamtos  este  noso  alluará 
vyre,  que  a  nós  praz  que  por  falecymento  dEguas  Coelho  e  de 
Yoao  Coelho  seu  irmão,  que  ora  trazem  a  nosa  ylha  do  Mayo, 
per  carta  delRey  meu  senhor  e  padre  que  samta  glorya  aya, 
a  quarto  e  dyzymo,  e  asy  das  pessoas  a  que  per  vertude  da 
dyta  carta  posa  pertemçer,  fazemos  mercê  da  dyta  ylha,  com 
todo  o  que  a  ella  pertemçe,  ao  baraõ  dAlluyto,  vedor  de  nosa 
fazemda  e  a  dona  Lyanor  sua  molher  e  a  hú  seu  fylho  dambos 
mays  velho,  que  ao  tempo  de  seu  fallecymento  fycar,  de  que 
pagarão  ho  djto  quarto  e  dyzymo,  como  os  sobre  djtos  pagaõ. 
E  por  sua  guarda  e  nosa  lembramça  lhe  maõdamos  dar  este 
noso  alluará,  pera  per  elle  se  fazer  carta  em  forma,  ao  dyto 
barão  e  a  sua  molher  ou  a  seu  filho,  quamdo  quer  que  a  dyta 
Jlha  vagar,  o  quall  queremos  que  valha  e  tenha  força  e  vygor 
como  se  fose  carta  per  nós  asynada  e  pasada  pella  nosa  cham- 
çelarya,  posto  que  este  per  ella  não  pase,  sem  ebarguo  de  nosas 
ordenações  e  comtrairo.  /  / 

Feyto  em  Euora,  aos  sete  dias  de  Junho,  Fernão  dAlluerez 
o  fez  de  j  b°xxiiij°. 

E  quãdo  quer  que  vagar  quall  quer  parte  da  djta  Jlha,  per 
fallecymento  de  cada  huíi  dos  sobreditos,  mandamos  que  se  lhe 
faça  loguo  Carta  daquella  parte  que  asy  pera  nós  vagar./ 
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Alluará  desta  Jlha  do  Mayo  ao  barão  pella  maneyra  que 
Éguas  Coelho  e  João  Coelho  seu  Jrmão  [a]  tem,  que  hé  a 
quarto  e  dyzymo,  pera  elle  e  dona  Lyanor  sua  molher  e  hu  filho 
mays  velho  dambos,  per  fallecymento  dos  sobredjtos  e  das  pes- 

soas a  que  pertemçer  per  que  a  dyta  Jlha  vagar.  / 

ATT  —  CSV,  vol.  3,  fl.  327. 



63 

CAPELA-MOR  DA  IGREJA  DE  NOSSA  SENHORA 
NA  VILA  PRAIA  DE  SANTA  MARIA 

(5-7-1526) 

SUMÁRIO  —  Trata-se  da  construção  da  capela-mor  da  igreja  de 
Nossa  Senhora,  já  feita  —  Propostas  apresentadas  por 
vários  pedreiros  e  arremate  da  obra  —  Medidas  feitas 
em  braças  e  pagamento  —  Vários  treslados  sobre  trans- 

portes de  escravos,  coiros  e  seus  respectivos  preços. 

Saibam  quantos  este  treslado  de  hú  treslado  de  hú  aluará 
delRey  noso  Senhor  e  madados  dAndré  Fernandez,  contador  e 
de  certos  conhecimentos  per  mãdado  e  autorjdade  da  justiça 
vire,  [que  no]  anno  do  nasçiméto  denoso  Senhor  Jhesu  Chnsto 
de  mjll  e  qujnhentos  e  trinta  e  seis  anos,  aos  dezanoue  dias 
do  mes  de  mayo,  c  a  cidade  de  Santiago  do  Cabo  Verde 
perate  o  bacharell  Esteua  de  Lagos,  corregedor  co  allçada  por 
elRey  noso  Senhor  em  estas  Jlhas  do  Cabo  Verde,  e  que  pare- 
çeo  Francisco  Roíz,  procurador  do  numero  e  procurador  abas- 

tante de  Fernaõ  Fiell,  e  per  ele,  ê  nome  do  dito  Fernão  Fiel 
toy  apresentado  hú  publico  estorméto  cõ  o  trellado  de  hú 
alluará  dei  Rey  noso  Senhor  e  mandados  dAndré  Fernandez, 
cõtador  que  foy  é  estas  Jlhas,  e  certos  conhecimentos  que  pedia 
a  ele  corregedor,  que  por  quanto  lhe  era  necesarjo  outro  tres- 

lado do  dito  aulará  e  madados  e  conhecimentos  segundo  estauã 
tresladados  no  dito  estorméto,  que  ele  corregedor  madase  a  my 
tabeliam  que  cÕ  o  teor  e  treslado  dos  ditos  aluará  do  dito  Senhor 
e  madados  e  conhecimentos  lhe  pasase  o  dito  estorméto.  E  o 

(!)  A  Ribeira  Grande,  capital  do  arquijjéiagt,. 
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dito  corregedor  mandou  que  lhe  pasase  o  dito  estorméto  cõ 
o  teor  dos  ditos  aluará  e  mádados  e  conhecimentos,  o  que  todo 
hé  o  segujnte,  de  verbo  a  verbo.  /  / 

Gonçalo  Cardoso,  tabeliam,  que  esto  espreuj. 

Eu  el  Rey  mãdo  a  vós  meu  almoxarife  da  capitanja  da  Praya 
de  Santa  Maria,  da  mjnha  jlha  de  Santiago  do  Cabo  Verde,  que 
de  qualquer  dinheiro  que  teuerdes  recebido  ou  receberdes  das 
mjnhas  rendas  e  direjtos  da  dita  jlha,  mandes  fazer  a  capella 
da  Jgreja  principall  da  dita  capitanja,  que  se  ora  faz  de  nouo, 
que  seja  cõforme  ao  corpo  da  Jgreja  e  nella  se  despéderam  até 
contia  de  sesenta  mjll  reaes,  que  tenho  ordenado  per  meu  Re- 
giméto  que  se  njso  gaste,  e  a  dita  despesa  farees  perante  o 
escpnuam  de  voso  oficio,  avemdo  sobre  o  fazimento  da  dita 
capella  pratjca  e  comselho  com  os  oficiaes  da  Camara,  e  man- 
darees  meter  em  pregam  a  obra  delia,  asy  de  carpentarja  como 
daluanarja,  pera  se  dar  a  quem  a  por  menos  quiser  fazer,  sendo 
feita  como  deue  e  com  sua  perfeiçam,  e  que  a  façam  em  tempo 
limjtado,  que  pareça  onesto.  E  por  este  meu  aluará  e  certidam 
dos  ditos  oficiaés,  de  como  a  dita  capela  hé  feita,  e  conheci- 

mento do  mestre  ou  mestres  que  a  fezeram,  e  fee  do  dito  espn- 
uam  como  se  despemdeo  o  dito  dinheiro  ou  parte  delle,  vos 
seram  leuados  em  conta  os  ditos  sesemta  mjll  reaes,  e  isto  se 
a  dita  Jgreja  hé  jaa  feita  ou  se  faz,  como  me  diseram  e  espe- 
rauã  por  a  capella.  /  / 

Espnto  em  Santarém,  a  cynquo  dias  do  mes  de  Julho,  Ma- 
nuel da  Fonseca  o  fez,  anno  de  mjll  e  qujnhentos  e  vinte  seis. 

E  eu  Antam  da  Fonseca  o  fiz  espreuer.  /  / 

Manda  vosa  alteza  ao  almoxarife  da  capitanja  da  Praya 
de  Santa  Mana,  da  Jlha  de  Santiago  do  Cabo  Verde,  que 
mãde  fazer  a  capella  da  Jgreja  principall  da  dita  capitanja,  e 
se  despenda  nela  até  contia  de  sesemta  mjll  reaes,  que  temdes 
hordenado  no  Regiméto  que  se  njso  gaste. 

13 

'93 



Lanço  que  fez  Diogo  Farelo  na  obra  da  capela  da  Jgreja 
da  Praya.  Dise  o  dito  Diogo  Farelo  que  elle  lançaua  na  dita 
obra  que  avia  de  fazer,  á  rezam  de  mill  e  cento  e  oytenta  reaes  por 
braça,  com  as  condições  abaixo  declaradas.  /  / 

Item.  Primeiramente  que  elle  avia  de  dar  pedra  e  call  e 
oficiaés  e  serujdores  e  todo  o  necesarjo  á  dita  obra,  á  sua  própria 
custa  e  despesa,  e  as  paredes  da  dita  obra  da  Capella  rebocada 
e  cunhaés  de  pedrarja  os  que  neçesarjos  foré  pera  a  dita  obra.  /  / 

Item.  Dise  mais  que  lançaua  na  dita  obra  cÕ  comdiçaõ 
que  lhe  paguem,  em  lhe  arrematado  a  dita  obra,  trinta  mjll 
reaes  e  elle  dará  fiança  a  elles. 

Lanço  em  domjngo,  dezasete  dias  do  mes  de  feuereiro; 
na  villa  da  Praya,  perante  Symaao  Fernandez,  allmoxarife  e 
my  espriuaõ,  pareçeo  Ruy  Felguejra,  predrejro,  morador  na 
Villa  da  Ribejra  Gramde,  e  logo  per  elle  foy  dito  ao  dito 
almoxarife  que  ele  lançaua  menos  por  braça  na  capela  de  nosa 
Senhora  que  se  hade  fazer,  trinta  reaes,  que  ficam  mill  e  çento 
e  cyquoéta  reaes,  a  qual  obra  hade  ser  conforme  ás  paredes  da 
dita  Jgreja  e  os  camtos  ham  de  ser  de  cantarja  laurada  e  as 
paredes  rebocadas  de  dentro  e  de  fora,  segundo  estam  as  da 
Jgreja;  aj  se  obrigou  a  dar  a  dita  capela  acabada  do  dia  que 
lhe  for  arrematada  a  dita  obra,  a  oyto  meses,  e  com  cõdiçã  que 
lhe  dem  dantemaão  vyte  mill  reaes  e  o  resto  que  lhe  ficar? 
deuendo  lho  pagará  ametade  meada  a  obra  e  a  demasya  em  a 
fym  da  dita  obra,  ao  qual  dinhejro  lhe  dará  fiança  ao  recebi- 

mento delle,  e  por  certeza  de  verdade  asynou  aquj  cõmjgo 
espriuam  no  sobre  dito  dia,  mes  e  anno.  /  / 

Symaõ  Fernandez,  escpnuam  dos  contos  e  almoxarifado. 

Diogo  Farello  vos  faço  a  saber  que  eu  lamço  na  obra  da 
capella  da  Igreja  da  Praya  mjll  cento  e  quarenta  reaes,  com 
as  comdiçoés  que  foram  feitas  pelo  lançador  ante  de  mj[m],  e 
porque  hc  verdade  que  eu  faço  o  dito  lamço  de  mjll  e  çento j94 



e  quaréta  reaes  por  braça,  asyney  aquj  a  vynte  e  quatro  de 
fcuereiro  de  mjll  e  qujnhentos  e  vynte  e  oito  anos.// 

E  depois  desto,  aos  oyto  dias  do  mes  de  março  do  anno 
presente  de  mjll  e  qujnhentos  e  vynte  e  oito  annos,  em  a  villa 
da  Praya  de  Santa  Maria,  á  porta  do  Capitam,  estamdo  hy 
Symão  Fernandez,  recebedor  do  almoxarifado,  logo  hy  foy 
lançado  pregam  per  Garcia  Fernandez  pregoeyro  na  obra  da 
capela  do  nosa  Senhora,  e  o  galego  Ruj  Felguejra  dise  que 
farja  a  obra  a  mjl  e  cem  reaes  [a]  braça,  segundo  a  cõdiçam 
atrás,  e  Diogo  Farello  dise  que  a  farja  a  mjll  reaes  [a]  braça; 
e  logo  Ruj  Felguejra  tornou  a  dizer  que  quer  fazer  a  braça 
a  nouecemtos  e  cyquoenta  reaes  da  dita  capela  e  cõ  as  comdi- 
çoés  atrás  no  primeiro  lanço  comteudas,  e  que  a  quer  fazer 
em  seis  meses,  amdando  em  pregam  pela  dita  villa  per  Garcia 
Fernandez,  pregoejro,  dizemdo:  nouecentos  e  cynquoenta 
reaes  fazé  a  braça  crauejra  da  obra  da  capella  da  Igreja  de  nosa 
Senhora,  fh]á  hj  quem  majs  a  quejra  [por]  menos  fazer; 
e  logo  em  presença  de  Diogo  Farelo  se  fezera  os  ditos  pregoes, 
e  por  se  nom  abayxar  outra  nenhuã  pesoa,  dizédo  o  dito  pre- 

goeyro: doulhe  huã  vez,  doulhe  duas,  [h]á  hy  quê  majs 
quejra  fazer  [por]  menos;  doulhe  majs  huã  pequenjna  em 
cima,  doulhe  outra  pequena,  doulhe  hua  vez  e  huã  mea;  e 
por  ningué  majs  ou  menos  lamçar  que  o  dito  Ruj  Felguejra, 
lhe  foy  metido  o  ramo  na  maio,  o  quall  se  obrigou  de  fazer 
a  dita  capella,  da  feitura  deste  em  seis  meses,  e  com  as  cõdi- 
ções  atrás  declaradas.  Testemunhas:  o  dito  capitam  e  Bras 
Fernandez,  e  o  dito  Diogo  Farelo,  e  o  dito  Garcia  Fernandez, 
alcajde  e  porteiro,  Gonçalo  Diaz  escpriuam  per  autorjdade  de 
justiça  o  escpreuj  em  ausência  do  escpriuá  do  almoxarifado, 
por  o  escpriuam  estar  doente  o  escpreuj. 

Amdré  Fernandes,  caualejro  da  casa  delRej  noso  Senhor 
e  seu  cõtador  por  seu  especiall  mandado  nesta  Jlhas  de  Cabo 
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Verde,  mamdo  a  vós  Fernam  Fiell,  que  ora  soes  almoxarife  do 
dito  Senhor  na  villa  e  jurdiçam  da  Praya,  que  façaés  per  dous 
pedrejros  medir  a  capela  da  dita  Jgreja  quantas  braças  tem, 
aos  quaés  dareés  juramêto  dos  samtos  evangelhos,  que  bem 
e  verdadejraméte  façam  a  dita  medida  e  cota,  e  o  que  se  achar 
de  braças  pagarées  logo  a  Ruj  Felguejra  pedrejro,  que  a  dita 
capela  fez,  per  hum  auto  que  hé  feito  quãdo  se  arrematou  a 
dita  obra  ao  dito  Ruj  Felguejra,  e  do  que  lhe  asy  pagardes 
cobrares  delle  hum  conhecimemto  feito  pelo  escpriuam  de 
voso  cargo,  com  o  aluará  do  dito  Senhor,  per  que  manda  que 
se  faça  a  dita  capella  a  despesa  dela,  pera  todo  vos  ser  leuado 
em  conta. 

Feito  nesta  vila  da  Ribejra  Grande,  aos  dezasete  dias  do 
mes  de  março,  Gaspar  Roíz,  escpriuam  do  almoxarifado  a  fez, 
anno  de  mjll  e  qujnhentos  e  vynte  e  noue  annos.//. 

Medida  da  capela  da  Igreja  da  Praya//. 
Anno  do  nascimemto  de  noso  Senhor  Jhesú  Christo  de 

mjll  e  qujnhentos  e  vymte  e  noue  annos,  aos  vymte  e  noue 
dias  de  março,  em  a  villa  da  Praya  de  Santa  Marja,  que  hé 
nesta  Jlha  de  Santiago,  estando  hy  Fernam  Fiell  almoxarife 
por  elRej  noso  Senhor  em  a  dita  villa,  logo  per  elle  foy  dado 
juramento  aos  santos  evangelhos  a  Pero  Nunnez  e  a  Roque 
dAbreu,  pedrejros,  pera  que  medisem  huã  capela  da  Jgreja 
noua  que  se  ora  faz,  a  quall  capella  fez  Ruj  Felguejra,  e  pera 
se  saber  o  que  o  dito  Ruj  Felguejra  hadauer  de  seu  trabalho  de 
fazer  a  dita  capela,  porquanto  a  tomou  e  sobngou  fazer  as 
braças  .s.  a  nouecentos  e  cynquoenta  reaes  [a]  braça,  segumdo 
estaa  asentado  no  auto  darremataçam  de  quando  lhe  foy  dada; 
de  manejra  que  o  dito  Pero  Nunez  e  Roque  dAbreu  vyram 
e  mediram  toda  a  obra  da  dita  capella  e  acharam  em  ella  tnmta 
e  sete  braças,  em  que  monta  aver  Ruj  Felguejra,  ao  preço  de 
nouecentos  e  cynquoenta  reaes,  trinta  e  cynquo  mjll  e  çemto 
e  cynquoemta  reaes.  /  / 
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E  quamto  hé  á  fresta,  emtra  em  esta  conta.  E  quanto  hé 
á  porta  da  sancristia,  foy  vista  per  elles.  Disseram  pelo  jura- 

mento que  lhes  foy  dado,  que  se  merecia  de  fazer  a  dita 
porta  quatro  mjll  e  qujnhentos  reaes;  asy  que  hadauer  o  dito 
Ruj  Felguejra,  asy  da  capella  e  porta  trinta  e  noue  mjll  e  seis 
çentos  e  cynquoenta  reaes.  E  por  certeza  de  verdade  o  asynarã. 
Gonçalo  Diaz  espriuam,  que  o  espreuj.// 

Paga  Fernã  Fiell,  almoxarife  da  vedorja,  desta  capella 
duzemtos  reaes  ij°  reaes.  /  / 

Hé  verdade  que  eu  Ruj  Felgujra  sam  pago  de  Fernã  Fiell, 
almoxarife,  de  todo  o  cõteudo  atrás  escpnto  .s.  que  na  capella 
da  Praya  se  montou  .s.  dele  Fernam  Fiell  receby  vimte  e 
quatro  mjll  e  seis  centos  e  cynquoenta  reaes,  porque  os  qujnze 
mjll  tinha  já  recebido  de  Simão  Fernandez,  almoxarife,  que 
Deus  tem.  E  porque  tudo  pasa  na  verdade,  lhe  dej  este  conhe- 

cimento e  as  custas  da  medida  da  capella.  Testemunhas  que 
foram  presentes:  Domjnguos  Anes.// 

Feito  oje  promejro  dia  do  mes  de  Julho  de  mjll  e  qu;- 
nhemtos  e  vynte  e  noue.  /  / 

Anno  do  nasçimento  de  noso  Senhor  Jhesú  Chnsto  de  mjll 
e  qujnhétos  e  trinta  annos,  aos  quinze  dias  do  mes  de  Junho 
da  dita  era,  na  Jlha  de  Santiago,  na  villa  da  Praya  de  Santa 
Marja,  estando  fazemdo  camera  os  mujtos  honrados  Guomez 
Baleejro,  capitam  e  gouernador  da  justiça  na  dita  villa  e  Pero 
Alluarez,  juiz  hordenayro  e  asy  os  vereadores  e  procuradores 
e  homés  boõs  da  dita  villa,  logo  y  ante  elles  pareçeo  Fernã 
Fiell,  almoxarife  que  foy  em  a  dita  villa,  e  dise  aos  ditos  ofi- 
çiaés  como  elle  gastara  çerto  dinhejro,  do  que  elRey  noso  Senhor 
dera  desmola  pera  se  fazer  a  capella  de  Jgreja  da  dita  villa  que 
se  ora  novamente  fez,  que  lhes  requejra  que  lhe  tomasem 
comta  do  que  tjnha  gastado,  e  de  todo  lhe  mandasem  pasar 
certidã  pera  a  fazemda  do  dito  Senhor,  pera  lhe  ser  leuado 
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em  conta  o  que  asy  tjnha  gastado;  o  quall  visto  pelos  ditos 
ofiçiaeés  lhe  tomaram  conta  e  se  achou  ter  gastado  cyquoenta 
e  cynquo  mjll  reaes  pela  manejra  segujnte  .s.  a  Ruj  Felguejra, 
pedrejro,  vynte  e  cyquo  mjll  reaes,  pera  cõprimento  de  quarenta 
mjll  reaes,  per  que  lhe  foy  arrematada  a  dita  capella  da  obra 
de  aluanarja,  porque  os  qujnze  mjll  reaes  que  custou  a  madejra 
e  pregadura  com  que  se  a  dita  capella  armou,  e  asy  os  outros 
qujnze  mjll  reaes  que  custaram  os  bardos  com  que  se  a  dita 
capella  forrou,  que  fazem  a  dita  soma  dos  ditos  cyquoenta  e 
cynquo  mjl  reaes,  e  cõ  os  qujnze  mjll  que  despendeo  o  dito 
Simão  Fernandez,  faz  a  soma  dos  setenta  mjll  reaes  que  o  dito 
Senhor  mandou  dar  desmola  pera  se  fazer  a  dita  capella;  as 
quaés  despesas  que  asy  o  dito  almoxarife  fez  foram  feitas  perante 
os  ditos  oficiaes  que  lhe  mandase  faser  certidam  em  forma  de 
como  tinha  pagos  os  ditos  cyquoenta  e  cynquo  mjll  reaes,  pera 
na  fazenda  do  dito  Senhor  lhe  serem  leuados  em  cota;  o  quall 
visto  todo  per  elles,  mandará  a  mj  [m]  espnuam  que  lha  pasase,  a 
quall  eu  lha  pasej  na  verdade  e  vay  per  elles  asinada  e  per 
mj[m]  dito  espnvam.  Gonçalo  Diaz  Leite,  espriuam  do  almo- 

xarifado na  dita  villa  a  fiz  e  asynei  de  meu  sinall  acustumado, 
que  tal  hé.  /  / 

Amdré  Fernandez,  caualejro  da  casa  delRej  noso  senhor 
e  seu  cõtador,  per  seu  especiall  mãdado,  nestas  Jlhas  do  Cabo 
Verde,  mando  a  vós  Fernã  Fiell,  almoxarife  que  ora  soes  da 
jurdiçam  da  Praya,  que  deés  e  pagues  a  Gaspar  da  Videjra, 
corregedor  nestas  Jlhas,  que  hadaver  de  seu  mantjmento,  de 
vynte  e  cymquo  dias  de  mayo,  que  sam  seis  meses,  que  hada- 

ver de  seu  mantjméto  vynte  e  cyquo  mjll  reaes,  dos  quaés  lhe 
fareés  boom  pagamento  deles  e  lhos  pagares  do  dinhejro  que 
é  voso  poder  hé,  dos  quartos  e  vemtenas,  e  tanto  que  lhos 
pagardes  cobrares  este  meu  mãdado,  e  cõ  seu  conhecimento 
nas  costas  deste,  de  como  lhos  pagaés,  vos  seré  leuados  em 
comta;  comprio  asy  sem  duujda  alguã  que  a  ello  ponhaés.  /  / 
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Feito  nesta  villa  da  Ribejra  Grande,  aos  seis  dias  do  mes 
de  março,  Diogo  Roíz  espnvam  dos  contos  o  fez,  anno  de 
mjll  e  qujnhétos  e  vynte  e  noue  anos./ / 

Digo  eu  Gaspar  da  Videjra,  corregedor  em  estas  Jlhas, 
que  hé  verdade  que  receby  de  Fernam  Fiell,  almoxarife  da 
Praya,  o  comteudo  neste  mandado  atrás,  e  esto  cõ  vinte  mjll 
reaes  que  já  tenho  recebidos,  de  que  tenho  dado  outro  conhe- 

cimento ao  dito  Fernã  Fiell,  que  se  em  algú  tenpo  parecer  não 
terá  vigor,  porque  os  ditos  vvnte  mjll  reaes  de  que  dej  qujta- 
çam,  sam  estes  cõteudos  e  este  mandado.  E  por  verdade  asyney 
aquj,  oje  seis  de  março  de  mjl  e  qujnhétos  e  vynte  e  noue.  /  / 

Hé  verdade  que  eu  Francisco  Lujs,  mestre  e  piloto  e  senho- 
rjo  que  sam  da  carauela  que  Deus  salue  e  guarde,  per  nome 
chamada  Santa  Marja  de  Cacella,  morador  que  sam  na  cidade 
de  Taujra,  que  ora  vou  pera  a  cidade  de  Lixboa,  que  arrecebeo 
perante  mj[m]  espnuam  de  Fernam  Fiell,  que  ora  tem  cargo  de 
almoxarife  em  esta  Jlha  de  Santiago,  na  villa  da  Praya,  dez 
peças  vam  marcadas  de  ferro  e  marca  delRej  noso  Senhor,  no 
de  cyquoenta  anos  e  hum  de  sesenta,  e  sete  molheres,  as  quatro 
de  quaréta  e  cyquo  anos  e  as  tres  de  sesenta  anos,  as  quaés  dez 
peças  vam  marcadas  de  ferro  e  marca  delRej  noso  Senhor,  no 
onbro  ezquerdo;  as  quaés  sam  do  remdimento  dos  quartos  e 
vintenas  desta  dita  villa,  dantre  sam  Joam  e  Janejro  do  anno 
pasado  de  mjl  e  qujnhemtos  e  vyte  e  oyto  anos;  e  as  recebeo 
pera  entregar  a  Gonçalo  Lopez,  almoxarife,  do  espnuã  feitor 
das  Jlhas,  pelo  dito  Senhor,  ou  a  que  seu  cargo  teuer;  e  as 
recebeo  todas  vestidas  é  suas  camjsas  de  lona  noua,  e  com  o 
mantimento  pera  ellas,  comvem  a  saber:  meyo  moyo  de  mjlho 
e  hum  qujntall  e  meyo  de  bizcojto,  e  cynquo  canadas  de  man- 
tejga,  com  cynquo  coyros  de  Gujné  pera  as  camas  das  ditas 
peças;  o  dito  mestre  se  obrigou  de  fazer  ao  dito  almoxarife 
conhecimento  de  como  recebeo  as  ditas  peças  e  lhe  foram  per 
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elle  carregadas  em  recepta.  E  por  que  asy  hé  verdade  fiz  este 
conhecimento  e  outro  deste  teor,  entregando  per  hum  e  outro 
nó  fora  [...]  o  dito  almoxarife  lhe  pagara  o  frete  das  ditas 
peças,  segumdo  custume.  /  / 

Feito  em  esta  villa  da  Ribejra  Grande,  a  vynte  e  dous  dias 
do  mes  de  feuerejro  do  ano  presente  de  mjll  e  qujnhentos 
e  vynte  e  noue  anos.  Gonçalo  Diaz,  espriuam  do  dito  almoxa- 

rifado o  fez  o  dito  dia  e  mes  e  anno.  Testemunhas  que  foram 
presentes:  Pero  Gomez  e  Manueli  Aluarez  e  Paios  de  Liam, 
mercadores,  estantes  é  esta  Jlha  de  Santiago.  Gonçalo  Diaz 
sobredito  espnuá  o  fez.  /  / 

As  quaés  peças  o  dito  almoxarife  étregou  ao  dito  mestre 
per  mandado  dÃdré  Fernandez,  que  ora  tem  cargo  de  cõtador 
é  todas  estas  Jlhas  do  Cabo  Verde,  per  mádado  del-Rej  noso 
Senhor.  Testemunhas  os  sobreditos  Gonçalo  Diaz,  sobredito 
espnuá,  que  o  espreuj.  /  / 

Hé  verdade  que  Bras  Afonso,  mestre  e  piloto  da  naáo 
Cõceiçam  da  carrejra,  recebeo  perante  my  espriuam,  de  Fernão 
Fiell,  que  ora  tem  cargo  dalmoxarife  em  esta  Jlha  de  Santiago 
na  villa  da  Praya,  dez  peças  descprauos  e  esprauas  .s.  cyquo 
home[n]s  de  jdades  de  vynte  até  vyte  e  cinquo  anos,  e  tres  mo- 
lheres  de  jdade  de  qujnze  até  vynte  e  cynquo  annos,  e  huã 
moça  de  até  dez  annos,  e  hum  menjno  de  cyquo  até  seis  anos, 
as  quaés  dez  peças  vam  marcadas  da  marca  delRej  noso  Senhor, 
no  ombro  ezquerdo,  as  quaés  sam  do  rendimento  dos  quartos 
e  vyntenas  da  dita  villa,  dantre  Janejro  e  sam  Joam,  e  as  rece- 

beo pera  entregar  a  Gonçalo  Lopez,  almoxarife  dos  esprauos 
e  feitor  das  Jlhas  pelo  dito  Senhor,  ou  a  quem  seu  cargo  tuer.  /  / 

E  asy  recebeo  o  matiméto  delas  .s.  meyo  moyo  de  mjlho 
e  hum  quj[n]tal  e  meyo  de  bizcoito,  e  mea  ar[r]oua  dazeite,  e 
bem  asy  recebeo  majs  o  dito  mestre  e  piloto  vyte  e  cyquo 
cojros  de  Gujné;  e  o  dito  mestre  sobrigou  de  trazer  conheci- 
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mento  do  dito  almoxarife  de  como  recebeo  as  ditas  peças  e 
cojros,  e  lhe  foram  per  elle  carregados  em  recepta.  E  por  que 
asy  hé  verdade  fez  este  conhecimento  e  outro  deste  teor,  entre- 

gando por  hum,  o  outro  nom  fará  fee.  E  o  dito  almoxarife  lhe 
pagará  o  frete  das  ditas  peças  e  cojros,  segundo  custume.  /  / 

Feito  em  esta  vila  da  Ribejra  Grande,  feito  aos  trinta  dias 
do  mes  de  Junho,  Gonçalo  Diaz  espnvam  do  almoxarifado  o 
fez,  anno  do  nasciméto  de  mjll  e  quinhentos  e  vynte  e  noue 
anos.  Testemunhas  que  foram  presentes:  Pero  Gomez  e  Diogo 
Caldejra  e  Nuno  Aluarez,  estantes  é  esta  Jlha  de  Santiago. 
Gonçalo  Dias  sobredito  o  espreuj.  /  / 

Sejam  certos  os  que  este  conhecimento  de  certydam  virem 
que  hé  verdade  que  Pero  Neto,  caualeiro  da  casa  delRej  noso 
Senhor  e  seu  feitor  nesta  cidade  de  Lixboa,  conheceo  e  cõfesou 
que  recebeo  de  Ferná  Fiell,  almoxarife  da  Jlha  da  vila  da 
Ribeyra  Grade  da  Praya  do  Cabo  Verde  ( sic ),  por  Francisco 
Luis,  mestre  e  senhorjo  do  naujo  de  Santa  Marja  de  Cacela, 
morador  na  cidade  de  Taujra,  oyto  peças  descprauos  machos  e 
fêmeas  .s.  seis  molheres  e  dous  home[n]s,  e  esto  das  dez  peças 
descprauos  que  o  dito  almoxarife  entregou  na  dita  Jlha  ao  dito 
mestre,  por  que  as  duas  que  morrerá  ao  dito  mestre  no  mar 
segundo  se  fez  certo  por  a  companha  do  dito  nauyo,  asy  que  nõ 
recebeo  majs  o  dito  Pero  Neto  que  as  ditas  oyto  peças,  como 
dito  hé,  porque  as  ditas  duas  falecerá  no  mar;  asy  que  o  dito 
mestre  deu  conta  cõ  entrega,  por  as  ditas  duas  peças  morrerc 
á  sua  mjngoa.  /  / 

E  as  ditas  oyto  peças  foram  carregadas  em  recepta  sobre  o 
dito  Pero  Neto,  feitor,  per  my  Francisco  Froes  [feitor]  da  dita 
fejtorja,  e  por  asy  ser  lhe  pasou  este  conhecimento  em  que 
ambos  asinamos,  oje  tres  de  abnll  de  quinhentos  e  vynte  e 
noue.  /  / 

Sejam  certos  os  que  este  conhecimento  de  certidã  virem, 
como  Pero  Neto,  caualeiro  da  casa  delRej  noso  Senhor,  que 
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ora  per  especiall  madado  do  dito  Senhor  hé  feitor  das  Jlhas 
e  almoxarife  dos  esprauos  e  ventenas  de  Gujné  e  Jndia  nesta 
cidade  de  Lixboa,  conheceo  que  recebeo  de  Ferna  Fiell,  que  ora 
hé  almoxarife  na  Jlha  de  Santiago,  na  villa  da  Praya  do  Cabo 
Verde,  per  Bras  Afonso,  piloto  da  naâo  per  nome  Comceiçam, 
morador  na  dita  cidade,  noue  peças  descprauos  .s.  duas  mu- 

lheres e  huã  moça,  e  cyquo  homês  e  híi  moço,  que  fazem  as 
ditas  noue  peças,  e  esto  das  dez  peças  que  o  dito  Ferna  Fiell, 
almoxarife  lá  na  dita  Jlha  entregou  ao  dito  pilloto,  segundo 
diz  seu  conhecimento  de  certidã  do  dito  almoxarife.  E  a  huã 
peça  que  faleceo,  pera  comprimento  das  ditas  dez  peças,  que 
asy  fora  entregues  ao  dito  piloto  e  mor[r]eo  no  mar,  segundo 
fez  certo  pela  cõpanha  do  dito  naujo,  como  per  hú  auto  que 
fica  lo  liuro  desta  casa  se  mostra.  /  / 

E  asy  recebeo  mais  o  dito  Pero  Neto,  almoxarife,  do  dito 
Fernam  Fiell,  almoxarife,  pelo  dito  Bras  Afonso,  piloto,  vynte 
e  synquo  cojros  vaquús  de  Gujné.  E  por  asy  o  dito  piloto  por 
o  dito  almoxarife  entregar  as  ditas  peças  e  dar  conta  da  outra, 
e  asy  os  vyte  e  cyquo  cojros,  lhe  pasou  este  conhecimento  de 
çertidam,  feito  per  mj[m]  Francisco  Froez,  que  as  ditas  noue 
peças  e  vynte  e  cyquo  cojros  car[r]eguej  ao  dito  Pero  Neto  em 
recepta,  oje  treze  de  agosto  de  qujnhentos  e  vyte  e  oito.  /  / 

E  treladados  asy  os  ditos  pepees  que  eu  tabaliam  fíz  tres- 
ladar  pela  autoridade  que  pera  ello  tenho,  eu  os  cõcertey  cõ 
os  próprios  que  foram  é  maão  do  dito  Fernã  Fiell;  e  eu  Joam 
Cordejro,  pubrico  tabaliam  por  elRej  noso  Senhor  em  a  dita 
vila  e  termo,  que  o  sobespreuj  e  aquj  meu  sinal  pubrico  fiz, 
que  tal  hé.  // 

Os  quaés  treslados  de  papeés  eu  Gonçalo  Cardoso,  pubrico 
tabaliam  per  elRej  noso  Senhor  é  esta  çidade  de  Samtiago  (') 
e  seus  termos,  tresladej  dos  ditos  treslados  que  era  sobespntos 
da  letra  e  sinall  pubrico  de  Joam  Cordejro,  pubrico  tabaliam 
é  esta  mesma,  cujos  ofícios  eu  sobcedi,  e  os  tresladej  per  má- 
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dado  e  autorjdade  do  bacharell  Esteuã  de  Lagos,  corregedor  cõ 
alçada  por  EIRej  noso  Senhor  ê  estas  Jlhas,  como  dito  é.  E 
risquej  honde  diz  mais.  / /  Ribejra  Grande,  e  os  tresladej  bé  e 
fielmete  per  mjnha  mão,  e  aquj  meu  pubnco  sinall  fiz,  que 
tal  hé.  // 

(Sinal  do  tabelião) 

Pagou  deste  conhecimento  R.  [40]  rea&s. 

ATT  —  CC,  II- 183-34. 
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64 
CARTA  DO  FEITOR  GONÇALO  LOPES 

AOS  OFICIAIS  DE  CABO  VERDE 

(7-4-1528) 

SUMÁRIO  —  Acerca  do  arrendamento  dos  dízimos  das  Ilhas  de  San*- 
tiago  e  do  Fogo,  e  dos  quartos  e  dízimos  do  Maio. 

A  quamtos  esta  certidão  dada  per  mádado  e  autorydade 
de  Justyça,  cõ  ho  theor  de  huá  çertydaõ  de  Gonçalo  Lopez 
virem,  que  no  ano  do  naçyméto  de  noso  Senhor  Jhesú 
Christo  de  mjll  e  quynhemtos  e  trimta  e  seis  anos,  aos  xij 
dias  do  mes  de  Julho  do  sobre  dito  ano,  é  esta  cydade  de 
Samtyaguo,  nas  pousadas  de  Amdré  Roíz  dos  Mosquitos, 
caualeiro  da  ordem  de  Christus  e  comtador  por  ellrey  noso 
Senhor  em  todas  estas  jlhas  de  Cabo  Verde,  perante  elle 
pareçeo  Fernã  Fyell,  morador  nesta  jlha,  e  dise  ao  dito  com- 

tador em  como  lhe  a  elle  era  necesaryo  ho  trellado  de  huá 
carta  que  estaua  nella  dada,  no  liuro  do  allmoxanfado  desta 
cydade,  do  tempo  que  fora  remdeyros  Acencio  Martíz  e 
Affonso  Medes,  a  quall  carta  era  de  Gonçalo  Lopez,  feytor 
das  Jlhas  e  allmoxarife  dos  espravos  na  cydade  de  Lixboa, 
por  quato  se  espera  de  ajudar  delia  é  huã  demãda  que  lhe 
era  mouyda./  / 

E  visto  pello  dito  comtador,  mãdou  a  my  espnvaõ,  que 
lhe  pasase  a  dita  çertydaõ  ou  carta  testemunhauell,  cõ  o  theor 
do  que  ho  sopncamte  pedia,  em  comprimento  do  quall  mam- 
dado  do  dito  comtador,  eu  espnuaõ  fuy  á  caixa  do  allmoxa- 

nfado desta  alfandegua  e  tralladey  do  liuro,  do  dito  allmoxa- 
nfado a  dita  carta  do  dito  Gonçalo  Lopez,  cujo  ho  theor 
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Guonçallo  Lopez,  caualeiro  da  casa  dellrrey  noso  senhor 
e  seu  feitor  das  Jlhas  e  allmoxanfe  dos  espravos  e  tesoureiro 
das  vintenas  de  Guynee  e  índias  nesta  cydade  de  Lixboa,  etc, 
faço  saber  a  vós  muito  homrrados  senhores  Amdré  Roíz  dos 
Mosquitos,  outrosy  caualeiro  da  casa  do  dito  senhor  e  seu 
cõtador  é  todallas  Jlhas  do  Cabo  Verde  e  asy  aos  allmoxarifes 
e  offycyaés  e  pesoas  das  ditas  Jlhas  a  quê  esta  minha  certydaõ 
for  mostrada  e  o  conhecimento  delia  com  direito  pertencer, 
que  Açenço  Martj[n]z,  mercador,  morador  na  dita  cydade, 
foy  arrematados  hos  dízimos  (*)  da  Jlha  de  Samtiaguo  e 
Jlha  do  Foguo,  e  quartos  e  dízimos  da  Jlha  do  Majo,  que  ha 
o  dito  senhor  pertence,  e  per  direito  deue  dauer,  e  asy  pella 
guiysa  e  maneira  que  soe  amdar  em  arrecadaméto,  e  esto  per 
tempo  de  tres  anõs,  que  se  começarão  per  dia  de  sam  Joam 
Bautista  que  hora  pasou,  da  era  de  quinhemtos  e  vimte  e  sete, 
e  se  acabarão  per  outro  tall  dia  do  ano  de  quinhétos  e  trimta. 
E  esto  per  preço  e  cõthya  de  dous  comtos  e  sete  centos  mjll 

reaes  por  todollos  hos  ditos  tres  annos  juntamente,  que  vê" [a  ser]  por  anno  noue  çemtos  mjll  reaes,  e  paaz  e  e  salluo  pera 
o  dito  senhor,  cõ  comdição  que  queremdo  receber  dese  fiança 
ao  todo  pera  poder  receber,  e  naÕ  queremdo  receber  dese 
fiança  a  quoarta  parte,  ho  quall  tem  satisfeito  —  ss  —  na 
mesa  do  dito  arremdaméto  me  tem  dado  fiamça  ho  dito  Acenço 
Martj[n]z  pera  poder  receber  ha  metade  da  dita  remda.  Por 
quoamto  ha  outra  metade  deu  e  trespasou  nesta  dita  casa 
Affonso  Memdez,  morador  em  Tentug[u]ell.  /  / 

Por  que  per  comdiçaõ  de  seu  arremdameto  ho  pode  fazer 
como  majs  compridamete  fyca  no  liuro  desta  casa  asemtado, 
como  jso  mesmo  lá  vereis  pello  dito  arremdaméto  que  vos  lá 
amostrará.  E  por  quoamto  o  dito  Afomso  Memdez  me  té 
dado  fiança  da  sua  metade,  jso  mesmo  pera  poder  receber  a 

(])  Leia-se:  foram  arrematados  os  dízimos. 
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todollos  ditos  trcs  annos,  pera  poder  receber  asy  como  ho  dito 
Hacenço  Martj|n]z  a  sua  metade  da  dita  remda  todollos  ditos 
tres  annos.  Aos  quaés  dito  Açenço  Martj[n]z  e  Afomso  Mem- 
dez  leyxareis  receber  e  arrecadar  e  correr  a  dita  remda  no  tempo 
comteudo  no  seu  arremdaméto.  Por  quoâto  me  tem  dado  fiança 
hos  sobre  ditos,  como  dito  é.  E  todo  aquello  que  até  agora  a 
dita  réda  tem  remdido  lhe  mamdareis  emtregar  pera  o  dito 
Açenço  Martj[n]z  e  Afonso  Médez  vyré  ou  mandaré  fazer  hos 
pagamentos  que  sam  obrigados  a  fazer  a  my  nesta  dita  cydade 
de  Lixboa,  demtro  nesta  casa  da  feitorya  das  Jlhas  e  espravos, 
hos  quaés  pagamétos  sam  hobrigados  a  fazer  hos  ditos  rem- 
deiros  nesta  casa  —  ss  —  ametade  dos  ditos  noue  centos  mjll 
reaes  de  cada  híí  ano  por  páscoa  floryda,  esta  primeira  que  vé 
deste  presemte  ano  de  quinhemtos  e  vimte  oyto,  e  a  outra 
metade  per  setenbro  seg[u]imte  do  dito  ano  de  quinhemtos 
e  vante  oyto.  /  / 

E  por  tamto  os  deixareis  receber  e  correr  e  arrecadar  a  dita 
remda  aos  sobre  ditos  Acenço  Martj[n]z  e  Afonso  Memdez. 
Por  quoato  me  tem  dado  a  sobre  dita  fiança  a  todo  ho  dito 
arremdaméto  de  todollos  ditos  tres  anos,  pera  poderé  receber 
como  dito  hé,  ho  que  asy  huús  e  outros  compnreis,  por  seruiço 
do  dito  senhor,  por  que  asy  ho  há  por  bem  e  seu  seruiço.  / / 

Esprita  é  Lixboa  per  my  Francisco  Froes,  espnuaõ  dos  ditos 
hofyçyos,  oje  sete  dias  dabnl  de  mjll  e  quynhemtos  e  vimte 
oyto  annos.  /  / 

Ha  quoall  carta  de  certidão  eu  espnuaõ  per  mãdado  do 
dito  cõtador  trelladey  do  dito  liuro  deste  allmoxarifado,  que 
estaua  esprita  por  my,  aos  dez  dias  do  mes  de  Junho  de  mjll 
e  quynhemtos  e  vinte  e  noue  anos;  e  esta  cõ  a  dita  certydaõ 
que  asy  está  trelladada  cõcertey  bé  e  fiellmente  é  verdade  cõ 
Gonçalo  Cardoso,  primeiro  taballiam  por  ellrrey  noso  Senhor 
nesta  cydade  e  seus  termos  e  pus  por  amtrelinha  certydaõ  de 
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Gonçalo  Lopez  e  resquey  arredamento  e  hos,  e  pus  per  amtre- 
linha  a  dita  réda,  ho  que  todo  fyz  e  corregy  por  verdade.  /  / 

E  vay  esta  certidão  espnta  ê"  duas  meas  folhas  e  cõ  esta tres.  E  eu  Gaspar  Roíz,  esprivam  dos  cotos  e  allmoxarifado 
per  mandado  dellrrey  noso  senhor  ê  esta  cydade,  que  ho  esprevy 
e  de  meu  svnall  acustumado  cõ  ho  dito  cÕtador  asyney. 

Gaspar  Rodriguez 

Concertado  cõmjgo  taballiam  Gonçalo  Cardoso 

1536. 
ATT  —  CC,  II-208-4. 
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65 

CARTA  DE  CAPITANIA  DA  ILHA  DO  FOGO 
AO  CONDE  DE  PENELA 

(20-4-1528) 

SUMÁRIO  —  Faz  doação  da  capitania  do  Fogo  ao  conde  de  Penela, 
para  toda  a  sua  vida,  nos  termos  da  presente  carta. 

Dom  Joham  &\  A  quamtos  esta  minha  carta  vyrem 
faço  saber  que,  esguardádo  eu  os  muytos  e  muy  comtinuados 
serujços  que  tenho  recebido  e  espero  receber  de  dom  Joham 
de  Meneses  e  Vasconcellos,  comde  de  Penela,  meu  muyto 
amado  primo  e  veador  de  mjnha  fazenda,  por  lhos  em  alguá 
parte  galardoar,  como  a  my  cabe,  e  queremdolhe  fazer  graça 
e  mercê,  de  meu  pro[r]io  moto,  certa  ciemc[i]a,  liure  von- 

tade e  poder  reall  e  ausoluto,  tenho  por  bem  de  lhe  fazer, 
como  de  fecto  faço,  pura  doaçam  e  mercê,  em  sua  vida  delle 
dito  cõde,  da  capetanya  da  mjnha  jlha  do  Foguo,  com  todas 
suas  remdas,  direitos,  foros  e  trabutos  que  á  dita  capetanya 
pertemcem  e  pertemcer  posam,  por  quallquer  maneyra  que 
seja,  e  com  toda  sua  jurdiçã  ciuell  e  cryme,  mero  [e]  misto 
emperyo,  e  leberdades  e  priuilegios,  asy  e  tam  jmteiramente 
como  a  tiueram  os  capitais  pasados  da  dita  jlha,  e  até  quy 
teue  Fernam  Gomez,  que  ora  faleceo,  per  cujo  falecimento  a 
dita  capetanya  vagou,  e  asy  como  os  capitais  da  mjnha 
jlha  de  Samtiaguo  tem  suas  capitanjas  e  jurdiçáo  e  leuá  e  ham 
as  remdas,  direitos  e  trabutos  delas,  os  quais  trabutos,  rendas, 
foros  e  direitos,  priujlegios  e  liberdades  e  jurdiçã  ey  nesta 
doaçaõ  por  expressos(?)  e  decrarados,  e  me  praz  que  o  dito 
conde  os  aja  e  vse  deles,  asy  e  tam  jmteiramente  como  os 
capitais  da  dita  jlha  de  Samtiaguo  os  ham  e  vsam  deles,  e  hos 
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tem  per  suas  doações,  e  mjlhor  se  ele  com  direito  e  poder 
mjlhor  e  mais  compndamente  aver;  a  quall  doaçam  na 
maneira  sobredita  lhe  asy  faço,  sem  embarguo  de  quaiqucr 
leis,  grosas  e  opinyois  de  doutores  que  é  cõntrairo  sejam 
ou  posam  ser  feitas,  as  quais  aquy  ey  por  postas,  espresas 
e  decraradas.  // 

E  pera  esta  doaçam  mais  valer  as  ey  por  derrogadas  e 
anuladas,  e  per  esta  mjnha  carta  mado  ao  meu  corregedor 
e  comtador  das  jlhas  de  Cabo  Verde,  almoxarifes,  juizes  e 
justiças  da  dita  jlha  do  Foguo,  e  a  quaisquer  outros  oficiais 
e  pesoas  das  ditas  jlhas  a  que  isto  per  quallquer  gujsa  que 
seja  posa  pertemcer,  e  esta  carta  ou  o  trelado  dela  e  pubrico 
for  mostrado,  que  sendo  requerydos  por  parte  do  dito  conde, 
o  metam  loguo  é  pose  da  dita  capetanja,  com  toda  sua  jurdiçã, 
rendas,  foros  e  dereytos,  como  majs  acima  hé  decrarado,  e  o 
leixem  huremente  vsar  da  dita  jurdiçã,  e  aver  todalas  ditas 
rendas  e  cousas  que  hà  dita  capetanya  pertemcem;  e  asy 
mamdo  a  todolos  moradores  da  dita  jlha  e  a  todalas  pesoas 
que  nela  estiueré  e  ao  diamte  forem,  que  ajam  o  dito  comde 
por  seu  capitam  e  lhobedesam  e  a  seus  mádados,  em  todo 
o  que  por  bem  desta  doaçam  da  dita  capetanya  o  deuam 
fazer,  sem  nyso  lhe  ser  posto  duuida  nem  embarguo  algú, 
porque  assim  hé  mjnha  mercê./ / 

Dada  em  Almeirj[m],  a  xx  dias  dabnl.  Ayres  Fernandez 
a  fez,  anno  de  Noso  Senhor  Jhesú  Chnsto  de  j  b°xxbiij°. annos. 

ATT  —  Chancelaria  de  D.  João  III,  liv.  14,  fl.  90  v.  —  Sena 
Barcelos,  Obr.  cit..  I,  p.  94-95,  coni  vários  e  graves  erros  de  trans- 
crição. 

M 
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66 

DOAÇÃO  RÉGIA  AO  CONDE  DE  PENELA 

(20-4-1528) 

SUMÁRIO  —  Doa  el-Rei  ao  Conde  de  Penela  as  terras  maninhas  e 
montados  da  ilha  do  Fogo,  for  falecimento  de  Fernão 
Gomes,  para  criação  de  gados  e  algodões. 

Dom  Joham  eca.  A  quamtos  esta  mjnha  carta  de  doaçam 
vyrem,  faço  saber  que  cõsyrando  eu,  os  mujtos  e  muj  com- 
tinhos  seruiços  que  tenho  recebidos  e  ao  diamte  espero  de 
receber  de  dom  Joham  de  Meneses  e  Vascomcellos,  comde 
de  Penela,  meu  mujto  amado  primo  e  veador  de  mjnha 
fasemda,  e  por  lhe  fazer  graça  e  mercê,  lhe  faço  doaçam 
em  sua  vyda  de  todalas  ter [r] as  manjnhas  e  mõtados  da  jlha 
do  Foguo,  que  ate  gora  tro[u]ue  e  possoyu  Fernã  Gomez,  que 
Deus  perdoe,  capitam  que  foy  da  dita  jlha,  per  cujo  fale- 

cimento vagará  pera  mj  [m]  e  pera  a  Corroa  de  meus  Reynos,  e 
eu  poso  delas  fazer  o  que  me  pro[u]uer  e  ou  ver  por  bem;  a 
quall  doaça  e  mercê  das  ditas  ter  [r]  as  e  mõtados  faço  ao  dito 
cõde  pera  se  poder  aprouejtar  delas  em  cryaçam  de  guados 
e  allgodõs,  e  em  quaesquer  outras  bem  feitoryas  que  ele 
qujser,  comtamto  que  hasym  dos  ditos  guados  como  de 
todas  as  outras  novydades  que  ouver  nos  ditos  momtados  e 
ter  [r]  as  e  nas  bem  feitoryas  que  nelas  fizer,  pague  o  dizymo 
a  mj[m],  como  é  mester,  e  a  meus  sobsores;  os  quaes  mõtados  e 
ter [r] as  manjnhas  o  dito  conde  nam  poderá  vemder,  partyr, 
torquar,  escambar,  nem  pe  routra  manejra  alguã  élear.  /  / 

E  esta  doaçam  lhe  faço  asy  de  mjnha  certa  ciemc[i]a 
e  poder  reall  ausolluto,  sem  ebarguo  de  quaesquer  leys, 
grosas  e  oupinyoés  de  doutores  que  em  cõtrairo  sejam  ou 
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posam  ser  feitas,  as  quaes  ey  aquy  por  espresas  e  decraradas, 
e  as  ey  por  derrogadas  e  anuladas  e  de  ruhú  vygor  e  feito; 
e  per  esta  mádo  ao  meu  corregedor  e  comtador  das  jlhas  do 
Cabo  Verde,  almoxarifes,  juizes  e  justiças  da  dita  jlha  do 
Foguo,  e  a  quaesquer  outros  oficiaes  e  pesoas  das  ditas  jlhas, 
a  que  esta  mjnha  carta  de  doaçam  e  o  trelado  dela  e  pubrica 
forma  for  mostrada  e  o  conhecimento  delia  pertemcer,  que 
sendo  requeridos  por  parte  do  dito  comde,  o  metam  loguo 
de  pose  das  ditas  ter  [r]  as  manjnhas  e  mõtados,  e  lhe  Iejxem 
liuremente  pesoyr  e  vsar  delas,  como  nesta  doaçam  hé 
comteudo,  sem  duujda  né  ébarguo  que  lha  elo  seja  posto, 
porque  asy  hé  mjnha  mercê.// 

ATT — Chancelaria  de  D.  João  III,  liv.  14,  fl.  90  v. — Sena 
Barcelos,  Obr.  ctt.,  I,  p.  95-96. 
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67 

DOAÇÃO  RÉGIA  AO  CONDE  DE  PENELA 

(24-5-1528) 

SUMÁRIO  —  Doação  das  terras  maninhas  e  montados  da  ilha  do  Fogo 
ao  Conde  de  Penela,  por  falecimento  de  Martim  Men- 

des, para  toda  a  sua  vida,  na  forma  da  presente. 

Dom  Joam  &\  A  quamtos  esta  minha  carta  de  doaçã 
vire,  faço  saber  que  cõsyramdo  eu  os  mujtos  e  muj  contjnos 
serviços  que  tenho  recebidos  e  ao  diate  espero  receber  de  dom 
Joã  de  Meneses  e  de  Vasconçellos,  códe  de  Penella,  meu 
mujto  amado  primo  e  veador  de  minha  fazemda,  por  lhe  fazer 
graça  e  mercê,  lhe  faço  doaçá  e  sua  vida  de  todalas  terras 
manjnhas  e  mõtados  da  Jlha  do  Foguo,  que  atéguora  trouue 
e  pesuyo  o  bacharell  Martim  Médez,  que  se  finou,  por  cujo 
faleçiméto  vagará  pera  mjm  e  pera  a  coroa  dos  meus  Reynos, 
e  eu  poso  delias  fazer  o  que  me  aprouuer  a  ouuer  por  bem.  / / 

A  qual  doaçã  e  mercê  das  ditas  terras  e  mõtados  faço  ao  dito 
comde,  pera  se  poder  aproveitar  delias  é  criaçã  de  gados  e  é 
alguodoés  e  é  quaesquer  outras  bemfeytonas  que  elle  quiser, 
comtamto  que,  asy  dos  ditos  gados  como  de  todalas  outras 
novidades  que  ouuer  nos  ditos  mõtados  e  terras,  e  nas 
béfeytonas  que  nellas  feser,  pague  o  dizimo  a  mjm  como  a 
mestre  e  a  meus  sobçesores,  os  quaes  mõtados  e  terras  manj- 

nhas o  dito  códe  ná  poderá  véder,  partir,  trocar,  escábar,  né 
per  outra  maneira  alguã  élhear.  E  esta  doaçam  lhe  faço  asy 
de  minha  certa  cieçia  e  poder  reall  absoluto,  sé  ébargo  de 
quaesquer  leys  e  grosas  (x)  e  oupenjoés  de  doutores  que  é 

(*)  Leia-se:  glosas. 
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cõtrairo  sejam  ou  posã  ser  feytas.  As  quaés  liey  aquy  por 
expresas  e  decraradas,  e  as  hey  por  derrogadas  e  anuladas  e 
de  nhu  viguor  e  efeyto.  E  per  este  miído  ao  meu  corregedor 
ou  cõtador  das  ylhas  do  Cabo  Verde,  almoxarifes,  juizes  e 
justiças  da  dita  ylha  do  Foguo,  e  a  quaésquer  outros  ohciaes 
e  pesoas  das  ditas  ylhas,  a  que  esta  mjnha  carta  de  doaçã  ou 
o  trelado  delia  é  pubrica  forma  for  mostrado  e  o  conhecimento 
dela  pertécer,  que  semdo  cada  hú  delles  requerjdo  por  parte 
do  dito  cõde,  o  metã  loguo  de  pose  das  ditas  terras  manjnhas 
e  mõtados,  e  lhe  leixé  liuremente  pesojr  e  usar  delias  como 
nesta  doaçã  hé  cõtheudo,  sé  duvjda  né  ébargo  alguú  que  lhe 
a  ello  seja  posto,  porque  asy  hé  minha  mercê.  / / 

Dada  é  Lisboa,  a  xxinj  dias  de  maio.  Amtonio  Paez  a  fez, 

ano  de  mill  b°xxbiij°.  E  eu  Damyã  Dias  a  fiz  escrever. 

ATT  —  Chancelaria  de  D.  )oão  III,  liv.  14,  fl.  140.  —  Sena  Bar- 
celos, Obr.  cit.,  I,  p.  96. 



68 
CARTA  DE  GUDUMEL  AO  REI  DE  PORTUGAL 

(5-5-1529) 

SUMÁRIO  —  Gudumel,  senhor  de  Bezeguiche  e  vassalo  do  Rei  de 
Portugal,  fede  licença,  pedreiros  e  carpinteiros,  para 
fazer  levantar  uma  fortaleza  em  suas  terras. 

Gúdemell  beyjo  as  maos  de  v.  aa.  e  que  Deus  acrecéte 
hos  djas  da  ujda.  Eu  spreuy  a  vosso  padre  que  santa  grollya  (J) 
haja,  averá  sete  ou  oyto  anos  (2)  e  lhe  mandey  huá  ebaixada, 
açerca  de  como  lhe  pydya  que  me  dese  licéça  pera  eu  fazer 
hú  castello  c  Byzeguiche;  | será  perto?]  do  Ryo  homde  estaõ 
muitas  auguadas  e  cousas  muito  boas,  segundo  a  v.  aa.  pode- 

rão dizer  os  capytayes  e  mareantes  que  ahy  ué;  e  hé  neste 
estante,  estando  sua  aa.  pera  me  despachar,  qujs  Deus  leuallo, 
mandando  me  e  fazédo  me  merçé  de  muitas  cousas  boas  antes 
que  fallecésse;  de  tanto  que  falleceo,  os  seus  feytores  que  por 
my  requerryaõ,  me  mandarão  djzer  que  v.  aa.  era  omé  moço 
e  étraua  [de]  nouo  por  Rey,  que  dahy  a  certos  anos  tornasse 
a  mandar  todo  a  v.  aa.,  que  vosa  aa.  ho  farja;  /  / 

e  por  que  eu  quysse  (3)  muito  gráde  bem  a  vosso  pay 
que  Deus  tem  e  lhe  fosse  sepre  muito  verdadeyro  he  muito 
fyell  a  elle  e  a  todollos  ornes  braços  seus  vassallos  (4)  que  é 
mjnhas  ter[r]as  étraraõ,  segundo  v.  aa.  pode  saber  poios  capy- 

tayes e  mareantes  que  cá  vê,  lhe  peço  esta  mercê  que  me  dê 

(*)  Leia-se:  glória. 
('-')  Documento  desconhecido. 
(')  O  sentido  exige:  quisesse. 
(4)  No  original:  fassalos. 2/4 



logar  e  lecéça  pera  fazer  este  cascello  homde  djgo.  Esto  ás 
mjnhas  custas,  mandado  me  v.  aa.  os  pedreyros  e  carpynteiros, 
eu  lhes  pagarey,  por  que  hy  está  a  pedra  e  madeyra.// 

Eu  Senhor  mãdey  de  serujço  a  voso  padre  quj[n]ze 
peças  (5)  e  nó  sey  majs,  soomente  do  que  lhe  mandey  pydjr 
nó  vy  nada;  agora  torno  a  lembrar  todo  aa  v.  a.  e  lhe  peço 
por  merçê  que  me  mande  a  maneyra  que  nysso  tenha,  porque 
todo  hé  seu  serujço  e  outra  té  me  cá  por  seu  vasallo,  domde 

lhe  adyr  (6)  muito  proveyto,  por  que  é  mjnha  vylhyçe 
arey  muito  de  me  recolher  de  meus  cõtrayro[s]  é  este 

castello  e  cuydar  que  quando  mor[r]er  que  mourro  cõ  majs 
honra  que  nenhú  grade  de  Jaloffo,  pojs  mourro  por  vasallo 
dei  Rey  de  Portugall;  e  eu  se  toda  mjnha  gente  e  vasallos 
todos  resgataremos  ahy  por  seré  mjnha  ter[r]a  e  se  resgua- 
tarram  cavallos  e  peças  (3)  e  todo  será  segúrro  cõ  feytor  de 
v.  aa.  e  outro  meu./ / 

espnta  é  este  arraall  aos  b  dias  do  mes  de  mayo  de  jb°xxix 
anos;  e  dysto  tudo  nõ  peço  a  v.  aa.  majs  que  call  e  tavoado. 
por  que  todallas  outras  cousas  necesarjas  cá  as  tenho. 

beyjo  as  maoos  de  v.  aa. 

a)  Gudou  mell 

ENDEREÇO:  C farta]  peia  elRey  de  Portugal 
de  Gudumell  senhor  dc  Bezeguyche. 

ATT  —  Cartas  dos  Vice-Reis  da  índia,  doe.  n.°  18 

(5)  Escravos. 
(°)  Leia-se:  há-de  ir. 
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69 

CARTA  RÉGIA  AO  CORREGEDOR  DE  CABO  VERDE 

(25-11-1530) 

SUMÁRIO  —  Manda  ao  corregedor  de  Cabo  Verde  e  ao  feitor  de 
Cabo  Verde  e  das  Canárias,  que  abasteça  a  armada 
de  Martim  Afonso  de  Sousa  de  mantimentos  e  dinheiro, 
até  à  quantia  de  trezentos  cruzados  somente. 

Eu  elRey  mando  vós  corregedor  com  allçada  na  Jlha  do 
Cabo  Verde  (*)  e  a  quaesquer  outros  corregedores,  juizes, 
justiças  de  quãesquer  Jlhas  e  portos  homde  quer  que  for  ter 
Martj[m]  Afonso  de  Sousa,  do  meu  comselho,  cõ  esta  armada 
que  ora  mando  ao  Brassil,  de  que  elle  vay  por  capitão  moor, 
que  semdo  vos  por  elle  requerido  quaésquer  mantimentos  ou 
dinheiro  que  lhe  seja  neçesario  pera  proujméto  da  dita  armada, 
logo  na  propj  r  |ia  ora  façaês  cõ  os  meus  feytores  e  almoxarifes 
que  lhos  dem  e  esto  atee  valha  de  trezemtos  cruzados  soomente, 
aos  quaes  feytores  e  almoxarifes  por  este  mando  que  dem  e 
emtreguem  os  ditos  mantimentos  e  dinheiro  a  Eytor  dAlmada, 
que  vay  por  feytor  da  dita  armada,  per  mandados  do  dito 
capitã  mor./ / 

E  per  elles  com  conhecimentos  e  forma  do  dito  feytor 
do  que  lhe  assy  emtregarê,  seraa  leuado  em  comta  aos  ditos 
feytores  e  almoxarifes  atee  dita  comtya  de  trezemtos  cruzados, 
o  que  assy  huús  e  outros  compnreis  com  muyta  diligéçia, 
por  quanto  ysto  cumpre  assy  muyto  a  meu  seruiço.  Posto 
que  este  não  vaa  pasado  per  minha  chamçelana,  sem  embargo 

(*)  Ilha  de  Santiago. 
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da  ordenaçá  em  comtrairo.  Pero  Amrnquéz  o  fez  é  Lixboa, 
aos  xxb  de  nouébro  de  jb°xxx. 

E  per  elRey  ser  fora  assinou  a  Rainha  nosa  senhora./ / 

E  per  este  mando  ao  meu  feytor  nas  Jlhas  das  Canareas 
que  jmteiramente  cumpra  este  como  se  nele  cotem. 

Fernam  dAlluarez  fez  escreuer  jsto. 

a )  Raynha 
Pera  se  darem  na  Jlha  do  Cabo  Verde  e  e  quaesquer 

outras  partes  os  mantimentos  e  dinheiro  que  for  neçesario 
pera  o  prouimento  desta  armada  do  Brassil,  de  que  vay  por 
capitã  moor  Martj[m]  Afonso  de  Sousa,  atee  cõtya  de  trezem- 
tos  cruzados  sométe,  como  açima  vay  decrarado  e  que  este  ná 
pase  pela  chamçelaria. 

ENDEREÇO:  Pera  o  feytor  das  Canaryas  he  Cabo  Verde; 

ATT  —  CC,  I-46-27. 
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70 

CARTA  RÉGIA  A  JOÃO  DA  SILVEIRA 
EMBAIXADOR  EM  FRANÇA 

('53°) 

SUMÁRIO  —  Queixa-se  el-Rei  contra  o  Rei  de  França,  reclamando 
a  restituição  da  malagueta  levada  da  costa  africana  for 
um  galeão  do  seu  estribeiro-mór. 

t 

Joham  da  Silueira.  Eu  elRey  vos  emuio  muito  saudar. 
Pelas  cartas  derjrjadeiras  que  me  espreuestes  pello  voso 
criado,  me  fizeste  saber  da  vinda  do  galeam  do  estribeiro  moor 
delRey  de  França,  carfr]eguado  de  malagueta,  da  minha 
Costa  &í  ter[rja  delia,  em  Guiné.  E  me  espreuestes  o  que 
niso  falariés  a  elRey  de  França  &  em  seu  conselho,  a  que  vos 
elle  remeteo,  &  a  refsjposta  que  vos  foy  dada,  &  creo  que 
fariês  entá  todo  o  que  fose  posiuel  pera  se  vos  entreguar  a 
dita  malagueta.  /  / 

E  certo  que  isto  foy  cousa  de  que  receby  muy  gramde 
descontentamento.  E  esperaua  que  elRey  em  cousa  tam  notó- 

ria minha  &  tam  sabida  pelo  mumdo  que  ho  hé,  e  de  tantos 
annos  guanhada  &  pesuida  por  os  Reis  meus  antecesores,  &  a 
primeira  que  foy  descuberta  naquellas  partes  por  o  Jfante 
dom  Amnque  meu  tio,  que  foy  o  primeiro  descobridor  do 
mar  oceano,  vos  dese  outra  milhor  re[s|posta  &  de  tal  efeito 
como  elle  deue.  E  estiue  em  detriminaçá  de  loguo  vos  res- 

ponder o  que  niso  requereseys  &  disereis  de  minha  parte 
a  elRey.  E  pareceome  despois  que  era  milhor  emuiar  a  iso 
pesoa  de  cá,  que  a  outra  cousa  nam  fose,  pera  de  minha 
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parte  lhe  requerer  &  falar  acerqua  da  encregua  da  dita  mala- 
gueta. 

E  pela  muyta  confiança  que  tenho  do  doutor  Louremço 
Guarcês,  do  meu  desébargo  e  meu  ébaixador,  o  escolhy  pera 
iso.  E  o  emuio  &  leua  minha  estruçã  do  que  há  de  falar 
&  requerer  a  elRey;  a  qual  lhe  mamdey  que  vos  mostrase, 
&  que  vos  praticase  minha  vontade  sobre  este  caso.  E  ouue 
por  mais  meu  seruiço  hyr  asy  sem  dizer  que  fuy  por  vós 
avisado  da  vinda  do  dito  galeam  cõ  a  dita  malagueta,  né  do 
que  sobre  iso  com  elle  pasastes,  do  que  dizerlho,  por  nom 
saber  que  sam  eu  sabedor  de  sua  re[s]  posta,  né  de  cousa  que 
niso  fezereis./  / 

E  mamdey  asv  mesmo  ao  dito  doutor  Louremço  Guarcês 
que  se  fose  dereitamente  a  vós  pera  fazerdes  saber  a  elRey 
como  o  emuio  &  lhe  averdes  audiência  e  preséte  vós  lhe 
falar  e  requerer  elle  &  solicitar  seu  despacho,  &  vos  dar  conta 
de  tudo  o  que  passar,  e  tomar  voso  parecer  é  conselho,  nam 
saindo  do  que  lhe  mando  por  minha  jstruçam.// 

Noteficouolo  asy  &  vos  emcomemdo  muyto  que  loguo 
como  cheguar  procures  de  elle  falar  a  elRey  todo  o  que  lhe 
mamdo  que  lhe  fale.  E  vós  por  vós,  alé  do  que  elle  hade  fazer, 
dizee  a  elRey  que  vós  tendes  sabido  que  eu  tenho  recebido 
desta  cousa  muy  grande  senti  meto  &í  que  nam  se  poderá 
oferecer  nenhuúa  de  que  maior  o  poderá  receber.  E  que 
aynda  que  de  todas  as  outras  cousas  que  sam  feytas  a  meus 
vasalos  &  naturaés  pelos  seus,  de  que  té  recebidas  tantas 
perdas  e  dapnos,  que  de  guer[r]a  apreguoada  antre  meus 
Reynos  &í  os  seus  nom  poderam  ser  maiores,  &  é  que  hé 
feyta  tam  pouca  justiça,  semdo  niso  gastado  tantos  annos  por 
vós  e  por  todos  os  por  que  lha  mandey  requerer,  eu  tenha 
recebido  muy  grandes  descontentamnetos,  desta  sabees  que 
eu  o  receby  tam  gramde  &  vos  parece  que  me  fará  crer  que 
elle  nam  hé  lembrado  como  deue  do  muvto  amor  que  sempre 
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lhe  tiue  e  cenho,  &  da  boôa  vontade  que  pera  codas  suas  cousas 
sempre  lhe  moscrey,  &  cõ  que  alguúas  folguey  de  fazer.// 

E  que  por  iso  &  pela  muica  jusciça  que  eu  cenho  em  cousa 
cam  clara  e  nocona  minha,  e  pesuida  por  meus  ancecesores 
cam  pacificaméce  &  sem  coruaçá  nem  jnquiecaçã  de  nenhú 
Rey  nem  princepe  Chnscaão,  vós  lhe  pedis  que  elle  queira 
sacisfazer  a  meu  requenméco,  asy  como  por  rezam  &  jusciça 
elle  o  deue  fazer.  E  perque  nam  me  posa  parecer  que  os  seus 
fazem  escas  cousas  cõ  sua  sabedoria,  porque  seria  causa  pera 
cõ  rezam  eu  o  nam  cer  canco  amiguo  como  eu  sempre 
folguey  de  o  ser  seu,  com  codas  oucras  palauras  a  esce  pre- 
posico  que  vos  bem  parecer,  pera  o  presuadirdes  a  elle  me 
sacisffazer  como  eu  lhe  requeiro.// 

E  oucro  canco  farês  com  madama  sua  may  &  cõ  o  gram 
mescre  &í  nom  com  oucra  pesoa,  porque  o  ey  asy  por  meu serviço./  / 

E  porque  pella  jscruçã  que  leua  o  dico  doucor  Louremço 
Guarcês  verês  o  que  lhe  mamdo  que  faça  no  proseguimenco 
do  neguocio,  escuso  de  nesca  volo  declarar,  soomence  vos 
emcomemdo  muyco  que  ajmda  que  o  emuio  a  iso  especial- 
mence,  vós  por  voso  cabo  crabalhês  &  façaes  como  seja 
sacisfeyco  no  que  requeiro,  porque  nam  se  fazemdo  asy  será 
necesario  cornar  oucro  comselho  &  oucro  caminho.  Pero 
dAlcaçoua  Carneiro  a  fez  em  Lixboa,  a  [...]  dias  de  [...] 
de  1530. 

a)  Rey 

Pera  Yoam  da  Silueira,  que  leua  Louremço  Garces. 

No  verso:  Por  cl  Rey 

A  joham  da  Sylueira  seu  ébaixador  na  corte  de  França, 

ATT-CC.  I-45-17. 
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CARTA  DE  DOAÇÃO  AO  CONDE  DE  PENELA 

(11-3-1532) 

SUMÁRIO  —  El-Kei  doa  ao  Conde  de  Penela  e  a  sua  futura  mulher 
e  filhos,  nas  condições  consignadas  no  documento,  uma 

ilha  qi.e  descobrir,  80  léguas  a  sul  da  ilha  do  Fogo. 

Dom  Joaõ  etc.  Como  regedor  c  gouernador,  e  perpetuo 
admenystrador  que  sou  da  ordem  e  cauallana  do  mestrado  de 
noso  Senhor  Jhesú  Chnsto,  a  quamtos  esta  mjnha  carta  vyrem, 
faço  saber  que  dom  Joaõ  de  Meneses  e  de  Vasconcelos, 
conde  de  Penella,  meu  muyto  amado  prymo,  veador  de  mjnha 
fazenda,  me  dise  que  elle  tynha  sabydo  como  os  moradores 
da  Jlha  do  Foguo,  de  que  elle  hé  capitam,  tem  por  enfor- 
maçá  que  dentro  [de]  oytenta  legoas  da  dita  Jlha,  para  a 
parte  do  sull,  jaz  outra  Jlha  que  ná  hé  pouoada  nem  descu- 
berta,  pedindome  o  dito  conde  que  me  prouuese  fazerlhe 
doaçã  e  merçê  de  juro  e  erdade  pera  sempre,  da  capitanya  da 
dita  Jlha  que  asy  está  por  descobryr,  se  a  elle  descobryse  e 
achase,  dizendo  mays  o  dito  conde  que  elle  estaua  em  con- 

certo casar  com  dona  Joana  Amryquez,  molher  que  foy  de 
Ruy  de  Mello  de  Castro,  que  Deus  perdoe,  e  me  pedia  que 
achando  elle  e  descobryndo  a  dita  Jlha,  se  entenda  a  doação  e 
merçê  delia,  pera  em  sua  vida  delle  dito  conde  e  da  dita  dona 
Joana,  e  que  per  faleçimento  danbos  fique  de  juro  e  erdade 
pera  sempre  ao  filho  baram  mays  velho  que  asy  ouuer  dantre 
ambos.  / / 

E  vendo  eu  seu  requerymento  e  pela  rezaõ  e  diuido  (*) 

(*)  No  original:  devido.  Parentesco. 
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que  comyguo  tem,  e  asy  avendo  respeito  aos  muytos  seruyços 
que  delle  tenho  recebydo  e  ao  diante  espero  de  reçeber,  e 
qurendolhe  fazer  graça  e  merçê,  tenho  por  bem  e  me  praz 
fazerlhe  pura  e  ímrerogauel  doação  antre  vyuos  valedoyra, 
como  de  feyto  por  esta  faço,  de  juro  e  erdade,  deste  dia  pera 
todo  o  senpre,  da  capitanya  da  Jlha  que  elle  dito  conde 
descobryr  e  achar,  até  oytenta  legoas  da  dita  Jlha  do  Foguo, 
da  parte  do  sull,  e  dentro  delias,  com  tall  declaração  que  a  dita 
dona  Joana,  có  que  asy  está  em  concerto  de  casar,  vyuendo 
mays  que  o  dito  conde,  a  tenha  em  toda  sua  vida,  e  per 
faleçimento  danbos  venha  ao  filho  barã  mays  velho,  que 
lhe  Deus  der,  e  a  seus  descendentes  pera  senpre,  segundo 
forma  da  ley  mentall;  e  na  avendo  do  dito  casamento  filho 
baram,  em  tall  caso,  per  faleçymento  do  dito  conde  e  da  dita 
dona  Joana,  ficará  a  dita  Jlha  yso  mesmo  de  juro  e  erdade,  a 
qualquer  filho  do  dito  conde,  dos  que  agora  tem,  que  elle 
leyxar  nomeado.  E  nã  o  nomeando  ficará  a  dom  Afonso, 
filho  mays  velho  do  dito  conde,  se  a  ese  tenpo  o  dito  dom 
Afonso  tyuer  filho  baram  lydimo  que  a  sobceda  e  erde;  e  nã 
o  tendo  na  ficará  ao  dito  dom  Afonso,  por  nã  acabar  a  dita 
doação  e  merçê  nelle,  mas  ficará  a  dom  Antonio  seu  jrmãõ 
se  vyuo  for;  e  na  o  sendo  fique  a  dom  Ambrosyo;  e  senpre 
se  entenderá  que  nã  [h]ade  ser  senã  depoys  do  faleçimento 
da  dita  dona  Joana,  se  delles  anbos  na  ficar  filho  baram  a  que 
a  dita  Jlha  fique,  como  dito  hé.  / / 

E  o  dito  comde  será  obrygado  de  dentro  em  quttro 
annos,  que  se  começara  da  feytura  desta,  mandar  descobryr 
a  dita  Jlha  á  sua  prop[r]ia  custa  e  despesa,  e  fazer  nyso  toda 
a  diligencia  que  nelle  for.  E  nã  a  descobrymdo  dentro  no 
dito  tenpo,  esta  merçê  nã  averá  effeyto,  e  eu  poderey  depoys 
mandar  descobryr  a  dita  Jlha,  ou  fazer  delia  merçê  a  que  me 
aprouuer;  e  descobryndo  o  dito  comde  a  dita  Jlha  dentro 
nos  ditos  quatro  annos,  esta  doação  e  merçê  será  fyrme  e 
valyosa  e  averá  effeyto,  como  se  nella  conthem,  e  o  dito  conde 
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c  todos  seus  crdeyros  c  sobçesores  que  pela  dita  maneyra 
erdaré  e  posoyre  a  dita  Jlha,  teram  nella  jurdiçãõ,  poder  e 
alçada,  de  cyuel  e  cryme,  como  a  elle  tem  na  Jlha  do  Foguo 
per  sua  doação,  e  como  a  tem  per  suas  doações  os  capitães 
da  Ilha  de  Santiago.  / / 

E  porquanto  o  dizimo  de  todalas  novydades  que  Deus 
der  na  dita  terra  pertençe  á  Ordem  de  Christos,  será  paguo 
em  cada  hú  anno  á  dita  Ordem,  segundo  se  paga  nas  ditas 
Jlhas  do  Foguo  e  de  Samtyaguo;  e  alem  diso  me  pagará  os 
direitos  das  emtradas  e  saydas,  pela  maneyra  que  nas  ditas 
Jlhas  se  pagua  pelos  foraes  delias,  que  será  dado  á  dita  Jlha 
tanto  que  for  descuberta.E  o  dito  comde  e  a  dita  dona  Joana 
e  os  seus  sobçesores  averam  com  a  dita  Capitanya  a  redi- 
zima  (2)  de  todas  mjnhas  rendas  e  direitos,  e  nã  poderá  pesoa 
alguã  vender  sall  na  dita  Jlha  senã  elles  e  seus  descendentes, 
e  será  seus  os  fornos  e  moemdas,  e  todalas  outras  cousas,  asy 
como  as  elle  na  dita  Jlha  do  Foguo  tem.  E  asy  os  capitães  da 
Jlha  de  Santiago  pelas  prymeyras  doações  que  delias  tem;  e  os 
ditos  conde  e  asy  a  dita  dona  Joana  e  seus  sobçesores,  per  sy 
e  pelos  capitães  postos  per  elles,  darão  de  sesmarya  a  quê  lhes 
aprouuer,  as  terras  da  dita  vlha  que  se  asy  descobryr,  segundo 
lhes  bem  parecer,  pera  as  aproueytare  naquyllo  que  for  decla- 

rado nas  cartas  de  sesmarya.  / / 
E  esta  doação  e  merçê  faço  ao  dito  conde  e  a  sua  molher 

e  sobçesores,  de  mjnha  çerta  eveneya,  lyvre  vomtade,  poder 
real  e  asoluto,  e  quero  qu  sem  embargo  da  ley  mentall,  per 
falecymento  do  dito  conde,  venha  a  dita  Jlha  á  dita  dona  Joana, 
casando  cõ  elle,  como  dito  hé.  E  per  falecymento  da  dita 
dona  Joana,  ey  por  bem  que  se  cumpra,  sem  enbargo  de  quaes- 
quer  lys  e  ordenações,  glosas  (s)  e  opynyões  de  doutores  que 

(2)  Novo  pagamento  da  enzima  já  cobrada. 
(3)  No  original:  grosas.  Comentários. 
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em  contrairo  seja  ou  posã  ser  feytas,  as  quaes  aquy  ey  por  pos- 
tas, expresas  e  declaradas.  E  quero  que  nesta  parte  ná  hajam 

lugar,  sem  enbargo  da  ordenaça,  que  diz  que  quando  se  ouve- 
rem  de  derrogar  alguas  das  ordenações  ou  leys,  se  faça  expresa 
menção  da  sustançya  delias.  E  por  firmeza  de  tudo  o  que  dito 
hé,  mandey  pasar  esta  carta  de  doação  ao  dito  comde,  pela 
qual  mamdo  a  todos  meus  oficiaes  e  pesoas  a  quê  for  mostrada 
e  o  conhecymento  delia  pertencer,  que  descobrymdo  o  dito 
comde  á  sua  custa,  dentro  nos  ditos  quatro  annos  a  dita  Jlha, 
como  dito  é,  o  metaõ  em  pose  da  capitanya  delia,  de  que  lhe 

asy  faço  merçê  e  lha  leyxê"  ter  e  pesoyr  e  lograr  e  aver  a  renda delia,  e  vsar  da  jurdiçã  e  alçada,  que  lhe  per  esta  dou  a  elle 
e  á  dita  dona  Joana  e  seus  descendentes,  na  forma  e  maneyra 
acyma  declarada.  E  o  dito  comde  jurará  na  mjnha  chancellana 
aos  santos  avangelhos,  que  descobrymdo  a  dita  Jlha  e  sendo 
em  pose  delia,  vsará  do  poder  e  alçada  que  lhe  per  esta  dou, 
bem  e  verdadeymente,  guardando  a  my  meu  seruyço  e  ás  partes seu  direyto.  /  / 

Manuel  de  Moura  a  fez  é  Alcácer  do  Sall,  a  xj  dias  de 
março,  do  anno  do  nacymento  de  noso  Senhor  Jhesú  Chnsto 
de  myll  bc  xxxij. 

Esta  doaçam,  com  todalas  clausolas  e  condições  nella  con- 
theudas,  ey  por  bem  que  se  cunpra  jnteyramente,  porque  eu 
a  ey  por  feyta  e  valyosa  como  Rey  e  Senhor  destes  Reynos, 
e  como  regedor  e  gouernador  e  perpetuo  admenystrador  da 
Ordem  e  Cavallana  do  mestrado  de  noso  Senhor  Jhesú  Cristo, 
de  maneyra  que  por  qualquer  modo  que  for  mays  valyosa  o 
seya.  E  emterponho  na  dita  doacçã,  e  clausolas  e  condições 
delia  mjnha  autorydade,  porque  como  Rey  e  mestre  jútamente 
c  apartadamente  fiz  esta  dita  doação,  de  modo  que  pera  valyda- 
çaó  delia  se  posa  ajudar  danbos  os  ditos  poderes  que  pera  o 
fazer  tenho,  e  de  cada  hú  delles.  /  / 224 



Manuel  de  Moura  a  fez  em  Lisboa,  a  xiij  dias  de  Julho 

de  myll  be  xxxij.  / / 

E  porquanto  o  dito  Conde,  por  respeito  de  suas  doenças 
e  acupaçoés  outras  que  tem,  na  pode  dentro  nos  quatro  annos 
que  lhe  per  esta  doaçá  declarey  mandar  descobryr  a  dita  Jlha, 
ey  por  bem  lhe  dar  mays,  alem  dos  ditos  quatro,  dous  annos, 
que  começará  do  dito  que  se  acabaré  os  quatro  em  diante. 
E  descobryndo  elle  a  dita  Jlha  neste  tenpo,  esta  doação  e  merçê 
será  fyrme  e  valyosa,  e  averá  efeyto,  como  se  nella  conthem.  /  / 

Diogo  Lopez  a  fez  em  Évora,  a  nj  dias  de  março  de  myll 
be  xxxbj. 

ATT  —  Chancelaria  de  D.  João  III,  liv.  21,  fls.  ioi-ioi  v. 

NOTA  —  Em  carta  régia  de  13  de  Julho  de  1532,  concedia 
D.  João  III  ao  Conde  de  Penela  que  pudesse  pôr  por  capitão  e  ouvidor 
da  ilha  do  Fogo,  em  seu  nome,  a  Simão  Lopes  de  Almeida,  cavaleiro 
da  Ordem  de  Cristo,  nas  mesmas  condições  em  que  o  dito  Conde 
possuía  a  capitania  e  ouvidoria  —  ATT -Chancelaria  de  D.  João  III, 
liv.  16,  fl.  97  v. 
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CARTA  RÉGIA  AO  INFANTE  D.  LUIS 

(27-3-1532) 

SUMÁRIO  —  Faz  doação  vitalícia  a  seu  irmão,  o  Infante  D.  Luís,  das 
ilhas  de  Buao,  na  Guiné  —  Condições  em  que  lhas 
doava  —  Liberdade  comercial  —  Condições  de  guerra. 

Dom  Joham,  etc.  A  quamtos  esta  minha  carta  virem  faço 
saber  que  por  o  muj  gramde  amor  que  tenho  ao  Jfamte  Dom 
Lujs,  meu  muyto  amado  e  prezado  jrmão,  e  por  conhecer  dele 
que  é  todas  as  cousas  de  meu  cõtêtamento  e  serujço  deseja  de 
muy  jmteiramente  me  serujr  cõ  sua  pesoa  e  estado,  e  asy  bem 
como  eu  delle  espero  que  ho  faça,  por  estes  respeytos  e  pellos 
muy  grades  mereçimétos  de  sua  pesoa,  pellos  quaêes,  alem 
das  cousas  sobrre  ditas  eu  sempre  ey  muyto  de  folgar  de  lhe 
fazer  acrreçétamento  e  merçee,  e  por  njsto  lha  fazer,  por  esta 
presête  carta  lhe  faço  pura  e  jrreuogauell  doaçam  e  merçee 
pera  é  todos  os  dias  de  sua  vida,  das  jlhas  de  Bruam,  que  sam 
é  Guinee  e  caem  na  boca  do  Rio  Grade,  amtre  o  Cabo  Royxo 
e  o  Cabo  da  Verga,  que  agora  sam  pouoradas  de  negros,  cõ  hos 
nos,  portos,  amcoraçoês,  madeiras  que  nas  ditas  jlhas  há,  com 
todas  as  remdas  e  direitos,  foros  e  pertéças  que  nelas  e  qualquer 
tempo  ouver,  e  a  mim  e  á  coroa  de  meus  Reynnos  pertem- 
çeré,  e  com  toda  sua  jurdiça  de  çiuell  e  crime,  resaluamdo  soo- 
mente  pera  minha  alçada  nos  feitos  crrimes  é  que  cayba  morte 
ou  talhamemto  de  mébro,  porque  nestes  dous  casos  dará  elle 
e  seu  ouujdor  que  nas  ditas  jlhas  tever,  apelaçã  e  agrauo  pera 
mim  e  pera  as  minhas  casas  da  sopncaçã  ou  do  çiuell,  a  qual 
delas  dever  hir.  por  minhas  hordenaçõêes  e  regimetos.  E  porque 
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as  ditas  jlhas  sam  agora  pouoradas  de  negros,  me  pede  e  lhe 
outorgo,  asy  a  elles  como  a  quaéésquer  outros  pouoadores  vezi- 
nhos  e  moradores  das  ditas  jlhas  de  qualquer  naçam  e  cõdiçam 
que  sejam,  que  agora  e  ao  diamte  as  pouoaré,  e  nelas  estiveré  e 
viueré,  posa  poer  e  de  feito  ponha  quaéésquer  direitos  e  trebutos 
que  lhe  bem  pareçer,  e  diso  lhe  fazer  forall,  pera  asy  como  por 
elle  lhe  foré  postos  os  mãdar  recadar  pera  sy,  e  o  aver,  lograr  e 
pesujr  é  sua  vida,  com  tall  decrraraçã  e  emtédimêto  que  os  dízi- 

mos, quartos  e  vimtenas  e  quaéésquer  direitos  que  pera  mim  se 
arrecada  nas  outras  jlhas,  asy  da  Madeira  como  de  Guinee,  se 
recadé  nas  ditas  jlhas  de  Bruam  pera  mim,  asy  e  pella  guisa, 
forma,  modo  e  maneira  que  pera  mim  agora  se  recadã  nas  ditas 
jlhas  e  é  cada  huuã  delias,  sem  mjmgoamemto  nem  faleçiméto 
alguú.  // 

Outrro  sy  por  que  as  ditas  jlhas  sam  pouoradas  de  negros, 
como  dito  hé,  e  poderá  ser  que  elles  nam  quererá  fazer  resgate 
de  suas  cousas  por  suas  vomtades,  como  os  offiçiaéés  e  pesoas 
que  o  dito  Jfamte  meu  jrmáo  éviar  hàs  ditas  jlhas  pera  cõ 
elles  fazerem  trauto  e  resgate  pellas  mercadarjas  que  pera  jso 
éviar,  e  também  cõ  hos  capitaéés  e  feitores  que  éviar  é  seus 
naujos  prop[r]ios  ou  que  pera  jso  mãdar  fretar,  me  praz  e  lhe 
outorguo  que  na  querédo  os  negros  que  ora  viuê  e  ao  diamte 
viueré  e  estiveré  nas  ditas  jlhas  fazer  por  sua  vomtade  resgate 
com  os  sobbreditos,  que  elle  lhe[s]  posa  mamdar  fazer  guerra 
e  os  mãdar  catmar,  e  como  catiuos  os  mãdar  véder  é  meus  Reyn- 
nos  ou  fora  deles,  homde  mays  lhe  aprouver,  pagamdome  dos 
que  asy  por  guerra  se  tomaré,  os  direitos  que  se  pera  mim  recadã 
dos  espravos  que  se  resgatam,  como  dos  negros  per  trrato  e 
resgate  nas  partes  de  Guinee.  /  / 

E  se  alguús  foré  trrazidos  a  meus  Regnos,  da  vemda  delles 
se  pagará  asv  mesmo  nelles  os  direitos  que  se  pagã  dos  escrrauos 
que  das  jlhas  vem  a  elles,  asy  sysa  como  quaéésquer  outrros 
direitos  que  deles  pera  mim  cá  no  Regnno  se  recadã.  / / 
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E  porem  mamdo  aos  veadores  de  minha  fazéda,  feytor  e 
ofiçiaêes  da  minha  Casa  da  Jmdia  e  de  Guinee,  corregedores, 
juizes  e  justiças,  ofiçiaêes  e  pesoas  a  quem  esta  minha  carta 
for  mostrada  e  o  conheçimemto  dela  pertemçer,  que  ao  dito 
Jfamte  Dom  Lujs  meu  jrmáo,  e  a  seu  çerto  e  abastamte  pro- 

curador e  seu  nome  dem  pose  das  ditas  jlhas  pera  ele  as  ter, 
lograr  e  pesujr,  e  todas  as  cousas  aquy  cõthe[u]das,  asy  em  sua 
vida,  com  as  declaraçoées  sobreditas  do  que  pera  mim  se  hade 
recadar,  e  o  leyxé  vsar  da  jurdiçã  çivell  e  crime  naquella  ma- 

neira que  por  esta  lho  outorguo,  sé  nas  ditas  cousas  e  é  cada 
huuá  delas  lhe  poeré  duujda,  ébargo  né  jmpedimento  alguú, 
porque  asy  hé  minha  merçee.  /  / 

E  mãdo  por  esta  ao  meu  feitor  da  Casa  da  Jmdia  e  de 
Guinee,  que  esta  minha  carta  mamdem  treladar  nos  liuros  do 
tisouro  e  Casa  de  Guinee,  pera  é  todo  tempo  se  saber  como  fiz 
esta  doaçá  e  merçee  das  ditas  jlhas  ao  dito  Jfamte  meu  jrmao, 
na  maneira  aquj  cõtheuda.  /  / 

Dada  é  Setuvell,  a  xxbij  dias  de  março,  Pero  dAlcaçoua 
Carneiro  a  fez,  anno  de  noso  Senhor  Jehsuú  Chnsto  de  mjll 
e  b°xxxij  annos.  /  / 

E  quãto  hà  guerra  que  por  esta  carta  lhe  outorgo  que  posa 
fazer  aos  negros  das  ditas  jlhas,  como  é  çima  hé  determinado, 
será  e  se  étemderá  asy  como  eu  com  direito  e  justiça  o  poderya 
fazer  e  madar  fazer,  e  asy  se  étéda.  E  o  que  destas  remdas  e 
direitos  pertemçer  hà  hordem  do  mestrado  de  Chnstos  lhe 
dou,  como  gouernador  e  amenjstrador  que  saõ  delia.  E  posto 
que  é  çima  nesta  carta  diga  que  has  ditas  jlhas  de  Bruã  sam 
pouoadas  de  negros,  porque  se  nam  posa  ofereçer  duujda  alguuã, 
ouve  por  bem  decrrarar  que  nam  sam  pouoradas  delas  majs 
que  has  que  se  achara,  e  que  has  outrras  sã  despouoradas.  E  de 
todas,  asy  pouoradas  como  despouoradas,  que  caem  no  lemjte 
é  çima  decrrarado,  lhe  faço  doaça  e  merçee  no  modo  sobre  dito. 
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[Â  margem]:  Estas  jlhas  de  Bruâo  outorgou  ho  Senhor  Jffante 
dom  Luys  ha  elrey  noso  Senhor,  por  titolo  de  venda,  has  quaes  lhe 
vendeo  per  preço  e  contia  de  quinze  mil  cruzados,  de  quatrocentos 
reaes  [ho]  cruzado,  paguos  em  tres  anos  .ss.  no  afio  de  mil  e  quinhentos 
e  cinquoenta,  e  çinquoenta  e  hú,  cinquoenta  e  dous,  em  cadafío  çinquo 
mil  cruzados,  em  Gaspar  Tibao,  thisoreiro  da  Casa  da  Mina.  E  esta 
verba  se  pôs  aquy  per  hum  aluará  delrey  noso  Senhor,  sobscripto  per 
André  Soarez,  esprivaõ  da  fazenda  do  príncipe  noso  Senhor,  feito  em 
Lixboa  per  Antonio  de  Melo,  haos  xxj  dias  de  maio  de  j  b°  l.ta,  per 
mim  Damiam  de  Goes,  guarda  mor  da  Torre  do  Tombo.  / / 

a )  Damiam  de  Goes. 

ATT  —  Chancelaria  de  D.  João  III,  liv.  19,  fl.  8  v. 

229 



73 

CARTA  DE  D.  JOÃO  III  A  CLEMENTE  VII 

(20-5-1532) 

Sumário  —  El-Ra  comunica  ao  Papa  que  pretende  a  criação  de 
novos  Bispados,  entre  os  quais  o  de  Cabo  Verde,  para 
amelhor  azo  para  a  conuersão  dos  infiéis  daquellas  partes». 

Muito  Santo  em  Cristo,  etc.  Eu  faley  a  D.  Martinho,  meu 
muito  amado  sobrinho,  meu  Embaxador  (1),  o  que  de  minha 
parte  lhe  dirá  sobre  a  noua  criação  do  Arcebispado  do  Funchal 
e  de  algús  Bispados,  que  por  seruiço  de  Nosso  Senhor  e  me- 

lhor cura  das  almas  dos  fieis  christaos  e  melhor  azo  para  a 
conuerção  dos  infiéis,  me  parece  que  de  nouo  se  deuem  criar 
nas  Ilhas  Terceiras  e  no  Cabo  Verde  e  na  Ilha  de  S.  Tomé 

e  na  Cidade  de  Goa,  para  fiquarem  os  ditos  Bispados  sufrega- 
nhos  ao  dito  Arcebispado  do  Funchal,  deque  o  Vigairo  de 
Tomar  dantiguamente  tinha  jurdição  e  despois  se  mudou 
ao  Bispado  do  Funchal,  criado  de  nuo  em  vida  dei  Rey,  meu 
Senhor  e  Padre  (2),  que  santa  gloria  aja,  segundo  que  a  Vossa 
Santidade  de  tudo  fará  larga  informação  e  supplicação  o  dito 
meu  Embaxador,  por  meus  apontamentos  que  disso  leua.  /  / 

Supplico  e  pesso  muito  por  mercê  a  Vossa  Santidade  que 
o  queira  ouuir  e  lhe  dar  inteira  fee  e  crença,  em  tudo  o  que 
acerca  disso  de  minha  parte  lhe  disser,  e  me  conceder  a  noua 
criação  do  dito  Arcebispado  e  Bispados,  no  modo  que  lho  sup- 

(*)  D.  Martinho  de  Portugal  partiu  de  Setúbal  em  20  de  Maio 
de  1532.  Cfr.  Obr.  cit.,  pág.  83.  Cfr.  doe.  n.°  74,  nota  (1). 

(2)  O  bispado  do  Funchal  foi  criado  a  pedido  de  D.  Manuel  I,  por 
bula  do  Papa  Leão  X,  de  12  de  Junho  de  1514.  Cfr.  Bullarium  Patro- 
natus  de  Levy  Maria  Jordão,  Lisboa,  MDCCCLXVIII,  I,  pág.  100. 
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phco  e  pesso,  no  que  aja  por  serto  que  fará  muito  seruiço  a 
Nosso  Senhor  e  se  seguirá  serem  as  almas  dos  fieis  Christaõs 
muito  melhoradas  e  melhor  azo  para  a  conuersão  dos  infiéis 
daquellas  partes,  assi  gentios  como  mouros,  e  a  my  fará  muy 
singular  mercê. 

Muito  Santo  em  Christo  Padre,  etc. 

BAC  —  Ms.  44  (A),  pág.  150.  —  Relações  de  Pero  de  Alcáçova 
Carneiro  /  Conde  da.  Idanha.  Edição  de  Ernesto  de  Campos  de 
Andrada,  Lisboa,  1937,  pág.  468. 
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SÚPLICA  DA  CRIAÇÃO  DA  DIOCESE  DE  CABO  VERDE 
(20-5-1532) 

SUMÁRIO  — D.  João  III  envia  a  Roma  D.  Martinho  de  Portugal 
a  suplicar  a  criação  de  vários  Bispados,  entre  os  quais  o 
de  Santiago  de  Cabo  Verde,  na  Ribeira  Grande. 

O  que  vós,  D.  Martinho,  meu  muito  amado  sobrinho, 
que  ora  inuio  por  meu  Embaixador  ao  Santo  Padre  (1),  de 
minha  parte  direis  a  Sua  Santidade  sobre  a  noua  criação  do 
Arcebispado  do  Funchal  e  dos  Obispados  das  ilhas  Terceiras 
e  da  Ilha  de  S.  Tiago  do  Cabo  Verde  e  da  cidade  de  S.  Jorge 
da  Mina  nas  partes  de  Guiné,  e  da  Cidade  de  Goa,  na  índia, 

é  o  seguinte:  / /  ('") 

Direis  a  Sua  Santidade  que  desde  o  tempo  do  Infante  D. 
Henrique,  que  primeiro  comesou  a  fazer  o  descobrimento  do 
mar  Occeano  e  que  em  seu  tempo  fes  nisso  grande  fructo  e 
tanto  que  foi  comeso  do  que  todo  agora  hé  feito,  que  hé  [a] o 
mundo  tanto  notório,  logo  pelos  Santos  Padres  foi  concedida 
a  jurisdição  espiritual  e  temporal  de  todo  o  descuberto  e  por 
descubnr,  ao  Vtgairo  de  Tomar,  por  ele  ser  Mestre  da  Ordem 
do  Mestrado  de  Nosso  Senhor  Jesus  Chnsto  e  por  sua  deuação 

(1)  Se  bem  que  o  documento  afirme  que  D.  Martinho  de  Por- 
tugal saiu  de  Setúbal  para  Roma  a  20  de  Maio  de  1532,  o  próprio 

embaixador,  em  carta  de  17  de  Novembro  do  mesmo  ano,  diz  ter 
largado  de  Lisboa,  fazia  no  dia  em  que  escrevia  cinco  meses,  portanto 
em  17  de  Junho.  Todavia  o  despacho  régio  devia  estar  já  lavrado  em 
20  de  Maio. 

(2)  Transcrevemos  aqui  apenas  o  que  respeita  à  diocese  de  San- 
tiago de  Cabo  Verde. 
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assim  o  supricar,  o  que  deixou  atee  que  el-Rei,  meu  Senhor  e 
Padre,  que  santa  gloria  aja,  vendo  o  grande  descubnmento 
que  era  feito,  supncou  oa  Santo  Padre  Leão  [X],  de  gloriosa 
memoria,  que  criasse  de  nouo  Bispo  da  Cidade  do  Funchal,  na 
Iiha  da  Madeira,  por  ser  hua  Cidade  muyto  nobre  e  pouoada 
de  muitos  fidalgos  e  caualeiros  e  de  muitos  mercadores,  pela 
grandeza  de  seus  tratos,  e  que  assi  se  fez,  e  foi  Bispo  do  dito 
Bispado  o  Doutor  Diogo  Pinheiro,  homem  fidalgo  e  de  gran- 

des letras  e  de  todas  boas  qualidades,  que  ao  tal  tempo  era 
Vigairo  de  Tomar,  ficando  para  sempre  anexada  ao  dito 
Bispo  ( sic )  a  jurdição  spiritual  da  dita  Vigairaria,  como  tendes 
bem  sabido,  e  porque  escuzo  de  vos  fazer  mais  larga  informa- 

ção, a  qual  cumpndamente  dareis  a  Sua  Santidade,  o  qual 
Bispado  vagou  por  falecimento  do  dito  Bispo,  como  ainda 
até  agora  está  vago  (3). 

E  que  na  Ilha  de  S.  Tiago  no  Cabo  Verde,  na  Igreja  da 
dita  Ilha  da  uocaçâo  de  [...  (4)  ...],  na  pouoaçáo  dela,  na 

(3)  A  razão  aduzida  para  a  criação  do  Bispado  de  Santiago 
é  idêntica  à  que  foi  dada  para  os  Bispados  de  Angra,  S.  Tomé  e  Goa: 
o  incremento  da  propagação  da  fé.  O  embaixador  levava  ainda 
por  missão  dizer  ao  Papa  o  seguinte:  «Item  lhe  direis  que  a  principal 
conza  por  que  el-Rei,  meu  Senhor  e  Padre,  que  santa  gloria  aja,  tanto 
trabalhou  no  descubrimento  da  índia  e  de  todas  aquellas  partes  do 
Oriente,  em  que  tão  grandíssimas  despezas  fez  e  tantos  seus  vassalos 
e  naturaes  são  mortos,  fidalgos  e  caualeiros  e  seus  criados  doutras  mui- 

tas sortes,  foi  por  que  fizesse  nas  gentes  daquelas  partes  a  conuerção 
que  elle  desejaua,  fosem  trazidas  á  nossa  Sancta  Fee  Catholica  e  nella 
se  fizese  taõ  grande  acreçentamento,  como,  louuores  a  Nosso  Senhor, 
hé  feito...».  Ibidem,  pág.  99. 

(4)  Espaço  em  branco  no  original.  Deve  refenr-se  à  igreja  paro- 
quial da  Ribeira  Grande,  efectivamente  elevada  a  catedral  em  31  de 

Janeiro  de  1533,  sem  designação  do  orago. 

233 



parte  da  Ribeira  Grande,  se  fasa  Cathredal  e  dignidade  Epis- 
copal pela  mesma  maneira  das  Ilhas  Terceiras,  a  qual  seja  dada 

por  Diosesi  da  dita  Ilha;  e  as  outras  Ilhas  a  ella  adjesentes, 
scilicet,  a  Ilha  de  Santo  Antão  e  a  de  S.  Vicente  e  de  Santa 
Luzia  e  a  de  S.  Nicolao  e  a  de  Mayo  e  a  de  Fogo  e  a  da  Boa 
Vista  e  a  do  Sal  e  a  Braua,  de  que  a  mayor  parte  delias  são 
pouoadas  e  té  Igrejas;  e  da  terra  firme  de  Guiné,  do  rio  [. . .  (5) 
...]  em  que  acaba  a  Diosesi  do  Funchal,  até  ao  rio  de  [...  (8) 
...],  que  serão  320  legoas;  e  valerão  os  direitos  do  Bispo,  de 
penas  e  chancelarias,  63  cruzados,  porque  toda  a  outra  mais 
renda  hé  da  Ordem  do  Mestrado  de  Chnsto;  porque  o  Bispo 
tem  pouca  renda  e  conuem  de  ser  ajudado  para  melhor  se  poder 
sustentar,  suppprico  e  peço  a  Sua  Santidade  que  anexe  em 
perpetuo  á  dita  dignidade  e  Meza  Episcopal,  o  mosteiro  de 
S.  João  das  Águias,  que  hé  da  Ordem  de  Cister,  da  Diosesi  do 
Bispado  de  Lamego,  o  qual  agora  tem  o  Doutor  Braz  Netto 
en  comenda,  que  o  cederá  e  renunciará,  para  em  favor  da  dita 
anexação  esta[r]  em  a  taixa,  ficando  gouernando  o  conuento  do 
dito  mosteiro  em  todos  os  outros  carregos  delle;  e  se  pela  ven- 

tura o  Santo  Padre  tiuer  pejo  na  anexação  do  dito  moesteiro 
a  este  Bispado,  que  não  deue  ter,  por  ser  para  couza  de  tanto 
seruiço  de  Nosso  Senhor,  me  praz  de  lhe  dar  outro  dote  de 
outros  duzentos  cruzados  de  renda  cada  ano,  no  modo  que 
atrás  o  faço  no  Bispado  das  Ilhas  Terceiras. 

BAC  —  Ms.  44  (A),  págs.  124-125  e  128.  —  Relações  de  Pero 
de  Alcáçova  Carneiro  /  Conde  da  Idanha.  Edição  de  Ernesto  de  Cam- 

pos de  Andrada,  Lisboa,  1937,  págs.  103-104  e  106. 

(5)  Espaço  em  branco  no  original.  A  parte  da  terra  firme  encor- 
porada  na  nova  diocese  começava  na  margem  esquerda,  ou  margem 
sul  do  rio  Gâmbia,  segundo  a  Bula  de  fundação. 

(6)  Espaço  em  branco  no  original.  O  extremo  sul  do  novo  Bis- 
pado findaria  na  margem  direita,  ou  margem  ocidental  do  rio  de Santo  André. 

2J4 



75 

APRESENTAÇÃO  DO  BISPO  DE  CABO  VERDE 

(20-5-1532) 

SUMÁRIO  —  D.  foão  III  pede  a  criação  da  província  eclesiástica  do 
Funchal  e  a  confirmação  do  doutor  Brás  Neto  em  Bispo 
da  nova  diocese  de  Cabo  Verde. 

Direis  a  Sua  Santidade  que  lhe  suplico  e  peço  por  mercê 
que  conceda  e  outorgue  que  o  Arcebispo  do  Funchal  fique  e 
seja  (')  metropolitano  de  todos  estes  Bispados  atrás  nomea- 

dos (2)  e  sejaõ  seus  sufreganhos,  como  o  são  os  outros  Bispos 
do  Reino  a  seus  metropolitanos. 

E  para  o  Bispo  ( sic )  de  S.  Tiago  aprezento  a  Sua  Santi- 
dade o  Doutor  Braz  Netto,  do  meu  Conselho  e  meu  Dezem- 

bargador  do  Paço  e  agora  meu  Embaxador  em  sua  Corte,  no 
qual  há  todas  as  qualidades  que  deue  ter  quem  há  de  ser  pro- 
uido  de  Prelaçia  e  que  se  Sua  Santidade,  o  tempo  que  esteue 
em  sua  Corte  tomaria  alguá  experiência,  assi  de  suas  letras  como 
de  sua  pessoa  e  bondade,  que  me  moueo  a  folgar  de  lhe  fazer 
esta  mercê  alem  das  boas  qualidades  que  elle  tem,  ter  elle 
muito  bem  seriado  a  el-Rei,  meu  Senhor  e  Padre,  que  Deus 
té,  e  me  tem  dado  assi  toda  a  boa  conta,  que  por  isso  sup- 
plico  e  peço  muito  por  mercê  a  Sua  Santidade  que  o  queira 
prouer  do  dito  Bispado  no  modo  sobredito. 

(J)  No  Ms.:  aja. 
(2)  Referência  aos  Bispados  de  Angra  do  Heroísmo  (Açores), 

S.  Tomé  e  Goa.  Cfr.  doe.  de  31  de  Janeiro  de  1533,  n.°  79. 
(3)  Cfr.  carta  dc  Clemente  VII  a  D.  João  III,  de  16  de  Novem- 

bro de  1532,  n  °  78. 
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BAC  —  Ms.  44  (A),  págs.  131-132  e  133.  —  Relações  de  Pedro 
de  Alcáçova  Carneiro  /  Conde  da  Idanha.  Edição  de  Ernesto  de  Cam- 

pos de  Andrada,  Lisboa,  1937,  pág.  108  e  1 10. 

NOTA  —  Refere-se  ao  problema  do  bispado  de  Cabo  Verde  o 
documento  seguinte,  que  não  está  datado,  endereçado  a  D.  Martinho 
de  Portugal: 

Comendador  moor,  Sobrinho,  Amigo.  Os  dias  pasados  vos  escrevy 
que  fizeseys  expedyr  as  letras  do  bispado  de  Sanctiaguo  no  Cabo 
Verde.  E  ora  me  disse  o  bispo  que  aymda  nam  eram  expedidas,  pelo 
que  vos  écomendo  muyto  que  as  façais  loguo  expedyr  e  as  emvieys 
pelo  primeiro  correo,  que  despachardes.  E  o  dinheiro  pera  elas  toma- 
reys  a  cambio  pelo  milhor  preço  que  poderdes,  sobre  o  dicto  bispo, 
pera  o  ele  quá  mandar  pagar  a  quem  escreverdes. 

ATT  —  CSV,  vol.  8,  fl.  82. 
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FEITOR  DA  ILHA  DO  FOGO 

(22-5-1532) 

SUMÁRIO  —  El-Rei  nomeia  Jorge  Correia  sen  feitor  dos  algodões 
e  outras  mercadorias  a  feitorizar,  na  Ilha  do  Fogo. 

t 

Eu  ellRey  faço  saber  a  vós,  feitor  e  ofiçiaes  das  casas  da 
Jndia  e  Mina  e  a  Afonso  de  Torres,  feytor  dos  tratos  de  Guiné 
e  Jlha  de  Samtomee,  que  por  comfiar  de  Jorge  Correa, 
caualeiro  de  minha  casa,  que  nesto  me  seruirá  bem,  fielmente 
e  como  a  meu  seruiço  cumpre,  prollo  asy  ter  feito  em  outras 
cousas  de  meu  seruiço,  ey  por  bem  e  me  praaz  de  o  emcarre- 
gar  de  feitor  do  trato  dos  algodoêes  na  ylha  do  Fogo  e  de 
todalas  outras  cousas  que  se  por  mj[m]  hy  ouuerem  de  feitori- 

zar, por  tempo  de  tres  annos  e  cõ  trimta  mill  reaes  dordenado 
cadanno,  asy  e  pella  maneira  que  ho  elle  deue  ser  e  o  atte 
quy  foy  Duarte  Fernandez,  morador  em  Lixboa,  que  o  dito 
cargo  seruia,  pello  vós  niso  emcarregardes  atee  eu  mandar 
prouer./  / 

Noteficouollo  asy  e  vos  mando  que  deixeis  jr  seruir  o 
dito  cargo  de  feytor  ao  dito  Jorge  Correa  os  ditos  tres  annos, 
se  em  todos  elles  o  dito  trato  se  tratar  e  feytorizar  por  mj  [m]  e 
aver  os  ditos  trimta  mill  reaes  dordenado  por  anno  e  todollos 
mais  proees  e  percalços  que  lhe  direitamente  pertençerem  e 
lhe  deis  o  regimento  por  homde  há  de  seruir  e  do  que  ouuer 
de  fazer,  porque  eu  o  ey  asy  por  bem  e  meu  seruiço.  E  dito 

237 



Jorge  Correa  jurará  na  minha  chamcellaria  que  bem  e  ver- 
dadeiramente syrua.// 

Pero  Amrriquez  o  fez  em  Setuuall,  aos  vimte  e  dous  dias 
do  mes  de  maio  de  jb°  trinta  e  dous.  Fernam  dAluarez  o  fez escreuer. 

a)  Rey 

a )  ho  Cõde 
ATT  -CC,  I-57-27. 

238 



77 

REGIMENTO  DE  JORGE  CORREIA 

(21-10-1532) 

SUMÁRIO  —  Os  feitores  da  Casa  da  Mina  dão  regimento  ao  feitor 
dos  algodões  da  ilha  do  Fogo  —  Teria  casa  para  guar- 

dar o  algodão  e  os  mantimentos  e  para  curar  os  escravos. 

Jtem.  Pnmeiramemte  lures  á  dita  Jlha  do  Foguo,  com 
ajuda  de  noso  Senhor  e  darês  as  cartas  que  escrevemos  a 
Duarte  Fernandez,  que  nella  esteve  ategora  por  feytor  dos 
allguodoés,  a  quê  escreuemos  (')  em  como  elRey  noso  Senhor 
há  por  seu  seruiço  que  uós  seruais  o  dito  carreguo  de  feytor, 
segumdo  forma  do  alluará  que  leuais  de  sua  allteza,  que  nesta 
Casa  fica  regystado  o  qual  lhe  apresentares. 

Jtem.  Como  lhe  asy  apresemtardes  as  ditas  cartas  e  pro- 
vysaõ,  lhe  requereres  que  loguo  vos  emtregue  todollos  allguo- 

doés e  escrauos,  mantimétos,  dinheyro  que  em  seu  poder  teuer 
e  asy  as  diuidas  que  se  deuerem,  pera  vós  as  arrecadardes  e 
reçeberdes.  E  [a]  tudo  o  que  vos  asy  emtreguar  será  presemte  o 
escryuã  da  feytorja,  o  qual  esprivaõ  vos  carreguará  tudo  em 
recepta  no  lyuro  que  pera  jso  levais  desta  Casa.  E  de  tudo  o 
que  vos  asy  emtreguar  lhe  pasarês  conhecimento  em  forma, 
feyto  pello  dito  escryuaõ,  com  declaração  de  quãto  reçeberdes. 

Jtem.  das  diuydas  que  vos  der  que  lhe  devem,  saberes  se 
sam  pesoas  abonadas  que  as  posaõ  paguar,  e  semdo  dyuidas 
que  ho  mesmo  feytor  fysese  que  naõ  semdo  lyquidas,  né  em 
tais  pesoas  que  as  posam  arrecadar,  as  naõ  reçeberês  e  carre- 
guarse  haõ  sobre  elle. 

(!)  Documento  desconhecido. 
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Jtem.  porquáto  se  acomteçer  allguãs  vezes  que  os  feytores 
que  seruem  semelhamtes  carregos  ficarão  devemdo  muytas 
cousas  e  ao  tempo  que  saem  delias  naõ  as  emtreguaõ  por 
che[i]o  e  as  retém  em  sy,  porque  fazem  fundaméto  que  vyraõ 
ao  Reyno  dar  sua  comta,  no  qual  tempo  pasam  dous  e  tres 
anos  e  mais,  e  todo  este  tempo  lhe[s]  ficam  na  mão  a  fazemda 
delRey  noso  Senhor  e  se  aproveyta[m]  delia.  Pello  que  ordena- 

mos que  os  oficiais  da  feytona  da  Jlha  do  Cabo  Verde  façaõ  loguo 
reçemcear  a  comta  do  dito  Duarte  Fernandez  no  cabo  de  seu 
lyuro,  e  todo  o  que  acharem  que  fica  devemdo  o  costramgaõ 
a  vollo  emtreguar  e  ser  carreguado  em  recepta,  em  maneyra 
que  o  dito  Duarte  Fernandez  não  fique  devemdo  cousa  algua.  E 
teres  cuydado  de  requerer  que  se  faça  o  dito  reçemçeaméto, 
pera  vos  tudo  ser  emtregue,  avisamdo  aos  ditos  oficiais  do 
Cabo  Verde  e  asy  a  esta  Casa,  de  tudo  o  que  compryr  a 
seruiço  do  dito  senhor  e  bem  de  sua  fazemda. 

Jtem.  tamto  que  teuerdes  reçebido  a  dita  fazemda  e  esti- 
uerdes  em  pose  da  dita  feytoria,  emtemderês  em  comprar  os 
mais  allguodoís  que  poderdes  e  pellos  mylhores  preços  que 
se  acharem;  as  quais  compras  aveys  de  fazer  com  o  dinheyro, 
espravos,  mamtimemtos  &  cousas  que  vos  emtreguar  o  dito 
Duarte  Fernandez  e  com  o  que  vos  emviarem  os  oficiais  da 
Ilha  de  Samtiaguo. 

Jtem.  ajumtarês  os  mais  algguodoís  que  poderdes  em  cada 
anno,  atee  mill  &  quynhemtos  quymtaes,  pera  o  terdes  prestes 
e  dardes  aos  navios  que  ouuerem  dhir  á  Guinee,  e  asy  os  que 
desta  Casa  armarmos,  que  levarem  nosa  prouisaõ,  pera  lho 
emtreguardes,  como  aos  que  forem  ordenados  pera  ysso,  da 
feytoria  da  Ilha  de  Samtiaguo,  &  nisto,  por  ser  o  prym- 
cipal  desta  feytoria,  poerês  todo  bom  recado  e  delligemçia 
como  de  vós  se  confia,  em  maneyra  que  quamdo  forem  os 
navios  na  façaõ  detemça  agoardamdo  pello  dito  allguodaõ. 

Jtem.  teres  especiall  cuidado  de  avisar  ao  feytor  e  ofiçiaes 
da  feytoria  da  Ilha  de  Samtiaguo,  do  preço  e  vallya  que  tem 
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os  allguodoís  e  pera  vos  proverem  de  peças,  dinheyro  e  mam- 
timentos  pera  a  compra  delles  cada  anno,  asy  como  por  nosas 
cartas  lho  temos  avisado  que  ho  façaõ. 

Jtem.  os  espravos  [e]  mamtimentos  que  vos  asy  emviarem 
vemderês  pellos  milhores  preços  que  poderdes  a  dinheyro  ou 
a  troco  dos  ditos  allguodoís,  como  vyrdes  que  hé  mais  serujço 
do  dito  senhor  &  bem  de  sua  fazemda. 

Jtem.  tirares  loguo  hum  rol  das  diuidas  que  forem  dmidas 
ao  dito  senhor,  asy  das  do  tempo  que  foy  feytor  o  dito  Duarte 
Fernandez,  como  de  quaisquer  outras  atras,  e  com  muyta 
delligemçia  emtemderês  na  arrecadação  delias,  de  maneyra 
que  se  arrecadem  milhor  do  que  até  q[u]y  se  arrecadará,  porque 
somos  éformados  que  por  se  nã  poer  na  arrecadação  das  ditas 
diuidas  o  recado  e  delligemçia  que  compre,  estam  muytas  por 
arrecadar.  E  tudo  o  que  asy  arrecadardes  dares  avyso  ao  dito 
fevtor  &  oficiaés  da  dita  ylha  &  asy  desta  Casa. 

Jtem.  teres  bom  recado  na  guoarda  dos  allgodoís  e  os 
teres  em  casas  fechadas  homde  vollos  na  posam  furtar  e  pera 
recolhiméto  &  guoarda  delles,  e  asy  pera  a  cura  dos  escrauos 
que  ouuerdes  de  ter  e  pera  as  outras  cousas  a  voso  carrego 
perteçemtes,  terês  huú  orne  que  seja  fiel  e  de  bom  recado,  pera 
vos  ajudar  a  tudo  e  lhe  darês  hà  custa  da  dita  feytoria  atee 
oytoçemtos  reaes  por  més  &  mais  naõ. 

Jtem.  semdo  vos  necesano  da  dita  Jlha  allguus  caldeyroís 
pera  os  escrauos,  machados  e  qualquer  outra  cousa  pera  seruiço 
da  dita  feytoria  e  cortar  da  lenha  &  asy  canhamaço  pera 
sacas  do  dito  allguodão,  requereres  aos  ofiçiais  da  dita  feytoria 
que  vos  provejaõ  do  neçesaryo,  e  asy  nollo  avyssarês  per  [a]  vos 
prover  do  que  comprir. 

Jtem.  se  vos  for  necesano  fauor  e  ajuda  do  corregedor  ou 
comtador,  para  arrecadação  das  ditas  dyuydas  e  de  qualquer 
outra  cousa  das  que  tocarem  a  voso  carreguo,  lhes  requereres 
o  que  comprir  por  seruiço  do  dito  senhor  &  bem  de  sua 
fazemda  do  dito  senhor  reçeber  pello  asy  não  cumpryr[em] . 

24/ 16 



quamdo  lhe  por  vós  for  requerido,  &  fazemdo  ho  comtrayro 
protestares  comtra  elles  todallas  perdas  [e]  danos  que  a 
fazemda  do  dito  senhor  reçeber  pello  asy  não  cumpryr[em]. 

Jtem.  tocares  na  Jlha  de  Samtiaguo  e  apresemtarês  ao 
feytor  &  ofiçiais  da  feytoria  este  Regiméto  e  a  prouysaõ  que 
levais  pera  que  saibaõ  o  que  vos  hé  ordenado  que  façais  e 
também  pera  vos  elles  darem  qualquer  aviso  que  compryr  por 
seruiço  do  dito  senhor  &  bem  de  sua  fazemda,  que  ho  com- 
pryrês  como  por  elles  vos  for  ordenado.  E  este  Regyméto 
ficará  regystado  no  liuro  da  dita  feytoria 

Jtem.  se  comprir  de  quá  allguás  provisoís  de  sua  alteza 
ou  regyméto  pera  qualquer  outra  cousa  que  comprir  a  ser- 
uiço  do  dito  senhor  &  bem  de  voso  carreguo  nollo  avysareis, 
pera  vos  em  tudo  prouermos  como  compryr. 

Jtem.  Porque  muytas  vezes  se  acomteçe  virem  allguás 
armaçoís  de  Guinee,  asy  das  que  desta  Casa  saÕ  armadas, 
como  das  que  se  armão  na  feytoria  da  Ilha  de  Samtiaguo,  as 
quais  com  neçesydade  vão  ter  a  esa  Ilha  do  Foguo  por  sone- 
guar  &  baldear  peças  descrauos  e  çera  e  marffim  e  pasajeyros 
e  outras  cousas.  E  yso  mesmo  os  moradores  da  dita  Ilha  de 
Samtiaguo  vem  hy  ter  muytas  vezes,  dizemdo  que  hé  per  caso 
fortoyto,  nam  o  semdo  nem  temdo  causa  pera  yso,  somemte 
por  sonegar  os  direytos  de  quarto  e  vymtena,  que  são  obri- 
guados  paguar  das  armaçoís  que  fazem.  Pello  qual  teres  nyso 
gramde  vigya  quamdo  a  esa  Ilha  for  ter  allguú  navio  dos 
sobreditos,  pera  não  botar  né  baldear  peças  nem  outra  cousa 
allgua,  somemte  que  cumpram  os  seus  regimétos  em  todo 
&  per  todo,  como  nelles  for  decrarado,  os  quais  requereres  que 
vos  sejaõ  mostrados,  pera  saberdes  o  que  devem  fazer,  e  farês 
nysso  as  mais  delligemçias  que  compryr  fazer,  por  seruiço  do 
dito  senhor  e  bem  de  sua  fazemda,  avyssamdo  aos  ditos  ofi- 

çiais da  feytoria  do  Cabo  Verde  e  asy  a  esta  Casa,  do  que  se 
e  tudo  pasar,  pera  se  os  direitos  e  fazemda  do  dito  senhor 
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arrecadar  e  se  nao  sonegar  nhua  cousa.  E  compryo  asy./  / 
Feyto  em  Lixboa,  oje  xxj  doutubro  de  bc  xxxij./  / 

aa )  Afonso  de  Torres  /  O  Feitor  /  Pero  Diaz  / 
Amrnque  Homem  /  Belchior  Carualho. 

E  porque  temos  emformaçã  que  na  Ilha  de  Samtiaguo 
morrem  de  peste  e  pello  empediméto  que  hy  pode  aver  nas 
peças  que  emtrarem  nella,  avysarês  ao  fevtor  e  oficiais  da 
dita  feytona,  que  dos  escrauos  e  mãtimemtos  que  lhes  vie- 
r[em]  de  Guinee  nos  navios  que  armarem,  amtes  de  vvr[em] 
descarreguar  á  dita  Ilha  de  Samtiaguo,  vam  ter  á  dita  Ilha  do 
Foguo  prymeiro,  pera  vos  nella  emtreguar  os  espravos  [e]  maty- 
memtos  que  lhes  pareçer  neçesaryos  pera  a  compra  dos  ditos 
allguodoís,  por  nam  terem  ympidiméto  em  sua  emtrada.  /  / 

Feyto  é  Lixboa,  oje  xxj  doutubro  de  532.// 

aa )  Belchior  Carualho  /  Amrnque  Home  / 
Afonso  de  Torres  /  O  Fevtor. 

Este  regiméto  foi  apresentado  na  feitoria  desta  Ilha  de 
Sátiago,  na  vila  da  Ribeira  Grade,  per  Jorge  Cor[r]ea,  ao 
feitor  André  Fernandez  e  foj  registado  no  liuro  dos  Registos, 
per  mj[m]  Aluaro  Roíz,  espnváo  desta  feitoria,  a  xxij  djas  de 
Janeiro  de  bcxxxnj.  E  yso  mesmo  foi  registado  o  aluará  do  dito 
senhor,  de  seu  cargo,  no  dito  dia. 

ATT  —  CC,  I-49-3. 
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BREVE  DE  CLEMENTE  VII  A  D.  JOÃO  III 
(16-11-1532) 

SUMÁRIO  —  O  Papa  recomenda  vivamente  o  Dr.  Brás  Neto,  embai- 
xador de  Portugal  em  Roma,  a  el-Rei  D.  João  III. 

Clemens  Papa  VII« 

Canssime  in  Christo  fili  noster.  Salutem  et  apostolicam 
benedictionem./  / 

Redit  ad  Serenitatem  Tuam  Dilectus  filius  Blasius  Nieto, 
orator  tuus,  toto  hoc  tempore  quo  apud  nos  fuit,  ita  in  tuis 
negocijs  fideliter  apte  prudenterque  versatus  vt  cum  fide  erga 
Te,  obseruantiam  erga  nos  coniungens  et  laudem  et  beniuo- 
lentiam  a  nobis  no  vulgarem  promeruit.  Quamobrem  Sere- 
nitatis  tue  in  hoc  homine  dilecto  non  modo  probauimus 
íudicium,  sed  gratias  etiam  ei  agimus.  /  / 

Cum  enim  Serenitati  Tuae  arcta  beniuolentia  connexi 

semper  esse  cupiamus,  illos  mérito  amamus  plurimum,  quo- 
rum opera  cum  in  tuis  negocijs  fidelis  est  fructuosa,  tum  in 

nostro  erga  tuam  Serenitatem  amore,  eiusque  erga  nos  filiali 
affectu  conseruando  et  augendo,  sicut  ipsius  Blasij  studiosa 
ac  dihgens  fuit./ / 

Jtaque  pnmum  fidei  probitati  et  dihgentie  eisdem  Blasij 
in  tuis  rebus  praestitae,  testimonium  pro  veritate  perhibemus, 
ac  deinde  pro  nostro  officio  virtuti  debito,  eum  Tue  Serenitati 
ex  animo  commendamus.  Dignus  est  enim  tuo  peculiari 
amore,  qui  honori,  commodo  et  dignitati  tue  sedulo  ac  strenue 
in  hac  legatione  inseruiuit.  Nos  certa  quicquid  Tua  Maiestas 
amori  erga  hunc  suo  nostrae  huius  commendationis  causa  adie- 244 



cerit,  summus  ab  ea  tanquam  ín  hominem  nostrum  nobis  gra- 
tum  et  acceptum  collatum  valde  gratum  habituri.  / / 

Datum  Rome,  apud  Sanctum  Petrum,  sub  annulo  pisca- 
toris,  die  XVI  Nouembris  M.D.XXXIJ.  Pontificatus  nostri 
Anno  Nono. 

Blosius. 
i 

ENDEREÇO:  Charissimo  in  Christo  filio  nostro  Johanni  Portu- 
gallia:  &  Algarbiorum  Regi  Jllustri. 

ATT — Bulas,  20-11. — Corpo  Diplomático  Portnguez,  Lisboa, 
1865,  II,  p.  411-412,  com  alguns  erros  de  transcrição. 
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ERECÇÃO  DO  FUNCHAL  EM  METRÓPOLE 

(3I-I"I533) 

SUMÁRIO  — ■  Elevação  da  sé  catedral  do  Funchal  a  metropolita  —  Teria 
como  igrejas  sufragâneas  as  dioceses  de  S.  Tiago  de 
Cabo  Verde,  S.  Tomé,  Goa  e  S.  Miguel  (Açores). 

Reuerendissime  et  jllustrissime  Domine,  domine  mihi 
colendissime.  /  / 

Hodie  Sanctissimus  ín  Chnsto  Pater  et  dominus  noster, 
dominus  Clemens,  diuina  Prouidentia  Papa  VII,  in  suo 
consistório  secreto,  ut  mons  est,  ad  relationem  meam:  cum 
Sanctitas  sua  in  terns  et  insulis  olim  per  clare  memorie  Reges 
Portugallie  et  Algarbiorum,  tunc  in  humanis  agentes,  e  mani- 
bus  mfidelium  ereptis,  ac  de  nouo  inhabitatis  et  eorum  tem- 
porali  domínio  subiectis,  Sancti  Iacobi  et  Sancti  Thome  ac 
de  Goa,  necnon  Sancti  Michaelis,  ecclesias  cathedrales  ac 
ciuitates  et  dioceses  pro  quatuor  episcopis,  qui  fidelibus 
partium  íllarum  praeesent,  de  reuerendissimorum  dominorum 
meorum,  Sancte  Romane  Ecclesie  cardinalium  consilio,  apos- 

tólica auctontate  erexisset  et  instituisset,  et  in  eisdem  insulis 
aut  partibus  ílhc  vicinis,  aliqua  sedes  metropolitica,  ad  quam 
ipsi  Chnsti  fideles,  cum  metropolitana  officio,  opus  foret, 
recurrere  possent,  non  existeret,  ut  ecclesie  ipse  sic  de  nouo 
erecte  perfectius  dingentur,  et  ndem  episcopi  eo  res  ecclesias- 
ticas  cum  majori  maturitate  tractarent,  ad  diuini  nominis 
laudem  et  gloriam,  et  Chnstifidelium  animarum  salutem, 
sereníssimo  Príncipe  Johanne,  Portugallie  et  Algarbiorum 
Rege  jllustre  humiliter  supplicante,  ecclesiam  Funchalensem, 
olim  per  felicis  recordationis  Leonem  Papam  X  in  cathedra- 
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lem,  dieta  autoritate  erectam  (1),  quae  de  lure  patronatus 
ipsius  Johannis  Régis  existit,  tunc  per  obitum  bone  memorie 
Didaci,  episcopi  Funchalensis,  extram  Romanam  Curiam 
defuncti,  Pastoris  solatio  destitutam,  de  simili  consiho  et 
apostolice  potestatis  plenitudine  ,  ín  metropolitanam,  cum 
archtepiscopale  dignitate,  mnsdictione  et  supenontate,  ac  cru- 

as delatione  et  alns  metropohticis  insignijs,  dieta  auctontate 
erexit  et  instituit,  ac  ílli  ciuitates  et  dioeceses  praedictas  pro 
prouincia,  et  ípsarum  Sancti  Iacobi  et  Sancti  Thome  ac  ae 
Goa,  necnon  Sancti  Michaehs  ecclesiarum  capitulo,  ac  clerum 
et  populum  ciuitatum  et  dioecesium  earundem  pro  suis  pro- 
uísionibus,  clero  et  populo;  ita  quod  ípsi,  quoad  omnia  metro- 
politica  et  archiepiscopalia  lura,  necnon  supenontatem  et 
íunsdictionem  pro  tempore  existenti  archiepiscopo  Funcha- 
lensi  subiecti  existerent,  et  tamquam  membra  capiti  obse- 
quentes  ílli  obedire,  et  de  eisdem  archiepiscopahbus  iunbus 
respondere  tenerentur,  concessit  et  assignauit;  necnon  archie- 

piscopo Funchalensi  pro  tempore  existenti,  ut  in  dieta  sibi 
data  prouintia  omnia  et  singula  quae  ílli  archiepiscopi  in 
eorum  prouintijs  facere  et  exercere  consueuerunt,  facere  et 
exercere,  ílleque  et  dieta  ecclesia  Funchalensis  omnibus  et  sin- 
gulis  pnuilegijs,  ímmunitatibus,  exemptionibus,  fauonbus,  gra- 
tns,  concessionibus  et  indultis,  quibus  ahi  archiepiscopi  et 
ecclesiae  archiepiscopales  de  íure  vel  consuetudine,  ac  alias 
quomodohbet  utuntur,  potiuntur  et  gaudent,  ac  uti,  potiri  et 
gaudere  poterunt  quomodohbet  in  futurum,  uti,  potiri  et 
gaudere  libere  et  licite  ualerent  indulsit.  /  / 

Non  obstantibus  constitutionibus  et  ordinationibus  apos- 
tohcis,  cetensque  contrans  quibuscumque.  /  / 

C)  Criada  pela  bula  Pro  excellenti,  de  12  de  Junho  de  1514. 
Cfr.  Bullarium  Patronatus,  Lisboa,  MDCCCLXVIII,  I,  p.   100- 101. 
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In  quorum  fidem,  presentem  cedulam  fieri  et  nostri  parui 
sigilli  íussimus  et  fecimus  impressione  muniri  fecimus  (sic), 
eamque  manu  própria  subscripsimus./  / 

Datum  Bononie  ín  aedibus  nostrae  solitae  residentie,  anno 
a  Natituitate  Domini  millesimo  quingentesimo  trigésimo 
tertio,  die  uero  ultima  mensis  Ianuarij,  Pontificatus  prelibati 
Domini  nostri  Pape,  anno  decimo. 

A.,  Cardinalis  Sanctorum  quatuor. 

ATT  —  Bulas,  13-30. 

NOTA—  Pela  bula  Romani  Pontificis  de  Paulo  III,  dada  em  8 
de  Julho  de  1539,  é  confirmada  a  dignidade  primacial  da  Sé  do  Fun- 

chal, ficando-lhe  sujeitas  as  dioceses  de  Angra  do  Heroísmo  na  ilha 
de  S.  Miguel  (Açores),  S.  Tiago  de  Cabo  Verde,  S.  Tomé  e  Goa. 
— •  Cfr.  Bnllarium  Patronatus,  I,  p.  170  e  sgs. 
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ERECÇÃO  DA  DIOCESE  DE  CABO  VERDE 

(31-1-1533) 

SUMÁRIO  —  Clemente  VII  separa  determinados  territórios  da  diocese 
do  Funchal  ( Madeira )  e  cria  com  eles  a  nova  diocese 
de  S.  Tiago  de  Cabo  Verde,  com  limites  determinados. 

Clemens  Episcopus,  seruus  seruorum  Dei.  Ad  perpetuam 
rei  memoriam./ / 

Pro  excelenti  preeminentia  Sedis  Apostolice,  in  qua  post 
beatiim  Petrum  Apostolorum  Principem,  impanbus  Iicet 
meritis,  pari  tamen  auctoritate,  constituti  sumus,  in  irriguo 
militantis  Ecclesie  agro  Romanum  Pontihcem,  nouas  epis- 
copales  sedes  ecclesiasque  plantare  dignum  arbitramur,  ut  pei 
hujusmodi  nouam  plantationem  populorum  augeatur  deuotio, 
diuinus  cultus  floreac,  animarum  salus  eueniat,  et  loca  ad  íd 
apta  dignionbus  titulis  et  condignis  fauonbus  jllustrentur,  ac 
propagatione  noue  sedis,  honoratique  presulis  assistentia  et 
regimine,  cum  apostolice  auctoritatis  amplitudine,  ac  orthodoxe 
fidei  profectu  et  exaltatione,  populi  ípsi  propositum  eis  eterne 
felicitatis  premium  facilius  ualeant  adipisci,  dignaque  eorum 
retributio  cedere  possit  alijs  in  exemplum./  / 

Sane  cum  nos  nuper  cathedralem  ecclesiam  Funchalensem, 
in  insula  Madere,  regni  Portugallie  consistentem,  eidem  sedi 
ímmediate  subiectam,  ac  de  íure  patronatus  canssimi  in  Chnsto 
filij  nostn  Johannis,  moderni  Portugallie  et  Algarbiorum 
Régis  jllustns,  ex  pnuilegio  apostólico,  cui  non  est  hactenus 
in  aliquo  derogatum,  existentem,  tunc  per  obitum  bone 
memorie  Didaci,  ohm  episcopi  Funchalensis,  extra  Romanam 
Cunam  defuncti,  Pastoris  regimine  destitutam,  in  metropo- 
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litanam  erexerimus  (J) ;  et  ínsula  Sancti  Iacobi  eiusdem  regni 
satis  competenter  habitetur  et  frequentetur,  ac  in  ea  oppidum 
de  Ribeira  Grande  satis  celebre  et  in  eo  una  parochiahs 
ecclesia  satis  insignis  existant,  nos  habita  super  ijs  cum  fra- 
tnbus  nostns  deliberatione  matura,  de  íllnrum  consiho  et 
apostolice  potestatis  plenitudine,  ad  omnipotentis  Dei  laudem 
et  gloriam,  ac  totius  cune  celestis  íubilationem,  auctontate 
apostólica  tenore  presentium,  cum  Johannis  Régis  predicti  ac 
dilecti  fihj  Martini  a  Portugallia,  moderni  Electi  Funchalensis, 
ad  hoc  respectiue  expressus  accedat  assensus,  insulam  Sancti 
Iacobi  et  oppidum  ac  parochialem  ecclesiam  predictam,  íllo- 
rumque  distnctus,  terntona,  uillas,  loca,  íncolas  utnusque 
sexus,  nunc  et  pro  tempore  existentes,  ae  ecclesias,  clerum, 
populum,  personas  seculares  et  Ordinum  quorumcumque 
regulares,  monastena,  hospitalia  et  pia  loca,  ac  beneficia 
ecclesiastica  seculana  et  Ordinum  quorumcumque  regularia, 
e  diocesi  Funchalense,  cuius  antea  erant,  ac  ab  omni  íunsdic- 
tione,  supenontate,  correctione,  visitatione,  domínio  et  potes- 
tate  archiepiscopi  Funchalensis  nunc  et  tempore  existentis, 
necnon  a  mensa  archiepiscopali  Funchalensi  fructus  incertos 
dicte  paroehialis  ecclesie,  iura  episcopalia  nuncupatos,  qui  per 
Episcopum  Funchalensem,  pro  tempore  existentem,  percipi 
cousueuerant,  sexaginta  sex  ducatorum  auri  de  camará,  secun- 
dum  communem  estimationem,  ualorem  annuum  non  exce- 

dentes, perpetuo  separamus,  dimembramus,  eximimus  ac 
totaliter  liberamus./  / 

Necnon  oppidum  predictum  in  ciuitatem,  que  Sancti 
Iacobi  nuncupetur  (2),  ac  parochialem  ecclesiam  predictam  in cathedralem,  sub  eadem  inuocatione  Sancti  Iacobi,  ac  in  ea 

(')  Cfr.  doe.  n.°  79. 
('-)  A  apelação  frequente  de  «cidade  de  Santiago»  dada  pelos documentos  à  Ribeira  Grande,  tem  aqui  o  seu  fundamento  histórico. 

2  50 



episcopalem  dignitatem  pro  uno  episcopo,  Sancti  Iacobi 
nuncupando,  qui  eidem  ecclesie  Sancti  Iacobi  presit,  ac  illius 
edificia  ampliari  et  ad  formam  cathedralis  ecclesie  redigi  pro- 

curei et  faciat,  ac  ín  ea  ílliusque  cnutate  ac  dioecesi  dignitates, 
canonicatus  et  prebendas,  ecclesias,  aliaque  beneficia  ecclesias- 
tica,  cum  cura  et  sine  cura,  erigat  et  instituat,  ac  alia  spintua- 
lia  conferat  et  seminet,  prout  diuini  cultus  augmento  et  ani- 
marum  saluti  cognouent  expedire,  cum  sede  ac  mensa  epis- 
copah  et  ahjs  insignijs  ac  íunsdictionibus  episcopalibus,  necnon 
pnuilegijs,  immunitatibus,  facultatibus  et  gratijs,  quibus  alie 
cathedrales  ecclesie  et  earum  presules  in  regno  Portugalhe 
predicto  quomodolibet  utuntur,  potiuntur  et  gaudent,  ac  uti, 
potin  et  gaudere  poterunt  in  futurum,  perpetuo  engimus  et 
instituimus./  / 

Ac  eidem  ecclesie  Sancti  Iacobi,  oppidum  in  ciuitatem 
erectum  pro  ciuitate,  ac  Sancti  Iacobi  predictam,  et  de  Santo 
Antam,  ac  de  San  Vicente,  ec  de  Sancta  Luzia,  ac  de  Sancto 
Nicolao,  et  de  Mayo,  ac  do  Fogo,  et  do  Sal,  de  Boa  Vista, 
et  a  Brava  insulas,  ac  spatium  tricentarum  quinquaginta  leuca- 
rum  terre  firme,  incipiendo  a  flumine  Gambia,  prope  promon- 
tonum  seu  locum  Cabo  Verde  (3),  et  continuando  usque  ad  pro- 
montorium  seu  locum  Cabo  de  Palmas  nuncupatum,  et  flumen 
Sancti  Andrée  dicti  regni,  illorumque  distnctus  ac  terntona 
pro  dioecesi,  illorumque  Íncolas  et  habitatores  pro  clero  et 
populo,  ita  ut  illis  episcopus  Sancti  Iacobi  qui  pro  tempore  fue- 
rit,  episcopalem  íunsdictionem,  auctontatem  et  potestatem 
exercere,  ac  omnia  et  singula  que  alij  quicumque  episcopi  in 
suis  ecclesijs,  ciuitatibus  ac  dioecesibus  facere  quomodohbet 
possunt,  facere  libere  et  licite  ualeant.  /  / 

(3)  Cír.  documentos  n.os  93  e  99.  O  rio  Gâmbia  está  aqui  pelo 
rio  Senegal,  limite  setentrional  da  diocese. 
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Ac  mense  episcopali  Sancti  Iacobi  huiusmodi,  pro  eius 
dote,  fructus,  redditus  et  proventus  incertos  predictos,  nec- 
non  redditus  annuos  quingentorum  auri  in  auro  largorum, 
ex  annuis  redditibus,  ad  ipsum  Johannem  Regem  spectan- 
tibus  et  per  eum  ad  hoc  liberaliter  assignatos,  perpetuo 
concedimus,  assignamus,  applicamus  et  appropriamus,  ipsam- 
que  ecclesiam  Sancti  Iacobi  et  illius  pro  tempore  Presulem 
eidem  ecclesie  Funchalensi,  ac  illius  pro  tempore  archiepis- 
copo,  íure  metropohtico  subucimus,  ac  in  suffraneam  et  suf- 
fraganeum  respectiue  assignamus.  /  / 

Necnon  jus  patronatus  et  presentandi  infra  annum,  propter 
loci  distantiam,  nobis  et  Romano  Pontifici  pro  tempore  exis- 
tenti,  personam  idoneam  ad  ipsam  ecclesiam  Sancti  Iacobi, 
quoties  illius  uacatio,  hac  prima  uice  excepta,  occurerit,  per  nos 
et  Romanum  Pontificem  pro  tempore  existentem,  in  eiusdem 
ecclesie  Sancti  Iacobi,  Episcopum  et  Pastorem,  ad  presenta- 
tionem  huiusmodi  preficiendum,  eidem  Johanni  ac  pro  tem- 

pore existenti  Regi  Portugallie,  perpetuo  reseruamus  et  con- cedimus. /  / 

Non  obstantibus  constitutionibus  et  ordinationibus  apos- 
tolicis,  ac  dicte  ecclesie  Funchalensis,  etiam  iuramento,  con- 
firmatione  apostólica  uel  quauis  hrmitate  alia  roboratis,  sta- 
tutis  et  consuetudinibus,  ceterisque  contrarijs  quibuscumque.  /  / 

Nulli  ergo  omnino  liceat  hanc  paginam  nostre  separationis, 
dimembrationis,  exemptionis,  liberationis,  erectionis,  institu- 
tionis,  applicationis,  appropriationis,  assignationis,  reseruatio- 
nis,  et  concessionis  infringere,  uel  ei  ausu  temerário  contraire. 
Siquis  autem  hoc  attentare  presumpsent,  indignationem  omni- 
potentis  Dei,  ac  Beatorum  Petri  et  Pauli,  Apostolorum  eius, 
se  nouerit  incursurum.  /  / 

Datum  Bononie,  anno  Jncarnationis  Dominice  millesimo 
quingentesimo  trigésimo  secundo,  pndie  kalendas  Frebruanj, 
Pontificatus  nostri  anno  decimo. 

ATT  —  Bulas,  18-18. — Bullarium  Patronatus,  I,  p.  141-142. 
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81 

CONFIRMAÇÃO  DO  PRIMEIRO  BISPO  DE  CABO  VERDE 

(3I-I"I533) 

SUMÁRIO  —  Clemente  VII  confirma  D.  Brás  Neto,  primeiro  Bispo 
de  Santiago  de  Cabo  Verde,  recomendando-o  a  el-Rei. 

Clemens  episcopus,  seruus  seruorum  Dei.  Caríssimo  ín 
Christo  filio  Johanni  Portugallie  et  Argarbiorum  Regi  Illustri. 
Salutem  et  apostolicam  benedictionem.  /  / 

Gratie  diuine  premium  et  humane  Iaudis  preconium  acqui- 
ritur,  si  per  seculares  Príncipes  ecclesiarum  Prelatis,  presertim 
Pontificali  dignitate  preditis,  opportuni  fauons  presidium  et 
honor  debitis  impendatur.  /  / 

Hodie  siquidem  ecclesie  sancti  Iacobi,  certo  tunc  ex- 
presso modo  Pastoris  solatio  destitute,  de  persona  dilecti 

fihj  Blasij,  Electi  sancti  Iacobi,  nobis  et  fratnbus  nostris 
ob  suorum  exigentiam  mentorum  accepta,  de  ípsorum  fra- 
trum  consilio  apostólica  auctontate  prouidimus,  ípsumque  ílli 
prefecimus  ín  Episcopum  et  Pastorem,  curam  et  administra- 
tionem  ípsius  ecclesie  sibi  in  spintualibus  et  temporalibus 
plenarie  committendo,  prout  in  nostris  inde  confectis  littens 
plenius  continetur.  /  / 

Cum  itaque,  fili  Canssime,  sit  virtutis  opus  Dei  Ministros 
benigno  fauore  prosequi,  ac  eos  verbis  et  opperibus  pro  Régis 
eterni  gloria  venerari,  Serenitatem  tuam  Regia  rogamus  et 
hortamur  attente  quatenus  eundem  Blasium  Electum  ac  dictã 
ecclesiam  sue  cure  commissam  habens,  pro  nostra  et  aposto- 
lice  sedis  reuerentia  propensius  commendatos,  in  ampliandis 
et  conseruandis  iuribus  suis,  sic  eos  benigni  fauoris  auxilio 
prosequaris,  quod  ípse  Blasius  Electus  tue  celsitudinis  fultus 
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presidio  ín  commisso  sibi  cure  Pastorahs  officio  possit,  Deo 
propitio,  prosperan,  ac  tibi  exinde  a  Deo  paremnis  vite  premiu 
et  a  nobis  condigna  proueniat  actio  gratiarum.  /  / 

Dattum  Bononie,  Anno  Incarnationis  dominice  Millesimo 
cjuingentesimo  trigésimo  secundo.  Pndie  Kalendas  Februarum. 
Ponti ficatus  nostri  Anno  Decimo. 

Sauli. 

ATT  —  Bulas,  1 1-5.  —  Corpo  Diplomático  Portuguez,  Lisboa, 
1865,  II,  p.  415-416.  —  Btillarium  Patronatus,  I,  p.  143. 
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82 

CÉDULA  CONSISTORIAL  DO  BISPO  DE  CABO  VERDE 

SUMÁRIO  —  O  Consistório  de  3/  de  Janeiro  cria  a  diocese  de  Cabo 
Verde  e  confirma  o  sen  primeiro  Bispo,  D.  Brás  Neto. 

Bononie  die  Venens  vitima  Januanj  [1533]  fuit  Con- 
sistonum  secretum  ín  quo  fuit  clausú  os  R.mo  Tndentini,  ut moris  ect. 

In  eodé  referendum  fuit  etiam  (?)  erecta  ín  Cathedralem 
parrrochialis  ecclesia  Sti  Spintus  ín  Jnsula  Sti  Jacobi  et  datur 
í  suffraganeã  ecclesia:  Funchalensi,  cú  assignatione  dotis  cclxuj 
ducatorum,  et  de  ea  sic  erecta  fuit  prouisú  D.  Blasio  Netto 
J.  V.  (*)  docton.  cú  retencione  omniú. 

AV  —  Acta  Camerarii,  vol.  3,  fl.  72  v  (olim  52  v). 

NOTA  —  D.  Brás  Neto  fora  Desembargador  da  Casa  da  Su- 
plimação,  com  45S000  reaes  por  ano,  por  alvará  de  14  de  Janeiro  de 
1505.  —  ATT -Chancelaria  de  D.  Manuel,  liv.  19,  fl.  35  v. 

(1)  Juri  Vtrique. 
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83 

APONTAMENTOS  DO  TESOUREIRO  DIOGO  GOMES 

SUMÁRIO  —  El-Rei  responde  em  pormenor  às  observações  feitas  ao 
Regimento  do  Tesoureiro  dos  defuntos  da  Guiné  e  Cabo 
Verde,  dando  força  de  lei  às  modificações  nele  intro- 

duzidas pelo  presente  documento. 

Eu  EIRej  faço  saber  a  uós  Dioguo  Soares  thesoureiro  das 
fazendas  dos  finados  de  Guiné,  Jlhas  do  Cabo  Verde,  SaÕtomé 
e  Príncipe,  e  Brasil,  em  a  minha  cidade  de  Lixboa,  que  eu  uj 
hús  apontamentos  que  me  enuiastes  dalguas  cousas  que  ao  dito 
vosso  Offiçio  tocaõ,  e  o  que  ouue  por  bem  a  elles  responder  hé 
o  seguinte: 

Jtem  em  hú  dos  ditos  apontamentos  dizeis  que  eu  tenho 
defeso  per  minha  prouisam  que  nas  ditas  Jlhas  de  Saõ  Thomé 
e  Cabo  Uerde  se  naÕ  tome  per  meus  officiaes  nenhum  dinheiro 
de  defunctos  e  captiuos,  e  que  por  a  prouisam  que  assi  disso 
passej  naõ  leuar  pena  se  [se]  naÕ  cumpria,  que  por  ser  muito 
necessário  pera  [a]  boa  arrecadação  da  dita  fazenda  a  dita  pro- 

uisam se  guardar  inteiramente,  me  pedíeis  declarasse  a  dita  pen- 
na.  E  visto  uosso  requerimento  e  as  causas  que  pera  isso  daes,  me 
praz  que  os  officiaes  que  a  dita  prouisaõ  naõ  comprirem  e  contra 
ella  tomarem  o  dito  dinheiro,  encorraõ  em  pena  de  pnuaçaõ 
de  seus  officios  e  paguem  o  dinheiro  que  assi  tomarem  contra 
[a]  forma  da  dita  prouisam  em  dobro,  mettade  pera  quem  os 
acusar  e  a  outra  ametade  pera  os  catiuos.  E  uós  lho  mandareis 
assi  noteficar  per  uossas  cartas,  nas  quaes  irá  o  tres[la]do  deste 
capitulo,  por  o  qual  lhes  mando  que  sob  a  dita  penna  o  cum- 
praõ  assi. 
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Em  outro  apontamento  dezeis  que  os  recebedores  que  nas 
ditas  Jlhas  eram  postos  pera  receberem  as  fazendas  dos  ditos 
finados  e  captiuos,  muitas  vezes  heram  impedidos  em  maneira 
que  naõ  podiam  seruir  os  ditos  offiçios.  E  por  nam  auer  proui- 
sam  minha  pera  entretanto  se  porem  outros,  o  dinheiro  e  fazen- 

das dos  ditos  finados,  e  captiuos,  andaua  espalhada  e  naõ  se 
arrecadaua  como  diuia.  E  que  pera  milhor  arrecadação  das  ditas 
fazendas  me  pedíeis  mandasse  que  quando  os  ditos  reçebedores 
fossem  impedidos  se  pusesem  outros  que  em  seus  lugares  seruis- 
sem,  o  que  a  mim  pareceo  bem.  E  por  este  mando,  aos  meus 
corregedores  das  ditas  Jlhas  de  Saõ  Thomé  e  do  Cabo  Uerde, 
que  quando  os  ditos  recebedores  e  thesoureiros  dos  ditos  dinhei- 

ros e  fazendas  forem  impedidos  de  tal  impedimento  que  não 
siruaõ,  elles  ditos  corregedores  ponhaõ  outras  pessoas  que  os 
ditos  dinheiros  e  fazendas  recebam  enquanto  o  impedimento  dos 
ditos  officiaes  durar.  E  tanto  que  forem  desempedidos  e  tornaré 
a  seruir,  os  reçebedores  que  assi  os  ditos  corregedores  puserem 
daraõ  loguo  conta  com  entrega  aos  próprios  thesourejros  do  que 
assi  receberam.  E  aos  ditos  corregedores,  assi  os  que  ora  saõ  como 
aos  que  ao  diante  forem,  mando  que  assi  o  cumpram  todas  as 
vezes  que  aconteçer.  E  o  tempo  que  assi  seruirem  leuaraõ  pre- 

mio com  que  se  consertem  com  os  ditos  thesoureiros,  á  custa 
do  próprio  mantimento  e  ordenado  que  os  ditos  thesoureiros 
tem.  E  o  que  assi  ouuerem  naõ  se  demenuirá  da  receita  que 
sobre  o  dito  thesoureiro  ouuer  de  ser  carregada,  antes  se  carre- 

gará todo  o  que  os  recebedores  que  os  corregedores  puserem 
tiuerem  per  inteiro,  assi  como  em  sua  receita  estiuer. 

E  em  outro  apontamento  dizeis  que  as  cartas  que  passaes 
per  bem  de  uossos  regimentos  pera  as  iustiças  das  ditas  Jlhas 
sobre  cousas  que  tocaõ  ás  fazendas,  testamentos,  jnuentarios,  e 
papeis  dos  ditos  finados  e  captiuos,  as  ditas  justiças  e  officiaes 
pera  que  uaõ  aderençadas  as  não  cumprem,  por  nellas  nac  hir 
limitada  pena  alguá,  eu  uj  o  capitulo  do  regimento  que  fala  no 
modo  em  que  as  ditas  cartas  aueis  de  passar.  E  ey  por  bem  que 
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naquellas  cartas  que  por  bem  do  dito  regimento  ouuerdes  de 
passar  e  segundo  o  elle  declara,  uós  ponhaes  nellas  aquellas 
pennas  que  uos  pareçerem  bem,  segundo  for  o  caso  sobre  que 
as  passardes.  E  quando  os  officiaes  a  que  forem  apresentadas  as 
naõ  quiserem  comprir,  quem  lhas  apresentar  tirará  estromento 

d'ante  elles  com  sua  re[s]  posta  ou  sem  ella,  se  a  naõ  quiserem 
dar,  e  volo  enuiem,  e  uós  o  apresentaj  em  minha  Relação  onde 
pertencer  e  nella  se  prouerá  como  for  iustiça. 

Quanto  a  outro  apontamento  em  que  dizeis  que  os  thesou- 
eriros  e  recebedores  saõ  obrigados  a  virem  dar  contas  do  que 
reçeberaõ  nas  ditas  Jlhas,  e  que  por  naõ  lhes  ser  limitado  tempo 
a  que  uenham  dar  as  ditas  contas,  se  passaõ  muitos  annos  que 
as  naõ  daõ.  E  me  pedíeis  o  limitasse.  E  visto  as  causas  que  pen 
isso  daes,  me  praz  que  depois  que  os  ditos  thesoureiros  ou 
reçebedores  seruirem  nas  ditas  Jlhas  tres  annos  compridos,  no 
cabo  delles  lhes  mando  que  vaõ  dar  suas  contas  -s-  o  que  receber 
na  Jlha  de  Saõ  Thomé  a  uirá  dar  dentro  de  seis  meses,  e  o  que 
reçeber  nas  Jlhas  do  Cabo  Verde  a  uirá  dar  dentro  de  tres  meses. 
E  quando  assi  vierem  dar  as  ditas  contas  os  corregedores  das 
ditas  Jlhas,  quando  eu  naõ  tiuer  prouido,  poerês  outras  pessoas 
que  receberão  enquanto  os  outros  daõ  suas  contas.  E  uós  lho 
mandareis  assi  noteficar  pera  saberem  o  que  nisso  [h]aõ  de 
fazer.  E  estes  que  assi  os  ditos  corregedores  poserem  seruiraõ  ao 
menos  hum  ano.  E  começarão  tanto  que  os  thesoureiros  acaba- 

rem de  seruir  tres  annos.  E  quando  acabarem  os  corregodores 
lhes  tomarão  suas  contas  e  as  enuiaraõ  a  uós  e  o  que  lá  ficarem 
deuendo  entregarão  ao  próprio  thesoureiro. 

E  quanto  ao  que  em  outro  apontamento  dizeis  que  tendes 
per  vosso  regimento  dardes  vossa  conta  de  dous  em  dous  annos 
em  meus  contos  da  casa  e  Reino,  e  pedíeis  pellas  causas  que 
apontaes  que  ouuessé  por  bem  de  a  dardes  ao  prouedor  mor 
dos  captiuos,  eu  vj  as  causas  que  allegaes  per  que  dizeis  naõ 
poderdes  dar  a  dita  conta  nos  ditos  meus  contos  da  casa,  assi 
da  oceupaçaõ  que  sempre  tendes  em  nossos  officios  e  a  necessi- 
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dade  que  há  de  serdes  sempre  presente  pera  o  despacho  das 
partes,  como  do  maes  que  em  uosso  apontamento  dizeis. 
E  visto  todo,  ey  por  bem  que  sem  embargo  do  dito  regimento 
uós  deis  a  dita  conta  nos  contos  dessa  cidade  de  Lixboa,  assi  a 
que  ao  presente  tuerdes  por  dar,  como  todas  as  outras  que  daqui 
em  diante  derdes,  enquanto  eu  não  mandar  o  contrario.  E  mando 
ao  contador  mor  ou  a  quem  seu  cargo  tiuer  que  uos  dê  pera 
isso  contador  pera  uos  tomar  a  dita  conta  ao  tempo  e  como 
manda  o  dito  regimento  e  como  se  ouuera  de  tomar  nos  Contos 
de  minha  casa  e  Regno. 

Ao  que  dizeis  que  por  o  dito  regimento  hé  mandado  que 
tenhaes  huã  arca  na  Casa  da  Mina  com  duas  chaues,  de  que 
uós  aueis  de  ter  huã  e  o  escnuaõ  de  uosso  officio  outra,  pera 
terdes  os  testamentos  e  inuentairos  e  papeis  que  tocarem  ao  dito 
vosso  offiçio.  E  assi  em  que  estê  um  coffre  com  o  dinheiro  que 
hi  ouuer,  com  outras  duas  fechaduras.  E  que  por  uos  ser  grande 
opressam  e  assi  desauiamento  das  partes  auerdes  de  hir  á  dita 
Casa  abrir  a  dita  arca  por  cada  papel  que  hé  necessário  uerdes, 
e  assi  por  outras  causas,  me  pedíeis  mandasse  que  a  dita  arca 
estiuesse  em  vossa  casa.  E  visto  o  que  assi  dizeis  e  as  causas 
que  no  dito  apontamento  allegaes,  ej  por  bem  que  dando  uós 
fiança  de  quatrocentos  mil  reis  a  hum  dos  seus  corregedores  da 
dita  cidade  de  Lixboa,  vós  tenhaes  em  vossa  casa  a  dita  arca 
dos  ditos  papeis,  e  cofre  do  dito  dinheiro  em  toda  boa  guarda, 
emquanto  eu  o  ouuer  por  bem  e  naõ  mandar  o  contrario,  a  qual 
arca  e  cofre  teram  as  chaues  segundo  o  dito  regimento  declara. 
E  mando  per  este  ao  feitor  e  officiaes  da  dita  Casa  da  Mina  que 
mostrando  nas  costas  deste  çertidaõ  do  corregedor  que  uos  a 
dita  fiança  tomar,  feita  por  o  escnuaõ  que  a  escreueo  e  em  cujo 
poder  estiuer,  de  como  tomou  a  dita  fiança  e  de  quem  saõ  os 
fiadores,  uos  leixem  tirar  a  dita  arca  da  dita  Casa  e  leuar  á 
uossa,  porque  eu  o  ej  assi  por  bem  e  mando  ao  dito  corregedor 
que  passe  a  dia  çertidaó  na  maneira  sobredita. 
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Vi  outro  apontamento  em  que  dizeis  que  muitas  vezes 
aconteçe  o  escnuam  de  uosso  officio  ser  doente,  absente  ou 
empedido,  em  maneira  que  nom  pode  seruir  o  dito  offiçio,  e 
por  essa  causa  nom  podeis  dar  despacho  ás  partes  que  uos  re- 

querem, nem  podeis  hir  aos  nauios  quando  uem.  E  visto  o  que 
assi  dizeis  e  a  necessidade  que  tendes  de  quem  sirua  o  dito 
officio,  ej  por  bem  [que]  quando  aconteçer  o  dito  escriuaõ  ter 
algum  impedimento  per  onde  naõ  possa  seruir  o  dito  officio, 

que  uós  tomeis  hum  escriuaõ  d'ante  os  corregedores  ou  juizes 
dessa  çidade,  qual  maes  prestes  achardes  e  com  elle  fareis  todo 
o  que  ao  dito  uosso  offiçio  tocar,  enquanto  a  absençia  e  impe- 

dimento do  dito  vosso  escriuaõ  durar.  E  porem  tanto  que  o 
dito  vosso  escriuaõ  seruir,  loguo  o  que  em  sua  absencia  seruir 
lhe  entregará  os  autos  que  fez  e  papeis  que  tiuer  que  ao  dito 
offiçio  toquem  &  mando  aos  ditos  corregedores  e  juizes  a  que 

pedirdes  algú  escriuam  d'ante  elles  pera  seruir  no  que  dito  hé, 
que  o  constranjaõ  quando  por  sua  vontade  naõ  quiser  hir  com 
uosco. 

Quanto  ao  outro  apontamento  em  que  dizeis  que  quando 
alguns  escnuaés,  digo  escrauos,  e  outro  mouel  de  defunctos  vem 
de  Guiné  e  Jlhas  sobreditas,  os  herdeiros  a  que  pertencem  naõ 
estaõ  na  terra  e  se  se  por  elles  ouuesse  de  aguardar  os  taes 
escrauos  gastariaõ  muito  em  seus  mantimentos  e  alem  disso 
podiam  adoeçer  &í  morrer,  e  assi  o  outro  mouel  se  podia  damne- 
ficar,  em  maneira  que  quando  os  herdeiros  a  que  pertencer 
viessem  nom  achariam  a  dita  fazenda,  que  uos  pareçia  que  se 
diuia  o  sobredito  uender  per  aualiaçaõ  que  se  da  dita  fazenda 
fizesse.  E  visto  o  que  açerca  disso  dizeis,  ej  por  bem  e  uos  mando 
que  quando  tal  aconteçer  que  os  ditos  escrauos  vierem,  perten- 

cendo a  pessoa  que  nom  seia  na  terra  pera  se  lhe  logo  entre- 
garem assi  os  ditos  escrauos  como  outro  qualquer  mouel  que  uos 

pareça  que  se  pode  damneficar,  ante  de  uirem  os  herdeiros  a 
que  pertençer,  uós  com  o  dito  escriuaõ  o  mandareis  meter  em 
pregão  e  nellc  o[s]  uendereis  aos  tempos  ordenados,  a  quem 
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por  elles  maes  der,  do  que  todo  se  fará  auto  por  o  dito  escnuaõ, 
que  o  terá  em  boa  guarda  pera  se  mostrar  a  quem  pertencer  e 
se  saber  que  tudo  se  fez  como  diuia;  e  a  dita  uenda  fareis  tanto 
que  os  ditos  escrauos  chegarem  e  assi  o  dito  mouel,  quando  todo 
for  de  pessoa  que  o  nom  pode  logo  auer,  e  o  mouel  for  de  qua- 

lidade pera  se  poder  damneficar,  como  dito  hé. 
Em  outro  apontamento  dizeis  que  por  o  dito  uosso  regi- 

mento hera  mandado  que  das  fazendas  que  por  bem  delle  aueis 
de  receber  apartásseis  sinco  por  cento  e  o  meteseis  em  hú  cofre 
e  do  que  nelle  achásseis  tomareis  ( sic )  pera  uosso  mantimento 
catorze  mil  reis  em  cada  hú  ano  e  desse [i]s  ao  dito  escnuam 
de  uosso  officio  outo  mil  reis,  isso  mesmo  por  anno,  de  seu 
mantimento  e  que  depois  de  tirardes  os  ditos  mantimentos  o 
dinheiro  que  sobejasse  dos  ditos  sinco  por  cento  o  mandásseis 
dizer  em  missas  pellas  almas  dos  finados,  cujas  as  ditas  fazendas 
heraõ.  E  quando  falecesse  (')  por  onde  os  ditos  mantimentos 
naõ  podessé  ser  de  todo  pagos  mo  fizeseis  saber,  pera  eu  nisso 
mandar  o  que  ouuesse  por  bem,  segundo  no  dito  regimento  no 
capitulo  que  nisso  fala  hé  declarado.  E  porque  no  sobredito 
tínheis  muitos  embaraços  em  uossa  conta  e  assi  trabalho  em 
guardar  o  dito  dinheiro  e  dizer  as  ditas  missas,  me  pedíeis 
quisesse  nisso  tomar  algum  me[i]o  e  vos  dar  cousa  certa  sé 
outra  obrigação  de  missas  nem  guarda  de  dinheiro  em  cofre.  /  / 

E  visto  uosso  requerimento,  auendo  açerca  disso  algua  infor- 
mação, ej  por  bem  que  daqui  em  diante  uós  ajaes  quatro  por 

cento  de  todas  as  fazendas  que  por  o  dito  regimento  uos  per- 
tençe  receber,  os  quaes  partireis  entre  uós  e  o  dito  escnuaõ  -s- 
uós  tomareis  os  ditos  catorze  mil  reis  per  uosso  regimento  decla- 

rado [s]  pera  uosso  mantimento  c  dareis  ao  dito  escnuaõ  os  seus 
outo  mil  reis.  E  o  que  sobeiar  partireis  ambos  soldo  á  liura  (2), 

(1)  Faltasse. 
(2)  Expressão  que  significa:  sem  falta  de  um  real,  inteiramente, à  risca. 
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segundo  que  uós  aueis  sobre  elle.  E  quando  for  menos  e  nom 
chegar  a  compnr  os  ditos  mantimentos,  isso  mesmo  ambos 
auereis  aquella  parte  da  dita  quebra  que  uos  per  a  dita  maneira 
soldo  á  livra  montar.  Porque  ora  os  ditos  quatro  por  çento  seiam 
maes  do  dito  mantimento  ora  menos,  nom  aueis  dauer  maes 
que  os  ditos  quatro  por  cento,  sem  dizerdes  missas  alguãs,  posto 
que  sobeje,  nem  menos  me  requererdes  o  que  uos  faleçer 
se  os  ditos  quatro  por  cento  nom  chegarem  aos  ditos  mantimen- 

tos, porque  nom  uos  hade  ser  pago  cousa  algua.  E  os  herdeiros 
a  que  as  ditas  fazendas  entregardes  ou  os  officiaes  dos  captiuos 
quando  a  elles  ouuer  de  hir,  uos  leuaram  em  conta  os  ditos 
quatro  por  cento  na  maneira  acima  declarada,  das  fazendas 
que  lhes  assi  entregardes. 

E  porem  uos  mando  que  uejaes  estes  capítulos  aqui  decla- 
rados e  re[s]  postas  que  aos  apontamentos  dei  e  os  cumpraes 

inteiramente  como  em  elles  hé  conteúdo,  porque  assi  o  ey  por bem.  // 

Feito  em  Euora  a  quinze  dias  do  mes  de  octubro.  André 
Pires  o  fez  de  mil  e  quinhentos  e  trinta  e  tres.  /  / 

Rej 

Eu  Pero  Leitam  Tinoco,  Notário  apostólico  das  ordés  Mi- 
litares nesta  corte,  tresladej  os  apontamentos  atrás,  do  próprio 

original  passado  pella  chancelaria,  a  que  me  reporto,  consertado 
per  mim  com  o  notário  abaixo.  /  / 

Lixboa,  noue  de  septébro  se  seis  contos  e  tres.  Consertey. 

Pires 
Concertado  comigo  notário 

t 
Duarte  da  Silua  (Sinal  Público) 

ATT  —  Ms.  871,  fls.  149  v.- 155. 
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84 

POVOAMENTO  DAS  ILHAS  DE  BUÃO 

(5-9- 1 534) 

SUMÁRIO  —  Desejando  o  Infante  D.  Luís  mandar  povoar  duas  das 
ilhas  de  Buão,  na  Guiné,  el-Rei  outorga  aos  povoadores 
e  moradores  os  privilégios,  franquezas  e  liberdades  já 
concedidas  aos  povoadores  das  ilhas  do  Cabo  Verde. 

Dom  Joham  etc.  A  quamtos  esta  minha  carta  vyrem  faço 
saber  que  eu  tenho  feyto  doação  e  mercê  ao  Jffamte  dom  Lujs, 
meu  mujto  amacio  e  prezado  Jrmão,  de  çertas  jlhas  novamente 
descubertas,  que  se  chamam  de  Buão  (1).  Ás  quajs  jlhas  elle  jaa 
per  huá  vez  mamdou  jemte  a  saber  que  terras  heram  e  a 
calidade  delias.  E  pella  emformaçaõ  que  lhe  delias  veyo, 
torna  ora  mamdar  laa  çertos  navios  com  mais  gemte,  pera 
averem  de  começar  a  morar,  pouoar  e  aproveytar  duas  das 
ditas  jlhas,  quajs  pera  jso  milhores  e  majs  comveniemtes foré.// 

Pello  quall  comssiramdo  eu  quanto  serviço  de  Deus  e  meu 
e  do  dito  Jfamte  meu  Jrmão,  e  asy  proveyto  e  bem  de  meus 
Regnos  e  senhorios  seraa  serem  as  dytaas  jlhas  moradas  e 
pouoadas  de  Cristaaós.  E  como  hé  rezam  que  pera  que  se 
jsto  milhor  e  mais  çedo  faça,  tenham  os  moradores  e  pouoa- 
dores  delias  allguús  previlegios  e  liberdades,  como  tem  os 
vizinhos  e  moradores  doutras  jlhas,  e  viver  nellas,  por  todos 
estes  respeytos  e  por  allguús  outros  que  me  a  ysto  movem, 
e  asy  por  follgar  de  nisto  fazer  mercê  ao  dito  Jfamte  meu 
Jrmaão,  de  meu  prop[r]io  moto,  çerta  çiemçia,  poder  reall 

(')  Cfr.  documento  n.°  72. 
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e  absoluto,  ey  por  bem  e  me  praz  outorgar  e  comçeder,  como 
de  feyto  per  esta  presemte  dou,  outorgo,  cõçedo  dagora  pera 
sempre  a  todollos  vizinhos  e  moradores  das  ditas  jlhas  de 
Buam,  que  ho  dito  Jfamte  meu  Jrmaâo  mãda  pouoar,  asy 
áquelles  que  as  agora  de  primçipio  pouoaré,  como  aos  que 
pello  tempo  é  diamte  forem  e  após  eles  viherem,  todos  os  pre- 
vilegios,  liberdades,  omrras,  pro[e]minençias,  graças,  fram- 
quezas,  que  pellos  Reix  pasados  meus  amteçesores  e  per  mj  [m] 
foram  e  sam  houtorgados,  comçedidos  e  conifirmados  aos 
vizinhos  e  moradores  das  jlhas  do  Cabo  Verde.  / / 

E  quero  e  me  praz  que  hos  vizinhos  e  moradores  das  ditas 
duas  jlhas  de  Buão  tenham  e  ajam  e  gozem  de  todos  os  ditos 
previlegios,  liberdades,  graças  e  framquezas,  asy  e  na  maneira 
que  de  todo  gozam  e  de  direito  podem  gozar  e  gouujr  os  pró- 

prios vizinhos  e  moradores  das  ditas  jlhas  do  Cabo  Verde, 
pellas  cartas,  doações,  previlegios  e  provisooes  que  diso  tem, 
das  quajs  lhe[s]  será  dado  o  trellado  autético  em  forma,  que 
faça  fee  pera  vsare  jmteiramente  delias  e  se  lhe[s]  cõprirem, 
como  se  nelles  comthé.  /  / 

Noteficoo  asy  ao  ouujdor  ou  ouujdores,  juizes,  justiças, 
ofiçiais  que  nas  ditas  jlhas  de  Buam  ouver,  e  a  todollos  corre- 

gedores, desembargadores,  ouujdores,  juizes,  justiças  e  ofyçiais 
de  meus  Regnos  e  senhorios,  asy  da  justiça  como  da  fazemda, 
e  mãdo  a  todos  é  gerall  e  a  cada  huú  é  espiçiall,  que  cumpram 
e  goardé  e  façã  muj  jmteiramente  compnr  e  goardar  aos  ditos 
vizinhos  e  moradores  das  ditas  jlhas  de  Buão,  todollos  previ- 

legios e  liberdades,  graças  e  fraquezas  sobreditos  e  todo  ho 
aqui  comtheudo,  na  forma  e  maneira  que  dito  hé.  E  rogo  e 
écomemdo  a  todos  meus  sobçesores  que  asy  o  mãdé  compnr 
e  goardar,  sem  lhe  niso  ser  posto  duujda,  ebarguo,  nê  comtra- 
diçao  allguíía,  porque  asy  hé  minha  merçê.  /  / 

E  por  fyrmeza  dello  lhe  madey  daar  esta  minha  carta, 
per  mj[m]  asynada  e  aseellada  do  meu  sello  de  chumbo.  Ma- 

nueli da  Costa  a  fez  c  Évora  a  b  do  mes  de  setembro,  anno  do 
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naçimemto  de  noso  Senhor  Jhesuú  Chnsto  de  jbrxxxnij°  annos. 
E  estas  duas  jlhas  sejam  as  primeiras  que  se  pouoaré.  E 

eu  Fernaõ  dAUuarez,  thesoureiro  moor  dei  Rey  noso  Senhor, 
escrivão  de  sua  íazemda,  a  fyz  escrever  e  sobcscrevy. 

ATT  —  Ms.  871,  fls.  149  v.- 153. 

NOTA  —  As  Ilhas  de  Buão  correspondem  ao  arquipélago  de 
Bijagós,  na  Guiné  Portuguesa.  As  Ilhas  de  Buão  ou  Boão  (donde 
veio  a  actual  Bolama)  foram  conhecidas  por  Ilhas  do  Infante,  segundo 
afirma  Almada  no  seu  Tratado,  cap.  10.  A  referência  é  feita  ao  Infante 
D.  Luís  (1506-1555),  irmão  de  D.  João  III,  Duque  de  Beja,  Condes- 
tável  do  Reino,  Grã-Prior  do  Crato,  discípulo  de  Pedro  Nunes,  con- 

discípulo de  D.  João  de  Castro  c  pai  de  D.  António  Prior  do  Crato, 
a  quem  el-Rei  fez  doação  vitalícia  das  Ilhas,  por  carta  de  27  de  Março 
de  1532.  —  Cfr.  doe.  72. 
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POSSE  DO  BISPADO  DE  CABO  VERDE 
(12-9-1534) 

SUMÁRIO  —  El-Rei  manda  às  autoridades  judiciais  e  administrativas 
que  assistam  a  pessoa  enviada  para  tomar  posse  do  bis- 

pado e  hajam  D,  Brás  Neto  por  seu  prelado. 

Eu  elRey  faço  saber  a  vós  corregedor  das  jlhas  de  Cabo 
Verde  e  asy  aos  capitães,  juizes  e  justiças  das  ditas  jlhas,  a 
que  este  meu  aluará  for  mostrado,  que  don  Bras  Neto,  do  meu 
conselho  e  meu  desembargador  do  paço  e  pitiçoés,  hé  ora 
prouido  nouamemte  (ha  minha  jnstançia)  per  bula  do  samto 
padre,  de  bispo  dese  bispado  de  Samtiaguo,  segumdo  per  minhas 
cartas  ho  notefico  ás  camarás  da  çidade  e  villas  do  dito  bis- 

pado. /  / 
E  por  que  ele  emuia  tomar  pose  do  dito  bispado,  vos 

mamdo  que  aa  pesoa  que  elle  a  isso  emuiar  com  sua  procura- 
ção, dês  e  façaes  muy  jnteiraméte  dar  a  dita  pose,  asy  no  espi- 

ntuall,  como  no  temporall,  de  todas  as  cousas  que  pertemçem 
ao  dito  bispado,  de  maneira  que  reallmente  e  com  efeito  ha 
aja.  E  mãdarlhees  dar  os  estrométos  que  vos  pedir  da  dita  pose, 
pera  sua  guarda.  E  dy  por  diamte  ho  averees  por  bispo  dese 
bispado  e  lhe  obedecerees  em  todo  o  que  á  sua  perlaçia  tocar 
e  asy  a  seu  prouisor  e  vigairos.  E  ao  dito  seu  procurador  que 
a  isso  madar,  emquamto  amdar  negoçeando  a  dita  pose  farês 
dar  pousadas  e  camas  de  graça.  E  asy  embarcação  de  huas  jlhas 
pera  as  outras  e  pera  tornar  a  este  Reino,  a  mátimétos  e  todo 
o  majs  que  lhe  for  neçesario,  por  seus  dinheiros,  ho  que  ell<~ 
todo  pagará  pello  estado  da  terra.  Comprio  asy  com  muyta 
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dihgemçia,  por  que  ho  ey  asy  por  seruiço  de  Deus  e  meu.  /  / 
Amrnque  da  Mota  o  fez  em  Euora,  aos  xij  dias  de  setem- 
bro de  mjl  b°xxxiiij°. 

a)  Rey 

a )  Bpõ 

Aluará  sobre  a  pose  do  bispado  de  Satiago,  pera  V.  A.  ver. 

ATT  —  CC,  I-53-102. 
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CARTA  DE  CORREGEDOR  A  ESTÊVÃO  DE  LAGOS 

(15-9- 1534) 

SUMÁRIO  —  Nomeia  o  primeiro  corregedor  das  ilhas  de  Santiago 
e  do  Fogo,  a  quem  deveriam  obediência  todas  as  auto- 

ridades locais  em  matéria  de  justiça. 

Dom  Joham  etc.  Faço  saber  a  vós  meu  capitam,  jujzes 
e  officiaés,  fidalgos,  cavaleyros,  escudeiros  e  pouo  das  mjnhas 
Jlhas  de  Santiago  e  do  Foguo,  no  Cabo  Verde,  que  por 
comfiar  do  bacharel  Esteuã  de  Lagos,  que  as  cousas  da 
justiça  faça  asy  bem  e  direitamete  e  como  deue,  e  compre  a 
serujço  de  Deus  e  meu,  e  a  bom  despaco  das  partes,  o  envyo 
a  esas  Jlhas  por  meu  Corregedor,  asy  e  como  o  elle  deue  ser,  e 
com  poderes  e  alçada  que  de  my  leua.  /  / 

E  porem  vollo  noteffico  asy  e  mando  a  todos  em  jerall, 
e  a  cada  hú  em  espiciall,  e  asy  a  quaesquer  outros  oficiaes  e 
pessoas  a  que  esta  mjnha  carta  for  mostrada  e  o  conhecimento 
delia  pertençer,  que  ajaes  ao  dito  bacharel  por  Corregidor  das 
ditas  Jlhas  e  lhe  obedeçaes,  e  en  todo  cumpraes  seus  mandados, 
juizos  e  sentenças,  e  sayaes  com  elle  e  sem  elle  as  horas  que 
vos  elle  de  mjnha  parte  mandar,  asy  de  noute  como  de  dia, 
sem  nyso  poerdes  duujda  nê  outro  nenhuú  embargo,  e  so[b] 
as  penas  que  elle  puser,  porque  asy  o  ey  por  bem  de  justiça 
e  meu  serujço;  com  o  qual  cargo  ey  por  bem  e  me  praz  que 
elle  aja  de  seu  mantimento  en  cada  huú  anno  sasenta  myll 
reaes,  pagos  á  custa  de  mjnha  fazenda.  /  / 

E  mando  ao  meu  almoxarife  ou  feitor  das  ditas  Jlhas,  que 
en  cada  huú  anno,  do  dia  que  tomar  a  pose  do  dito  oficio  em 
diante,  pague  ao  dito  bacharel  Esteva  de  Lagos  os  ditos  lx 
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reaes,  per  esta  carta  somente,  sem  mays  mostrar  outro 
desembargo  de  mjnha  fazenda.  E  per  o  trellado  delia,  que 
será  feito  pelo  escryua  de  seu  oficio  e  seu  conhecimento, 
mamdo  a  meus  contadores  que  lhos  leuê  en  conta;  o  qual 
bacharel  jurará  na  mjnha  chancellana  aos  santos  avangelhos, 
que  bem  e  direitaméte  syrua  o  dito  oficio,  guardando  em 
todo  (*)  o  serujço  de  Deus  e  meu,  e  o  direito  das  partes. Ferná  da  Costa  a  fez  em  Évora,  aos  xb  dns  de  Setembro, 
anno  do  nacimento  de  noso  Senhor  Jhesu  Christo  de  myll 
b°xxxiiij  anos. 

ATT  —  Chancelaria  de  D.  João  III,  liv.  7,  fl.  177. 

(J)  Entenda-se:  tudo. 
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87 
REGIMENTO  DE  ESTÊVÃO  DE  LAGOS 

CORREGEDOR  DE  CABO  VERDE 

(15-9- 1534) 

SUMÁRIO  —  Determina  em  pormenor  como  exerceria  o  poder  e  alçada 
aue  lhe  foram  dados  em  seu  regimento. 

Trellado  do  Regimento  e  allçada  que  leua  o  bacharel  Este- 
uaõ  de  Lagos,  Corregedor  das  ylhas  do  Cabo  Verde. 

Eu  ellRej  faço  saber  a  vós  bacharel  Esteuaõ  de  Laguos, 
que  ora  emvjo  por  meu  Corregedor  ás  ylhas  do  Cabo  Verde, 
que  pella  cõfiança  que  é  vós  tenho  e  saber  que  nas  cousas 
da  justiça  me  aveis  bem  e  direitaméte  de  serujr,  ey  por  bem 
que  hallé  dos  poderes  que  per  mjnhas  ordenaçois  saõ  dados 
ao  dito  oficio  de  Corregedor,  vós  tenhaes  mais  os  poderes  e 
allçada  adiate  decrarado|  s]. 

Item.  Pnmeiraméte  nos  casos  cr j mes  vos  dou  todo  poder 
e  allçada  sobre  os  negros  catiuos  das  ditas  ylhas,  que  os  posaes 
condenar  é  toda  [a]  pena  crjmynall,  até  morte  naturall  êcru- 
syvill  (*),  fazendo  elles  e  cometendo  taes  casos  per  que  segúdo 
mjnhas  ordenaçois  lhe  seja  dada  espresa  pena  de  morte. 

Item.  Me  praz  que  posaes  madar  açoutar  e  degradar  e 
meter  a  tormeto,  piais  de  soldada  que  esteueré  asolldadados 
e  outros  pyaes  que  ganharé  dinheiro  por  sua  braçagem,  e  os 
degredos  seraõ  pera  os  meus  logares  dallem  e  pera  fora  da  jlha, 

(1)  Entenda-sc:  inclusive. 
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naõ  pasando  de  quatro  annos.  E  jsto  fazendo  elles  taes  casos 
per  que  segúdo  mjnhas  ordenaçois  devaõ  [daver  justa  morte?]. 

Item.  Poderes  degradar  escudeiros  vasallos  que  naõ  forem 
de  linhagem  e  officiais  mecanjcos  pera  os  logares  dallem  por 
tres  annos  e  por  quatro  annos  pera  fora  da  Jlha,  fazendo  elles 
jso  mesmo  taes  casos  per  onde  per  mjnhas  ordenaçois  o 
mereçaÕ. 

Item.  Nos  casos  çiues  tereis  allçada  até  comtia  de  vinte 
mill  reais  e  podereis  pôr  penas  até  mill  reais  nos  casos  é  que 
vos  parecer  necesajro  per  bem  de  justiça  se  poerem. 

Item.  E  nestes  casos  atras  decrarados,  asj  ciues  como  crimes 
e  penas  darês  as  sentenças  que  vyrdes  que  hé  direito,  as  quaes 
darês  á  deuyda  execução,  se  delias  dardes  apellaçaõ  né  agrauo, 
por  que  pera  jso  vos  dou  per  este  todo  [o]  poder  o  alçada; 
o  qual  se  entenderá  naqueles  casos  é  que  per  mjnhas  ordena- 

çois saõ  detremjnadas  as  ditas  penas,  porque  naqueles  casos  em 
que  fez  minhas  ordenaçois  naÕ  saõ  determjnadas,  farês  njso  o 
que  for  justiça  cõ  apellaçaõ  e  agrauo. 

Item.  Quãdo  quer  que  allgús  fidallguos,  caualeiros,  escu- 
deiros e  vasallos  que  forem  de  linhagé  fezeré  taes  casos  per 

onde  vos  pareça  que  devem  ser  éprazados  pera  mjnha  corte, 
vós  farês  os  autos  de  suas  cullpas  que  vos  parecer  necesajros, 
c  feitos  item  os  êprazareis  pera  a  dita  corte  e  lhes  asjnarês 
termo  convjniente  a  que  nella  pareçaõ,  e  cõ  elles  êvyarês  os 
ditos  autos  pera  serem  vistos  e  elles  ouujdos,  e  se  fazer  o  que 
for  justiça. 

Porem  vollo  notefiquo  e  mãdo  que  deste  poder  a  allçada 
que  vos  per  este  dou,  vseis  jmteiraméte,  por  quáto  por  cõfjar 
de  vós  que  todo  o  que  ha  bem  de  justiça  e  meu  serujço  cumpre 
farês  asy  bem  e  como  se  de  vós  espera,  o  ej  asy  por  bem,  do 
qual  vos  madej  pasar  este  asjnado  per  mí,  pera  o  terdes  pera 
vosa  guarda,  que  será  trelladado  na  mjnha  casa  da  sopricação  e 
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e  na  casa  do  çiuell,  e  per  elle  mado  a  todos  meus  desebargadores 
que  vos  leixê  vsar  de  todo  o  sobre  dito,  sé  a  jso  vos  porem 
duujda  né  outro  nhú  ébarguo.  /  / 

Concertado  per  mí 

Phillipe  Pirez. 

ATT — Leis  Extravagantes  (Casa-Forte) ,  liv.  3,  fls.  218-219. 
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CARTA  DA  CASA  DA  MINA  E  ÍNDIA 
AO  FEITOR  DOS  ALGODÕES  DO  FOGO 

(10-9- 1535) 

SUMÁRIO  —  Manda  entregar  ao  capitão  do  navio  S.  João,  que  ia  res- 
gatar à  Guiné,  trezentos  quintais  de  algodão. 

O  feitor  e  ofiçiaes  da  Casa  da  Jmdia  e  Mina  ecc,  fazemos 
saber  a  vós  Jorge  Correa,  feytor  dos  algodões  na  Jlha  do  Fogo 
por  elRey  noso  Senhor,  que  desta  Casa  vav  ora  despachado 
pera  Gujné  o  nauio  sam  Joam,  em  que  vay  por  capitam  e 
piloto  Joam  Fernandez  Machado,  e  leua  em  seu  regimento 
tocar  nesa  Jlha  e  reçeber  de  vós  trezétos  quintaes  dalgodam, 
que  ordenamos  que  leuase  pera  seu  resgate,  pelo  quall  vós 
lhos  étregarês  com  muyta  dihgemçia  tamto  que  a  esa  Jlha 
chegar,  trabalhamdo  muyto  que  nam  faça  demora  no  reçeber 
deles,  por  que  o  nauio  e  companha  vemçem  soldos,  e  também 
por  que  vaa  a  Gujné  em  tempo  que  posa  fazer  armaçam  e 
comprjr  o  que  leua  per  seu  regimento.  /  / 

E  do  algodam  que  lhe  asv  étregardes  cobrares  seu  conhe- 
cimento é  forma,  feyto  pelo  scpriuam  da  dita  armaçam,  que 

lhos  é  seu  ljuro  car[r]egará  é  recepta,  pera  deles  dar  cõta  nesta 
Casa  da  torna  viajem  de  Gujné.  O  quall  scpriuam  treladará 
esta  çertidam  do  dito  ljuro  e  ao  pé  fará  a  dita  reçepta.  E  é 
vosa  máo  ficará  o  dito  conhecimento  e  esta  çertidam  pera  vos 
ser  leuado  é  cõta  o  algodam  que  lhe  étregardes.  / / 

18 
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Feyto  nesta  Casa  da  Mina,  aos  x  dias  de  setembro 
de  1535. 

aa)  O  Feitor  /  Pero  Dias  /  Afonso  de  Torres 
/  Fernandaluarez. 

ATT  —  CC,  I-56-28. 

NOTA  —  Segue-se  o  conhecimento  autógrafo  do  capitão  do  na- 
vio, João  Fernandes  Machado. 
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CERTIDÃO  DA  CASA  DA  MINA  A  JORGE  CORREIA 
FEITOR  DOS  ALGODÕES  DO  FOGO 

(109-1535) 

SUMÁRIO  —  Mandam  entregar  trezentos  quintais  de  algodão  a  João 
Fernandes  Machado,  para  o  resgate  da  Guiné  —  Devia 
ser  rápido  o  despacho  pelos  motivos  apontados  e  ter 
preparados  mais  mil  quintais  de  algodão  em  Janeiro. 

t 
Senhor  Feitor 

Johaõ  Fernandez  Machado  vay  despachado  pera  Gujné  e 
leua  regimento  de  tocar  nesa  Jlha  e  çertidam  nosa  pera  lhe 
étregardes  até  iij°  quintaes  dalgodam,  como  per  ela  veres; 
pedimoslhe  por  merçê  que  com  muyta  diligemçia  o  despache, 
por  que  vemçe  soldo  o  nauio  e  cópanha  e  também  pelo  risco 
que  sabes  que  corre  huú  naujo  estamdo  nese  porto.  /  / 

E  dentro  de  x  ou  xb  dias  partyrá  de  cá  outro  naujo,  yso 
mesmo  hade  tocar  nesa  Jlha  pera  lhe  étregardes  até  iiij0  quin- 

taes dalgodam,  que  hade  leuar  pera  Gujné  e  estes  deves  logo 
fazer  prestes,  porque  sendo  quando  o  nauio  for  nam  se 
detenha  por  eles;  e  bem  cremos,  segundo  os  avysos  que  vos 
temos  dado,  e  o  que  temos  escryto  á  Jlha  de  Samtiago,  que 
terês  de  j  [mil]  quintaes  pera  çima.  E  se  os  nam  temdes 
os  devês  de  ajuntar,  por  que  a  fora  este  algodam  que  dezemos 
pera  estes  dous  nauios,  se  há  mester  prover  a  feytona  de  sam 
Domi[n]gos  (')  de  b°  quintaes  ou  bj°  de  algodam,  daquy  até 
Janeiro  que  vem.  /  / 

(*)  Na  Guiné. 
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E  asy  pomde  muyta  dihgemçia  é  arrecadar  as  diujdas 
velhas  e  de  ajuntardes  todolos  mais  quintaes  que  ser  posa, 
por  que  o  crauto  posa  ser  proujdo,  pois  sabes  que  o  algodam 
hé  a  cousa  de  que  se  mais  fundamento  faz  pera  estes  trautos; 
e  se  da  feytoria  da  Jlha  de  Samtiaguo  nam  soes  tam  bem 
proujdos  como  [hé]  razam,  lho  êviay  requerer  e  amoestar  per 
vosas  cartas.  E  asy  nos  day  avyso  do  que  se  pasa,  pera  e  tudo  se 
prouér  como  for  mais  seruiço  de '  sua  alteza;  êcomédamonos senhor  é  vosa  merçê.  /  / 

desta  Casa  da  Mina,  a  x  dias  de  setembro  de  1535. 

aa)  O  Feitor  /  Pero  Diaz  /  Fernandaluarez 
/  Afonso  de  Torres. 

ENDEREÇO:  Ao  muyto  homrado  Senhor  o  senhor  Jorge  Cor- 
rea, feitor  dos  algodões  por  elRey  noso  senhor,  na  Jlha  do  Fogo,  ou  ao 

senhor  Pero  dAlmeyda,  se  já  seriar. 
Da  Casa  da  Mina. 

ATT  —  CC,  1-56-28. 
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CARTA  DE  D.  JOÃO  III  AO  BISPO  DE  S.  TOMÉ 
( io- io- 1535) 

SUMÁRIO  —  Elevação  da  Sé  do  Funchal  a  Arcebispado  —  Criação  dos 
bispados  de  Angra,  S.  Tomé  e  Cabo  Verde  —  Direito  de 
padroado  nas  mesmas  dioceses  —  Dotação  do  Cabido e  do  Prelado  de  S.  Tomé  das  rendas  da  Ordem  de  Cristo. 

t 

Dom  Joham  por  graça  de  Deus  Rey  de  Portugall  e  dos 
AUgarues  daqué  e  dallé  mar  é  Africa,  senhor  de  Guiné  e  da 
comquista,  nauegaçã,  comercio,  Etluopia,  Arábia,  Persya  e  da 
Jndia  etc.  como  gouernador  e  perpetuo  admynistrador  que  sam 
da  hordem  e  caualana  do  mestrado  de  noso  Senhor  Jhesu 
Chnsto,  a  quamtos  esta  minha  carta  vyré  faço  saber  que 
desejamdo  eu  que  a  nosa  samta  fee  católica  seja  ahumemtada 
e  acreçemtada  e  o  cullto  divino  mulltnpicado  (1),  supliquey 
ao  samcto  padre  Clemente  septimo  que  fizese  da  ygreja  catre- 
dall  da  çidade  do  Funchal  da  ilha  da  Madeira  arçobispado  e 
see  arçepiscopal.  /  / 

E  que  crease  e  alleuamtase  por  ygreja  catredall  a  ygreja  de 
sam  Salluador  das  ilhas  Terçeiras,  na  parte  que  se  chama 
dAmgra  e  que  lhe  dese  por  diocesy  todas  as  outras  ilhas  que  se 
chamá  Terçeiras,  como  nas  letras  de  sua  creaçaõ  se  declara.  /  / 

E  asy  crease  e  alleuamtase  e  see  catredall  a  ygreja  de  nosa 
Senhora  da  Graça  da  ilha  de  Samthomé,  damdolhe  por  dio- 
cesv  [o]  Comgo,  pellos  lvmytes  que  sam  declarados  é  sua 
fumdaçaõ  e  creaçaõ.  /  / 

.  (J)  Lcia-se:  multiplicado. 
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jtcm  que  yso  mesmo  crease  e  leuamtase  é  see  catredall  a 
ygreja  de  Samtiago  do  Cabo  Verde  e  lhe  dese  por  diocesy  a  dita 
ilha  de  Sãtiago  cõ  hos  mais  lugares  e  terras  que  é  sua  fundação 
e  ynstytuyçaõ  étre  sy  sam  declarados;  a  asy  lhe  supliquey  que 
comçedese  o  direito  de  padroado  e  de  apresentar  os  ditos  bis- 

pados quamdo  quer  que  ouuesé  de  ser  providos  e  acõteçese 
vagaré,  a  my  e  aos  Reys  que  pello  tempo  forem  nestes  Reynos 
de  Portugal.  / / 

E  que  o  direito  de  padroado  e  apresemtaçaõ  aas  denydades, 
conesyas  e  a  outros  quaesquer  beneffiçios,  com  cura  ou  sem 
cura,  dos  ditos  bispados,  fose  do  mestre  ou  gouernador  da  dita 
ordem  de  Chnstos  destes  Regnos,  que  hora  hé  e  pello  tempo 
fose,  asy  dos  benefiçios  que  hora  saõ  criados,  como  dos  que 
pello  tempo  se  enaré  e  e[n]s[ty]tuyré,  como  até  ora  pertemçeo 
e  pertemçe  o  dito  padroado  e  apresemtaçaõ  ao  dito  mestre  ou 
gouernador.  /  / 

E  asy  dey  cõsentymemto  que  o  dito  samto  padre  podese 
dar  e  apreçar  das  remdas  do  dito  mestrado  de  Christos  pera  a 
mesa  põtyficall  de  cada  hú  dos  ditos  bispados,  pera  soporta- 
memto  e  mamtemça  dos  bispos  que  hora  delles  saõ,  dozemtos 
mill  reaes.  E  asy  cõsenty  que  sua  samtydade  dese  e  aplicase  aas 
denydades  e  conesyas  abayxo  declaradas,  que  hordeney  que  aja 
é  cada  huã  das  ditas  sees,  as  remdas  do  dito  mestrado  -ss-  que  ao 
dayado  se  aplique  toda  a  remda  que  hora  ao  presemte  tem  os 
vigairos  que  das  ditas  ygrejas  que  se  asy  crearaõ  catredaes saõ.  // 

Ao  mestre  escola  se  fará  boo  pagamemto  aos  quarteys  do 
anno  por  ymteiro  e  sé  quebra  allguá,  posto  que  ha  hy  aja,  per 
esta  soo  Carta  gerall  sé  mais  tyrarem  outra  de  mynha  fazemda. 
E  pello  trellado  delia,  que  será  registado  no  liuro  de  sua  despesa 
pello  spnvaõ  de  seu  offiçio,  com  conhecimemto  do  dito  bispo  e 
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outro  do  pnoste  (*),  do  que  reçeber  pello  Cabido.  Mamdo  aos 
contadores  que  ho  leué  é  comta.  /  / 

Dado  é  Euora,  a  dez  dias  do  mes  doutubro,  Afonso  Damez- 
quita  a  fez,  anno  do  nacimento  de  noso  Senhor  Jhesu  Christo 
de  mill  e  quinhétos  e  trimta  e  cimco.  /  / 

E  ho  dito  bispo  foy  pago  é  Fernão  Roiz  de  Pallma,  rece- 
bedor das  remdas  da  hordem,  de  quatrocentos  e  oytéta  mill 

reaes,  que  solido  a  lyvra  lhe  momtaõ  aver  de  tempo  de  dous 
annos,  quatro  meses  e  vymta  quatro  dias,  que  se  começarão 
ao  derradeiro  dia  do  mes  de  Janeiro  do  anno  de  trimta  e  tres, 
é  que  foy  provido  do  dito  bispado  e  se  acabarão  por  dia  de 
sam  Johaõ  Baptista  deste  anno  presemte  de  trimta  e  çimco, 
[per]  houtra  provisá  que  lhe  pera  iso  foy  dada.  /  / 

E  os  conhecimentos  dos  pnostes  será  é  forma,  feitos  pello 
spnvam  de  seu  cargo  e  asynados  per  ambos,  é  que  declare  que 
dinreiro  lhe  fica  carregado  é  recepta.  E  eu  Fernamdaluarez,  do 
comselho  dei  Rey  noso  senhor  e  seu  thesoureiro  mor  e  spnvam 
de  sua  fazemda,  a  fiz  sprever.  E  a  sobsprevy.  // El  Rey// 

A  quall  Carta  fica  é  poder  do  dó  Diogo  Ortiz,  adayaõ  da 
capella  dellRey  noso  senhor  e  bispo  da  ilha  de  Samthomé  e 
delia  foy  tirado  este  trellado.  A  qual  Carta  parecia  ser  asynada 
pello  dito  Senhor  e  pasada  pella  sua  chamcelana  e  sellada  cõ 
ho  sello  pemdemte  das  armas  do  dito  mestrado  de  Chnstos. 
E  ao  pee  delia  estaua  huá  sobscnptura  que  dezia  o  seguimte  — 

Carta  dos  quinhemtos  tzdos  [cruzados]  cada  anno  que  ho 
bispo  de  Samthomé  ade  aver  com  ho  dito  bispado,  das  remdas 

(2)  Alteração  de  preboste,  antigo  cobrador  das  rendas  eclesiásticas 
nomeado  pelo  Cabido  das  catedrais. 
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que  a  ordem  tem  na  dica  ilha  e  asy  dos  mamtymemtos  dos 
dinydades  e  cónegos  da  sé  da  dita  ilha,  de  que  yso  mesmo 
hamde  ser  pagos  das  ditas  remdas,  pera  v.  a.  toda  ver.  /  / 

Foy  comçertado  este  trelado  com  a  própria  carta  que  está 
em  poder  do  senhor  bispo,  per  my  Bernaldim  dAragaõ, 
sprivam  dos  comtos  (3)  e  asyney  / 

Bernalldim  dAragaõ 

ATT  —  CC-II-204-77. 

(3)  A  Casa  dos  Contos,  correspondia  ao  acmal  Tribunal  de Contas. 
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CORREGEDOR  DE  SANTIAGO  E  DO  FOGO 

(8-7-536) 

SUMÁRIO  —  Nomeação  de  André  Feio  como  corregedor  de  el-Rei 
nas  ilhas  de  Santiago  e  do  Fogo,  para  nelas  administrar 
a  justiça  às  partes,  a  serviço  de  Deus  e  de  el-Rei. 

Dom  Johaõ,  etc.  Faço  saber  a  vós  meu  Capitam,  juizes 
e  oficiaes,  fidalguos,  cavaleyros  e  escudeiros  e  pouo  das  mjnhas 
jlhas  de  Samtiaguo  e  do  Foguo,  no  Cabo  Verde,  que  por 
comfiar  do  ficenciado  Amdré  Feo,  que  as  cousas  da  justiça  fará 
asy  bem  e  direitamente  e  como  deue  e  compre  a  serujço  de 
Deus  e  meu  e  a  boom  despacho  das  partes,  o  emvyo  a  esas 
jlhas  por  meu  Corregedor,  asy  e  como  elle  o  deue  ser  e  com 
os  poderes  c  alçada  que  de  mj[m]  leua.  // 

E  porem  vollo  notefico  asy  e  mando  a  todos  em  gerall  e 
[a]  cada  huú  em  espyciall  e  asy  a  quaes  quer  outros  ofícios 
(sic )  e  pesoas  a  que  esta  mjnha  carta  for  mostrada  c  o  conhe- 

cimento delia  pertencer,  que  ajaes  o  dito  licenciado  por  corre- 
gedor das  ditas  jlhas  e  lhe  obedeçais  e  em  todo  cunpraes  seus 

mamdados,  jujzos,  sentenças,  e  sayais  com  elle  e  sem  elle  as 
[hjoras  que  vos  elle  de  mjnha  parte  mandar,  asy  de  noute 
como  de  dia,  sem  nyso  poerdes  duujda  nem  outro  nenhú 
embargo,  e  sob  as  penas  que  elle  puser,  porque  asy  o  ey  por 
bem  de  justiça  e  meu  serujço.  /  / 

Com  o  qual  cargo  ey  por  bem  e  me  praz  e  me  praz  ( sic ) 
que  elle  aja  de  seu  mantimento  em  cada  huú  anno  sesenta  myll 
reacs,  pagos  á  custa  de  mjnha  fazenda.  E  mando  ao  meu  almo- 

xarife ou  feitor  das  ditas  jlhas,  que  em  cada  huú  anno,  do  dia 
que  tomar  a  pose  do  dito  oficio  em  diante,  pague  ao  dito  licen- 

ciado Amdré  Feo  os  ditos  sesenta  mvll  reaes,  per  esta  carta 
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somente,  sem  mays  mostrar  outro  desembarguo  de  mjnha fazenda.  / / 
E  por  o  trellado  delia,  que  será  feito  per  o  escryuã  de  seu 

oficio,  [com]  seu  conhecimento  mando  a  meus  comtadores  que 
lhos  leuem  em  comta;  o  qual  licenciado  jurará  na  mjnha 
chancelaria  aos  santos  avangelhos,  que  bem  e  direitamente 
syrua  o  dito  oficio,  guardando  em  todo  o  serujço  de  Deus  e 
meu  e  o  direito  das  partes.  /  / 

Joaõ  Rojz  a  fez  em  Évora,  a  oyto  dias  de  Julho  de  myll b°xxxbj. 

ATT  —  Chancelaria  de  D.  João  111,  liv.  21,  fl.  142. 
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CARTA  DE  CAPITANIA  DA  RIBEIRA  GRANDE 
A  JOÃO  CORREIA  DE  SOUSA 

(16*1536) 

SUMÁRIO  —  El-Rei  jaz  doação  a  João  Correia  de  Sonsa  da  capitania 
da  Ribeira  Grande,  na  ilha  de  Santiago,  por  morte  de 
sen  irmão  Belchior  de  Sousa,  falecido  sem  descendência. 

Dom  Joham  a  Quamtos  esta  mjnha  carta  virem  faço 
saber  que  Belchior  Cor[r]ea,  que  Deus  perdoe,  tinha  e  avya 
de  my  a  capitanja  da  Jlha  de  Samtiaguo  do  Cabo  Verde,  na 
parte  da  Ribeyra  Gramde,  per  huá  mjnha  carta  per  my  asynada 
e  asellada  do  meu  sello  pemdemte,  de  que  ho  theor  tall  hé.  /  / 

Dom  Johaó  per  graça  de  Deus,  Rey  de  Purtugal  e  dos 
Alguarues  daquem  e  dalém  maar  em  Africa,  senhor  de  Guyné 
e  da  comquista,  navegação,  comerçio  dEthiopia,  Arábia,  Per- 
sya  e  da  Jmdia.  A  quamtos  esta  mjnha  carta  virem,  faço  saber 
que  Afomso  dAlbuquerque,  do  meu  comselho,  tinha  e  avia 
de  my  a  capitanja  da  Jlha  de  Samtiaguo,  na  parte  da  Ribeyra 
Grande,  pera  sy  e  seus  deçemdemtes,  filho  e  neto,  baroéés  lídi- 

mos, a  quall  ouue  per  compra,  com  mjnha  licemça,  de  Jorge 
Cor[r]ea,  de  que  tinha  huá  carta  per  my  asynada  e  asellada 
do  meu  sello  pemdemte,  de  que  o  theor  tall  hé.  /  / 

Dom  Johaõ  per  graça  de  Deus  Rey  de  Portuguall  e  dos 
Alguarues  daquem  e  dalém  maar  em  Afrjca,  senhor  de  Guyné 
e  da  comqujsta,  navegação,  comerçio  dEthiopia,  Arábia,  Per- 
sya  e  da  Jmdia  etc.  A  quamtos  esta  mjnha  carta  virem,  faço 
saber  que  por  parte  dAfomso  dAlbuquerque,  fidalguo  de  mjnha 
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casa,  me  foy  apresemtada  huá  carta  delRey  meu  Senhor  e  Padre, 
que  samta  glorja  aja,  per  que  deu  e  fez  merçê  a  Jorge  Cor[r]ea, 
fidalgo.de  mjnha  casa,  por  casar  com  dona  Bramca  dAguyar, 
que  foy  sua  molher,  da  capicanja  da  Jlha  de  Samtiaguo,  da 
parte  da  Ribeyra  Gramde,  de  que  ho  theor  tall  hé.  /  /  (') 

Pedimdome  o  dito  Afomso  dAlbuquerque  por  merçê,  que 
porquamto  elle  comprara  ao  dito  Jorge  Cor[r]ea  a  captanja 
da  dita  Jlha  de  Samtiaguo,  e  per  vertude  de  huú  meu  aluará 
de  licemça  e  comsentimento,  que  lhe  pera  ello  dey,  e  asy  per 
comsentimento  de  Belchior  Cor[r]ea  seu  filho,  que  njso  outor- 

gou, por  asy  a  todos  vir  bem,  me  prouvese  trespasar  nelle  dito 
Afomso  dAlbuquerque,  a  dita  capitanja,  asy  e  da  maneira  que 
ha  o  dito  Jorge  Cor[r]ea  tinha.  // 

E  visto  per  mv  seu  requjrimemto  e  asy  a  espritura  da 
venda  que  lhe  o  dito  Jorge  Cor[r]ea  fez,  per  vertude  do  dito 
meu  aluará  de  licemça,  da  dita  capitanja,  com  todo  o  direito 
[e]  auçam  que  elle  e  seus  herdeyros  e  sobçesores  em  ella 
tinha  [m]  e  podiã  ter,  que  pareçia  ser  sobescprita  e  asynada  por 
Bras  Afomso  pubnco  tabaliam  em  a  minha  çidade  de  Lixboa 
e  seu  termo,  aos  xix  dias  do  mês  de  dezembro,  do  anno  de 

mjll  bcxxui]°,  queremdolhe  fazer  graça  e  merçê,  tenho  por 
bem  e  me  praz  dello.  E  quero  que  o  dito  Afomso  dAlbuquer- 

que tenha  e  aja  a  dita  capitanja,  na  dita  Jlha  de  Samtiaguo, 
na  parte  da  Ribeyra  Grande,  e  seus  deçemdemtes,  filho  e  neto, 
baroéês  lídimos,  com  aquela  jurdiçaõ,  rendas  e  direytos,  asv 
e  da  maneira  que  ha  o  dito  Jorge  Cor[r]ea  tinha  e  pertemçia, 
e  na  dita  carta  hé  comtheudo.  / / 

Porem  mamdo  ao  meu  cor[r]egedor  da  Jlha  do  Cabo  Ver- 

(')  Cfr.  Mpnumentã,  II  Série.  I.  p.  579. 
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de  (2),  jujzes,  justiças,  officiaés,  moradores  e  pesoas  da  dita 
flha  de  Samtiaguo,  e  a  quaéesquer  outros  a  que  esta  mjnha 
carta  for  mostrada,  c  o  conheçimento  delia  pertemçer,  que  ajam 
o  dito  Afomso  dAlbuquerque  por  capitão  da  dita  Jlha,  e  [o]  lei- 
xem  ter  e  aver  aquela  jurdiçam,  e  rendas  e  direytos  que  o  dito 
Jorge  Cor[r]ea  tinha  e  avva,  e  lhe  pertemçer,  e  asv  a  seus  de- 
çemdemtes,  asv  c  da  maneira  que  se  comtem  na  dita  carta, 
porqu  asy  hé  mjnha  merçê.  E  por  firmeza  de  todo  lhe  madey 
dar  esta  carta  per  my  asinada  e  aselada  do  meu  sello.  /  / 

Dada  em  a  Villa  de  Tor[r]es  Nouas,  a  xxbij  dias  de 
Setembro.  Amtonio  Paez  a  fez,  anno  de  mjll  e  bcxxb.  E  eu 
Damyam  Diaz  a  fiz  eseprever.  /  / 

E  ora  o  dito  Afomso  dAlbuquerque  trespasou  a  dita  capi- 
tanja  per  mjnha  hçemça  e  comsétimento  em  Belchior  Cor[r]a, 
fidalgo  de  mjnha  casa,  filho  do  dito  Jorge  Cor[r]ea,  cujo  foy, 
seguindo  se  vyo  per  huíi  pubneo  estorméto  de  renunciaçam 
e  trespasaçam  que  delia  lhe  fez,  que  pareçya  ser  feyto  e  asvnado 
Pero  Rojz,  tabaliam  nesta  çidade  dEuora,  aos  xxij  dias  do  mês 
de  Dezembro,  do  ano  pasado  de  bcxxxuj,  com  testemunhas  nelle 
nomeadas,  .ss.,  Svmaõ  Francisco,  meu  moço  da  camará,  e  Fran- 

cisco Vyeyra,  crjado  do  dito  Afomso  dAlbuquerque  .  Pello 
quall,  vista  per  my  a  dita  renííciaçam,  e  queremdo  fazer  merçê 
ao  dito  Belchior  Cor[r]ea,  tenho  por  bem  e  me  praz,  que  elle 
tenha  e  aja  daquy  em  diamte  ha  capitanja  da  dita  Jlha  de  Sam- 
tiaguo,  na  parte  da  Ribevra  Gramdc,  pera  sy  e  seus  decem- 
détes,  filho  e  neto  somemte,  baroéés  lídimos.  Com  aquela  jur- 
diçaõ,  remdas  e  direytos  que  com  ella  tinha  e  avya  o  dito 
Afomso  dAlbuquerque,  e  como  todo  tivera  os  capitães  da  dita 
Jlha  que  amte  delle  forã,  e  mjlhor,  se  elle  dito  Belchior  Cor- 
[r]ea  com  direyto  todo  mjlhor  poder  ter  e  aver.  /  / 

(-)  Ilha  de  Santiago. 
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E  per  esta  mãdo  ao  meu  cor[r]egedor  da  jlha  do  Cabo 
Verde,  e  jujzes  e  justiças,  offiçiaées,  moradores  e  pesoas  da 
dita  Jlha  de  Samtiaguo,  e  a  quaéesquer  outros  a  que  o  conhe- 
çiméto  pertemçer,  que  ajá  o  dito  Belchior  Cor[r]ea  daquy  é 
diamte  por  capitão  da  Jlha,  e  o  metá  é  pose  da  capitanja  delia, 
e  lhe  leixé  ter  e  aver  as  remdas  e  direytos  sobreditos,  e  husar 
da  dita  jurdiçaõ,  asy  e  tam  jmteyramemte  como  nesta  carta 
hé  comtheudo,  sem  duujda,  ébarguo,  nem  cõtradiçaõ  alguá 
que  a  ello  seja  posto,  porque  asy  hé  mjnha  merçê.  /  / 

E  a  carta  do  dito  Afomso  dAlbuquerque  que  açima  vay 
escprjta  foy  rota  ao  asynar  desta,  que  por  firmeza  dello  lhe 
mãdey  dar,  per  my  asynada  e  aselada  do  meu  selo  pemdemte. 
Manuel  da  Costa  a  fez  em  Euora,  aos  dous  dias  do  mês  de 
Janeiro,  anno  do  naçimemto  de  Noso  Senhor  Jhesuú  Chnsto 
de  mjll  e  b"  xxxitij0.  /  / 

E  semdo  ora  a  dita  capitanja  vagua  per  faleçimemto 
do  dito  Belchior  Cor[r]ea,  por  delle  nó  ficar  legitimo  herdeyro 
né  soçesor  delia,  auemdo  eu  respeyto  aos  serujços  que  tenho 
recebido  e  ao  diamte  espero  de  reçeber  de  Johaõ  Cor[r]ea  de 
Sousa  seu  jrmãão,  fidalgo  de  mjnha  casa,  e  queremdolhe  fazer 
graça  e  cerçê,  ey  por  bem  e  me  apraz  de  lhe  fazer,  como  de 
feyto  per  esta  presemte  carta  faço,  doaçaõ  e  merçê  da  dita 
capitanja;  quero  que  elle  ha  tenha  e  aja  daquy  é  diamte, 
equamto  mjnha  merçê  for  e  me  elle  na  dita  capitanja  bem 
serujr.  Da  qual  lhe  asy  faço  merçê,  com  aquela  jurdiçaÕ,  rem- 

das e  direytos  que  tem  os  capitaées  da  Jlha  da  Madeira,  asy 
e  da  maneira  que  todo  tinha  e  avya,  e  dello  husaua,  e  com 
direyto  podia  husar,  o  dito  Jorge  Cor[r]ea  seu  pay  e  Belchior 
Cor[r]ea  seu  jrmãão,  per  vertude  da  dita  carta.  /  / 

E  portamto  mãdo  ao  meu  cor[r]egedor  da  dita  Jlha  de 
Samtiaguo,  jujzes  e  justiças,  offiçiaées,  moradores  e  pouo  delia, 
e  a  quaéesquer  outros  a  que  ho  conhecimemto  desta  pertemçer, 
que  ajam  o  dito  Johão  Cor[r]ea  daquy  é  diamte  por  capitam 
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da  dita  Jlha,  na  parte  da  Ribeyra  Gramde,  c  ho  metã  loguo 
em  pose  da  dita  capitanja,  e  lhe  leyxe  ter  e  aver,  as  remdas 
e  direytos  delia,  e  vsar  da  dita  jurdiçaõ,  na  maneira  que  dito 
hé,  sem  lhe  njso  ser  posto  duujda,  ébarguo  nem  comtradiçá 
algúa,  porque  asy  hé  minha  merçê.  /  / 

E  por  firmeza  dello  lhe  madey  dar  esta  carta  per  my  asy- 
nada  e  aselada  do  meu  sello  pemdemte.  /  / 

Manueli  da  Costa  a  fez  é  Euora,  aos  xbj  dias  do  mês 
dAgosto,  anno  do  naçimemto  de  noso  Senhor  Jhesúu  Christo 
de  mjl  e  bcxxxbj.  Fernam  dAluarez  a  fez  escprever. 

VERBA  —  Esta  capitania  da  Jlha  de  Samtiago  de  Cabo 
Verde,  comteuda  nesta  doaçam,  vagou  pera  elRey  noso  Senhor 
por  fallecimento  de  Joaõ  Correa  de  Sousa,  que  delia  era  capita 
per  vertude  desta  doaçam,  e  por  ser  fallecido  tomarom  na  dita 
Jlha  posse  pera  o  dito  Senhor,  como  se  uio  pello  estromemto 
que  dela  se  fez,  que  foy  feito  na  dita  cidade  de  Santiago  (3), 
a  tres  de  Janeiro  de  lxinj0  anos,  feito  per  Pero  Romlam,  escn- 
uam  dos  cotos  e  almoxarifados.  /  / 

E  portanto  se  pos  esta  verba  per  mandado  de  Dom  Joaõ 
Lobo,  bará  dAIuito,  veador  da  fazenda  delRei  noso  Senhor, 

feito  é  Lixboa  a  xxij  de  Junho  de  jbclxiiij°  anos,  a  qual  uerba 
pus  eu  Christouaó  de  Benauéte,  escriuaõ  da  Torre  do  Tombo. 

Christouaõ  de  Benauéte. 

ATT  —  Chancelaria  de  D.  João  IH,  liv.  21,  fls.  151  v-152  v. — 
Sena  Barcelos,  Obr.  cit.,  I,  p.  112-115. 

(8)  Cidade  da  Ribeira  Grande,  capital  da  ilha  de  Santiago. 
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-    D-ESMEMBRAÇÃO  DO  VICARIATO  DE  TOMAR UNIDO  A  DIOCESE  DO  FUNCHAL 

(25-8-536) 

SUMÁRIO  —  O  papa  Paulo  III  restaura  e  desmembra  da  diocese  do 
Funchal  a  Vigairaria  de  Tomar,  ficando  com  Santa 
Maria  dos  Olivais,  S.  Tiago  de  Santarém  e  o  Norte 
de  Africa — Seria  governada  por  um  Prior  com  juris- 

dição episcopal,  nomeado  ou  removido  pelo  Rei  e  Admi- 
trador  apostólico  da  Ordem,  «ad  nutum». 

Paulus  F.piscopus,  servus  servorum  Dei.  Ad  perpetuam  rei 
memoriam.  // 

Gregis  Dominici,  nostrz  custodia:,  licet  imparibus  mentis, 
commissi  vigilem,  sollicitamque  curam  gerentes,  et  statum 
piorum  locorum  et  rehgiosarum  personarum  quorumlibet,  prx- 
sertim  sub  regulanbus  Militas,  pro  fidei  Catholica:  defensione., 
mihtantium,  dihgenter  attendentes,  ea  sic  nostra:  provisionis 
ope  dirigi  cupimus,  per  qua:  a  detrimenti  subleventur  incom- 
modis,  et  prospens  jugiter  proficiant  incrementis.  /  / 

Dudum  siquidem,  postquam  felicis  recordationis  Leo 
Papa  X,  predecessor  noster,  procurante  clara:  memoria:  JEmma- 
nuele,  Portugallia:  et  Algarbiorum  Rege,  qui  tunc  in  humams 
agens  multas  terras,  províncias  et  ínsulas  a  capitibus  de  Bojador 
usque  ad  Indos  possidebat,  in  quibus  nullus  episcopus,  qui  ea, 
qua:  erant  junsdictionis  episcopalis  exerceret,  habebatur,  excepto 
vicário,  pro  tempore  existente,  oppidi  de  Thomar,  nullius  dicece- 
sis,  qui  frater  Militia:  Jesu  Christi,  Cisterciensis  Ordinis,  exis- 
tebat,  et  jurisdictionem  episcopalem  inter  alia  in  dictis  terns, 
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provinciis  et  insuhs,  ex  privilegio  Apostólico,  ohm  sibi  con- 
cesso,  habebat,  viçariam  ejusdem  oppidi  de  Thomar,  de  con- 
sensu  bona;  memoria;  Didaci  Pinheiro,  olim  Episcopi  Funcha- 
lensis,  tunc  in  humanis  agentis  et  ípsius  oppidi  Vicarn,  Apos- 

tólica auctontate,  suppresserat  et  extinxerat;  ac  tunc  parochia- 
lem  ecclesiam  Beata;  Maria;,  per  eundem  Emmanuelem  Regem 
in  civitate  do  Funchal,  in  insula  da  Madeira,  in  mari  Oceano 
sita,  consistentem  fundatam,  in  qua  unus  vicarius,  frater  dieta; 
Militia;,  et  nonnulli  beneficiati  presbvteri  seculares,  beneficia 
ecclesiastica,  portiones  nuncupatas,  obtinentes,  existebant,  in 
cathedralem  Ecclesiam,  cum  sede  et  episcopali  et  capitulan 
mensis,  allisque  cathedralibus  ínsignus,  hononbus  et  pra;emi- 
nentns,  ac  in  ea  unum  decanatum,  qui  inibi  post  pontificalem 
major,  pro  uno  decano,  qui  curam  capituli  haberet,  et  unum 
archidiaconatum  pro  uno  archidiacono,  necnon  unam  canto- 
nam  pro  uno  cantore,  et  unam  thesauranam  pro  uno  the- 
saurario,  et  unam  scholastriam  pro  uno  scholastico,  non  majo- 

res post  pontificalem  inibi  dignitates,  necnon  duodecim  cano- 
nicatus  et  totidem  prebendas  pro  duodecim  canonicis,  qui  cum 
decano,  archidiacono,  cantore,  thesaurario  et  scholastico  pra;- 
fatis  capitulum  ipsius  Ecclesia;  constituerent,  erexerat  et  insti- 
tuerat;  ipsique  Ecclesia;  do  Funchal  omnia  et  singula  fructus, 
redditus,  proventus  et  emolumenta,  qua;  vicarius  de  Thomar 
pro  tempore  existens,  ex  jurisdictione  et  vicária  suppresa  per- 
cipiebat,  necnon  annus  redditus  quingentorum  ducatorum  auri 
de  camera  ex  annuis  redditibus  ad  ípsum  Emmanuelem  Regem, 
in  ipsa  insula  de  Madeira  spectantibus,  de  ipsius  Emmanuelis 
Régis  consensu,  necnon  pro  dignitatum  et  canonicatuum,  ac 
pra;bendarum  pra;dictorum  dote  bona  alias  dictis  benéficas  pro 
illorum  dote  assignata  perpetuo  applicaverat  et  appropnaverat, 
ac  civitatem  pra;dictam  pro  civitate,  necnon  ílhus  distnctum 
seu  terntonum  cum  pra;dicta  [ínsula]  da  Madeira,  ac  omnibus 
aliis  insulis,  terris,  provinciis  et  locis  quibuscumque,  dicto  vicairo 
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subjectis,  et  que  de  jure,  privilegio  vel  indulto  Apostólico  sub- 
jici  debebant,  ac  castris  et  vilhs,  in  dictis  insulis,  terris,  pro- 
vinciis  et  locis  consistentibus,  pro  dicecesi,  necnon  omnes  et 
singulos  clericos  et  cjuorumvis  Ordinum  religiosos,  pro  clero, 
incolasque  et  habitatores  ipsarum  civitatis  et  dioecesis  do  Fun- 

chal pro  populo  concesserat  et  assignaverat,  ac  jus  patronatus, 
et  presentandi  Romano  Pontifici,  pro  tempore  existenti,  perso 
nam  idoneam  ad  eandem  Ecclesiam  Funchalensem,  dum  illam 
pro  tempore  vacare  contingeret,  prefato  Emmanueli,  et  pro 
tempore  existenti  Portugallie  et  Algarbiorum  Regi,  ad  effe- 
ctum  ut  eidem  Ecclesie,  de  persona  per  Regem  nominanda 
hujusmodi,  et  non  alias  per  eundem  Leonem  et  successores  suos, 
provideri  deberet;  ad  dignitates  vero,  ac  canonicatus  et  pre- 

bendas hujusmodi  pro  tempore  existenti  magistro  dieta;  Militie, 
ad  quem  jus  patronatus,  seu  presentandi  ad  dieta  beneficia,  dum 
pro  tempore  vacabant,  pertinebat,  institutionem  autem  eidem 
episcopo  Funchalensi,  pro  tempore  existenti,  perpetuo  reser- 
vaverat;  ac  eidem  Ecclesie  sic  erecta:,  ab  ejus  pnmxva  erectione, 
hujusmodi  tunc  vacanti,  de  presona  prefati  Didaci,  dieta  aucto- 
ritate  providerat,  preficiendo  ipsum  illi  in  Episcopum  et  pas- torem. /  / 

Et  postmodum  dicto  Dídaco  Episcopo,  extra  Romanam 
Curiam  vita  functo,  pie  memorie  Clemens  Papa  VII,  etiam 
predecessor  noster,  procurante  charissimo  in  Chnsto  filho  nostro 
Joanne,  moderno  Portugalie  et  Algarbiorum  Rege  illustn, 
prefati  Emmanuelis  nato  et  successore,  dictam  Ecclesiam  Fun- 

chalensem, tunc  per  ejusdem  Didaci  Episcopi  obitum  hujus- 
modi  vacantem,  in  metropolitanensem,  ac  Indiarum,  necnon 
omnium  et  singularum  alias  pro  illius  dicecesi  assignatarum, 
ac  ceterarum  temporalis  ditionis  Portugalie  insularum,  provin- 
ciarum  et  terrarum  novarum  eatenus  repertarum  et  in  futurum 
repenendarum,  ac  ecclesiarum,  civitatum  et  dicecesium  in  eis 
pro  tempore  erigendarum  primatialem,  cum  archiepiscopali  ac 
pnmatiali  dignitate,  preeminentia,  junsdictione,  supenoritate, 
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auctontate  et  cruas  delatione,  ac  alias  metropohtanensibus  et 
primatialibus  insigniis,  remanentibus  in  ea  chgnitatibus,  cano- 
catibus  et  pnebendis,  ac  beneficiis  et  officiis,  ca:terisque  omni- 
bus  et  singulis,  inibi  per  dictum  Leonem  prsdecessorem  insti- 
tutis  et  ordinatis,  de  fratrum  suorum,  de  quorum  numero  tunc 
eramus  Consilio,  eadem  auctoritate,  simihter  erexerat  et  ins- 
tituerat,  illiusque  prasulem,  pro  tempore  existentem,  archie- 
piscopum,  necnon  Indiarum,  et  insularum,  ac  provinciarum 
et  terrarum  prxdictarum,  necnon  ecclesiarum,  civitatum  et 
dicecesium  in  eis  pro  tempore  erigendarum,  primatem  instituerat 
et  deputaverat,  ac  perpetuis  futuris  temponbus  esse  voluerat; 
necnon  in  Tertia,  in  illius  oppido  de  Angra  nuncupato,  Sancti 
Salvatons  sub  Sancti  Salvatoris;  necnon  in  Sancti  Jacobi  de 
Cabo  Verde,  in  ea  parte  qua:  Ribeira  Grande  nuncupatur,  Sancti 
Jacobi  sub  ejusdem  Sancti  Jacobi  de  Cabo  Verde;  ac  in  Sancti 
Thoma:  Beata;  Maria:  de  Gratia  sub  Sancti  Thomas;  necnon 
in  de  Goa  nuncupatis,  in  dicto  mari  oceano  consistentibus, 
insulis,  qua:  inter  alia  dieta:  Ecclesia:  Funchalensi  in  illius  erec- 
tione  hujusmodi  pro  ejus  dicecesi  assignata:  fuerunt,  Sancta: 
Cathanna:  sub  ejusdem  Sancta:  Cathanna:  de  Goa  invocationi- 
bus,  parochiales  et  cathedrales  Ecclesias,  cum  sede  et  episco- 
pali  ac  capitulari  mensis,  ac  certis  dignitatibus,  necnon  canoni- 
catibus  et  pra:bendis,  allisque  cathedralibus  insigniis  tunc  ex- 
pressis,  ac  loca  seu  pagos  in  quibus  ípsa:  parochiales  ecclesia: 
consistebant,  in  civitates  qua:  Santi  Salvatoris,  et  Sancti  Jacobi 
de  Cabo  Verde,  ac  Sancti  Thoma:,  necnon  Sancta:  Cathanna: 

de  Goa  respective  nuncuparentur,  similibus  consilio  et  aucto- 
ritate, etiam  erexerat  et  instituerat;  ac  post  flumen  Çanagala 

in  Africa,  prope  Caput  seu  promontorium  Viride  (]),  omnes  et 
singulas  reliquas  terras  et  províncias,  tam  in  Africa  quam  in 
Asia  existentes,  ac  illis  prxdictas  et  alias  tunc  expressas  adjacen- 

(')  Cfr.  documentos  n.os  8o  c  99. 
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tes  insulas  antea  dioecesis  Funchalensis  hujusmodi,  cum  omni- 
bus  ec  singulis  íllarum  castris,  villis  et  locis  ac  distnctibus,  nec- 
non  clero  et  populo,  personis,  ecclesiis,  monasteriis,  hospitalibus 
et  aliis  piis  locis  ac  beneficiis  ecclesiasticis,  cum  cura  et  sine 
cura,  saxularibus  et  quorumvis  Ordinum  regularibus,  ab  eadem 
Ecclesia,  seu  archiepiscopali  mensa  Funchalensi  perpetuo  dis- 
membraverat,  ipsisque  sic  erectis  ecclesiis  loca,  seu  pagos  sic 
ín  civitates  erecta  seu  erectos  pro  earum  civitatibus,  ac  insulis 
et  partes  terra  continentis,  dismembratas  hujusmodi  pro  sin- 
gularum  earundem  distnctibus,  dioecesibus  et  territoriis,  ac 
omnes  et  singuhs  elencos  et  religiosos  pro  clero,  incolasque  et 
habitatores  illarum  civitatum  et  dicecesium  pro  populo  respec- 
tive  concesserat  et  assignaverat,  ac  dioccesem  Funchalensem 
per  dictum  flumen  de  Çanagala  et  alias  etiam  tunc  expressas 
terras  et  insulas  terminaverat  et  limitaverat,  ipsique  Funcha- 

lensi loco  hujusmodi  et  aliorum  tunc  ab  ea  dismembratorum 
fructuum  et  reddituum,  prater  quingentorum  ducatorum 
supradictorum  aliorum  quingentorum  ducatorum  auri  largo- 
rum,  cruciatorum  nuncupatorum,  summam  adeo,  quod  ílhus 
fructus,  redditus  et  proventus  ad  mille  ducatorum  auri,  crucia- 

torum nuncupatorum,  valorem  annuum  ascendant,  ac  pro  íllius 
decanatus  ac  reliquarum  quatuor  dignitatum  hujusmodi,  nec- 
non  canonicatuum  et  prabendarum,  prater  eorum  antiquos, 
alios  tunc  expressos  uberiori  dote,  singulis  vero  ex  Sancti  Sal- 
vatoris,  ac  Sancti  Jacobi  de  Cabo  Verde  et  Sancti  Thomar, 
necnon  Sancts  Catharina:  de  Goa  Ecclesiis  pradictis,  sic  erectis, 
omnia  et  singula  redditus  et  emolumenta  episcopalia,  qus  epis- 
copus  Funchalensis  in  insulis  et  terris  separatis  hujusmodi 
percipiebat,  seu  percipere  poterat,  et  tam  ílhs  quam  dignitati- 
bus,  ac  canonicatibus  et  prabendis  pradictis  pro  íllorum  etiam 
dote  certos  alios  etiam  tunc  expressos  annuos  fructus,  redditus 
et  proventus  ex  annuis  redditibus,  ad  ipsum  Joannem  Regem 
in  singulis  ex  dictis  insulis  pertinentibus,  de  ípsius  Joannis 
Régis,  et  etiam  tunc  dicra  Militia:  perpetui  administratoris  in 
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spintuahbus  et  temporalibus  per  Sedem  Apostolicam  deputati, 
expresso  consensu,  respective  perpetuo  applicaverat  et  appro- 
pnaverat,  ahasque  et  alia  fecerat,  disposuerat  et  ordinaverat, 
prout  in  singulis  nostris  inde  confectis  literis,  cum  dictus  Cle- 
mens  predecessor,  antequam  ejus  littera:  desuper  confecta: 
fiussent,  sicut  Domino  placuit,  rebus  fuisset  humanis  exemp- 
tus,  plenius  continetur.  /  / 

Nos  hujusmodi  donationibus  et  dotationibus  ípsius  Joannis 
Régis  et  administratoris,  ac  aliis  certis,  justis  suadentibus  causis 
supenontatem,  administrationem,  correctionem,  reformatio- 
nem,  visitationem  et  junsdictionem  etiam  eptscopalem,  quas 
vicarius  de  Thomar,  pro  tempore  existens,  ante  suppressionem 
vicanatus  hujusmodi,  in  terns  et  locis,  ecclesiis  ac  personis  in 
regnis  Portugalli^,  tam  in  Europa  quam  in  Africa,  habebat 
seu  exercebat,  ac  omnia  et  singula  fructus,  redditus  et  pro- 
ventus,  jura,  obventiones  et  emolumenta,  qua:  antea  vicanus 
pradictus  inibi  percipiebat,  necnon  Santa:  Mana:  dos  Olivaes, 
qua:  caput  ípsius  conventus  de  Thomar  existit,  et  Sancti  Jacobi 
de  Sanctarem  Ulixbonensis,  ac  de  Alcácer  Tingensis  seu  Se- 
ptensis  in  Africa,  omniaque  et  singula  alia  ecclesias,  vicárias, 
capellas  et  loca,  qua:  vicário,  ante  suppressionem  pradictam, 
et  post  eam  episcopo  Funchalensis  prxdictis  inibi  quomodo- 
libet  subjiciebantur  cum  íllorum  personis  quibuscumque,  tam 
regulanbus  quam  szcularibus,  ab  Ecclesia  seu  mensa  archie- 
piscopali  Funchalensi  hujusmodi,  ipsius  Joannis  Régis  et  admi- 

nistratoris etiam  a  íd  accedente  consensu,  eadem  auctoritate 
Apostólica,  tenore  prsesentium,  perpetuo  dismembramus  et 
separamus,  íllasque  et  ília  conventui  ejusdem  oppdi  de  Thomar, 
qui  caput  dieta:  Militia:  existit,  cujus  ante  dictam  suppressio- 

nem erant,  restituimus,  ac  perpetuo  applicamus  et  appropna- mus.  // 
Et  nihilominus,  quod  ejusdem  Sancta:  Maria:  dos  Olivaes, 

et  Sancti  Jacobi  de  Sanctarem  ac  de  Alcácer,  in  Africa,  pra:- 
dictarum  necnon  ca:terarum  ecclesiarum,  vicariarum,  capellarum 
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et  locorum,  ac  membrorum  eorundem,  et  illius  annexorum 
ac  ab  eis  dependentium,  dismembratorum,  restitutorum  et 
apphcatorum  hujusmodi,  ca:teraque  fructus,  redditus  et  pro- 
ventus,  jura,  obventiones  et  emolumenta  sic  ab  eadem  Ecclesia 
Funchalensi  dismembrata  et  dicto  conventui  restituía  et  apph- 
cata,  prout  necessarium  fuerit,  in  fabricam  et  manutentionem 
ípsius  conventus,  ac  illius  ecclesiarum,  vicanarum,  capellarum, 
locorum  ac  membrorum,  et  eis  annexorum  ac  ab  illis  depen- 

dentium hujusmodi,  necnon  personarum  inibi  Altissimo  famu- 
lantium;  residuum  vero  in  constructionem  et  manutentionem 
unius  hospitalis  in  dicto  oppido  de  Thomar,  sicut  accepimus, 
plurimum  necessarii  juxta  providam  ordinationem  et  disposi- 
tionem  ípsius  Joannis  Régis,  et  pro  tempore  existentis  dieta: 
Militia:  magistri  seu  administratoris  desuper  pro  tempore  fa- 
ciendum  converti.  // 

Quodque  idem  Joannes  Rex,  et  pro  tempore  existens  ípsius 
Militia:  magister  seu  administrator,  loco  olim  vicarii  de  Tho- 

mar, unam  personam  idoneam  dieta:,  vel  cujusvis  alterais,  Mi- 
litia: aut  Ordinis  etiam  observantia:  regularis,  qua:  prior  de 

Thomar  nuncupetur,  nominare  et  deputare,  seu  quoties  sic 
expedientius  judicavent,  electionem  ejusdem  persona:  eidem 
conventui  de  Thomar  relinquere,  ac  tunc  eo  casu  ípse  conven- 

tus unam  personam  in  priorem  conventus  de  Thomar  hujus- 
modi, secundum  ejusdem  conventus  ordinationes  et  statuta 

capituli,  ac  de  triennio  ad  triennium  eligere.  Et  nihilominus 
idem  Joannes  Rex,  et  similiter  pro  tempore  existens  ípsius  Mi- 

litia: magister  seu  administrator,  personam  hujusmodi  per  íllum 
sic  nominatam  aut  deputatam,  seu  sic,  ut  prxfertur,  per  dictum 
conventum  in  priorem  electam,  ad  ipsius  Joannis  Régis,  ac 
magistri  seu  administratoris  similiter  pro  tempore  existentis, 
solum  nutu  toties  quoties  amovere,  ac  aliam  similem  vel  dissi- 
milem  personam  loco  amota:  in  priorem  dicti  conventus  nomi- 
nare,  deputare  seu  in  similem  ipsius  conventus  electionem 
rehnquere.  /  / 
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Ac  etiam  tunc,  et  eo  casu  ípse  conventus  unam  personam 
in  pnorem  de  Thomar,  ut  prafertur,  eligere  respective  debeant 
ec  teneantur;  quodque  dieta  persona,  sic  pro  tempore  nomi- 
nata  et  deputata  seu,  ut  prafertur,  electa,  nominationis  et  depu- 
tationis  seu  electionis  hujusmodi  vigore,  absque  alia  sibi  desuper 
facienda  concessione,  provisione  seu  confirmatione,  omnibus 
et  singúlis  gratiis,  privilegis,  indultis,  concessionibus  faculta- 
tibus,  supenontatibus,  administrationibus,  correctionibus,  re- 
formatiombus,  visitationibus  et  junsdictionibus,  etiam  episco- 
palibus,  mens  et  mixtis,  quibus  ante  suppressionem  pra:dictam, 
vicanus  de  Thomar,  pro  tempore  existens,  de  jure,  privilegio 
vel  consuetudine,  seu  alias  quomodolibet  utebatur,  potiebatur 
et  gaudebat,  ac  uti,  potiri  et  gaudere  quomodolibet  poterat 
et  debebat,  utatur,  potiatur  et  gaudeat,  ac  in  terras,  loca,  eccle- 
sias,  vicárias,  capellas  ac  dictum  conventum  et  ejus  membra, 
ac  illi  vel  illis  annexa,  et  ab  eo  vel  membrls  hujusmodi  depen- 
dentia,  necnon  personas,  tam  seculares  quam  regulares,  terras 
continentis  regnorum  Portugallia:  hujusmodi  in  Europa  et  in 
Africa,  in  quibus  vicarius,  pro  tempore  existens,  ante  suppres- 
sionem  hujusmodi  superioritatem,  administrationem,  correc- 
tionem,  reformationem,  visitationem  et  jurisdictionem  etiam 
episcopalem,  csteraque  omnia  et  singula  alia  ad  officium  vi- 
carii  de  Thomar,  ante  eandem  suppressionem,  quomodolibet 
pertinentia,  et  qua:  ad  ípsum  officium  pro  tempore  pertine- 
bunt,  in  res  ac  personas,  ac  in  omnibus  et  per  omnia  etiam  in 
utroque  foro  habeat  et  exerceat,  ac  habere,  necnon  per  se,  vel 
alium  seu  alios,  loco  sui  pro  tempore  deputandum  seu  depu- 
tandos,  ac  prout  videbitur  amovendum  seu  amovendos,  exer- 
cere,  necnon  in  ecclesiis,  vicariis,  capellis,  locis,  ac  membris 
annexis  et  dependentns  supradictis  personas  seu  capellanos  de- 
putare,  qui  deputationis  hujusmodi  vigore,  curam  animarum 
parochianorum  eorundem  gerere,  ac  illis  ecclesiastica  sacra- 

menta ministrare,  et  divina  officia  celebrare  debeant,  ac  per- 
sonas et  capellanos  prasfatos  ad  residentiam  personalem  in  sin- 
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gulis  ecclesiis,  vicariis,  capellis,  locis,  membris  annexis  et  de- 
pendentns  hujusmodi  faciendam  cogere  et  compellere.  / / 

Necnon  fratres  in  eodem  conventu  de  Thomar,  pro  tem- 
pore  professos,  a  quibus  etiam  majoris  excommunicationis, 
suspensionis,  interdicti  allisque  ecclesiasticis  sententiis,  censuris 
et  poenis  a  jure  vel  ab  homine,  quavis  occasione  vel  causa  pro 
tempore  latis,  in  quibus  etiam  pro  tempore  irretiti  fuerint,  nec- 

non a  quibusvis  etiam  simoniíe  labe,  in  ordinibus  vel  beneficiis 
incursa:,  et  aliis  excessibus  et  delictis  quantumcumque  gravibus 
et  enormibus,  etiam  in  casibus  Sedi  pradicta:  reservatis,  excep- 
tis  contentis  in  litteris  in  die  Ccena:  Domini  legi  consuetis,  per 
eos,  tam  ante,  quam  post  ingressum  ipsius  conventus,  pro 
tempore  commissis,  absolvere,  ac  cum  eis  super  quacumque 
irregulantate,  prsterquam  bomicidii  voluntarii,  per  eos  quo- 
modohbet  pro  tempore  contracta,  etiam  sacros  et  presbyteratus 
ordines  promoven,  et  in  ílhs  promoti,  ac  etiam  in  omnibus  per 
eos  jam  susceptis  ordinibus,  etiam  in  altaris  ministério  minis- 
trare  possint  dispensare,  ipsosque  professos  per  quemcumque 
catholicum  antistitem,  gratiam  et  communionem  dieta:  Sedis 
habentem,  ad  minores  et  omnes  etiam  sacros  subdiaconatus  et 
diaconatus,  ac  in  vigésimo  secundo  sua:  setatis  anno  constitu- 
tos,  alias  tamen  ad  hoc  idóneos,  quoties  íd  promissis  inibi  cele- 
brandis  expedire  vident,  juxta  ejus  discretionem,  ad  presbytera- 

tus ordines,  absque  alia  dispensatione  vel  examinatione  aut 
ordinarii  loci,  in  quo  iidem  antistites  fuerint,  licentia,  etiam 
extra  tempore  a  jure  statuto  aliquo  festivo  die,  in  quocumque 
monasterio  vel  quacumque  ecclesia,  alias  rite  promoven  facere, 
ípsaque  persona  in  priorem,  ut  pra:fertur,  pro  tempore  nomi- 
nata,  deputata  seu  electa,  ut  aliquem  presbyterum  sxcularem, 
seu  dicti  vel  cujusvis  alterius  Ordinis  regularem,  qui  eam  simili 
modo  absolvere,  ac  cum  ea  dispensare,  dictoque  antistiti,  ut 
professos  pra:fatos  ad  ordines  príedictos,  ut  prasfertur,  promo- 
vere,  et  ipsis  professis,  ut  íllos  recipere  libere  et  licite  possint 
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ec  valeant,  eisdem  auctoritate  et  tenore,  concedimus  et  índul- 
gemus,  ac  perpetuo  statuimus  et  ordinamus.  /  / 

Et  nihilominus  personam  sic  in  pnorem  pro  tempore  no- 
minatam,  deputatam  seu  electam  hujusmodi,  et  alias  ipsius 
jurisdictionis  et  administrationis,  ac  etiam  dicti  conventus  de 
Thomar  seculares  et  regulares  personas  quascumque,  ac  ohm 
vicarii  necnon  persona:  hujusmodi  ejus  loco  in  priorem  de 
Thomar,  ut  prafertur,  nominanda:,  deputando  seu  eligenda: 
prsdictas  superioritatem,  administrationem,  correctionem,  re- 
formationem  et  jurisdictionem,  necnon  ecclesias,  vicárias, 
capellas,  membra  annexa  et  dependentia,  et  alia  pia  loca, 
ac  íllorum  bona,  et  illa  pro  tempore  obtinentes  in  regno  Por- 
tugallia:  et  partibus  Europa:  et  Africa:  hujusmodi  ab  omni 
superioritate,  administratione,  correctione,  formatione,  visita- 
tione  et  jurisdictione  archiepiscopo  Funchalensis,  pro  tempore 
existentis,  ejusdem  Joannis  Régis  et  administratoris  etiam  ad 
hoc  accedente  Consilio,  simihbus  autoritate  et  tenore,  perpetuo 
eximimus,  et  nobis  et  Sedi  pra:dicta:  immediate  subjicimus  et 
submittimus,  irritumque  decernimus  et  inane,  si  secus  super 
his  a  quoquam.quavis  auctoritate,  scienter  vel  ignoranter, 
contigerit  attentari.  /  / 

Et  insuper  venerabili  fratri  Episcopo  Casertanensi  ac  dilec- 
tis  filiis  Ulixbonensi  et  Elborensi  officialibus,  per  Apostólica 
scnpta,  mandamus,  quatenus  ipsi,  vel  duo  aut  unus  eorum, 
per  se  vel  alium  seu  alios,  auctoritate  nostra,  faciant  presentes 
litteras  et  in  eis  contenta  quscumque  plenum  effectum  sortiri, 
ac  perpetuo  inviolabiliter  observari.  Illisque  dictum  Joannem, 
et  pro  tempore  existentem  dieta:  Militia:  magistrum  seu 
administratorem,  necnon  personam  in  priorem  de  Thomar,  sic 
pro  tempore  nominandam,  deputatam  seu  electam  pacifice 
frui  et  gaudere,  nec  permittant  quemquam  contra  illarum 
tenorem  quomodohbet  molestari,  impediri  aut  inquietari,  con- 
tradictores  per  censuram  ecclesiasticam,  appellatione  postposita, 
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compescendo,  invocato  etiam  ad  hoc,  si  opus  fuerit,  auxilio 
brachii  saxularis.  /  / 

Non  obstantibus  pramissis,  ac  Apotolicis  constitutionibus 
et  ordinationibus,  necnon  Ecclesia:  Funchalensis  et  Militis  et 
Ordinis  prsdictorum,  juramento,  confirmatione  Apostólica, 
vel  quavis  firmitate  alia  roboratis,  statutis  et  consuetudinibus, 
stabilimentis,  usibus  et  natuns,  pnvilegns  quoque,  indultis  et 
litteris  Apostolicis  ilhs,  ac  illorum  supenoribus,  necnon  per 
felicis  recordationis  Joannem  Papam  XXII,  etiam  prardecesso- 
rem  nostrum,  monasterio  de  Alcobaça,  Cisterciensis  Ordinis, 
Ulixbonensis  dioecesis,  seu  illius  abbati  aut  commendatario, 
pro  tempore  existenti,  super  ipsius  conventus  de  Thomar 
visitatione  et  reformatione,  ac  quibusvis  aliis  locis  et  personis 
in  genere  vel  ín  specie,  ac  alias  quomodolibet  et  sub  quibus- 
cumque  tenoribus.  Necnon  cum  quibusvis  etiam  derogatona- 
rum  derogatoriis,  allisque  efficacioribus  et  insolitis  clausulis 
ac  irritantibus,  et  allis  decretis,  etiam  iteratis  vicibus  concessis, 
approbatis  et  innovatis,  etiamsi  de  allis,  eorumque  totis  teno- 

ribus specialis,  specifica  et  individua,  ac  expressa  et  de  verbo 
ad  verbum,  non  autem  per  clausulas  generales  idem  importantes 
mentio,  seu  quarvis  alia  expressio  habenda,  aut  aliqua  alia 
exquisita  forma  ad  hoc  servanda  foret,  tenores  hujusmodi,  ac 
illorum  concessionum  causas  pro  plene  et  sufficienter  expressis 
habentes,  quibus  hac  vice  specialiter  et  expresse  derogamus, 
carterisque  contrariis  quibuscumque  ./  / 

Nulli  ergo  omnino  hominum  liceat  hanc  paginam  nostra? 
concessionis,  indulti,  statuti,  ordinatioms,  exemptionis,  subjec- 
tionis,  decreti,  mandati  et  derogationis  infringere,  vel  ei  ausu 
temerário  contraire.  Siquis  autem  hoc  attentare  prassumpserit, 
indignationem  Omnipotentis  Dei  ac  Beatorum  Petri  et  Pauh, 
Apostolorum  ejus,  se  noverit  incursurum.  / / 
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Datum  Roma:  apud  Sanctum  Marcum,  anno  Incarnationis 
Dominica:  millesimo  quingentesimo  trigésimo  sexto,  octavo 
kalendas  Septembns,  Pontificatus  nostn  anno  secundo. 

BULLARIUM  PATRON  ATUS,  Lisboa,  MDCCCLXVIII,  I, 
p.  165-169.  —  NTT-Bulas,  7-9. 
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94 
D.  BRÁS  NETO  BISPO  DE  CABO  VERDE 

EMBAIXADOR  EM  FRANÇA 
('5-7- '537) 

SUMÁRIO  —  El-Rei  nomeia  o  Bispo  de  Cabo  Verde  para  ir  a  França 
julgar  as  pendências  existentes  entre  franceses  e  portu- 

guês em  virtude  dos  roubos  e  violências  praticados  no 
mar  —  Iria  primeiro  a  Baiona  e  reverteria  a  Fuenterrabía 
—  Finalmente  julgaria  em  Irún  com  idênticos  poderes. 

Dom  Joham,  per  graça  de  Deos  rey  de  Portugal  e  dos 
Algarues  daquem  e  dalém  mar  é  Affnca,  senhor  da  Guiné  e 
da  comquista,  nauegaçam,  comertio  [de]  Ethiopia,  Arábia, 
Pérsia  e  índia,  faço  saber  a  uós  doutor  don  Bras  Neto,  bispo 
de  Samtiago,  do  meu  cõselho  e  meu  desenbargador  do  paço 
e  petiçoins,  e  [a] o  licentiado  Afonso  Fernandez  do  meu  desen- 
bargo  e  desenbargador  da  minha  casa  da  supricaçam,  que  pera 
cÕseruar,  sustétar  e  mater  a  antiga  amizade,  aliança  e  cõfede- 
raçam  que  há  antre  mim  e  elrei  de  França  meu  muito  amado  e 
prezado  Jrmâo  e  Primo  e  nossos  súbditos,  asi  de  hua  parte 
como  da  outra,  está  antre  nós  asentado,  determinado  e  côcluido 
que  aos  xbi  dias  dagosto  deste  ano  presente  de  1537,  se  achem 
na  cidade  de  Baiona  duas  pesoas  ellegidas  de  minha  parte  e 
outras  duas  da  parte  do  dito  rei  de  França,  suficientemête 
prouidos  de  poderes,  comissoins  e  prouizoins  pera  o  caso  per- 
tensentes,  pera  tomare  cognisiméto,  julguaré  e  descidire  e 
determinarem  as  duuidas,  differêças  e  debates  dátre  os  nossos 
ditos  súbditos,  asi  de  huá  parte  como  da  outra,  sobre  as  prezas, 
roubos  e  tomadias  quelles  dizé  e  pretendem  respectiuaméte 
seré  feitos  per  mar  huns  aos  outros,  asi  como  mais  cõpridaméte 
se  conte  e  nossas  prouizoins,  que  sobre  isso  sam  pasadas,  que 
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temos  ordenado  que  se  pobnqué  por  todos  os  lugares  de  nossos 
reinos,  onde  for  necessário,  pera  disso  nossos  súbditos  sere 
jnformados  e  nenhu  delles  poder  pretender  causa  de  ignorantia; 
e  por  quanto  cõué,  se  requere  e  hé  necessário  prouer  de  minha 
parte  á  eleiçam  dos  meus  dous  comissários  juizes,  que  ey  de 
enuiar  á  dita  cidade  de  Baiona,  portanto  confiando  eu  jntei- 
raméte  de  uosso  saber,  sufficientia,  lealdade,  cÕcientia  e  expe- 
nentia  no  caso  da  judicatura  e  boa  diligentia,  ouue  por  bê, 
por  esta  minha  carta,  uos  cometer,  ordenar  e  deputar  como  de 
feito  ordeno,  cometo  e  deputo  pera  uos  achardes  no  dito  dia, 
que  hé  a  xbi  dagosto  deste  dito  ano,  na  dita  cidade  de  Baiona, 
cõ  os  outros  dous  comissários  deputados  que  o  dito  rey  de 
França  lá  [h]ade  éuiar,  juntaméte  ouuir  e  tomar  cognicimeto 
de  todos  os  queixumes  e  agrauos  dos  ditos  nossos  súbditos,  asi 
de  huã  parte  como  da  outra,  sobre  os  ditos  roubos  e  tomadias, 
tudo  julgar,  discidir  e  determinar  sumanaméte  e  finalmete, 
segundo  forma  do  contrato  que  antre  nós  sobre  isso  hé  feito, 
oulhando  somente  á  uerdade  do  cazo;  as  quais  sentéças  e  deter- 
minaçoins  que  sobre  isso  asi  fore  por  uós  dadas,  eu  as  ey  de 
minha  parte,  équanto  posso,  por  autorizadas,  e  de  feito  as 
autorizo  e  quero  que  aiam  o  mesmo  effeito,  autoridade  e  exe- 
cussam,  como  se  focem  sentéças  dadas  e  quaisquer  de  minhas 
relaçoins;  e  sendo  cazo  que  nas  ditas  determinaçoins,  sentéças 
ou  decizoins  se  moua  alguíía  duuida  e  nó  seiais  cõformes  nas 
téçoins,  e  uós  e  os  deputados  do  dito  rei  de  França,  de  maneira 
que  uós  no  posais  cõcordar,  côcluir  né  determinar  juntaméte 
e  hum  pareser  sobre  o  que  dito  hé,  uos  cÕsultareis  junctaméte 
cõ  os  de  França  e  escolhereis  e  éligireis  hum  quinto,  o  qual  cõ 
semelhante  poder,  autoridade  e  faculdade,  que  uos  julgará, 
discidirá  e  determinará  na  maneira  que  dito  hé  as  differéças  e 
cazos  que  toquaré  aos  ditos  roubos  e  tomadias.  /  / 

E  primeiro  que  étreis  no  dito  reino  de  França  e  uades  á 
dita  cidade  de  Baiona,  uos  entregaram  os  de  França  bõ  e  leal 
saluo  conduto  do  dito  rei  de  França,  pera  seguraméte  etrardes 



no  dito  reino  e  estardes  nelle  e  tornardes  uós  e  uossas  famílias 
todas  [as]  uezes  que  lá  ouuerdes  de  hir,  estar  e  tornar;  e  tanto 
que  uirdes  e  étéderdes  o  que  for  apresentado  e  offerecido  na  dita 
cidade  de  Baiona,  pera  se  auer  de  despachar  e  determinar,  uós 
uos  passareis  cõ  os  ditos  deputados  de  França,  ao  lugar  de 
Fonte  Rabia,  na  qual  fareis  o  semelhante,  asi  e  polia  mesma 
maneira  que  por  uós  for  feito  na  cidade  de  Baiona,  sobre  as 
differéças  que  se  allegaré  e  aprezentaré,  sobre  os  ditos  roubos 
e  tomadias,  e  tudo  julgareis,  discidireis  e  determinareis  na  forma 
e  maneira  asima  dita,  ou  cõ  o  quinto  que  asi  élligerdes,  sendo 
cazo  que  no  seiais  cõ  formes  nas  téçoins;  e  porquanto  antre  mim 
e  elrei  da  FrSça  está  isso  mesmo  asêtado  que  uós  cÕ  os  ditos  seus 
deputados  cognesais  de  quaisquer  roubos,  excessos,  forças  e 
uiolentias  que  forê  feitas  e  se  faze  a  meos  súbditos  e  uassallos, 
pollos  súbditos  e  uassallos  do  dito  rei  de  França,  que  entraram 
e  entram  cõ  seus  nauios  armados  e  de  guerra  nos  portos  e 
terras  de  meos  reinos  e  senhorios,  e  nelles  fizeram  e  faze  os 
ditos  excessos  e  roubos,  tractando  mal  meos  súbditos  e  uassal- 

los, é  prejuízo  da  nossa  sobredita  antiga  amizade,  uós  uos 
éformareis  disso  cõ  muita  diligêtia  e  procedereis  segundo  a 
qualidade  dos  ditos  cazos,  cõtra  os  delinquétes  e  culpados  que 
achardes  cõprédidos,  e  isto  cõ  tal  poder  [e]  autoridade,  como 
asima  dito  hé,  e  tudo  por  huá  mesma  uia;  e  fareis  o  semelhante 
quanto  á  restituiçam  das  prezas  que  os  ditos  meos  súbditos 
e  uassallos  pretéderé  que  os  ditos  súbditos  e  uassallos  do  dito 
rei  de  França  lhefs]  asi  fizera  e  fazê;  porquanto  pera  o  asi  fazer- 

des uos  tenho  dado  e  de  feito  dou  jnteiro  poder,  autoridade, 
comissam  e  mandado  especial,  e  asi  também  ao  dito  quinto,  no 
caso  asima  dito,  posto  que  o  conhicimeto  e  decizam  das  ditas 
cauzas  pertecessem  a  cada  huã  de  minhas  relaçoins  e  nellas  ou- 
uessem  de  ser  determinadas,  sé  ébargo  de  quaisquer  ordenaçoins, 
mandados  e  defezas  e  é  testemunho  dello  mandei  passar  esta 
minha  carta  e  poder,  por  mim  asinada  e  sellada  de  meu sei  lo.  // 
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Dada  é  a  cidade  dEuora,  a  xb  dias  de  Julho,  Pero  Fernan- 
dez a  fez,  ano  de  nosso  Senhor  Jhesu  Chnsto  de  1537-  // 

E  por  quanto  se  nó  pode  auer  saluo  cõduto  do  éperador, 
meu  muito  prezado  e  amado  Jrmao,  pera  o  dito  juizo  se  auer 
de  fazer  em  Fonte  Rabia,  e  se  ouue  pera  que  se  fizesse  c  Hirú, 
ey  por  bem  que  o  dito  juízo  se  faça  no  dito  lugar  de  Hiram, 
e  que  esta  minha  comissam  e  poder  que  uos  por  esta  minha 
carta  dou,  aia  lugar  e  ef feito  no  juízo  que  se  ora  [h]ade  fazer 
no  dito  lugar  de  Hirú,  como  nella  por  mim  uos  era  dado  pera 
o  juízo  que  se  auia  de  fazer  é  Fonte  Rabia,  se  se  ay  fizera, 
como  dantes  estaua  ordenado. 

[Noutra  letra] :  Foy  tirado  do  próprio  original  c  concer- 
tado comigo,  mestre  Antonio  Cordouill,  escnuam  do  dito  juízo 

por  elrey  nosso  Senhor. 

M.  Antonio 
Cordouill. 

ATT  —  CC,  II-212-34,  35,  36  e  37;  I-59-106. 
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CARTA  RÉGIA  AO  BISPO  DE  CABO  VERDE 
(20-11- 1537) 

SUMÁRIO  —  Tanto  o  Rei  de  França  como  D.  João  III  não  poderiam 
ser  julgados  feio  tribunal,  for  mútuo  e  prévio  acordo  — 
Os  queixosos  de  uma  e  outra  nação  poderiam  jazê-lo 
perante  os  tribunais  franceses  ou  portugueses. 

Reverendo  Bispo  amiguo  &í  lecenceado  Afonso  Fernandez, 
que  ora  estaes  por  meu  mandado  no  juízo  que  antre  my  & 
elRey  de  França,  meu  muyto  amado  &  preçado  Jrmaõ  & 
Primo  se  asentoíí,  pera  determinardes  com  os  seus  deputados, 
que  pera  iso  ordenou,  os  debates  &  deferenças  dantre  meus 
vasalos  &  os  seus,  &  fazerdes  a  [...]  justiça,  como  se  contem 
no  concerto  que  antre  nós  se  asentou  [ . . .  ]  lá  tendes  asinados, 
ho  meu  por  my  &  o  seu  por  ele,  conforme  huú  ao  outro.  Vy 
o  que  me  escrevestes  sobre  os  juizes  franceses  quererem  saber 
de  vós  se  minha  tença  era  poder  ser  mandado  nese  juizo,  de 
quaésquer  partes  de  franceses  roubados  ou  daneficados  por 
meus  vasalos,  que  quiserem  demandar  o  meu  procurador,  por 
danos  ou  perdas  que  tenha  recebidas.  /  / 

E  porque  nam  há  alguíí  que  de  my  se  deva  queixar  pellos 
taés  danos  ou  perdas,  nem  asy  mesmo  de  meus  naturaés  há  hy 
alguíí  que  se  posa  queixar  delRey  de  França  e  por  outros 
respeitos  mais  prícipaes,  foy  praticado  &  asentado  antre  my 
&  elRey  de  França  que  nom  fosemos  sometidos  a  ese  juizo 
nem  podesemos  nele  ser  demandados.  Pelo  qual  lhe  respon- 

dereis de  minha  parte  que  pelos  mesmos  fundamentos  porque 
eu  &  elRey  de  França  asentamos  nom  ser  sometidos  a  ele,  eu 
o  nam  ey  de  ser  aguora  òí  lho  notefiquo  asy.  /  / 
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E  se  alguuás  partes  quiseré  demandar  a  my  ou  a  elRey 
de  França,  podeloam  fazer  e  serlhe  há  feita  justiça.  / / 

Pero  dAlcaçova  Carneiro  a  fez  em  Lixboa,  a  xx  dias  de 
Nouébro  de  1537.  // 

E  as  (*)  que  me  quiserem  demandar  podelo  ham  vyr  fazer 
quá  perante  minhas  justiças.  E  as  que  quiserem  hyr  demandar 
elRey  de  França  podelo  ham  fazer  (2)  em  seus  parlamétos. 

a)  Rey. 
Pera  os  juizes  que  está  em  França. 

ATT  — CC,  I-60- 18. 
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(*)  Cancelado:  partes. 
(2)  Cancelado:  perante. 
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CARTA  DE  D.  JOÃO  III  AO  BISPO  DE  SAFIM 

(9-2-1538) 

SUMÁRIO  —  Tendo  falecido  D.  Brás  Neto,  bispo  de  Santiago  do  Cabo 
Verde,  el-Rei  nomeia  o  Bispo  de  Safim  para  o  substi- 

tuir no  tribunal  constituído  em  Irún,  para  julgar  as 
queixas  dos  mareantes  franceses  e  portugueses. 

Don  Joham,  per  graça  de  Deos  rei  de  Portugal  e  dos 
Algarues,  daqué  e  dalém  mar  é  Affrica,  senhor  de  Guiné  e  da 
cõquista,  nauegaçam,  comertio  de  Ethiopia,  Arábia,  Pérsia  e 
da  índia.  Faço  saber  a  uós  doutor  dõ  Gõsalo  Pinheiro  bispo  de 
Safim,  do  meu  cõselho  e  desenbargador  da  minha  Casa  da 
Supncaçam,  que  entre  mim  e  elrei  de  França,  meu  muito 
amado  e  prezado  jrmaõ  e  primo,  está  asentado  e  cõcluido  que 
na  cidade  de  Baiona  e  é  o  lugar  de  Hirum,  se  aiuntassem 
quatro  pesoas  .s.  duas  de  minha  parte  e  duas  da  sua,  pera 
tomaré  conhecimeto,  julgaré  e  desidire  as  differéças  e  duuidas 
dantre  nossos  súbditos  de  híía  parte  [e]  da  outra,  sob[re]  os  rou- 

bos e  tomadias  que  elles  dize  e  pretende  seré  feitas  per  mar  huns 
aos  outros,  como  mais  cõpndamete  se  cotem  c  nossas  prouizoiés, 
que  sobre  isso  sam  pasadas,  pera  ho  qual  juízo  eu  ellegi  por 
minha  parte  o  doutor  Don  Bras  Neto,  bispo  de  Santiago,  do 
meu  cõselho  e  meu  desenbargador  do  paço  e  petições,  e  ho  liçé- 
tiado  Afonso  Fernandez,  do  meu  desenbargo  e  desenbargador 
dos  agrauos  da  minha  Casa  da  Supncaçam.  /  / 

E  por  quanto  ho  dito  bispo  Dom  Bras  Neto  hé  falecido 
da  presente  uida  e  hé  necessário  prouer  doutra  pesoa  que  é 
seu  lugar  conhesa  os  ditos  casos  com  os  outros  deputados, 
portato  cofiado  eu  jnteiraméte  de  uoso  saber,  suficiétia,  leal- 

dade, cõsiêtia  e  experientia  no  caso  da  judicatura  e  boa  dili- 
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gentia,  ey  por  bem  e  me  praz  que  é  lugar  do  dito  bispo  Dõ 
Bras,  uós  conhesais  dos  ditos  casos  e  de  cada  hum  delles  e  os 
dicidais  e  determineis  cõ  ho  dito  licétiado  Afonso  Fernandez 
e  cõ  os  outros  deputados,  ou  cõ  ho  quinto,  asi  e  de  maneira 
que  per  uirtude  da  dita  minha  comissam  e  poder  ho  ouuera 
de  fazer  ho  dito  bispo  Don  Bras,  se  uiuo  fora;  e  é  testemunho 
dello  mandey  passar  esta  minha  carta  de  comissam  e  poder,  per 
mim  asinada  e  sellada  de  meu  sello.  /  / 

Bertolameo  Fernandez  a  fez  é  Lisboa,  aos  noue  dias  de 
fiu[e]reiro,  ano  de  nosso  Senhor  Jhesu  Christo  de  1538  anos. 

Foy  tirado  do  próprio  original  per  mim  mestre  Antonio 
Cordouill,  escnuam  do  dito  juizo,  por  elrey  nosso  senhor. 

a )  M.Antonio Cordouill 

ATT  — CC,  I-60-105. 
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CÉDULA  CONSISTORIAL  DO  BISPO  DE  CABO  VERDE 

(23^1538) 

SUMÁRIO  —  Por  falecimento  de  D.  Brás  Neto  é  confirmado  bispo 
de  Cabo  Verde  D.  João  Parvi,  arcediago  de  Évora. 

Romae,  die  Lunae,  xxnj  septembris  1538  fuit  Consisto- 
rium  in  Arce  Sancti  Angelis.  Eet  in  eo  haec  acta. 

Referente  Reuerendissimo  Cardinale  Triuultio,  Sancti- 
tas  Sua  prouidit,  ad  nominationem  Régis  Portugália;,  Eccle- 
siíE  de  Capo  Uerde  jn  Jndijs  (1),  vacanti  per  obitum  Blasij 
Neto,  extra  romanam  cunam  defuctj,  de  persona  Joannis  Parui, 
Archidiaconj  Ecclesia:  Elborensis.  Cum  retentione  eius  Archi- 
diaconatus.  Absoluens  etc. 

AV  — ■  Acta  V icecancelarii ,  vol.  5,  fl.  90. 

NOTA  —  «D.  Io5o  Parvi,  2.0  Bispo  de  S.  Tyago  de  Cabo  Verde, 
foi  natural  do  reyno  de  França,  freguesia  de  S.  Vigos  (sic)  da  Deocezi 
Bayonense,  o  que  se  conjectura  por  seu  sobrinho  Raynaldo  Parvi,  filho 
de  Carolo  Parvi,  irmaõ  do  dito  Bispo,  seré  da  mesma  terra.  / / 

Foi  Arcediago  de  Bago  na  Sé  de  Évora,  e  o  primeiro  Cónego 
Magistral  que  se  acha  na  mesma  Sé,  como  consta  da  vezita  do  Car- deal D.  Afonço.  / / 

Prezumeçe  que  fora  sagrado  Bispo  em  Évora,  em  o  ano  de  1539, 
por  que  em  19  de  8bro  [outubro]  deste  ano  foi  a  primeira  vez  que 
conferio  ordens  na  mesma  Cidade,  e  continuou  a  conferillas  vanas 
vezes,  sendo  a  vitima  em  31  de  Ianeiro  de  1545,  como  consta  do 
liuro  da  Matricula,  fl.  48».  —  BNL  Ms.  172  (F.  C),  fl.  207. 

Acerca  do  Arcediago  de  Évora  e  sua  família,  anteriormente  à 
sua  elevação  à  Sé  da  Ribeira  Grande,  transcrevemos  o  documento  se- 
guinte: 

(*)  Erro  geográfico  evidente. 
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«Dom  Joham,  etc.  A  quamtos  esta  mjnha  carta  virem,  faço 
saber  que  mestre  Joam  Parue,  arçediaguo  e  cónego  na  see  desta  cidade 
dEvora,  menviou  dizer  que  elle  tynha  huú  sobrynho  per  nome  Joam 
Parue,  que  avia  çertos  anos  que  estaua  em  meus  Reynos  e  por  que 
sua  tençam  era  de  vyuer  e  resydír  sempre  neles,  me  pedia  por  merçê 
que  o  ouvese  por  naturall  de  meus  Regnos.  E  visto  seu  requerymento 
e  por  folgar  de  lhe  fazer  merçê,  per  esta  presente  carta  ey  o  dito 
Joam  Parue  por  naturall  dos  ditos  meus  Reynos,  e  quero  e  me  praz 
que  posa  ter  e  tenha  quaesquer  oficios  e  benefícios  que  podem  ter 
os  prop[r]ios  naturais  dos  ditos  Reynos,  e  goze  jnteiramente  de  toda- 
las  lyberdades  e  cousas  que  de  direito,  como  verdadeiro  naturar  ( sic ) 
deue  gozar  e  gouujr,  sem  lhe  nyso  ser  posto  duujda,  embargo  né  con- 

tradição alguã,  porque  asy  hé  mjnha  merçê.  E  por  firmeza  dello  lhe 
mandey  dar  esta  carta  per  mj[m]  asynada  e  sellada  do  meu  sello  pem- demte.  /  / 

Manuel  da  Costa  a  fez  é  [E]vora,  a  xxj  do  mes  dabryll,  anno  do 
naçymento  de  noso  Senhor  Jhesú  Christo  de  myl  be  xxxiiij0  anos». 

«Outra  tal  carta  de  naturral  como  [a]  açima  sprita,  né  mays  né 
menos,  a  Raynaldo  Parue,  sobrynho  do  dito  mestre  Joaõ,  feita  pelo 
dito  escrjuaõ,  em  a  dita  cidade  dEvora  aos  xxij  dias  do  dito  mes  e 
anno». 

ATT  —  Chancelaria  de  D.  João  III,  liv.  20,  fl.  82. 
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CONFIRMAÇÃO  DO  BISPO  DE  CABO  VERDE 

(23-9-1538) 

SUMÁRIO  —  Paullo  III  confirma  D.  João  Parvi  em  Bispo  de  Cabo 
Verde,  recomendando-o  a  el-Rei  D.  João  III. 

Paulus  episcopus,  seruus  seruorum  Dei.  Caríssimo  in 
C[h]risto  filio  Iohanni  Portugallie  et  Algarbiorum  Regi  Illus- 
tri.  Salutem  et  apostolicam  benedictionem.  /  / 

Gratie  diuine  premium  et  humane  laudis  preconium  acqui- 
ritur,  si  per  seculares  Principes  ecclesiam  Prelatis,  presertim 
pontificali  dignitate  preditis,  opportuni  fauoris  presidium  et 
honor  debitus  impendatur.  Hodie  siquidem  ecclesie  sancti 
Iacobi,  Insule  sancti  Iacobi  de  Caboverde  nuncupate,  tunc 
per  obitum  bone  memorie  Blasij,  olim  Episcopi  sancti  Iacobi 
eiusdem  Insule,  extra  Romanam  Curiam  defuncti,  Pastoris 
solatio  destitute,  de  persona  dilecti  filii  Iohannis,  Electi  sancti 
Iacobi  dicte  Insule,  nobis  et  fratribus  nostn  ob  suorum  exi- 
gentiam  meritorum  accepta,  de  fratum  eorundem  consilio, 
apostólica  auctontate  prouidimus,  ípsumque  1II1  in  Episcopum 
prefecimus  et  Pastorem,  curam  et  administrationem  ipsius 
ecclesie,  sibi  in  spiritualibus  et  temporalibus  committendo, 
prout  in  nostns  inde  confectis  littens  plenius  continetur.  /  / 

Cum  itaque,  fili  Carissime,  sit  virtutis  opus  Dei  Ministros 
benigno  fauore  prosequi,  ac  eos  verbis  et  operibus  pro  Régis 
eterni  gloria  venerari,  Maiestatem  tuam  Regiam  rogamus  et 
hortamur  attente  quatinus  eundem  Iohannem  Electum,  et 
ecclesiam  predictam  sue  cure  commissam  habens,  pro  nostra 
et  apostólica  sedis  reuerentia  propensius  comendatos,  in  am- 
pliandis  et  conseruandis  íunbus  suis,  sic  eos  benigni  fauoris 
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auxilio  prosequans,  quod  ípse  Iohannes  Electus,  tue  celsitu- 
dinis  fukus  presidio,  in  commisso  sibi  cure  Pastoralis  officio 
possic,  Deo  propicio,  prosperan,  ac  tibi  exinde  a  Deo  peremnis 
vite  premium  ec  a  nobis  condigna  proueniat  actio  gratiarum.// 

Datum  Rome,  apud  Sanctum  Marcum,  Anno  Jncarna- 
tionis  dominice  Millesimo  quingentesimo  trisesimo  octauo. 
Nono  kalendas  Octobns,  Pontificatus  nostn  Anno  Quarto. 

Jo.  Barengus. 

ATT  —  Bulas,  24-25.  —  Corpo  Diplomático  Portnguez,  Lisboa, 
1868,  III,  p.  452-453. 
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CONFIRMAÇÃO  DA  DIGNIDADE  PRIMACIAL 
A  DIOCESE  DO  FUNCHAL 

(8-7-1539) 

SUMÁRIO  —  O  papa  Paulo  III  confirma  a  diocese  do  Funchal  na 
dignidade  a  que  fora  elevada,  dando-lbe  por  sufragâneos 
os  bispados  de  Angra  do  Heroísmo  (Açores),  Cabo 
Verde,  S.  Tomé  e  Goa  —  Dilimitação  do  bispado  de  Goa. 

PAULUS  PAPA  III. 
Ad  perpetuam  rei  memoriam.  /  / 

Romani  Pontificis  circumpectio  provida,  nonnunquam  per 
ejus  predecessores  gesta,  suadentibus  rationabilibus  causis,  alte- 

rai et  ímmutat,  ac  desuper  disponit,  prout  Catholicorum 
regum  vota  exposcunt,  et  locorum  ac  personarum  quahtatibus 
pensatis,  conspicit  ín  Domino  salubnter  expedire.  /  / 

Dudum  siquidem  postquam  felicis  recordationis  Leo  Papa 
predecessor  noster,  procurante  clara:  memorie  Emmanuele, 
Portugallie  et  Algarbiorum  Rege,  qui  tunc  in  humanis  agens, 
multas  terras,  províncias  et  ínsulas  a  capitibus  de  Bojador 
usque  ad  Indos  possidebat,  in  quibus  nullus  episcopus,  qui 
ea,  que  erant  jurisdictionis  episcopalis  exerceret,  habebatur 
excepto  vicairo,  pro  tempore  existente,  oppidi  de  Thomar, 
nullius  dicecesis,  qui  frater  Militie  Jesu  Christi,  Cisterciensis 
Ordinis,  existebat,  et  jurisdictionem  episcopalem  inter  alia  in 
dictis  terris,  provinciis  et  insulis,  ex  privilegio  Apostólico,  olim 
sibi  concesso,  habebat;  viçariam  ejusdem  oppidi  de  Thomar, 
de  consensu  bone  memorie  Didaci  Pinheiro,  olim  Episcopi 
Funchalensis,  tunc  in  humanis  agentis,  ípsius  oppidi  Vicarn, 
Apostólica  auctoritate,  suppresserat  et  extinxerat;  ac  tunc 
parochialem  ecclesiam  Sancte  Marie,  per  eundem  Emmanue- 
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lem  Regem  in  civitate  de  Funchal  ín  ínsula  de  Madeira,  in 
mari  Oceano  sita  consistente,  fundatam,  in  qua  unus  vicanus 
frater  dieta:  Milita:  et  nonnulli  beneficiati  prarbyteri  seculares 
beneficia  ecclesiastica,  portiones  nuncupata,  obtinentes,  exis- 
tebant,  in  cathedralem  Ecclesiam,  cum  sede  episcopali  et  capi- 
tulari  mensis,  alnsque  cathedralibus  ínsignus,  hononbus  et 
pra:minentiis,  ac  in  ea  unum  decanatum,  qui  inibi  post  pon- 
tificalem  major,  pro  uno  decano,  qui  curam  capituli  haberet, 
ac  unum  archidiaconatum  pro  uno  archidiacono,  necnon  unam 
cantonam  pro  uno  cantore,  et  unam  thesauranam  pro  uno 
thesaurario,  et  unam  scholastnam  pro  uno  scholastico,  non  majo- 

res post  pontificalem  inibi  dignitatem;  necnon  duodecim  cano- 
nicatus  et  totidem  prebendas  pro  duodecim  canonicis,  qui  cum 
decano,  archidiacono,  cantore,  thesaurario  et  scholastico  prafa- 
tis,  capitulum  ípsius  Ecclesiz  constitueret,  erexerat  et  institue- 

Ipsique  Ecclesia:  de  Funchal  omnia  et  singula  fructus, 
redditus,  proventus  et  emolumenta,  qua:  vicanus  de  Thomar, 
pro  tempore  existens,  ex  junsdictione  et  vicana  suppressa  hujus- 
modi,  percipiebat;  necnon  annuos  redditus  quingentorum  du- 
catorum  auri  de  camera,  ex  annuis  redditibus,  ad  ipsum  Emma- 
nuelem  Regem,  in  ipsa  insula  de  Madeira  spectantibus,  de 
ípsius  Emmanuelis  Régis  consensu;  necnon  pro  dignitatum,  ac 
canonicatuum  et  prsbendarum  prardictorum  dote,  bona  alias 
dictis  beneficiis  pro  illorum  dote  assignata,  perpetuo  applica- 
verat  et  appropriaverat.  /  / 

Ac  civitatem  pradictam  pro  civitate,  necnon  illius  dis- 
trictum  seu  territorium,  cum  pradicta  [insula]  de  Madeira,  ac 
omnibus  aliis  insulis,  terris,  provinciis  et  locis  quibuscumque, 
dicto  vicário  subjectis,  et  qua:  de  jure,  privilegio  vel  indulto 
Apostólico  subjici  debebant,  ac  castris  et  villis  in  dictis  insulis, 
terris,  provinciis  et  locis  consistentibus  pro  dicecesi;  necnon 
omnes  et  singulos  elencos  et  quorumvis  Ordinum  religiosos  pro 
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clero  incolasque  et  habitatores  ipsarum  civitatis  et  dicecesis  de 
Funchal  pro  populo  concesserat  et  assignaverat;  ac  jus  patrona- 
tus  et  presentandi  Romano  Pontifici,  pro  tempore  existenti,  per- 
sonam  idoneam  ad  eandem  Ecclesiam  Funchalensem,  dum  íllam 
pro  tempore  vacare  contingeret,  prefato  Emmanueli,  et  pro 
tempore  existenti  Portugália;  et  Algarbiorum  Regi,  ad  effec- 
tum,  ut  eidem  Ecclesia;,  de  persona  per  Regem  nominanda 
hujusmodi,  et  non  alias,  per  eundem  Leonem  et  successores 
suos,  providere  deberet.  Ad  dignitates  vero  ac  canonicatus 
et  prebendas  hujusmodi,  pro  tempore  existenti  magistro  dieta; 
MUitia:  ad  quem  jus  patronatus,  seu  presentandi  ad  dieta 
beneficia,  dum  pro  tempore  vacabant,  pertinebat;  institutionem 
autem  eidem  episcopo  hunchalensi,  pro  tempore  existenti, 
perpetuo  reservaverat;  ac  eidem  Ecclesia:  sic  erecta:,  ab  ejus 
primsva  erectione,  hujusmodi  tunc  vacanti  de  persona  prefati 
Didaci,  dieta  auctontate  providerat,  prehciendo  ipsum  ílh  tn 
Episcopum  et  pastorem,  Ecclesia  Funchalensis  predicta,  per 
obitum  prefati  Didaci  Episcopi,  extra  Romanam  Curiam  vita 
functi,  pastoris  solatio  destituta.  /  / 

Cum  chanssimus  ín  Christo  filius  noster  Joannes,  moder- 
nus  Portugallia:  et  Algarbiorum  Rex  illustris,  prefati  Emma- 
nuelis  Régis  natus  et  successor,  pio  affectu  desideraret  ín  dice- 
cesi  Funchalensi  hujusmodi,  ín  qua  populi  multitudo,  conce- 

dente Domino,  relictis  eorum  prophanis  ntibus  et  erronbus, 
ad  orthodoxas  fidei  cultum  conversa  fuisse  dignoscebatur,  divi- 
num  cultum  amplian,  et  animarum  salutem  propagan,  aliquas 
cathedrales,  necnon  unam  metropolitanam,  cui  illa:  metropoli- 
tico  jure  subessent,  ecclesias  erigi;  pia;  memoria;  Clemens 
Papa  VII,  etiam  predecessor  noster,  habita  super  ns  cum  vene- 
rabilibus  fratribus  nostris,  Sancta;  Romana;  Ecclesia;  cardinali- 
bus,  de  quorum  numero  tunc  eramus,  deliberatione  matura, 
ac  de  íllorum  Consilio,  Ecclesiam  Funchalensem  predictam, 
per  obitum  Didaci  Episcopi  hujusmodi,  ut  premittitur,  vacan- 
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cem,  in  metropolitanam  ac  Indiarum,  omniumque  et  singu- 
larum  pro  dicecesi  ipsius  Ecclesia:  Funchalensis  assignatarum, 
ac  ca:terarum  temporahs  ditionis  Portugallia:  insularum,  pro 
vinciarum  et  terrarum  novarum,  eatenus  repertarum  et  in  futu- 
rum  reperiendarum,  ac  ecclesiarura,  civitatum  et  dicecesium  in 
eis  pro  tempore  erigendarum  pnmatialem,  cum  archiepiscopali 
et  primatiali  dignitate,  prseminentia,  junsdictione,  supenon- 
tate,  auctontate  et  crucis  delatione,  et  aliis  metropohticis  et  pn- 
matialibus  insigniis,  remanentibus  in  ea  dignitatibus,  canoni- 
catibus  et  prarbendis  ac  beneficiis  et  officiis,  ca:terisque  omnibus 
et  singulis  inibi  per  dictum  Leonem  pra:decessorem  institutis 
et  ordinatis,  Apostólica  auctontate,  erexit  et  instituit,  illiusque 
prasulem,  pro  tempore  existentem,  archiepiscopum,  necnon 
Indiarum,  insularum,  provinciarum  et  terrarum  prardictarum, 
ac  ecclesiarum,  civitatum  et  dicecesium  in  eis  pro  tempore  eri- 

gendarum, pnmatem  constituit  et  deputavit.  /  / 
Et  insuper  in  Tertia,  in  illius  oppido  Angra  nuncupato, 

Sancti  Salvatoris,  sub  Sancti  Salvatoris;  necnon  in  Sancti  Jacobi 
de  Cabo  Verde,  in  ea  parte  qua:  Ribeira  Grande  nuncupatur, 
Sancti  Jacobi,  sub  ejusdem  Sancti  Jacobi  de  Cabo  Verde;  nec- 

non in  Sancti  Thomas,  Beata:  Mana:  de  Gratia,  sub  Sancti 
Thomac,  et  in  de  Goa  nuncupatis,  in  dicto  mari  Oceano  con- 
sistentibus  insulis,  qua:  inter  alia  dieta:  Ecclesia:  Funchalensi 
in  illius  erectione  hujusmodi  pro  ejus  dicecesi  assignata:  fue- 
rant,  Sancta:  Catharinx,  sub  ejusdem  Sancta:  Catharina:  de  Goa 
invocationibus,  parochiales,  in  cathedrales  Ecclesias  cum  sede 
episcopali  et  capitulari  mensis  ac  certis  dignitatibus;  necnon 
canonicatibus  et  pra:bendis,  allisque  cathedralibus  insigniis  tunc 
expressis,  et  loca  seu  pagos  in  quibus  ipsa:  parochiales  ecclesix 
consistebant,  in  civitates,  qua:  Sancti  Salvatoris  et  Sancti  Jacobi 
de  Cabo  Verde,  ac  Sancti  Thoma:  et  Sancta:  Catharina:  de  Goa 
respective  nuncuparentur,  similibus  consilio  et  auctontate, 
erexit  et  instituit.  /  / 
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Ac  post  flumen  de  Çanagala  in  Africa,  prope  Caput  seu 
promontorium  Viride  (1),  omnes  et  singulas  reliquas  terras  et 
províncias,  tam  in  Africa  quam  in  Asia,  ac  przdictas  et  alias 
tunc  expressas,  illis  adjacentes  ínsulas  antea  dioecesis  Funcha- 
lensis,  cum  omnibus  et  singulas  íllarum  castns  ac  villis,  locis 
et  districtibus;  necnon  clero  et  populo,  personis  ecclesiasticis, 
monasteriis,  hospitalibus  et  aliis  piis  locis,  et  beneficiis  eccle- 
siasticis,  cum  cura  et  sine  cura,  saxulanbus  et  quorumvis  Ordi- 
num  regularibus  ab  eadem  Ecclesia,  seu  archiepiscopali  mensa 
Funchalensi,  perpetuo  dismembravit  et  separavit,  ípsisque 
ecclesns  sic  erectis,  loca  seu  pagos  sic  in  civitates  erecta  vel 
erectos,  pro  earum  civitatibus,  ac  ínsulas  et  partes  terra;  con- 
tinentis  dismembratas  hujusmodi  pro  singularum  earundem 
distnctibus,  dioecesibus  et  terntorus,  ac  omnes  et  singulos  cle- 
ricos  et  religiosos  pro  clero,  incolasque  et  habitatores  íllarum 
civitatum  et  dioecesium  pro  populo  respective  concessit  et  assig- 
navit.  Necnon  eisdem  ecclesns  sic  erectis  omnia  et  singula 
redditus  et  emolumenta  episcopalia,  qua:  episcopus  Funchalen- 
sis  ex  eisdem  insulis  percipiebat  seu  percipere  poterat,  et  tam 
illis  quam  dignitatibus,  ac  canonicatibus  et  prxbendis  pradictis 
pro  illarum  dote,  alios  tunc  expressos  annuos  redditus  respective 
perpetuo  applicavit  et  appropnavit.  /  / 

Ac  dioecesis  ípsius  Ecclesia;  Funchalensis  dictis  insulis, 
terris,  provinciis  et  locis,  ac  jurisdictionibus  vicarii  hujusmodi 
a  dieta  Ecclesia  Funchalensi,  ut  pramiittitur,  separatis,  ípsius 
dioecesis  per  totam  de  Madeira  et  de  Porto  Sancto,  et  Desertas 
et  Selvagines  illis  adjacentes  insulas;  ac  eam  partem  terra;  con- 
ttnentis  in  Africa,  qua:  a  fine  dioecesis  Zaphiensis  usque  ad 
praídictum  flumen  de  Çanagala,  prope  dictum  Caput  seu  pro- 

montorium Viride  (*) ,  ac  prout  a  fine  dieta;  dioecesis  Zaphiensis 

(*)  Cfr.  documentos  n.°  8o  e  93. 
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protendebatur;  necnon  per  universas  terras  de  Brasil,  qua:  e 
regione  Africa  protendebantur,  et  vasto  mans  Oceani  tractu 
dirimebantur,  tam  repertas  quam  repenendas,  ac  per  ílli  adja- 

centes, qua:  aliarum  dioecesium  ab  eadem  Ecclesia  Funcha- 
lensi  separatarum  hujusinodi  non  existebant,  simihter  repertas 
et  reperiendas  insulas,  cum  omnibus  et  singulis  íllarum  et  dictie 
partis  Africa:,  necnon  terrarum  de  Brasil  hujusmodi  castris, 
oppidis,  villis,  locis  et  distnctibus,  necnon  clero,  populo,  eccle- 
sns,  monasterns  et  alns  pus  locis  ac  beneficns  ecclesiasticis, 
cum  cura  et  sine  cura,  sseculanbus  et  quorumvis  Ordinum  regu- 
laribus,  de  simili  consiho,  eadem  auctontate,  terminavit  et  limi- 
tavit;  ac  ínsulas  et  partem  teme  ín  Africa,  necnon  terrarum  de 
Brasil  hujusmodi  pro  ípsius  Ecclesiaz  Funchalensis  dicecesi,  ac 
íllorum  omnes,  et  singulos  elencos  et  quorumvis  Ordinum 
religiosos  pro  clero,  incolasque  et  habitatores  pro  populo.  /  / 

Ac  idem  Ecclesia:  Funchalensi  índias,  ínsulas,  províncias 
et  terras  repertas  et  reperiendas,  ac  Sancti  Salvatoris,  Sancti 
Jacobi  de  Cabo  Verde,  Sancti  Thoma:  et  Sancta:  Cathanna: 
de  Goa  erectas,  et  alias  de  novo  in  illis  erigendas  civitates  et 
diceceses  prsdictas,  pro  ejus  archiepiscopali  provincia  ac  pri- 
matia;  necnon  ípsarum  Sancti  Salvatoris,  et  Sancti  Jacobi,  ac 
Sancti  Thoma:  et  Sancta:  Catharina:  de  Goa  erectarum,  et 
aliarum  in  eadem  Funchalensi  provincia  de  novo  erigendarum 
Ecclesiarum  pralaeos  prefatos,  pro  suis  suffraganeis  episcopis; 
capitula  vero  Ecclesiarum,  ac  clerum  et  populum  civitatum  et 
dicecesium  hujusmodi,  pro  suis  provincialibus  clero  et  populo, 
concesssit  et  assignabit,  ac  cos,  quoad  omnia  metropolitica, 
archiepiscopalia  et  pnmatialia  supenontatem,  junsdictionem 
et  jura,  pro  tempore  existenti  archiepiscopo  Funchalensi  in 
pra:dictis  erectis,  et  alias  pro  tempore  in  Funchalensi  et  ipsius 
província,  seu  íllius  suffraganeorum  hujusmodi  dicecesibus, 
ac  íllarum  insulis,  terns  et  locis,  qua;  tunc  erant  et  alias  fuerant, 
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engendas  Ecclesias,  earumque  pralatos,  officiales,  vicários  ge- 
nerales  et  spintuales  ac  personas,  non  tamen  exemptas;  necnon 
monasteria  et  illorum  capitula,  conventus  et  beneficia  eccle- 
siastica  quascumque,  cujuscumque  qualitatis  existentia,  et  illa 
pro  tempore  obtinentes,  universosque  clerum  et  populum,  sin- 
gularumque  civitatum  et  dioccesium  erectarum,  et  aharum 
de  novo  engendarum  ecclesiarum  hujusmodi,  omni  superio- 
ntate,  auctontate,  prseeminentia,  junsdictione  et  potestate, 
quibus  ahi  archiepiscopi,  episcopi  et  primates  infra  limites 
earundem  archiepiscopalium  et  primatiarum  de  jure  et  con- 
suetudine  utebantur,  potiebantur  et  gaudebant,  ac  uti,  potiri 
et  gaudere  poterant,  libere  et  licite  uti,  potiri  et  gaudere  debere 
statui  et  ordinavit,  ac  decrevit.  /  / 

Ac  eidem  Ecclesiaz  Funchalensi  sic  ín  metropolitanam  et 
pnmatialem  erecta:,  loco  ab  ea  dismembratorum  fructuum 
et  reddituum  hujusmodi  antiquam  quingentorum  ducatorum 
illi,  ut  prarmittitur,  factam  applicationem,  necnon  pro  deca- 
natus,  prxter  illi  perpetuo  annexorum  et  reliquarum  quatuor 
dignitatum  hujusmodi,  ac  canonicatuum  et  prarbendarum,  ube- 
riori  dote  annua  alios  tunc  expressos  redditus  annuos  ad  ipsum 
Joannem  Regem,  tamquam  dieta:  Militix  administratorem,  in 
dieta  insula  spectantes  et  pertinentes,  ipsius  Joannis  Régis  et 
administratoris  ad  id  expresso  accedente  consensu,  respective 
modo  et  forma  similiter  tunc  expressis,  perpetuo  applicavit.  /  / 

Necnon  eidem  Joanni,  et  pro  tempore  existenti  Portugalli 
et  Algarbiorum  Regi,  cui  jus  patronatus,  et  prasentandi  per- 
sonam  idoneam  ad  dictam  Ecclesiam  Funchalensem,  ut  pra> 
fertur,  per  Sedem  Apostolicam  reservatum  erat,  jus  patronatus, 
et  prasentandi  infra  annum,  propter  loci  distantiam,  eidem 
Clementi  prxdecessori,  et  pro  tempore  existenti  Romano  Pon- 
tifici,  personam  idoneam  ad  dictam  Funchalensem  Ecclesiam, 
quoties  illius  vacatio  oceurrerit,  per  dictum  Clementem  prade- 
cessorem,  et  pro  tempore  existentem  Romanum  Pontificem, 
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in  ipsius  Funchalensis  archiepiscopum,  primatem  et  pastorem, 
cum  dictis  primatiali  dtgnitate,  przeminentia  et  honore,  ad 
prssentationem  hujusmodi,  et  non  alias  pra:ficiendum.  // 

Et  similiter  jus  patronatus,  et  pra:sentandi  archiepiscopo 
Funchalensi,  pro  tempore  existenti,  aut  ílhus  vicário  in  spin- 
tualibus  generali,  ab  eodem  archiepiscopo  ad  íd  specialem 
commissionem  habenti,  seu  uni  vel  plunbus  personis  ad  id  ab 
eo  pro  tempore  speciahter  deputandis,  de  cxtero  perpetuis 
futuris  temporibus  seculares  dumtaxat  personas,  tam  ad  majo- 

rem, et  alias  quatuor  dignitates  hujusmodi,  non  majores  post 
poiuificales,  quam  ad  canonicatus  et  ilorum  prebendas  pradi- 
ctos,  quoties  illos  vacare  contigerit;  necnon  ad  omnia  alia  et 
singula  ipsius  Ecclesia:,  civitatis  et  dioecesis  Funchalensis  bene- 

ficia quaxumque,  quotcumque  et  qualiacumque,  ad  qua:  omnia 
antea  dieta:  Militia:  magister  seu  administrator,  pro  tempore 
existens,  regulares  personas  pra:sentare  consueverat,  quoties  illa 
ex  tunc  de  extero  quibuscumque  modis  et  ex  quorumeumque 
personis,  etiam  apud  Sedem  Apostohcam  vacare  contingeret, 
per  dictum  archiepiscopum  seu  ejus  vicanum,  aut  personas  ab 
eo  deputatas  hujusmodi,  etiam  extra  dioecesim  Funchalensem 
przdictam  constitutum  seu  constituías,  ad  prarsentationem 
hujusmodi  instituendos,  perpetuo  reservavit  et  concessit.  // 

Ac  voluit  et  decrevit  quod  archiepiscopus  et  primas,  pro 
tempore  existens,  crucem  per  totam  suam  provinciam  deferre, 
ípseque  et  ejus  vicarius,  seu  persona:  pra:dicta:  etiam  extra  di- 
ctam  dioecesim  Funchalensem  constituía:,  prasentationes  ipsas 
admittere,  et  ad  íllas  instituere  possent,  perinde  ac  si  in  eadem 
Funchalensi  civitate  et  dioecesi  constituti  essent;  quodque  pra:- 
sentatus  et  institutus  pro  tempore  ad  decanatum  hujusmodi 
infra  annum,  a  die  illius  assecutionis  computandum,  novam 
provisionem  a  Sede  Apostólica  impetrare,  et  jura  cameraz  Apos- 

tólica: ratione  illius  vacationis  debita  persolvere  teneretur,  alio- 
quin,  lapso  dicto  anno,  facta:  de  illis  prxsentationes  nullius 
essent  roboris  vel  momenti,  ipsa:que  decanatus  ex  tunc  vacare 
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censeretur,  eo  ípso,  inter  alia,  similibus  Consilio  et  auctoritate, 
perpetuo  statuit  et  ordinavit.  /  / 

Et  insuper,  ut  metropolitanus,  ac  ipsius  et  illi  suffraganea- 
rum  et  aliarum  per  dictam  provinciam  Funchalensem  erigenda- 
rum  ecclesiarum  hujusmodi,  ac  illarum  civitatum  et  dioecesium 
tamquam  capitis  ad  membra  una,  et  eadem  esset  proportio, 
voluit  quod  singularum  Sancti  Salvatoris,  Sancti  Jacobi  de 
Cabo  Verde,  ac  Sancti  Thomas  et  Sancta:  Catharina:  de  Goa, 
ac  aliarum  in  dieta  província  erigendarum  Ecclesiarum,  et  illa- 

rum civitatum  et  dicecesium  dignitates  obtinentes,  canonici, 
beneficiati,  ministri,  officiales  et  personal  quoad  divinorum 
celebrationem,  ministeria,  pracedentias,  distnbutiones  et  allia 
quxcumque  Ecclesia;  metropolitana:  Funchalensi,  ac  illius  capi- 

tulo, et  personis  se  in  omnibus  et  per  omnia  conformare  debe- 
rent,  et  ad  íd,  tam  ipsi,  quam  illarum  prassules,  pro  tempore 
existentes,  per  archiepiscopum  Funchalensem,  pro  tempore 
existentem,  cogi  et  compelli;  necnon,  pro  tempore  existenti 
archiepiscopo  Funchalensi  sub  interdicti  ingressus  Ecclesia:,  ac 
excommunicationis  late  sententia:,  necnon  mille  ducatorum 
auri  camera:  Apostólica;  apllicandorum,  eo  ípso  incurrendis 
poenis  distnctius  pra:cipiendo  mandavit,  quatenus  eosdem  suf- 
fraganeos  et  illorum  capitula,  ac  alias  personas  ad  omnia  et 
singula  supradicta  in  omnibus  et  per  omnia  plenane  observanda 
compellerent;  necnon  supradicta  ac  omnia  et  singula  alia, 
qua;  dieta:  Militia:,  pro  tempore  existentibus  officiahbus  et 
personis,  ratione  dieta:  Militia:,  quoad  prsmissorum  effectum 
quomodolibet  incumbent  per  se  vel  alium,  seu  alios,  írremissi- 
biliter  adimpleri,  et  ca:tera  omnia  et  singula  in  erectione  Eccle- 

sia: Funchalcnsis  hujusmodi  ex  parochiali  in  cathedralem  Eccle- 
siam,  ut  prarmittitur,  erecta:  per  prafatum  Leonem  przdecesso- 
rem  concessa  et  disposita,  ac  in  ipsius  Leonis  desuper  confectis 
litteris  contenta,  penitus  et  omnino  observari  voluit;  decernens 
ex  tunc  irritum  et  inane  quicquid  secus  super  his  a  quoquam, 
quavis  auctoritate,  scienter  vel  ignoranter,  contigerit  attentan, 
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prout  in  litteris  ipsius  pradecessons  desuper  coniectis  plenius 
continetur.  /  / 

Cum  autem,  sicut  prasfatus  Joannes  Rex  nobis  nuper  exponi 
fecit,  intentionis  sua:  non  fuerit  ut  limites  dicecesis  Goanensis 
hujusmodi  modo  pradicto  terminarentur,  et  ante  erectionem 
ipsius  Ecclesia:  Funchalensis  in  metropolitanam,  jus  patrona- 
tus,  et  pnrsentandi  personas  idóneas  etiam  dieta:  Militia:  ad 
beneficia  prardicta,  dum  pro  tempore  vacabant,  ad  magistrum 
ejusdem  Militia:,  pro  tempore  existentem,  ut  prarfertur,  perti- 
neret;  et  tam  Funchalensis  et  alia:  erecta:  cathedrales  Ecclesia: 
quam  benificia  prsdicta,  ex  redditibus  ipsius  Militia:  dotata 
fuennt,  nulíaque  rationabilis  causa  subsistat,  ut  dictarum  erec- 
tarum  et  aliarum  in  dieta  província  engendarum  Ecclesiarum, 
et  íllarum  civitatum  et  dicecesmm  dignitates  obtinentes,  cano- 
nici,  beneficiati,  ministn,  officiales  et  persona:,  quoad  divino- 
rum  celebrationem,  ministeria,  pra:cedentias,  distnbuitiones  aut 
qua:vis  alia,  metropolitana:  Ecclesice  Funchalensi,  ac  ílhus 
capitulo  et  personis  in  omnibus  se  conformare  debeant  et  illi 
ac  íllarum  pra:sules,  pro  tempore  existentes,  ad  id  per  ípsum 
archiepiscopum,  pro  tempore  existentem,  cogi  possint;  pra:fa- 
tus  Joannes  Rex  nobis  humiliter  supplicari  fecil,  quatenus  super 
his  ad  hoc,  ut  erectiones  hujusmodi  debitum  juxta  ejus  votum 
sortiantur  effectum,  opportune  providere,  de  benignitate  Apos- 

tólica dignaremur.  /  / 
Nos  ígitur,  votis  ipsius  Joannis  Régis,  pra:clans  ejus  de 

Sede  Apostólica  exigentibus  mentis,  quantum  cum  Deo  pos- 
sumus  favorabiliter  annuere,  ac  Iitterarum  Clementis  pra:de- 
cessoris  hujusmodi  tenores,  ac  si  de  verbo  ad  verbum,  nihil 
penitus  omisso,  inserti  forent,  pra:sentibus  pro  expressis  haben 
volentes,  hujusmodi  supplicationibus  inclinati,  auctoritate 
Apostólica,  tenore  prxsentium,  perpetuo  statuimus  et  ordina- 
mus,  quod  limites  dioecesis  Goanensis  a  Capite  de  Bona  Spe- 
rança  usque  ad  Indiam  inclusive,  et  ab  índia  usque  ad  Chi- 
nam,  cum  omnibus  locis  tam  in  terra  firma  quam  in  insulis 



et  terns  repertis  et  reperiendis  consistentibus,  in  quibus  dictus 
Joannes  Rex,  sicut  accepimus,  fortalitia  et  plura  oppida,  castra 
et  loca,  ubi  plures  Christiani  ad  fidem  orthodoxam  conversi,  et 
etiam  multi  Portugallenses  morantur  et  degunt,  habere  dignos- 
citur,  eodem  Joanne  Rege  íd  volente,  et  in  hoc  consentiente, 
dummodo  per  hoc  aliqua  alia  dioecesis  non  lsedatur,  incipiant 
et  terminentur,  ac  constituti  sint  et  esse  censeantur;  quodque 
jus  patronatus,  et  prasentanti  archiepiscopo,  pro  tempore  exis- 
tenti,  ac  illius  vicário  prafato,  personam  idoneam  tam  ad 
majorem,  et  alias  quatuor  dignitates  non  majores  post  pon- 
tificalem,  quam  ad  canonicatus  et  prebendas  praedictos,  quoties 
íllorum  vacatio  occurrerit,  necnon  ad  omnia  et  singula  alia 
Funchalensis  et  singularum  aliarum  erectarum  Ecclesiarum 
pradictarum,  íllarumque  civitatum  et  dioecesium  beneficia 
ecclesiastica  quscumque,  quotcumque  et  qualiacumque,  ad 
qua:  antea  dieta;  Militia:  magister  seu  administrator,  pro  tempore 
existens,  prarsentare  consueverat,  quoties  ília  ex  nunc  de  extero 
quibuscumque  modis  et  ex  quorumeumque  personis  vacare 
contingerit,  per  ipsum  archiepiscopum  seu  vicarium,  ut  prsfer- 
tur,  instituendas,  non  ad  eundem  Joannem,  et  pro  tempore  exis- 
tentem  Regem,  sed  ad  magistrum  seu  administratorem  prafata: 
Militia:,  pro  tempore  existentem  pertineat,  et  reservatum  sit, 
et  esse  censeatur,  ipseque  magister  seu  administrator,  pro  tem- 

pore existens,  ad  majorem  et  alias  dignitates,  necnon  canonica- 
tus et  prarbendas  pradictas,  ac  omnia  et  singula  alia  Funcha- 

lensis et  singularum  aliarum  erectarum  pradictarum  Ecclesia- 
rum beneficia,  personas  dieta:  Militia:  alias  idóneas,  prout  prius 

faciebat,  prasentare  libere  et  licite  valeat,  et  prasentationes  per 
eum  ad  illa,  etiam  de  clericis  dieta:  Militia:,  ac  ir>stitutiones 
in  illis  ad  prxsentationem  hujusmodi,  alias  rite  et  recte  facta:, 
valida:  et  afficaces  existant,  et  suos  effectus  sortin  possint  et debeant.  /  / 

Quodque  Sancti  Salvatoris,  et  Sancti  Jacobi  de  Cabo 
Verde,  ac  Sancti  Thoma:  et  Sancta:  Catharina:  de  Goa,  et  alia- 
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rum  in  dieta  província  engendarum  Ecclesiarum  episcopi,  sicut 
ejeteri  episcopi  suffraganei  regni  Portugalli^  suis  metropoh- 
tanis  astricti  existunt,  et  non  alias  cjuam  prout  de  jure,  ac 
illarum  civitatum  et  dioecesium  dignitates  obtinentes,  canonici, 
benéficiati,  ministri,  officiales  et  persona:,  pro  tempore  existen- 

tes, quoad  divinorum  celebrationem  ministeria,  pra:cedentias, 
distnbutiones  aut  alia  qua:cumque  Ecclesia:  metropolitana: 
Funchalensis,  et  íllius  capitulo  et  personis,  et  alias  quam  prout 
de  jure  se  conformare  minime  teneantur,  nec  ad  id,  aut  alia 
premissa  observanda  seu  adimplenda  per  dictum  archiepisco- 
pum,  pro  tempore  existentem,  cogi  seu  compelli,  neque  prop- 
terea  suspensionis  a  divinis,  excommunicationis  lata:  senten- 
tix,  ac  mille  ducatorum  prsedictis  aut  alas  peenis  innodari 
possint  et  debeant.  /  / 

Decernentes  sic  per  quoscumque  judices,  quavis  aucton- 
tate  fungentes,  sublata  eis  quavis  aliter  interpretandi  et  judi- 
candi  facultate  et  auctontate,  judicari  et  diffiniri  debere, 
necnon  irritum  et  inane  quiequid  secus  super  his  a  quoquam, 
quavis  auctontate  scienter  vel  ignoranter,  contigerit  atten- tari.// 

Non  obstantibus  pramissis  ac  constitutionibus  et  ordina- 
tionibus  Apostolicis,  necnon  omnibus  illis,  qua:  prafatus  Cle- 
mens  predecessor  in  dictis  suis  litteris  voluit  non  obstare,  et 
qua:  prasentibus  pro  expressis  et  repetitis  haberi  volumus, 
ca:tensque  contranis  quibuscumque.  /  / 

Datum  Roma:  apud  Sanctum  Marcum,  sub  annulo  Pisca- 
toris,  die  VIII  Julii  MDXXXIX,  Pontificatus  nostri  anno 
quinto. 

ATT  —  Bulas,  23-29.  —  Bullarium  Patronatus,  Lisboa,  MDCCC- 
LXVIII,  I,  p.  170-174. 

323 



100 

CONFISCO  DA  FAZENDA  DOS  LANÇADOS 
NOS  RIOS  DA  GUINÉ  E  SERRA  LEOA 

(12-11-1539) 

SUMÁRIO  —  El-Rei  D.  João  IH  confirma  dois  alvarás  manuelinos  que 
mandam  entregar  ao  Hospital  de  Todos-os-Santos,  de 
Lisboa,  as  fazendas  legalmente  confiscadas  aos  lançados. 

Dom  Joham  etc.  A  quamtos  esta  mjnha  carta  vyrem,  faço 
saber  que  o  provedor  do  escpritall  de  todollos  samtos  desta 
cidade  de  Lixboa,  me  mostrou  dous  aluaraés  que  elRey  meu 
Senhor  e  Padre,  que  samta  gloja  aja,  pasara  ao  dito  espritall, 
sobre  as  fazemdas  dos  homés  que  se  lamçavam  em  Guyné  cÕ 
hos  negros,  de  que  ho  trellado,  huú  após  outro,  hé  o 
seguynte.  // 

Nós  elRey  fazemos  saber  a  quamtos  este  noso  alluará 
vyrem,  que  a  nós  praz  fazer  esmola  ao  noso  escpritall  de 
todollos  samtos  da  nosa  çidade  de  Lixboa,  de  todas  as  fazemdas 
daquellas  pesoas  christaõs  que  amdaõ  lamçados  na  Ser[r]a 
Lioa,  as  quaés  pelo  dito  caso  se  perdem  pera  nós.  Esto  quato 
cõ  direito  nos  pertemçem  e  as  dar  podemos.  /  / 

Pore  mãdamos  a  todollos  nosos  corregedores,  juizes  e  jus- 
tiças, cõtadores,  ofyçiaes  e  pesoas  a  que  este  noso  alluará  for 

mostrado  e  o  conhecimento  delle  pertemçer,  que  semdo  reque- 
ridos por  parte  do  dito  escpritall,  façaõ  emtregar  ao  allmoxarife 

e  offiçiaês  e  pesoas  que  pera  ello  ordenar  Gonçalo  de  Mjranda, 
provedor  do  dito  escpritall,  todas  as  fazemdas  dos  sobreditos, 
pera  serem  emtregues  ao  dito  allmoxarife  ou  recebedor  e  serem 
carreguadas  sobre  elle  em  reçejta  e  se  despemderem  nas  cousas 
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do  dito  escpritall.  Esto  semdo  primeiro  ouujdas  as  pesoas  a 
que  tocar,  e  fazemdo  cõprjmemto  do  direito,  guardamdo  a 
cada  huíí  sua  justiça.  /  / 

E  se  allguas  apelar  ou  agravar  q[u]yserem  lhe  seraõ  rece- 
bidas suas  apelações  e  agravos  nos  casos  em  que  ho  direito 

outorgua,  damdo  é  todo  boõ  e  breue  despacho,  e  náo  cõsym- 
tymdo  que  se  faça  cousa  nenhuã  ê  prejuízo  do  dito  escpritall.  / / 

Feyto  em  Allmeyry,  a  çimquo  dias  de  Janeiro,  anno  de 
ib°biij°.  // 

Nós  elRev  fazemos  saber  a  vós  capitaeés  e  juizes  e  justiças 
da  nosa  Jlha  de  Samtyaguo  do  Cabo  Verde,  que  nós  temos 
pasado  alluará  noso,  per  que  fazemos  esmola  ao  escpritall  de 
todollos  samtos  desta  çidade  de  Lixboa,  de  todallas  fazemdas 
das  pesoas  que  saõ  lamçadas  e  Guyné.  E  ora  nos  diseraõ  que 
vós  punhes  duujda  ao  dito  alluará,  dizemdo  que  nelle  naõ 
declarava  senaõ  a  Serra  Lyoa  e  asy  que  se  nam  há  de  emtemder 
nas  fazemdas  que  damte  do  dito  alluará  já  pasado  serão  per- 

didas; o  qual  nos  nam  pareçeo  bé,  porque  nosa  temçaõ  e  vom- tade  hé  de  lhe  fazermos  a  dita  esmola  de  todas  as  fazédas  de 
todas  e  quaésquer  pesoas  que  forê  lamçadas  é  Guyné,  asy  na 
dita  Serra  como  ê  quaésquer  Rios  e  outra  terra  de  Guyné,  em 
qualquer  tempo  que  fore  perdidas,  asy  amtes  do  dito  alluará 
como  depois  delle,  se  ajmda  estyveré  por  arrecadar  pera  nós.  /  / 

E  portamto  vos  mãdamos  que  tamto  que  esta  vyrdes 
emtreguês  todas  as  ditas  fazemdas  [que]  em  qualquer  tempo 
fose  perdidas,  hà  pesoa  que  ho  dito  escpritall  pera  jso  lá  tem.  E 
das  pesoas  que  nas  ditas  partes  de  Guyné  foré  lamçadas,  asy 
amte  do  dito  alluará  como  depois,  sem  njso  poerdes  outra  nenhuã 
duujda  né  ébarguo,  semdo  çerto  que  se  ho  asy  não  cõprjrdes 
que  tornaremos  a  jso  como  nosa  merçê  for,  e  que  per  vosas 
fazemdas  ou  daquelles  que  a  jso  fore  negrygemtes,  madaremos 
arrecadar  todo  o  que  ho  dito  escpritall  por  jso  perder.  /  / 
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Feyto  é  Lixboa,  a  xxbiij0  de  Janeiro,  Amdré  Pirez  ho  fez de  jb°xij.  // 

Dizemdo  o  dito  prouedor  que  visto  allguãs  pesoas  lhe 
punhaõ  duujda  e  comprjr  os  ditos  alluarás,  por  dizeré  pasaruaõ 
de  huú  anno  e  naõ  serem  em  carta,  segundo  declara  a  mjnha 
ordenação,  se  naõ  poderá  comprjr,  pedia  lhos  madase  pasar  e 
carta.  E  visto  seu  requerjméto,  me  praz  diso  e  hos  mãdey  dar 
nesta  mjnha  carta.  E  mádo  a  todos  meus  cor[r]egedores,  jui- 

zes, justiças,  asy  da  Jlha  do  Cabo  Verde  como  de  quaésquer 
outras  partes  de  meus  Rey  nos,  offiçiaés  e  pesoas  a  que  esta 
mjnha  carta  for  mostrada  e  o  conheçiméto  delia  pertemçer, 
que  muy  jmteiraméte  lha  cupraõ  e  guardem,  e  façaõ  comprjr 
e  guardar  asy  como  nella  hé  declarado,  por  que  eu  o  ey  asy  por 
serujço  de  Deus  e  meu.  /  / 

Dada  é  a  mjnha  çidade  de  Lixboa,  a  xij  dias  de  novembro. 
Pero  Rybeiro  a  fez,  anno  do  naçimento  de  nosso  Senhor  Jhesuú 
Chnsto  de  mjll  e  b°  e  xxxix.  E  eu  Amdré  Pirez  a  sobrescprevy. 

ATT  —  Chancelaria  de  D.  João  III,  liv.  26,  fls.  247-247  v. 
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101 

INSTITUIÇÃO  DO  MORGADO  DE  FERNÃO  DE  LUGO 
NA  ILHA  DE  SANTIAGO 

(25-6-1540) 

SUMÁRIO  —  El-R;i  aprova  e  confirma  a  instituição  do  morgado  do 
fidalgo  e  cavaleiro  Fernão  Fiel  de  Lugo,  constituído  pelas 
fazendas  da  Trindade  e  de  Santa  Cruz,  com  seus  enge- 

nhos, gados  e  escravos  —  O  instituidor  estabelece  as 
cláusulas  jurídicas  da  fundação  e  suas  obrigações. 

Dom  Joham,  etc.  A  quamtos  esta  minha  carta  virem  faço 
saber  que  por  parte  de  Fernão  Fiel  de  Lugo,  caualeiro  de  minha 
casa,  morador  na  Jlha  de  Samtiago  do  Cabo  Verde,  me  foy 
apresemtado  huú  pubnco  estormemto  de  jnstetujçaõ  de  mor- 

gado, de  que  o  trelado,  de  verbo  a  verbo,  hé  o  seguymte.  /  / 

Em  nome  da  Samtissima  Trymdade,  Padre  e  Filho  e 
Esprjto  Samto,  tres  pesoas  [e]  huú  soo  Deus,  criador  e  fazedor 
de  todas  as  cousas,  saibam  quamtos  este  estormemto  de  jnste- 
tujçaÕ  de  morgado,  com  o  êcargo  esprjtuall  que  ao  diamte  será 
decrarado  virem,  que  no  anno  do  naçimemto  de  noso  Senhor 
Jhesuú  Christo  de  mjll  e  quynhemtos  e  quoremta  annos,  aos 
vymte  e  tres  dias  do  mes  de  Junho,  na  çidade  de  Lixboa,  nas 
casas  do  senhor  Fernam  dAluarez  dAmdrade,  do  comselho 
delRey  noso  Senhor  e  seu  tesourejro  moor,  etc,  estamdo  hy 
de  presemte  Fernam  Fiel  de  I  ugo,  caualeiro  da  casa  do  dito 
senhor  e  morador  na  Jlha  de  Samtiago  do  Cabo  Verde,  logo 
por  elle  foy  dito  que  conhecemdo  as  mujtas  e  grandes  mercês 
que  tem  reçebydas  do  Senhor  Deus  e  queremdo  buscar  modo 
per  omde  com  sua  fazemda  que  lhe  Deus  deu,  o  posa  serujr 
e  asy  os  sobçesores  que  depôs  elle  vierem,  estamdo  em  todo 
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seu  syso  e  ctemdimemto  e  do  juizo  naturall  que  lhe  noso 
Senhor  deu,  ordenou  esta  jnstetujçaõ  de  moorgado  pella 
manejra  seguymte,  com  declaração  da  fazemda  que  nelle mete.  /  / 

Jtem  primeiramemte  declarou  que  elle  tem  na  Jlha  de 
Samtiago  do  Cabo  Verde,  homde  hé  morador,  a  fazemda 
seguymte.  /  / 

Jthem  huua  fazemda  que  se  chama  a  Trimdade,  que  estaa 
na  capitanja  e  termo  da  villa  da  Praya  da  dita  Jlha  de  Sam- 

tiago do  Cabo  Verde~s~a  Trinidade  de  Cima  e  de  Baixo,  a 
quall  parte  da  bamda  do  norte  com  terras  e  momtado  de  Bras 
Fernamdez  Bordallo,  e  da  bamda  daloeste  com  momtado  de 
Amdré  Roíz,  comtador  e  com  terras  de  Gomez  Balyeiro  e  com 
a  Ribeira  de  Sam  Martinho  de  dona  Brisyda,  e  bem  asy  com 
outra  fazemda  de  Sam  Martinho,  de  Amtonio  Pirez,  tesou- 

reiro dos  defuntos,  e  da  bamda  do  sull  com  terras  de  pedregall 
e  de  Gomez  Balyeiro,  e  com  terras  dAluoro  de  Chaues,  e  da 
bamda  de  loeste  com  a  fazemda  de  Sam  Jorge;  a  qual  fazemda 
ouue  elle  jnstetujdor,  parte  delia  de  dona  Brjsyda,  e  outra 
parte  delia  dAfomso  Lopez  dAujlla,  e  outra  parte  de  Jorge 
Varella,  e  outra  parte  de  Framçisquo  de  Liam  e  de  seus  her- 

deiros, das  quaes  them  seus  titollos  e  cartas  de  compra,  per 
homde  as  pesuye  e  tem  com  todas  as  cõfromtaçoés  e  pertemças 
comtheudas  nas  ditas  cartas  de  compra,  e  logradoiros,  pastos  e 
fomtes,  ribeiros  e  ribeirões  e  matos  manjnhos  em  elles  decla- 

rados; a  qual  fazemda  toda  de  raiz  them  duas  legoas  de  com- 
prydo,  pouco  mais  ou  menos  e  de  largo  mea  legoa,  pouco 
mais  ou  menos.  /  / 

E  nesta  dita  fazemda  estaa  huuã  Jrmida  da  Samtysyma 
Trinidade  e  demtro  nesta  fazemda  estam  dous  emgenhos  tre- 



piches  (*)  de  fazer  açucares,  com  todo  o  cobre  (2)  e  mais 
cousas  neçesarjas  aos  ditos  emgenhos,  e  demtro  na  dita  fazemda 
suas  casas  de  morada  e  casa  demgenhos  e  de  purgar  e  de 
pilheiras  (3),  e  tres  tamques  dagoa,  de  pedra  e  call;  e  demtro 
na  dita  fazemda  tem  mujtos  canaueaeés  daçucar,  de  que 
lauraõ  (4)  os  ditos  emgenhos;  e  demtro  nesta  dita  fazemda 
estaa  huú  pumar  e  orta  de  todas  as  frujtas  da  terra  da  dita 
Jlha;  e  asy  mais  estaa  na  dita  fazemda  huú  currall  de  vacas, 
que  tem  dozemtas  vacas  paridoiras  e  huú  currall  de  gado 
cabrú.  /  / 

Jtem  tem  mais  na  dita  fazemda  çimquoemta  peças  des- 
crauos  machos  e  fêmeas.  E  asy  estaa  mais  na  dita  fazemda  e 
momtados  delia  çimquoenta  egoas,  pouco  mais  ou  menos.// 

E  asy  tem  mais  elle  jnstetujdor  na  dita  Jlha  outra  fazemda 
que  se  chama  Samta  Cruz,  que  está  tres  legoas  da  sobredita  fa- 

zemda que  se  chama  da  Tnmdade,  no  dito  termo  da  Villa  da 
Praya;  a  qual  parte  da  bamda  do  norte  com  a  fazemda  do  Salto 
e  com  a  Rocha  do  mar,  e  da  bamda  de  leste  com  a  fazenda  de 
Pero  de  Braga  e  com  a  Ribeira  de  Gil  e  terras  de  Baltesar  Correa, 
e  com  o  Ribeirão  de  Cirejos;  e  da  bamda  do  sull  com  a  Ribeira 
dos  Porcos  e  com  a  sallina  dAmdré  Roíz,  comtador,  e  da 
bamda  de  loeste  com  o  mar;  a  qual  fazemda  ouue  delia  de 
Gaspar  Fallcaõ,  per  tittolo  de  compra,  de  que  them  seus  titol- 
los,  e  asy  de  Joham  Borges  e  de  Gonçallo  de  Crasto,  e  da  filha 
de  Joham  Cordeiro-s-de  Tomé  Fallcaõ  seu  marjdo,  das  quaés 
peças  tem  seus  titollos  de  compra  e  de  vemda  com  sua  pose; 
a  qual  fazemda  será  toda  jumtamemte  de  compnmemto  de 
duas  legoas  e  de  largo  outro  tamto,  pouco  mais  ou  menos,  com 

(*)  Pequeno  engenho  de  fazer  açúcar  movido  por  animais. 
(2)  Trem  de  cozinha  feito  de  metal. 
(3)  Casa  para  empilhar  objectos  desusados  ou  pequenos  utensílios. 
(4)  laboram,  trabalham. 
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suas  emtradas  e  saydas,  pertemças,  seruemtyas,  momtados,  pas- 
tos, manjnhos,  ribeiras  e  ribeiroeés  e  momtes  e  fomtes,  logra- 

doiros  e  terras  aproueitadas  e  por  aproueitar,  todo  comtheudo 
nas  cartas  e  titollos  que  das  ditas  fazemdas  them.  /  / 

E  demtro  nesta  fazemda,  que  se  chama  Samta  Cruz,  em 
que  está  a  dita  Jrmjda  de  Samta  Cruz,  them  huás  casas  da 
morada  e  huú  emgenho  trepiche  daçucar,  com  suas  casas,  e 
emgenho  de  purgar  e  de  pilheiram,  com  todo  o  cobre  e  mais 
cousas  neçesarias  ao  dito  emgenho.  /  / 

E  bem  asy  tem  dous  tamques  de  pedra  e  call,  com  todas 
suas  leuadas  outrosy  de  pedra  e  call,  com  que  regam  mujtos 
canaueaeés  da  dita  fazemda,  que  sam  daçucar,  de  que  laura  o 
dito  emgenho.  /  / 

Jtem  mais  them  na  dita  fazemda  çimquoemta  peças  des- 
crauos  machos  e  fêmeas.  Jtem  huuãs  terras  dalgodoal  e  mais 
huú  currall  de  vacas,  que  tem  dozemtats  vacas  e  huú  currall 
de  gado  cabrú  e  outro  de  porcos. 

E  asy  them  mais  na  dita  Jlha,  na  çidade  de  Samtiago  (") 
da  Ribeira  Gramde,  huuãs  casas  de  morada-s-duas  torres  (6) 
com  seu  pumar  e  pertemças,  e  suas  casas  térreas  com  huús  chaõs 
ao  redor,  que  ao  presemte  remdem  ambas  as  ditas  fazemdas 
da  Tnmdade  e  Samta  Cruz  jumtamemte  sejsçemtos  mjll  reaes 
em  cada  huú  anno.  E  diz  elle  Fernam  Fiel  jnstetujdor  do  dito 
moorgado,  que  comsvderamdo  adquerjr  esta  fazemda,  com  a 
ajuda  de  Deus  noso  Senhor,  com  mujto  trabalho  e  de  lomgo 
tempo,  e  nom  ser  casado  nem  ter  filhos  nem  filha  legítimos, 
nem  outros  nenhuús  herdeiros  descemdemtes  nem  asçemdem- 
tes.  E  porem  tem  alguús  jrmãoos  e  outros  paremtes  transversaes, 
que  per  seu  falleçimemto  delle  jnstetujdor  deste  moorgado, 
morremdo  abymtestado,  podem  vir  a  herdar  estas  fazemdas 

(5)  É  este  o  nome  que  lhe  foi  dado  quando  da  fundação  da  cidade. 
(6)  Casas  de  sobrado,  por  oposição  a  casas  térreas. 
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c  devidillas  e  partillas  per  tamtas  partes,  que  em  muy  pouco 
tempo  e  per  poucas  sobçesoées  seram  daneíicadas  e  perdidas, 
por  serem  fazemdas  de  calydade  que  se  naõ  amdarem  sempre 
jumtas  vnjdas  e  vymcolladas  e  comseruadas  da  maneira  que  ora 
estaa,  com  todas  suas  pertemças  e  escrauos  e  gados  e  egoas, 
seram  logo  perdidas  as  taeés  fazemdas,  avemdo  de  vemder 
cada  huú  ho  seu  pedaço  e  o  trespasar  em  herdeiros  estranhos, 
e  ser  elle  jnstetuyte  obrjgado  seurjr  a  Deus  noso  Senhor  pri- 
meirarmemte  com  a  dita  fazemda  que  asv  lhe  deu,  e  estamdo 
em  seu  syso  e  juizo  naturall  e  étemdimemto  e  semtidos  natu- 
raeês,  que  ho  Senhor  Deus  lhe  deu,  pera  seu  samto  seruiço 
hordenou,  estetujo,  vimcullou,  vnyo  e  obrjgou  esta  jnstetujçaõ 
de  morgado  da  sobredita  fazemda  toda  açima  declarada,  pella 
maneira  seguymte,  e  quer  e  lhe  praz,  de  seu  prop[r]io  moto  e 
livre  vomtade,  por  serujço  de  Deus  e  memorja  delle  jnste- 

tujmte e  dos  que  delle  descemderem,  que  este  fazemda  toda 
sobredita  hamde  jumtamemte  vincullada  e  obrjgada,  como 
dito  hé.  // 

E  promete  elle  jnstetujmte  de  a  nam  vemder,  nem  trocar, 
nem  escambar,  é  parte  nem  e  todo,  né  é  outra  maneira  alianar, 
asy  per  sy  como  pello  sobçesor  do  dito  morgado  ou  sobçesores, 
pera  todo  sempre,  nem  aforar  é  fateota  nem  é  pesoas,  nem  de 
dez  annos  pera  çima,  sobmemte  queremdo  se  arremdar,  será 
ao  mais  até  nove  annos  e  mais  nam.  E  per  seu  falleçimento 
a  dita  fazemda  ficará  jumtamemte  é  moorgado.  E  vimdo  elle 
jnstetujmte  a  falleçer,  e  temdo  allguú  filho  legitimo,  de  legi- 

timo matrimonjo,  que  o  dito  seu  filho  sobçeda  o  dito  morgado, 
e  temdo  filhos  e  filhas  legitimas,  quer  e  lhe  praz  que  sempre 
sobçeda  o  filho  baram  neste  moorgado,  posto  que  seja  a  filha 
mais  velha,  que  ho  filho  baram  sobçederá  sempre  a  filha  legi- 

tima mais  velha.  E  avemdo  hy  muvtos  filhos  e  filhas  legitimas, 
sobçeda  [m]  sempre  ao  dito  moorgado  os  filhos  baroeês,  come- 
çamdo  sempre  no  filho  mais  velho  5  hordem  ao  outro.  E  nom 
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avemdo  nenhuú  baram,  étaõ  as  filhas,  começamdo  sempre  a 
sobçeder  a  mais  velha.  // 

E  pella  mesma  manejra,  sobçederam  este  moorgado  todos 
os  filhos  desçemdemtes  dos  ditos  seus  filhos  delle  jnstetujmte 
que  lhe  Deus  der.  E  nam  temdo  elle  jnstetujmte,  ao  tempo 
de  seu  falleçimemto  filhos  né  filhas  legitimas,  que  é  tall  caso 
sobçederá  o  dito  moorgado  a  pesoa  que  o  jnstetujmte  nomear 
e  decrarar  amtes  de  seu  falleçimemto,  posto  que  tenha  jrmaõs 
e  jrmaas  e  outros  paremtes  transversaes.  E  quer  e  lhe  praz  a 
elle  jnsteujmte,  que  a  pesoa  a  que  elle  asy  nomear  amtes  de 
seu  falleçimemto,  pesua  e  aja  o  dito  morgado.  E  per  falleçi- 

memto da  tall  pesoa  sobçeda  ao  dito  moorgado  o  filho  baraõ 
mais  velho  da  tall  pesoa,  semdo  legitimo  de  legitimo  matri- 
monyo.  E  nam  avemdo  filho  baraõ  sobçederá  a  filha  mais  velha, 
pella  hordem  sob[re]  dita,  semdo  legitima  e  de  legitimo  matri- monio. /  / 

E  lhe  praz  outro  sy  que  após  elle  sobçeder  o  dito  moor- 
gado, temdo  jrmaõs  e  jrmãs  legitimas,  de  legjtimo  matrimo- 

nyo,  que  ho  sobçeder  no  dito  morgado  seja  obrjgado  polias 
remdas  delle  a  emparar  e  sostemtar  e  mamter  os  outros  seus 
jrmáos  e  jrmaas  — s--  aos  jrmãos  athé  jdade  de  quymze  annos 
e  as  fêmeas  athé  serem  em  jdade  pera  casar  ou  etrar  é  Religiam. 
E  ás  fêmeas  dará  a  cada  huuã  pera  seu  casamemto  trezemtos 
cruzados  e  aos  machos  dozemtos  cruzados  a  cada  huu,  pera 
jrem  ganhar  sua  vida.  O  qual  emcargo  será  obrjgado  de  com- 
prir  todo  aquelle  que  sobçeder  ao  dito  moorgado.  E  per  esta 
hordem  os  sobçessores  do  dito  moorgado,  pera  todo  sempre 
seraÕ  hobrigados  ao  dito  emcargo  e  com  tall  decraraçaõ  que 
quallquer  das  pesoas,  asy  macho  como  fêmea,  que  sobçeder 
ao  dito  morgado,  nam  case  sem  liçemça  de  seus  pay  e  may, 
se  ao  tal  tempo  os  tiuerem,  athé  jdade  de  vimte  e  çimquo  annos. 
E  casamdo  sem  a  dita  liçemça  demtro  na  dita  jdade,  fique  pry- 
vado  da  adminjstraçaõ  do  dito  moorgado  e  pase  áquelle  her- 
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cieiro  a  quem  per  seu  falleçiméto  avia  de  hir,  com  as  decla- 
raçoées  açima  ditas.  /  / 

E  lhe  praz  outrosy  que  todo  aquelle  que  sobçeder  este 
moorgado  sempre  se  nomee  desta  alcunha  e  apellydo  de  Lugo. 
E  nam  se  nomeando  da  dita  allcunha  e  apellydo  perca  o  dito 
morgado  e  pase  ao  outro  herdeiro  a  que  pertemçer  polia  hor- 
dem  sobredita.  Outrosy  quer  elle  jnstetujdor  e  lhe  praz  que 
todo  aquelle  que  sobçeder  no  dito  morgado,  pella  maneira 
sobredita  despois  do  falleçimemto  delle  jnstetujdor,  seja  obri- 

gado a  lhe  mamdar  dizer  por  sua  alma,  e  todos  os  dias  de  cada 
huú  anno  comtinuadamemte  huuã  mysa  rezada  pera  sempre, 
do  samto  ou  festa  ou  da  feria  que  no  tall  tempo  se  custuma 
rezar,  com  sua  comemoração  de  defumtos,  por  elle  dito  cons- 
tetujmte  e  pollos  fiees  de  Deus;  a  quall  mysa  cotidiana  quer 
e  lhe  praz  que  se  diga  no  moestejro  de  nosa  Senhora  da  Graça 
da  çidade  dEvora.  E  dará  desmolla  o  adminjstrador  que  este 
morgado  administrar  e  sobçeder,  polias  ditas  mysas,  quimze 
mjll  reaes  desta  moheda  ora  cor[r]emte,  de  sevs  çeptis  o  reall, 
que  sam  tnmta  e  sete  cruzados  e  meo  douro,  de  quatro  cemtos 
reaes  o  cruzado.  Os  quaées  lhe  seram  pagos  é  cada  huú  anno 
per  dia  de  nosa  Senhora  de  Setembro  (7) ,  demtro  no  dito  moes- 

tejro. /  / 
E  outrosy  será  obrjgado  o  tall  adminjstrador  e  sobçesor  do 

dito  morgado,  a  mamdar  dizer  em  cada  huú  anno  pera  sem- 
pre, por  dia  da  Samtysima  Trimdade  huuã  mysa  rezada  ou  cam- 

tada  como  elle  mais  quiser,  na  dita  Jrmjda  da  Trimdade,  que 
está  na  diata  fazemda  da  Trimdade.  E  outra  misa  por  dia  de 
Samta  Cruz  de  mayo  (8),  rezada  ou  camtada,  quall  mais  quiser, 
na  Jrmjda  que  estaa  na  fazemda  de  Samta  Cruz,  que  se  chama 
do  mesmo  nome;  as  quaeés  mysas  seram  da  festa,  com  come- 

moração polia  alma  delle  jnstetujdor.  /  / 

(7)  Natividade  de  Nossa  Senhora,  a  8  do  mês. 
(8)  No  dia  3  do  mês. 
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E  per  esta  manejra  quer  que  se  cumpra  e  guarde  esta 
jnstetujçaõ  de  moorgado  e  sua  vitima  vomtade.  E  seraõ  todos 
os  sobçesores  que  depôs  elle  vyerem,  obrigados  a  compnr  e 
guardar  e  satisfazer  todollos  sobreditos  emcargos  polia  manejra 
sobredita.  E  nam  os  comprimdo  todos  ou  cada  huú  delles,  dês 
hagora  pera  emtaõ  pnua  e  quer  que  seja  pnuado  da  adminjs- 
traçaõ  do  dito  morgado,  e  vaa  ao  outro  a  que  per  seu  falleçi- 
memto  avia  de  jr,  polia  hordem  sobredita.  E  semdo  caso 
outrosy  que  o  que  sobçeder  no  dito  moorgado  venha  a  cometer 
alguu  crime  de  heresya  ou  comtra  a  lesa  magestade,  ou  outro 
allguú  jnorme  delito,  o  que  Deus  nom  premjta,  dês  agora 
pera  emtaõ  elle  jnstetujdor  ho  há  por  pnuado  da  adminjstra- 
çaõ  do  dito  morgado,  e  que  pase  ao  outro  sobçesor  a  que  avia 
de  hir  per  falleçimemto  do  que  o  tall  delito  cometeo,  guar- 
damdose  sempre  o  modo  e  ordem  de  sobçeder,  polia  manejra 
açima  dita.  /  / 

Jtem  mamda  e  quer  elle  jnstetujmte  que  da  nota  desta 
jnstetujçaõ  de  moorgado  se  tirem  tres  trellados  pubrjcos  e 
quamtos  mais  compnrem,  e  huú  delles  terá  sempre  o  adminjs- 
trador  e  sobçesor  do  dito  moorgado  guardado  em  seu  poder 
e  quaeésquer  outros  adminjstradores  e  sobçesores  do  dito  moor- 

gado que  pello  tempo  forem  e  o  sobçederem,  pera  saberem 
as  clausullas  e  comdiçoees  desta  jnstetujçaõ  e  compnrem  os 
emcargos  asv  declarados.  E  outro  trellado  se  poerá  no  dito 
moestejro  de  nosa  Senhora  da  Graça  da  çidade  dEvora,  no 
cartorjo  delle,  homde  asy  mamda  dizer  a  dita  mysa  cotidiana 
pera  todo  sempre,  pera  os  Padres  do  dito  moesteiro  saberem  as 
ditas  mysas  que  asy  ham  de  dizer,  e  o  ordenado  que  por  ello 
ham  daver,  que  elle  jnstetujdor  nesta  jnstetujçaõ  lhes  asy deixa.  /  / 

E  outrosy  se  poerá  outro  trellado  no  tombo  da  Camara  da 
dita  Jlha  de  Samtiago  do  Cabo  Verde,  pera  aly  estar  esta  jns- 
titujçaõ  guardada  pera  todo  sempre  e  se  nam  perder  nem  sobne- 
g«-  // 
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E  disse  mais  e  declarou  o  dito  jnstetujdor  que  todos  aquel- 
les  que  despois  de  seu  falleçimento  sobçederem  ao  dito  moor- 
gado,  sejam  obrjgados  a  comseruar  e  trazer  comseruada  a  dita 
fazemda  descrauos  e  gado  e  egoas  e  cobre  e  outras  couzas 
moveés,  que  ora  declara  ter  na  dita  fazemda,  o  que  serão  obrj- 

gados de  compnr,  asy  como  todos  os  mais  emcargos  e  sob  a 
mesma  pena.  E  por  que  esta  jnstetujçaõ  se  cumpra  pera  sem- 

pre é  todo,  e  os  defeitos  que  nella  entreuierem  sejam  sopndos, 
asy  de  feito  como  de  direito,  pede  elle  jnstetujdor  por  mercê 
a  elRey  noso  Senhor,  por  asy  esta  jnstitujçaõ  ser  feita  per 
sua  liure  vomtade  e  pera  descargo  de  sua  allma  e  bem  de  sua 
jeraçaõ  delle  jnstetujdor,  emderemçado  tudo  a  serujço  de  noso 
Senhor,  que  de  plenitudine  -potestatis  e  de  çerta  çiemcia  e  pro- 
p[r]io  moto,  comfirme  esta  jnstetuiçaõ  com  sua  decraraçaõ, 
emcargos  e  com  sua  declaração  deste  morgado,  com  o  dito  em- 
cargo  esprjtuall,  da  maneira  em  elle  declarada,  soprimdo  se 
delia  todos  os  defeitos  de  jure  e  de  jacto  que  nella  jmteruie- 
rem.  E  asy  quaeésquer  outras  solenjdades  que  nella  posam 
jnterujr,  e  pera  firmeza  desta  jnstetujçaõ  se  requerem,  asym 
de  direito  como  per  ley  do  Reyno,  posto  que  seja  per  via  de 
jnsinuaçaõ,  sem  embargo  do  quall  direito  e  ordenaçoêes  em 
comtrairo,  posto  que  se  requeira,  ser  feita  delles  expresa  mem- 
çaõ.  E  esto  por  elle  jnstetujdor  Fernam  Fiel  de  Lugo  nam 
ter  ao  presente  filho  nem  filha,  nem  outros  nehuíís  herdeiros 
asçemdemtes  nem  desçemdemtes,  que  per  direito  de  necesaryo 
lhe  ajam  de  sobçeder,  e  ser  solteiro,  avemdo  esta  jnstetujçaõ 
sua  alteza  por  boa  e  firme,  pera  sempre  vallyosa  em  todo, 
como  em  ella  se  comthem.  /  / 

A  quall  jnstetujçaõ,  asy  e  da  manejra  que  açima  se  com- 
them, elle  jnstetujdor  ha  há  asy  por  boa  e  hé  sua  vomtade 

que  se  cumpra.  E  portanto,  em  testemunho  de  verdade  asy  o 
outorgou  e  mandou  ser  feito  dello  este  estormemto  de  jnstetuj- 

çaõ de  moorgado,  com  o  emcargo  esprjtuall  e  dous  e  tres,  c  os 
que  cumprirem.  E  posto  que  este  estormemto  fov  notado  aos 
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vyte  e  tres  dias  do  dito  mes  de  Junho,  foy  outorgado  e  asynado 
aos  vimte  simquo  dias  do  mesmo  mes  e  anno  (9),  nas  ditas  casas do  senhor  Fernam  dAluarez,  omde  declarou  o  dito  Fernam 
Fiel  de  Lugo,  que  quamto  a  esta  clausolla  que  aquy  ( sic )  que 
fallecemdo  elle  sem  lhe  ficar  filho  ou  filha  legitimo  de  legitimo 
matrjmonjo,  que  sobçeda  o  dito  moorgado  a  pesoa  que  elle 
nomear  pesoa  allguua  que  sobçeda,  posto  que  falleçam  sem 
cumpra  asy  como  está  esprito  e  declarado.  E  esto  se  emtemderá 
quamto  á  pesoa  que  elle  Ferna  Fiel  per  sy  mesmo  nomear. 
E  daly  por  diamte  os  sobçesores  do  dito  moorgado  nam  poderão 
nomear  pesoa  allguua  que  sobçeda,  posto  que  falleçam  sem 
ter  filhos  nem  filhas,  saluo  que  sobçeda  o  dito  moorgado  o 
paremte  mais  chegado  barão  de  sua  lynhagem  do  tall  admyns- 
trador.  E  com  esta  declaração  asy  o  outorgou.  // 

Testemunhas  que  foraõ  presemtes:  o  dito  senhor  Fernam 
dAluarez  dAmdrade  e  Bastiam  de  Moraaes,  caualejro  da  casa 
do  dito  senhor.  E  Framçisquo  Lopez,  outrosy  caualeiro  da  casa 
do  dito  Senhor.  E  Framçisquo  de  Barros,  seu  moço  da camará.  /  / 

E  eu  Manueli  Afomso,  taballyam  e  notairo  jerall  delRey 
noso  Senhor  em  a  dita  çidade  de  Lixboa  e  sua  correição,  que 
este  estormemto  de  jnstetujçaõ  na  mjnha  nota  notey  e  delia 
o  fiz  tirar  e  o  comçertey  com  a  postilla  que  estaa  na  marjem 
da  terceira  folha,  omde  diz:  estamdo  em  seu  syso  e  juizo  naturall 
e  emtemdimemto  e  semtidos  naturaées  que  o  Senhor  Deus  lhe 
deu.  E  asv  risquey  homde  dezia  /  mayo  /.  E  o  sobesprevy 
e  asyney  de  meu  pubrjco  synall,  que  tall  hé.  /  / 

Pedimdome  o  dito  Fernam  Fiel  por  merçê  que  lhe  cõffir- 
mase  o  dito  estormemto  de  jnstetujçaõ  de  moorgado,  com  todal- 
las  clausullas,  comdiçoeês,  pautas  e  declaraçoees  nelle  comtheu- 

(9)  Deste  passo  tirámos  a  data  do  documento. 
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das  e  declaradas.  E  visto  per  mym  seu  requerymemto  com 
o  dito  estormemto,  e  por  ser  çerto  que  a  dita  jnstetujçaõ  de 
moorgado  foy  feita  peUo  dito  Fernam  Fiel,  sem  allguú  jmdu- 
zimemto,  arte  nem  égano,  medo  nem  pnsaõ,  nem  outro  alguú 
comluyo;  e  que  foy  feita  bem  e  como  deuya,  de  minha  çerta 
çiemçia,  poder  reall  e  abssoluto,  ey  por  bem  e  me  praz  de 
comffirmar,  reteficar  e  aprouar,  e  de  feito  per  esta  presemte 
carta  cõfirmo,  aprouo  e  retefico  o  dito  estormemto  de  jnstetuj- 

çaõ de  moorgado,  asy  e  tam  jmteiramente  como  se  nelle  com- 
them,  como  todallas  clausollas,  comdiçoeés  e  obryguaçoeés 
nelle  comtheudas.  /  / 

E  mamdo  que  em  todo  se  cumpra  e  guarde  e  seja  firme 
e  vallyoso  dagora  pera  sempre.  E  asy  quero  e  me  praz  que  o 
dito  moorgado  se  cumpra  e  guarde  e  aja  jnteiro  vigor  e  efeito, 
e  se  nam  posa  partir  nem  deujdir  amtre  os  filhos  que  ho  dito 
Fernam  Fiel  ouuer,  e  hamde  sempre  no  filho  ou  filha  mais 
velha,  segumdo  forma  das  comdiçoeés  do  dito  moorgado,  sem 
embargo  da  ley  Si  vnque  e  codiçe  de  reuocamdis  donationibus 
que  diz  que  quamdo  for  feita  doaçam  per  alguuã  pesoa  que 
nam  tiuer  filhos  a  outra  pesoa,  naçemdo  lhe  despois  alguú 
filho,  fique  a  dita  doação  reuogada.  A  quall  ey  por  bem  que 
neste  caso  nam  valha,  nem  tenha  vigor  alguú.  E  a  ey  por  reuo- 

gada, como  se  nam  fose  feita,  porque  sem  embargo  da  dita 
ley  e  de  quaeésquer  outras  leis,  ordenaçoeés,  custumes  e  cousas 
que  em  comtrairo  desto  sejam  e  posam  ser,  quero  e  mamdo 
que  a  dita  jnstetujçaõ  de  moorgado  se  cumpra  e  guarde  jmtei- 
ramemte  e  dagora  pera  sempre,  de  meu  poderio  reall  julguo, 
determino  e  declaro  a  dita  jnstetujçaõ  de  moorgado  com  todal- 

las clasollas,  comdiçoeés  e  obrjguaçoeés  no  dito  estormemto 
comtheudas  por  boas,  firmes  e  vallyosas,  e  que  se  nam  posaõ 
reuogar,  mudar  nem  variar  per  nenhuua  via  nem  modo  que 
seja,  pello  dito  Fernam  Fiel  nem  por  seus  herdeiros  e  sobçe- sores.  /  / 
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E  tolho  e  defemdo  a  todollos  correjedores,  ouujdores,  juizes 
e  justiças  de  meus  Reynos  e  senhorjos,  e  desembargadores  em 
rollaçaõ,  poderem  njsto  meter  maÕ  pera  em  outra  maneira  o 
julgarem,  detnmjnarem  e  declararem  e  supro  e  ey  por  soprjdos 
todos  e  quaeésquer  defeitos  que  de  feito  ou  de  direito  no  dito 
estormemto  aja  ou  posa[m]  jnteruir  pera  a  dita  jnstetujçaõ  de 
moorgado  e  todo  ho  nella  comtheudo,  dagora  pera  sempre 
valler,  ter  vigor  e  se  comprir.  /  / 

E  ey  asy  por  postas  todallas  clausullas  e  firmjdoeés  que 
pera  ello  fosem  neçesanas,  asy  como  se  aquy  fosem  espeçifica- 
damemte  declaradas  e  eixpermidas,  sem  embargo  da  ordenação 
do  segumdo  liuro,  titolo  44,  que  diz  que  se  nam  emtemda 
ser  derrogada  per  mim,  ordenação  allguuã,  se  delia  e  de  sua 
sustamçia  na  fizer  eixpresa  memçaõ.  E  mamdo  a  todollos  meus 
cor[r]ejedores,  desembargadores,  ouujdores,  juizes  e  justiças, 
offiçiaeés  e  pesoas  a  que  esta  carta  for  mostrada  e  o  conheçi- 
memto  delia  pertemçer,  que  em  todo  e  per  todo  a  cumpram, 
guardem  e  façam  jmteiramemte  comprir  e  guardar,  ther  e 
mamther  dagora  pera  sempre,  como  nella  e  no  dito  estormemto 
de  jnstetujçaõ  se  comthem.  E  que  asy  o  julg[u]é,  detirminem 
e  declarem  sempre  e  nam  de  outra  maneira,  sem  duujda,  em- 

bargo, nem  comtradiçaõ  allguuã  que  a  ello  seja  posto  (sic), 
porque  asy  hé  minha  merçê.  /  / 

Por  firmeza  dello  lhe  mandey  dar  esta  carta,  per  mym 
asynada  e  sellada  do  meu  sello  do  chumbo.  Amtonyo  Soarez 
a  fez  em  Lixboa,  aos  vymte  e  oyto  dias  do  mes  de  junho,  anno 
do  naçimemto  de  noso  Senhor  Jhesuíí  Christo  de  mjll  e  quy- 
nhemtos  e  quoremta.  Manueli  da  Costa,  esprivam  da  Camara 
dei  Rey  noso  Senhor  a  fez  esprever  e  a  subesprevy.  Nam  faça 
duujda  nas  duas  amtrelynhas  que  dizem  /  demtro  /  dizer. 
Porque  se  fizeraõ  por  verdade. 

[Apostila  a  margem,  fl.  169]:  Despois  desta  carta  aquy 
treladada  e  pasada  pola  chamçelana,  se  pôs  na  dita  carta  húa 
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postilla  asynada  per  sua  alteza,  ê  que  máda  que  se  registasse 
ao  pé  desta.  E  por  naõ  caber  lá  se  registou  aquy  a  dita  postilla. 
E  hé  a  seg[u]yte.  / / 

E  posto  que  nesta  carta  e  jnstetujçaõ  que  nela  vay  jnserta 
diga  que  as  misas  nela  cõtheudas  se  digaõ  no  moesteiro  de  nosa 
Senhora  da  Graça  dEvora  e  que  ao  prior  e  padres  dele  se  pagué 
como  se  cotem  na  dita  jnstetujçaõ;  o  dito  Ferná  Fiel  jnstetujdor 
me  éviou  dizer  que  ele  era  mais  comtéte  de  se  as  ditas  misas 
dizerem  no  moesteiro  de  nosa  Senhora  da  Graça  desta  cidade 
de  Lixboa.  Pedymdome  que  o  ouuese  asy  por  bem.  Polo  que 
me  praz  e  ey  por  bem  que  se  digaõ  as  sobre  ditas  misas  no  dito 
moesteiro  de  nosa  Senhora  da  Graça  desta  çidade  de  Lixboa, 
polo  Prior  e  Frades  dele,  aos  quaáes  se  pagará  a  porçaõ  e  contia 
que  por  elas  ham  daver,  segundo  forma  da  dita  jnstetujçaõ; 
e  cõ  esta  cõdiçam  e  declamação  a  cõfirmo  e  ey  por  cõhrmada,  na 
maneira  que  dito  hé.  E  mado  que  asy  se  cumpra  e  guarde  jm- 
teiraméte.  E  esta  postilla  pasará  pola  chancelaria  e  se  registará 
ao  pee  do  registo  da  carta  açima  espnta,  que  na  dita  chãçelana 
está  registada.  /  / 

Manuel  da  Costa  a  fez  é  Lixboa,  a  çinquo  dias  de  outubro, 
anno  do  nasçiméto  de  noso  Senhor  Jhessú  Christo  de  mjll  e 
bc  e  coremta. 

ATT  —  Chancelaria  de  D.  João  Hl,  liv.  40,  fls.  169-17 1 . 

NOTA  —  A  Fernando  Fiel  de  Lugo,  cavaleiro  fidalgo  da  casa 
real,  foi  dada  carta  vitalícia  de  almoxarife  das  rendas  e  direitos  reais  da 
ilha  de  Santiago,  nos  termos  em  que  o  fora  o  falecido  Álvaro  Dias, 
com  data  de  23  de  Março  de  1542.  —  A  I  I  -  Chancelaria  de  D.  João 
III.  liv.  38,  fl.  84  v. 
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REGIMENTO  E  ALÇADA  DE  PEDRO  MONIZ 
CORREGEDOR  DE  CABO  VERDE 

(20-12-1540) 

SUMÁRIO  —  Dá  poder  e  alçada  ao  Corregedor  para  administrar  a 
Justiça  com  poderes  mais  latos  que  os  da  sua  categoria. 

Eu  elRey  faço  saber  a  vós  doutor  Pero  Moniz,  que  ora 
emujo  por  Corregedor  às  Jlhas  do  Cabo  Verde  e  do  Foguo  (*), 
que  pella  comfiamça  que  em  vós  tenho  ey  por  bem  que  alem 
dos  poderes  que  per  minhas  ordenações  e  regimento  dos  corre- 

gedores hé  dado  ao  dito  officio  de  corregedor,  vós  tenhaés  mais 
os  poderes  e  alçada  adiamte  declarada. 

Jtem.  Primeiramete  nos  feytos  crimes  vos  dou  poder  e 
alçada  nos  negros  catiuos  até  morte  naturall  jmclusyue,  e  em 
todo  tempo  de  degredo  que  vos  bem  pareçer  e  em  cortamento 
de  nembros  (2)  e  asy  os  poderees  mãdar  meter  a  tromento. 

Jtem.  Nos  feytos  crimes  que  fore  de  tall  calidade  que  sedo 
prouado  não  merecenaõ  morte,  vos  dou  poder  e  allçada  daçou- 
tes  e  cortamento  de  orelhas,  sobre  piaes  somente,  e  asy  que 
posaés  degradar  todas  e  quaês  quer  pesoas  que  com  justiça  o 
mereçeré,  posto  que  sejam  fidallguos,  pera  os  meus  lugares 
dAfnca  (3)  até  dez  anos,  fazemdo  eles  taés  casos  per  omde 
com  justiça  o  mereçao. 

Jtem.  Nos  cassos  çiues  vos  dou  poder  e  allçada  até  comtia 
de  vimte  mill  reais,  asy  em  beés  moues  como  de  raiz  e  poderes 

(J)  A  «Ilha  do  Cabo  Verde»  é  a  ilha  de  Santiago 
(2)  Entenda-se:  membros. 
(3)  Possessões  do  Norte  e  Noroeste  africano. 
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poer  penas  até  dous  mjll  reais  nos  casos  em  que  vos  pareçer 
necesareo,  por  bem  de  justiça  se  poeré. 

Jtem.  Nos  casos  em  que  por  mjnhas  ordenações  saõ  postas 
penas,  teres  a  dita  allçada  até  dez  cruzados,  naõ  poemdo  as  ditas 
ordenações  alé  delias  outras  mais  penas,  que  em  vosa  alçada  não 
couberé. 

Jtem.  Me  praz  que  posaés  conhecer  per  noua  aução 
daqueles  casos  de  que  a  camará  da  dita  Jlha  pode  conhecer, 
não  pasamdo  vosa  comdenaçam  nos  taés  casos  de  seis  mill 
reais,  sem  dardes  apelação,  como  as  camarás  tem. 

Jtem.  Nestes  casos  acima  declarados,  asy  crimes  como 
ciues  e  penas,  dares  as  sentenças  que  virdes  que  hé  direito,  as 
quaés  dares  á  deuida  eyxecuçam,  sem  delias  dardes  apelação 
né  agrauo,  porque  pera  jso  vos  dou  per  este  todo  poder  e 
allçada;  e  quamdo  se  alguã  pesoa  chamare  ás  ordeés  pornum- 
ciares  sobre  elas  como  vos  parecer  justiça,  damdo  apellação  e 
agrauo,  posto  que  os  casos  em  que  se  chamaré  ás  ditas  ordes 
caybão  em  vosa  allçada. 

Jtem.  Vos  dou  poder  pera  em  todos  os  casos  na  dita  Jlha, 
asy  crimes  como  ciués  conheçerdes  per  aução  noua  de  todas 
aquelas  pesoas  que  perãte  vós  qujseré  demãdar  outros  quaés 
quer,  não  sedo  cousas  que  toque  a  mjnha  fazemda;  e  asy  conhe- 

ceres de  todas  as  apelações  e  agrauos  da  dita  Jlha,  asy  das  que 
sajré  damte  os  juizes  ordinários  como  os  orfaãos  e  de  quaés 
quer  outros  ofhciaí  e  justiças  da  dita,  Jlha,  e  de  todos  os  casos, 
asy  crimes  como  ciués  é  que  asy  conhecerdes  per  aução  noua 
como  per  apelação  e  agrauos,  husarés  da  dita  allçada,  que  vos 
per  este  dou. 

Jtem.  Vos  dou  poder  pera  dardes  sobre  fiamça  de  dinheiro 
àquelas  pesoas  que  virdes  que  segumdo  seus  casos  e  calidade 
de  suas  pesoas  se  deué  dar  sobre  aquelas  cotias  que  vos  bem 
pareçer,  segumdo  a  calidade  dos  ditos  casos,  não  sedo  os  ditos 
casos  taes  que  prouados  mereção  mais  penas  que  tres  annos 
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de  degredo,  e  não  sedo  caso  de  resysteçia  á  justiça,  né  desobe- 
diéçia  delia,  né  furto,  porque  estes  taés  não  dareés  é  fiamça. 

Jtem.  Vos  dou  poder  pera  que  posaés  dar  cartas  de  seguro 
em  casos  de  morte  sedo  negatiua,  e  não  cõ  deffesa,  e  bem  asy  é 
casos  de  resystécias  e  fendas  abertas,  per  quallquer  outra 
maneira  que  vos  foré  pedidas,  asy  negatiuas  como  cõ  deffesa, 
e  asy  doutros  casos  que  foré  menos  dos  acima  declarados. 

E  bem  asy  poderés  dar  as  ditas  cartas  de  seguro  terçeyra 
vez  depois  dos  seguros  teré  tomadas  duas  e  as  quebraré  (4), 
e  esto  por  quallquer  caso  por  que  as  quebraré. 

Jte.  Mais  vos  dou  poder  per  que  posaés  dar  cartas  de 
finitas  (5),  avemdo  delias  neçesydade,  até  comtia  de  dez  mjll 
reais  é  cada  hu  anno,  posto  que  pase  da  comtia  que  hé  decla- 

rada é  mjnha  ordenaçam. 
Jtem.  Porem  vos  mando  que  deste  poder  e  alçada  que  vos 

per  este  dou,  husés  jmteiraméte,  por  quamto,  por  comffiar  de 
nós  que  todo  o  que  a  bem  de  justiça  e  meu  seruiço  comprir 
farés  asy  bem  e  como  se  de  vós  espera,  o  ey  asy  por  bem,  do 
quall  vos  mãdey  dar  este,  per  mim  asynado,  per  o  terdes  pera 
vosa  guarda;  e  per  ele  mando  a  todos  os  meus  desébargadóres 
que  volo  leyxé  asym  comprir,  sé  njso  vos  ser  posto  duujda  all- 
guã;  e  este  se  registará  no  lyvro  que  amda  na  mesa  da  mjnha 
Relação,  pera  saber  o  poder  e  alçada  que  vos  asy  dou  e  tabem 
se  registará  esta  alçada  no  lyvro  que  amda  na  mesa  da  Rola- 
ção  da  casa  do  ciuell.  /  / 

F.S.  (sic)  a  fez  é  Lisboa  a  xx  dias  de  dezembro  de  mjll 
e  qujnhétos  e  coréta  e  hú.  /  / 

ATT  —  Ms.  8yo  (Livraria),  fls.  55-56  v. 

(4)  Inutilizarem,  abrirem. 
(5)  Contribuições,  encargos  pecuniários. 
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CARTA  DE  JORGE  VAZ  A  EL-REI 
(10-6- 1542) 

Sumário  —  Relata  a  insegurança  da  ilha  de  Santiago,  especialmente 
da  cidade  da  Ribeira  Grande  —  Ataques  sistemáticos 
dos  corsários  franceses  —  Igreja  de  S.  Brás. 

t 
Senhor 

Em  o  mes  de  novembro  esprevy  a  V.A.  de  como  a  esta 
sua  çydade  de  Samtyago  chegara  hú  navyo  redomdo,  armado 
em  Sevylha  pollos  ofiçiaes  do  Emperador  na  Casa  da  Com- 
trataçam,  a  saber  novas  he  dar  avyso  como  se  fazyam  prestes 
naos  em  Framça  pera  sayrem  na  vollta  deste  mar  oçeano,  pera 
vyrem  aguardar  as  naos  das  Amtylhas.  E  vyeram  polias  jlhas 
de  Canarea  e  por  esta  saber  novas  se  heram  pasadas.  E  desta 
ylha  fez  o  dito  navyo  vollta  direito  ás  Amtylhas  dar  avyso. 
E  pareçe  ser  que  as  naos  nam  estavam  tam  prestes,  ou  por 
fallta  de  tempos  nom  sayram  senam  em  yaneiro.  /  / 

E  vyeram  ter  á  jlha  do  Foguo,  xiiij  legoas  desta  jlha,  omde 
tomaram  hú  navyo  que  estava  á  carga  dallgodois  pera  Frandes, 
e  asy  outro  que  desta  feytoria  mádavá  os  tratadores  comprar 
algodois  pera  o  trato,  e  lhe  tomaram,  asy  em  dinheiro  como 
merquadonas,  pasamte  de  hú  comto  de  reis.  E  levaram  com- 
syguo  os  navyos  e  acabados  de  roubar  os  deixaram  atraués. 
E  leita  esta  presa  tomaram  a  derrota  pera  esta  jlha.  E  amtes  de 
chegarem  a  esta  Cidade  acharam  hú  navyo  detrás  da  jlha 
tomado  carga  e  o  roubaram  e  deram  com  elle  através  a  costa. 
E  vyndo  á  vista  desta  Çidade  pera  surgyrem  no  porto,  por 
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verem  dez  ou  doze  navyos,  nam  cometeram,  cjue  a  vyrem,  asy 
os  navyos  como  a  çydade  fora  tudo  saqueado,  polia  pouqua 
regystemçia  que  a  ter[r]a  tem.  // 

E  as  naos  se  poserá  á  vollta  de  Guiné  e  toparam  amtre 
estas  jlhas  e  Guiné  huã  nao  que  vynha  de  Sevylha  tomar 
espravos  pera  as  Antilhas,  a  qual  tomaram,  sem  lhe  fazerem 
mall  nenhú  em  suas  pesoas  né  fazemda,  somente  lhe  tomaram 
vynhos  e  bysquoutos  a  troquo  de  farynhas  c  barris  que  lhe 
deram,  de  tamto  vallor  e  mays,  notefiquando  a  gemte  da  nao 
de  Castella  que  elles  nom  vynhã  senam  comtra  portug[u]eses. 
E  tamto  que  foram  e  Guiné,  na  costa  tomaram  hú  navyo  dos 
moradores  da  jlha,  que  estava  em  resgate  e  os  roubaram  e  os 
meteram  debaxo  de  cuberta  e  lhe  pregara  as  escotylhas  e  os 
meteram  no  fundo  do  mar  ás  bombardadas,  onde  mor [r] eram, 
que  delles  nã  escapou  somente  os  que  se  acharam  em  ter[r]a  e 
hú  mestre  do  navyo  que  escapou  a  nado.  E  cor  [r]  eram 
espos  (*)  seys  ou  sete  navyos  outros  dos  moradores  que  esta- 

vam em  resgate,  e  com  zabras  de  remos  artilhados  os  foram 
meter  no  Rio  dos  Barbaçys.  E  esteveram  na  boqua  da  bar[r]a 
xb  dias  aguardado  que  saysem.  /  / 

E  chegando  ao  dito  acejo  hú  navyo  deste  trato  que  desta 
feytona  foy  armado,  foy  outrosy  tomado  e  o  roubaram  e  lhe 
mataram  os  cavallos  e  lhe  deram  hú  rombo  pera  que  se  fose 
ao  fundo.  E  a  gemte  deste  navyo  escapou  toda,  pois  como  se 
vyram  çerquados  das  naos,  desempararão  o  navyo  e  se  foram 
a  ter[r]a,  onde  os  ditos  framçeses  foram  comprar  coyrama  pera 
fazer  payois  pera  a  Mallag[u]eta,  pera  onde  dizya  que  hyá,  di- 

zendo e  netefiquando  que  cada  ano  avya  de  vyr  polia  dita  costa  e 
avyam  de  matar  e  roubar  quamtos  achasem,  e  vymgar  a  morte  de 
hú  capytam  de  huã  nao  que  no  porto  dAlle  foy  tomado  em 
ter[r]a.  O  quall  capytam  framçes  o  troxeram  a  esta  jlha,  e 

(*)  Leia-se:  depois,  atrás  de. 
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aquy  falleçeo.  E  seguindo  os  da  nao  de  Castella  que  foram 
tomados  dizem  que  ho  capytam  da  dita  armada  hé  yrmâo  do 
framçes  que  nesta  jlha  falleçeo,  porque  asy  o  notefiquavam.  E 
que  segumdo  o  que  delle  conheçeo,  hera  ser  o  dito  capytam 
pesoa  nobre  e  de  calljdade,  o  qualJ  mostrava  symtymemto 
polia  morte  do  dito  capytam  framçes  e  asy  desejo  de  perju- 
dyquar  esta  jlha. 

Ao  tempo  que  foram  tomados  os  navyos  na  jlha  do  Foguo 
esprevy  a  V.A.  como  era  neçesano  a  costa  ser  guardada  os 
meses  de  feuereiro,  março,  abryl  até  mayo,  e  dar  ayutorio  aos 
tratadores  pera  a  defemsam  da  costa,  porque  doutra  maneyra 
Guine  se  perdera  e  na  avena  trato  e  os  moradores  na  arma- 
ryam,  né  menos  os  tratadores,  pollo  periguo  de  suas  fazemdas 
e  vydaas,  como  de  feito  desta  feita  nam  ousam  ora  espydyr 
navyos. 

Esta  Cidade  e  porto  delia  está  sem  ter  nenhua  regystemçia, 
que  só  huã  nao  avamte  delia  surta  a  porá  por  ter[r]a  e  a  poram 
a  saquo.  Dou  esta  lembramça  a  V.A.  pera  que  nyso  máde 
prover  como  seya  seruiço  de  Deus  e  seu  e  bem  do  povo,  porque 
os  dias  que  as  naos  aquy  pareçeram  se  vyrrou  esta  çidade  e 
portos  desta  jlha,  e  as  pesoas  desemparavã  a  ter[r]a  por  nã 
verem  cousa  de  defemsaõ  né  repayro;  o  porto  desta  çidade 
tem  ne[çe]çydade  dc  ter  artelharia  e  munjçam  pera  que  tamto 
que  nova  ouver,  se  aparelharé  navyos  e  os  nã  deixaré  chegar 
ao  porto,  e  asy  pera  sayré  camjnho  de  Guiné  como  tiuere  nova. 

Outrosy  esprevy  a  V.A.  como  Afonso  de  Torres  tynha 
comluyado  no  começo  de  seu  cõtrato  todo  o  rendymemto 
dos  quartos  e  vyntenas  dos  moradores,  sendo  de  V.A.  todos  os 
navyos  que  fosem  armados  c  seu  tempo,  e  se  armasem  até  o 
prymeiro  de  março  de  bcxxxbj,  e  que  clle  os  ouvese  na  sua 
espydymte  a  mesma  condyçam.  E  por  provysois  sorretyçias 
que  ouve,  sem  querer  apresemtar  o  cõtrato  e  condyçois  os  ouve 
e  agora  os  queria  aver  outrosy  na  espydymte.  Eu  me  opus  por 
parte  de  V.  A.,  de  que  há  autos  na  fazemda  amtre  os  tratadores 
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presentes  cõ  ho  dito  Afonso  de  Tor|r]es.  E  eu  me  opus,  o 
que  a  Afonso  de  Tor[r]es  né  a  elles  nó  pertencia  sena  a  V.A., 
amtes  requery  que  se  desem  ao[s]  tratadores  presemtes,  pera 
que  na  fim  de  seu  cõtrato  fiquasem  os  tratos  sem  o  dito  êcar- 
[r]eguo,  pera  cor[r]erem  de  Janeyro  a  Janeyro,  que  era  grade 
perjuyzo  de  vosa  A.  aver  semelhãte  comdiçam,  e  que  Afonso 
de  7or[r]es  a  metera  por  saber  os  furos  deste  trato  e  o  que 
ymportava,  porque  polia  dita  maneyra  leva  Afonso  de  Tor[r]es 
rendjmemto  de  sete  anos  e  nã  de  seys. 

Em  Guiné  há  grandes  fomes  na  costa  somemte,  mais  que 
o  ano  pasado,  que  perecem.  Esta  jlha  fiqua  de  saúde,  Deus 
seja  louvado.  E  da  doemça  que  os  dias  pasados  andava  nesta 
çidade,  das  gargamtas,  maneyra  desquinéçias,  tamto  que  se 
edefiquou  Casa  e  avoquaçam  ao  bem  avemturado  Sam  Bras, 
que  nesta  jlha  na  avya,  foy  Deus  noso  Senhor  dyso  serujdo  e 
deu  saúde  na  ter[rja;  muytas  samtas  graças  e  louvores  lhe 
sejam  dados.  Eu  só  fiquando  rogando  a  Deus  noso  Senhor 
aumemte  sua  vyda  e  reall  estado  propere  a  seu  samto  servyço Amem.  /  / 

Desta  sua  Cidade  de  Samtyaguo  (2)  do  Cabo  Verde,  a 
x  de  Junho  de  542.  /  / 

Jorge  Vaz 
ATT  —  CC,  I-72-38. 

(2)  Cidade  da  Ribeira  Grande,  capital  da  ilha  de  Santiago  e  do 
arquipélago. 
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104 

CARTA  DE  JORGE  VAZ  A  EL-REI 

(23-6-1542) 

SUMÁRIO —  O  escrivão  da  feitoria  dá  conta  de  umas  naus  francesas 
que  andavam  correndo  a  costa  das  libas  de  Santiago 
e  do  Fogo  em  missão  de  corsários  e  que  era  necessário 
mandar  quatro  navios  para  guardar  e  proteger  a  costa. 

t 
Senhor 

Pode  aver  xx  dias  que  esprevy  a  V.A.  como  a  esta  ylha 
de  Samtyago  e  do  Foguo  arribaram  duas  naos  de  Framça,  e 
roubaram  hú  navyo  que  hya  desta  feytona,  que  os  tratadores 
mãdavam  á  jlha  do  Foguo  com  dinheiro  e  merquadorrias 
comprar  allgodoes  pera  o  trato.  E  afora  este  tomaram  outros 
dous  e  os  botaram  á  costa  e  se  fezeram  na  vollta  de  Guiné, 

omde  tomara  hú  navyo  dos  morrados  (x)  desta  jlha,  que  esta- 
vam em  resgate  e  a  gemte  que  nelle  acharam  a  meteram 

debaxo  de  cuberta  e  os  meteram  no  fundo.  E  per  outros  portos 
da  costa  seg[u]yram  outros  navyos,  omde  outro  sy  tomaram 
hú  navyo  dos  tratadores,  que  estava  em  resgate  com  cavallos 
e  lhos  mataram  e  a  gemte  se  salivou  por  desempararem  o 
navyo  e  o  deyxaram  arrombado;  as  quaes  naos  trazem  zabras(2) 
de  remo,  com  que  vem  tomar  os  navyos  ao  rollo  (3)  do  mar, 
as  quaes  desbarataram  os  navyos  todos  que  em  resgate  estavam, 

(')  Leia- se:  moradores: 
(2)  Espécie  He  bote,  pequena  embarcação. 
(»)  Vagalhão. 
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os  quaes  de  noyte  se  salivaram  e  se  foram  meter  no  Rio  dos 
Barbaçis. 

E  oge  xxij  de  yunho  chegou  da  costa  hú  navyo,  o  quall 
veo  meo  desbaratado,  que  deyxou  o  resgate,  o  quall  deyxou 
tomados  dous  navyos  dos  moradores  desta  jlha.  E  nam  se  sabe 
se  a  gemte  delles  hé  vyua.  E  ao  tempo  que  este  navyo  se  fez 
á  villa  (4)  da  costa,  achou  hú  galleam  do  trato  da  Mallag[u]eta, 
de  que  hé  capitam  Pero  da  Goa  (?),  o  quall  lhe  deu  novas 
como  vynha  desbaratado  da  Mallag[u]eta,  omde  fiquavam 
xb  (5)  naos  de  Framça,  que  tinha  sogytado  toda  a  costa  da 
Mallag[u]eta.  E  pareçe  ser  que  estas  heram  as  naos  que  em 
Sevylha  tynhã  avyso  que  em  Framça  se  fazyam  prestes  pera 
deçerem  pera  estas  partes,  de  que  loguo  deram  avyso  ás  Amty- 
lhas.E  o  navyo  tomou  esta  ylha  [a]  saber  nova  se  era  pasadas, 
e  por  estar  navyo  de  partyda  dey  avyso  a  V.A.  e  asy  de  como 
era  falleçydo  o  comtador  Symão  Afomso  e  de  outras  cou- 

sas de  V.S. 
Esta  costa  de  Guiné  e  tratos  fiquaram  tam  desbaratados 

destas  naos,  em  nã  darem  vyda  a  pesoa  que  tomem  (6),  que 
este  ano  que  vem  muytas  pesoas  deyxaram  de  yr  lá.  Salivo  se 
vy[e]rem  navyos  darmada  que  defemda  a  costa. 

Se  este  caso  se  nam  provê,  como  tenho  espnto  a  V.A., 
que  os  meses  de  yaneiro  e  feuereiro,  março,  abryll,  mayo,  se 
guarde  a  costa  com  quatro  navyos  darmada,  que  andem  de 
Bezeg[u]yche  até  o  cabo  de  Samta  Maria,  se  perderram 
os  tratos,  porque  os  vezinhos  da  jlha  nã  armara,  né  menos  desta 
feytoria  os  tratadores,  se  V.A.  os  na  favorecçer,  pera  defen> 
sam  da  costa.  Os  quaes  navyos  andando  asy  darmada  nó  averá 
nao  que  [a]  pareça,  com  verem  a  majs  camtidade  dos  da  jlha  e 
trato,  fazendo  corpo  todos. 

(4)  Leia-se:  à  vista. 
(5)  Leia-se:  15. 
(6)  No  original:  tornem. 



Eu  csprçvy  a  V.A.  outrosy  como  os  quartos  c  quincos  que 
Afonso  de  Tor[r]es  no  começo  de  seu  contrato  reçebera  dos 
navyos  que  achou  armados  da  jlha  e  asy  os  que  se  armará  os 
meses  de  Janeiro  e  Feuereiro  de  bcxxxbj,  no  começo  de  seu 
contrato,  erá  de  V.A.,  pera  elle  os  aver  da  mesma  maneyra 
nesta  sua  espidimte  e  pera  os  aver  nõ  quis  apresemtar  o  con- 

trato e  condições,  somente  huã  provysam  sorretyçia  pera  tomar 
pose  do  trato,  é  que  decrarava  o  tempo  dos  seus  anos  e  a  cam- 
tidade  do  por  que  o  arremdava,  e  ora  nesta  espydymte  querria 
levar  os  ditos  quartos  e  quintos.  E  eu  me  [o]  pus  por  parte  de 
V.A.  ao  caso  a  esclludyr  aos  tratadores  presemtes  que  os  pediam 
e  asy  Afonso  de  Tor[r]es;  está  o  caso  por  apellaçam  na  fazenda. 

V.A.  bem  sabe  que  ná  há  cousa  que  mays  recontrada  seya 
que  a  verdade;  as  cousas  deste  trato  e  feytorria  Afonso  de  Tor- 
[r]es  o  trazya  e  trouxe  tamtos  anos  rebuçado,  que  o  nome  de 
trato  hera  de  V.A.  e  o  provejto  seu  e  de  quê  Deus  sabe.  Este 
ofiçio  de  esprivam  de  feytorria  destes  tratos,  de  que  V.A.  me 
fez  merçê  pera  o  eu  servyr  e  fazer  que  vá  avamte  e  milltrvpv- 
que,  o  syrvo  com  aquella  fielldade  que  eu  devo  a  V.A.,  como 
quê  nõ  estymou  mor[r]er  por  V.S.  em  prysoes  dous  anos 
nesta  jlha,  e  em  esa  Corte,  feyto  em  postas,  de  que  estyue  á 
morte,  sem  me  allembraré  promesas  e  oferreçymentos  dAfonso 
de  Tor[r]es  e  dos  de  sua  vallya,  de  maneyra  que  o  trato  veo  a 
creçvmento  de  trvmta  mjll  cruzados  mays,  o  que  há  anos  que 
rendera  se  nesta  jlha  esteuera  prop[r]yo  ofiçiall,  e  que  deter- 
mynara  fazer  verdade.  /  / 

Represemto  ysto  a  V.A.  por  que  hé  verdade  que  por  falle- 
çymento  de  Luys  Allvarez,  esprivam  desta  feytorria,  cryado 
do  Comde  do  Vymyoso,  que  foy  o  prymeiro  ofyçiall,  que  há 
doze  anos  falleçeeo,  per  cuja  morte  V.A.  fez  merçê  do  dito 
ofyçio  ao  Conde  de  Vymyoso  e  elle  o  deu  a  Pero  Pymto  seu 
veador,  o  quall  até  ora  logrou  o  ordenado  é  solljdo  pera  elle, 
e  Afonso  de  Tor[r]es  trazya  no  dito  ofyçio  pesoas  de  sua  mão, 
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que  foy  hú  Alluaro  Royz,  Manoell  da  Rocha  e  Diogo  Lopez 
seus  cryados,  pera  que  esta  verdade  nõ  sayse  ao  tesoureyro. 

E  porque  ora  o  caso  anda  em  ordem  e  faço  o  que  sou  obry- 
gado,  asy  pera  com  Deus  como  pera  as  cousas  de  V.S.,  de  bem 
dos  tratos  e  rendymentos,  que  todo  venha  a  lume,  lhes  nã 
pareçeo  bem,  que  pryvar  custume  he  parrelha  de  morte,  em 
nõ  querer  comer  com  elles  á  mãjedoira,  tem  daquy  esprito  e 
escuçyado  com  o  dito  propósito  que  trabalhe  com  o  Conde,  que 
V.A.  lhe  dê  lycença  pera  o  vender,  pera  que  vyuam  a  seu  geyto 
e  proveyto.  Faço  esta  lembramça,  a  V.A.  pera  que  sayba  o 
caso  e  queyra  ter  de  mim  lembramça,  por  que  emquamto  esta 
vallya  dos  d  Afonso  de  Tor[r]es  e  dos  do  Conde  de  Vymyoso 
que  quá  estam  nõ  souberem  que  V.A.  dá  satisfaçam  ou  desem- 
gano  ao  dito  propósito,  pois  logrou  o  dito  ofyçio  doze  anos  e 
ouve  a  renda  delle  per  em  cheo  e  os  que  o  servyam,  de 
maneyra  que  os  tratos  sempre  tornava  atrás  e  se  hyã  é  despesas 
e  todo  o  proveyto  era  seu.  E  eu  pois  fiz  verdade  e  a  fyz  vyr  de 
maneyra  que  os  tratos  vam  avate  e  ha  de  jr,  veya  que  V.A. 
gallardoa  a  quem  faz  o  que  deve,  nom  poso  ter  vyda,  senã 
como  quê  está  amtre  ymyguos,  até  de  todo  serem  çertos  Vosa 
A.  decrarar  eu  ter  feyto  verdade  e  notefiquar  que  poys  a  eu  fiz, 
sem  ter  a  obrygaçam  que  agora  tenho,  a  ey  de  seg[u]yr  sempre, 
porque  notefiquam  que  asy  como  o  Conde  lhe  ouve  lyçença 
de  V.A.  pera  o  dito  Pero  Pymto  poder  vender  o  ofyçio  da 
feytoria  de  Çofalla  e  asy  o  ofyçio  dellcaydana,  de  que  lhe 
V.A.  tynha  feyto  merçê,  que  asy  o  comçederá  agora  ao  Comde 
e  pera  que  este  ofyçio  se  me  tyre  de  poder  e  torne  á  vallya 
delles,  mãdam  prometer  ao  dito  Pero  Pymto  duas  vezes  majs 
do  que  vali,  pera  que  com  majs  efiquaçia  njso  ymportune  o 
Conde  aja  a  dita  lyçença  e  Vosa  A.  mo  tyre;  nõ  há  que  aja  de 
esprever  majs  a  V.A.  salivo  que  esta  jlha  está  de  saúde,  Deus 
seja  louvado,  ao  presemte.  Çeso  fiquando  rogando  a  Deus  noso 
Senhor  aumente  sua  vyda  e  reall  estado  prospere,  pera  fazer  seu 
samto  servyço.  /  / 
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Desta  sua  Çidade  de  Samtyaguo  do  Cabo  Verde,  a  23  de 
Yunho  de  542.  / / 

A  ellRey  noso  Senhor. 

Do  espnvam  do  feytorna  do  Cabo  Verde  dos  tratos  de 
Gume. 

Jorge  Vaz. 
ATT  — CC,  I-72-47. 
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CONFISCAÇÃO  DAS  FAZENDAS  DOS  LANÇADOS 
NOS  RIOS  DA  GUINÉ  E  SERRA  LEOA 

(25-7-1542) 

SUMÁRIO  —  Manda  el-Rei  entregar  ao  Hospital  de  Todos-os-Santos 
as  fazendas  confiscadas  for  lei  aos  chatins  que  comer- ciavam contra  a  lei  nos  Rios  da  Guiné  e  Serra  Leoa. 

Dom  Johaõ,  etc.  A  quamtos  esta  minha  carta  virem,  faço 
saber  que  o  prouedor  do  espritall  de  todollos  samtos  da  cidade 
de  Lixboa,  me  dise  que  elRey  meu  Senhor  e  Padre,  que  samta 
gloria  aja,  tinha  feito  esmola  ao  dito  espritall,  per  seus  alua- 
raaes,  de  todas  as  fazemdas  das  pesoas  chnstaãos  que  amdaõ 
lamçados  em  Guinee,  asy  na  Serra  Lyoa  como  é  quaesquer 
outras  partes  e  Rios  de  Guinee,  que  se  pera  o  dito  Senhor  per- 
desem.  E  por  que  por  as  ditas  prouisoões  seré  per  aluaraaes  do 
dito  Senhor,  posto  que  jaa  fosé  tresladados  em  huua  minha 
carta  (:)  e  lhe  punhaõ  duujdas  e  demandas,  que  me  pedia,  por 
se  escusaré,  lhe  pasase  minha  carta  da  dita  merçê  e  doaçaõ.  /  / 

E  visto  seu  requerimento,  avemdo  respeito  ao  muito  seruiço 
que  se  no  dito  espritall  faaz  a  noso  Senhor  na  cura  dos  doem- 
tes  e  cryaçaõ  dos  emgeitados,  e  nas  outras  obras  de  mysencor- 
dia  que  se  nele  fazé,  me  praaz  diso.  E  per  esta  minha  carta  faço 
doaçaõ  e  esmolla  ao  dito  espritall  de  todollos  samtos  da  dita 
cidade  de  Lixboa,  de  todas  as  fazemdas  daquelas  pesoas  chris- 
taãos  que  amdaõ  lamçados  e  se  lamçarem  é  Guinee  com  os 

(J)  Cfr.  documento  de  12  de  Novembro  de  1539. 
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negros,  asy  na  Serra  Lioa  como  em  quoaesquer  Rios  e  outra 
terra,  como  dos  que  se  ao  diamte  lamçarem.  /  / 

E  por  tamto  mamdo  a  todollos  corregedores  da  dita  Jlha, 
feitores,  juizes  e  justiças  delia  e  quoasquer  outros  corregedores, 
justiças,  oficiaes  a  que  pertemçer  e  esta  minha  carta  for  mos- 

trada, que  façam  emtreguar  ao  prouedor  oufeitor  do  dito  espri- 
tall  na  dita  Jlha  ou  é  outra  quallquer  parte  omde  as  ditas 
fazemdas  forem  achadas  e  tomadas,  ou  a  quallquer  outra  pesoa 
que  o  dito  prouedor  ordenar,  todas  as  ditas  fazemdas  que  se 
asy  pera  mim  perderem,  semdo  porem  primeiro  as  partes  a 
que  tocar  ouujdas,  e  fazemdolhe  é  todo  comprimento  de  direi- 

to, guardando  a  cada  hua  das  partes  muy  jmteiramente  sua 
justiça.  E  se  allguuã  das  partes  quiser  apelar  ou  agrauar,  ser- 
Iheaõ  reçebidas  suas  apelações  e  agrauos  nos  casos  que  o  direito 
outorgua,  damdo  em  todo  bom  e  breue  despacho.  E  naõ  com- 
semtimdo  que  se  façaõ  lomguos  proçesos  ê  perjuizo  do  dito 
espritall.  /  / 

E  por  que  a  mim  diso  praz  mandey  pasar  esta  minha  carta, 
per  mim  asynada  e  aselada  do  meu  selo  pemdemte,  pera  a  o 
dito  espritall  ter  pera  sua  guarda,  per  a  quall  mando  ao  feitor 
e  oficiaes  da  Casa  da  Jmdia  e  Guinee,  que  no  que  a  elles  tocar 
a  cumpraÕ  e  guardem  jmteiramente.  E  se  allguãs  fazemdas 
vierem  á  dita  Casa,  das  ditas  pesoas  que  amdaõ  lamçados  nas 
ditas  partes  de  Guinee,  que  se  perderem  pera  mim,  as  façaõ 
loguo  emtreguar  ao  almoxarife  do  dito  espritall.  E  todo  ho 
que  asy  o  dito  almoxarife  receber  e  asy  o  feitor  e  procurador 
do  dito  espritall,  na  dita  Jlha  como  é  outras  quaesquer  partes, 
seraõ  carreguadas  é  reçepta  sobre  a  pesoa  que  tiuer  poder  do 
dito  prouedor  pera  as  reçeber,  pera  delias  daar  comta,  o  quall 
pasaraa  diso  conhecimento  ê  forma,  feito  pello  esprivaõ  que 
lhas  carregar,  ás  partes  que  lhas  emtregarem  pera  sua 
guarda.  /  / 

Dada  na  villa  dAlmeiry,  a  noue  dias  do  mes  de  feuereiro, 
Francisco  de  Vargas  a  fez,  anno  do  nasçimento  de  noso  Senhor 
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Jhesuú  Chnsto  de  jb°Rtj  annos.  E  eu  Amdré  Pirez  a  fiz  escre- uer  e  a  sobresprevy.  /  / 

E  por  quamto  me  foy  dito  que  pidiaõ  ao  dito  feitor  e 
procurador  do  dito  espntall  quarto  e  vimtena  das  ditas  fa- 
zemdas,  de  que  lhe  asy  tinha  feito  doaçaõ  e  faço  per  esta  carta, 
eu  ey  por  bem  que  o  dito  espntall  naõ  pague  aguora  nem 
daquy  é  diamte  o  dito  quarto  né  vimtena,  nem  outros  nenhuús 
direitos  das  ditas  fazemdas,  asy  como  numqua  paguaraõ.  E  se 
por  caso  dos  ditos  direitos  lhe  hé  embarguada  allguua  fazemda, 
per  esta  mando  que  logo  lhe  seja  desembarguada  e  que  liure- 
mente  étreguê"  tudo  que  ao  dito  espritall  pertemçer  per  sua doaçaõ  e  prouisoões,  a  seu  procurador  e  feitor,  sé  niso  lhe 
poerem  duujda  né  outro  embargo.  /  / 

Pero  Cubas  a  fez  é  Lizboa,  a  xxb  dias  de  Julho  de  jbcRij. 
E  eu  Amdré  Pirez  a  sobesprevy. 

ATT  —  Chancelaria  de  D.  João  111,  liv.  15,  fls.  97  V.-98. 
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CARTA  DO  ALMOXARIFE  DO  FOGO  A  EL-REI 

(30-8-1542) 

SUMÁRIO  —  Visitação  canónica  da  Ilha  do  Fogo  —  Rol  de  objectos 
sagrados  para  o  culto  divino  de  que  tinha  necessidade 
a  igreja  de  S.  Filipe  —  Reparação  urgente  da  igreja. 

t 
Senhor 

Ruy  Lopez  dAllmeida,  seu  allmoxenfe  é  esta  Jlha  do 
Foguo,  faço  saber  a  vosa  allteza,  como  eu  fuy  ora  requerydo 
por  parte  do  pouo  que  eu  fezese  saber  a  vosa  Alteza  da  nece- 
sidade  que  a  Jgreja  de  sam  Fellipe  desta  Ilha  tem  de  ornamen- 

tos, de  que  careçe  por  nó  ser  provida  delles  há  muitos  anos;  e 
me  foy  mostrada  hua  carta  de  V.A.  per  que  mandou  ao  seu 
allmoxerife  que  vis[s]e  os  ornamentos  de  que  avia  neçesydade 
pera  se  proueré,  por  ellRey  seu  senhor  e  padre  mádar  é  seu 
testamento  que  se  provesem  as  Jgrejas  do  mestrado,  e  por  esta 
ser  hua  delias  e  Amtonio  de  Pymdella  seu  allmoxerife  que  hao 
tall  tsmpo  era  nõ  fez  caderno  do  que  lhe  V.A.  mádou,  segundo 
verá  pella  própria  carta  que  lhe  cõ  esta  évio  (*) ;  e  asy  madey  aqui 
trelladar  os  capítulos  da  vysitaçam  do  prellado,  feitos  sobre 
este  caso,  os  quaés  sam  os  seguyntes. 

Afonso  Mart)[n]z,  beneffiçiado  na  Igreja  de  Samto  Spnto 
da  villa  da  Ribeira  Gramde  da  Jlha  de  Santiago,  loguo  temte 
de  vigairo  e  o[u]uydor  é  a  dita  Jlha,  visitador  em  as  do  Cabo 

(*)  Documentos  desconhecidos. 
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Verde  pello  senhor  protector,  a  sé  vacamte,  etc.  A  cjuamtos 
esta  mynha  carta  de  visitaçam  virem  saúde  é  Jhesuú  Christo 
noso  Senhor,  que  de  todos  hé  verdadeira  salluaçaõ.  /  / 

Faço  saber  que  eu  vysytey  ora  a  Igreja  de  sam  Felhpe  desta 
Jlha  do  Foguo,  aos  dezasete  dias  do  mes  de  feuereiro  do  ano 
presemte  de  jbcxxxnj  anos,  e  cõgreguaça  e  cõselho  do  senhor 
Symã  Lopez  dAllmeida,  capitão  e  o[u]uydor  em  a  dita  Jlha, 
e  dos  senhores  Amtonio  dEspindola  e  Bertollameu  Vieira, 
juizes  hordenairos,  e  Bastiam  de  Lila  e  Gonçalo  Fernandez 
vereadores,  e  o  allmoxerife  dellRey  noso  senhor,  que  hé  o  dito 
Bertollameu  Vieira,  e  Pero  Saco  e  Esteuaõ  Serrão,  Fernaõ 
Gomez  e  Amtonio  Lopez  e  Bertollameu  Afonso  e  Diogo  Fer- 

nandez e  Joham  Gonçalluez  e  Pero  Fernandez  e  outros  muitos 
homrrados,  ê  cujas  pesoas  amda  o  regimento  e  guovernaça 
desta  dita  Jlha,  semdo  ysso  mesmo  presemtes  ao  que  ho  podiam 
ser  o  muyto  devoto  padre  frey  Francisco,  vigairo  na  dita  Jgreja, 
e  Francisco  Afonso  beneffiçiado  nella,  e  as  cousas  que  com  elles 
achey  em  a  dita  Jgreja  e  lhe  ser  [em]  necesarias  sam  as  seguym- tes. 

Item  —  tomey  éformaçam  dos  sobreditos  se  era  ê  sua  lem- 
bramça  como  a  dita  Jgreja  já  fose  provida  dos  hornamentos 
necessários  per  ellRey  noso  senhor,  ou  per  ellRey  seu  padre, 
que  samta  gllorya  aja,  madamdolhes  que  me  dysesem  como 
sob  carguo  de  obedyéçia  e  penna  de  excomunham,  pellos  quaês 
soube  como  nõ  era  c  memorya  sua  que  ha  dita  Jgreja  nuca 
fose  prouyda  somente  de  dous  callezes  que  se  mostraram,  pe- 

quenos e  velhos,  e  hua  vestimenta  de  damasquo  troquysquo, 
muito  velha  e  rota,  e  outra  de  çetym  fallso,  também  rota  e 
velha,  que  tudo  deu  o  dito  Senhor  Rey  que  Deus  tem,  e  outra 
vestimenta  de  chamallote  que  deu  sua  allteza,  já  casi  velha  e 
bem  asi  huú  fromtall  de  chamallote  muyto  roto  e  tam  pequeno 
que  nao  cobre  o  alltar,  sem  outra  né  huã  cousa  mais;  e  me  mos- 

traram huú  alluará  de  sua  allteza  per  que  mada  a  seu  allmo- 
xerife  desta  Jlha  se  jmfforme  dos  hornamentos  que  haa  e  sam 
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neçesaryos  hà  dita  Jgreja  e  lho  faça  saber  per  seu  roll,  pera  nello 
prouer,  por  asi  ser  cõteudo  é  ho  testamento  do  dito  Senhor  Rey 

seu  padre  (''),  o  que  nuca  o[u]ve  effeyto;  e  eu  vemdo  per  elle a  vontade  de  sua  allteza,  quis  delles  saber  o  que  ha  sua  allteza 
pedem,  avemdo  respeito  de  núca  a  dita  Jgreja  ser  provyda  e 
esta  Jlha  ser  pouoada  de  muitos  caualeiros  e  escudeiros  e  pesoas 
homrradas,  e  ser  de  copia  c  abastamça  em  dyzimos,  de  que 
a  dita  Jgreja  há  de  ser  provida,  e  por  elles  foy  pedido  o  se- 
guymte. 

Item  —  pedem  a  S.A.  per  sua  obryguaçam  quererlhe  fazer 
mercee,  por  allma  do  dito  Senhor  Rey  que  ho  asy  emcomêdou, 
lhe  made  dar  huú  callez  de  prata  dourado,  rico,  per  [a]  as  festas 
do  ano,  e  asv  huã  cruz  do  mesmo  theor,  que  hé  cousa  que 
núca  nesta  dita  Jlha  o[u]ve. 

Item  —  mais  lhe  pedem  huú  pomtyfficall  jmteiro  cõ  sua 
capa,  todo  de  velludo  e  outra  capa  nõ  tam  nca,  pera  quamdo  vam 
pella  vylla  dar  o  sacramento  aos  emfermos  e  pera  o  asperges 
do  dia  do  domyguo,  por  quamto  [núca]  nesta  Jgreja  cousa  destas 
ouve,  e  lhe  pedem  hú  palleo  do  mesmo  teor  pera  a  procisam 
do  dia  do  Corpus  Christi,  e  lhe  pedem  mais  outra  vestimenta 
de  demasquo  de  cor  pera  domyguos  e  festas  primçipaes  do 
ano,  e  dous  fromtaeés  pera  o  alltar  moor,  que  dygua  cõ  ho  dito 
pomtifhcall  e  vestimenta,  os  quaés  seram  de  dezasseis  pallmos 
de  cõpnmento  e  seis  de  larguo,  que  asv  hé  o  cõprimento  e 
largura  do  dito  alltar. 

Item  —  pedem  mais  pera  o  dito  alltar  dous  pares  de  toa- 
lhas de  quatro  varas  cada  hua  e  húas  curtinas  de  çetym  pera 

o  dito  alltar,  pera  os  tempos  do  ano  é  que  servem  e  outras 
comúas  pera  o  mais  tempo,  que  sejam  de  dezasseis  pallmos 
de  comprimento  e  doze  de  larguo. 

Item  —  pedem  duas  vestimentas  pera  a  somana  e  quatro 

(2)  Cfr  documento  de  5  de  Março  de  1522. 
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castiçaeés  gramdes  e  dous  mais  pequenos  e  huúa  baçia  pera 
allampada  e  hua  calldeira  pera  aguoa  bemta,  mea  duzea  de 
gualhetas  de  estanho,  huú  par  de  gualhetas  de  prata  e  huús 
ferros  dostias  e  huú  trybullo  de  prata,  que  hy  nó  há  nê  huú. 

Item  —  mais  pedem  a  S.A.  tres  pedras  dara  e  huã  caixa 
cõ  mea  duzea  de  corporaés  e  duas  boçetas  pera  ostias,  huá 
gramde  e  outra  redomda  e  huúa  caixa  boa  pera  vyrem  e  esta- 

rem os  ditos  hornamentos. 

Item  —  mais  lhe  pedem  huú  mysall  gramde  e  doús  peque- 
nos, porque  os  que  na  dita  Jgreja  há  sam  taés  que  nó  sam  pera 

por  elles  dizer  mysa,  segundo  eu  vysytador  os  vy,  e  bem  asy 
huú  officiall  gramde  de  samtall  e  domíguall  pera  se  officiaré 
as  mysas  do  ano,  que  hy  nó  há,  e  cõ  a  mysa  apomtada  da 
Tnmdade  pasam  o  mais  do  ano  do  costume  Romão. 

E  por  quamto  eu  vysytador  vy  todo  o  per  elles  pedido  ao 
dito  Senhor  e  a  Jgreja  dello  careçer  e  lhe  ser  muy  neçesareo, 
cõ  outras  cousas  mais  que  por  ora  se  escusaram,  que  ao  diamte 
pedyram  (3)  vemdo  que  ha  vomtade  do  dito  Senhor  hé  pro- 

ver as  Jgrejas  da  hordem  de  noso  Senhor  Jhesú  Chnsto  como 
sohe,  segundo  per  seu  alluará  mostra  a  dita  provysam,  se  nõ 
há  senõ  aa  myguoa  de  se  nõ  requerer  e  pedir,  mado  ao  dito 
ollmoxenfe  que  per  sua  carta  todo  faça  saber  ao  dito  Senhor, 
em  a  quall  yrá  o  trelado  destes  capítulos  de  mynha  visytaçaõ 
cõ  ho  próprio  alluará  de  sua  allteza,  e  esto  daquy  atá  dia  de 
sam  Johaõ  Baptista  primeyro  vymdoyro  neste  ano  presemte, 
a  quall  carta  yrá  é  seu  nome,  per  elle  asinada  e  sellada  cõ  ho 
[sello]  da  chancelaria  do  bispo,  por  aquy  nõ  aver  outro,  é  tall 
maneyra  que  ao  dito  Senhor  e  sua  fazemda  faça  fé. 

E  depois  de  feytos  estes  capítulos  de  vysytaçá  soçederam 
quebrarse  doús  synos  que  na  dita  Jgreja  avia  e  hua  guaryda, 

(3)  Leia-se:  pedirão. 
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das  quês  cousas  o  dito  pouo  pede  a  V.  A.  máde  prover  de  outros, 
por  serem  neçesareos  e  na  dita  Jgreja  os  no  há. 

Item  —  pedem  mai  sa  Vosa  A.  lhes  máde  correger  a  capei- 
la  da  dita  Jgreja,  por  estar  muy  dápneficada  e  o  madeyramento 
delia  podre,  é  tall  maneyra  que  se  nõ  diz  mysa  nella  os  dias 
que  choue,  e  o  pouo  tem  feyto  de  novo  ho  corpo  da  dita  Jgreja. 

E  por  eu  allmoxenfe  ver  a  dita  vysytaçam  nã  fiz  outro 
caderno,  por  ver  por  my  as  cousas  da  dita  Jgreja  e  as  de  que  tem 
necesydade  serem  cóformes  aos  ditos  capítulos  que  o  povo  pedia 
a  vosa  allteza  lhes  faça  merçê  mádar  prover,  cõ  mais  os  synos 
e  guarryda  e  capella  corregyda,  que  soçederam  depois  da  dita 
vysytação;  o  Senhor  Deus  prospere  seu  reall  estado  cÕ  vyda 
e  saúde  de  V.  A.,  Raynha,  Primcipe,  Jmffamtes,  a  seu  samto 
serujço  amé.  /  / 

Escnpto  nesta  Jlha  do  Foguo,  aos  xxx  dias  do  mes  daguosto 
de  1542. 

t 

a )  Ruy  Lopez  dAlmeyda 

t 
ENDEREÇO:  Pera  ell  Rey  noso  senhor 

do  seu  allmoxenfe  da  Jlha  do  Fogo. 

ATT  —  CC,  I-27-114. 
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CARTA  RÉGIA  A  ANTÓNIO  CORREIA 

(27-9-1542) 

SUMÁRIO  —  El-Rei  confirma  a  António  Correia,  sobrinho  de  Pêro 
Correia,  a  doação  do  gado  bravo  da  Ilha  da  Boa  Vista. 

Dom  Joham  etc.  A  quamtos  esta  minha  carta  virem  faço 
saber  que  Pero  Cor[r]ea,  do  meu  comselho,  que  Deus  perdoe, 
tynha  per  minha  doaçam  em  dias  de  sua  vida,  o  gado  brauo  da 
Jlha  de  Boa  Vista,  de  que  o  teor  tall  hé.  /  / 

Dom  Johaõ  per  graça  de  Deus  Rey  de  Portugall  e  dos 
Allguarues  daquem  e  dalém  maar  é  Africa,  senhor  de  Guiné 
e  da  comquista,  navegaçam,  comerçio  dEthiopia,  Arábia, 
Persya  e  da  Jmdia.  A  quamtos  esta  nosa  carta  virem  fazemos 
saber  que  por  parte  de  Pero  Cor[r]ea,  fidallguo  de  nosa  casa, 
nos  foy  apresemtada  huã  carta  dellRey  meu  senhor  e  padre, 
que  sanita  gloria  aja,  de  que  o  teor  tall  hé  // 

Pedymdonos  o  dito  Pero  Cor[r]ea  por  merçê  que  lhe 
cõffirmasemos  a  dita  carta  e  temça,  e  vistot  per  nós  seu  reque- 
rimemto,  queremdolhe  fazer  graça  e  merçê,  temos  por  bem 
e  lhe  cõfirmamos  e  avemos  por  cõffirmada  da  maneira  que  se 
nella  comthem.  E  mãdamos  que  em  todo  se  cumpra  e  guarde 
jmteyramemte,  asy  como  se  nella  comthem.  /  / 

Dada  é  Lixboa  a  dez  dias  de  Março,  Lujs  Jacome  a  fez 
de  mjll  be  xxiij. 

(')  Cfr.  documento  de  3  de  Janeiro  de  1505. 
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E  porquamto  eu  tynha  feito  merçê  ao  dito  Pero  Cor- 
[r]ea  de  huú  alluará  per  que  ouue  por  bem  que  per  seu 
faleçimemto  ficase  o  dito  guado  a  huú  seu  sobrinho,  quall 
elle  é  seu  testamemto  nomease.  No  quall  o  leyxou  a  Amtonio 
Cor[r]ea,  fidallguo  de  minha  casa,  e  segumdo  se  vyo  pella 
verba  do  dito  testamento,  é  que  ho  asy  deyxou  decrarado. 
E  avemdo  eu  respeito  aos  muitos  seruiços  do  dito  Pero 
Cor[r]ea  e  aos  que  o  dito  Amtonio  Cor[r]ea  seu  sobrinho  me 
tem  feitos  e  espero  que  ao  diamte  me  fará,  ey  por  bem  e  me 
praz  de  lhe  fazer  merçê  do  dito  guado  brauo  da  jlha  de  Boa 
Vista,  emquamto  minha  merçê  for,  asy  e  da  maneira  que  ho 
dito  Pero  Cor[r]ea  seu  tyo  o  tynha,  por  virtude  da  carta 
açima  scprita,  com  as  comdiçoés  nella  decraradas.  /  / 

Noteffico  o  asy  aos  veedores  de  miha  fazemda  e  ao  com- 
tador  e  offiçiaés  da  Jlha  do  Cabo  Verde  (2)  e  a  quaésquer 
outros  offiçiaés  e  pesoas  a  que  o  conheçimemto  desta  pertem- 
çer.  E  mãdo  que  asy  o  cumpraõ  e  guarde  e  façam  jmteyra- 
memte  compnr  e  guardar  sé  lhe  niso  poeré  duuida,  embarguo 
né  comtradiçaõ  allguá,  porque  asy  hé  minha  merçê.  E  por 
firmeza  dello  lhe  madey  dar  esta  carta  por  my  asynada  e  ase- 
lada  do  meu  sello  pemdemte.  /  / 

Ê  Lixboa,  aos  xxbij  dias  de  setembro,  Manueli  de  Pomte 

a  fez,  de  mill  b°  Rij.  Fernãdalluarés  a  fez  scprever. 
Náo  faça  duuida  no  riscado  que  dizia  /  /  e  pesoas  a  que 

esto  pertemçer,  porque  se  riscou  por  verdade. 

ATT  —  Chancelaria  de  D.  João  111,  liv.  38,  fl.  134. 

(2)  Referência  à  Ilha  de  Santiago. 
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CARTA  DE  CORREGEDOR  A  PÊRO  DE  ARAÚJO 

(1-10-1542) 

SUMÁRIO  —  El-Rei  nomeia  o  licenciado  Pêro  de  Araújo  para  o  cargo 
de  corregedor  das  ilhas  de  Santiago  e  do  Fogo. 

Dom  Yoaõ  etc.  A  vós  meu  capitão,  juizes,  e  ofiçiaees, 
fidallgos,  cavaleiros  e  escudeiros  e  povo  das  minhas  ylhas  de 
Samtiaguo  e  do  Fogo,  do  Cabo  Verde,  que  por  cofiar  do  licen- 

ciado Pero  dAraujo  que  nas  cousas  de  justiça  fará  asy  bê  e 
direitamemte  e  como  deve  e  compre  a  seruiço  de  Deus  e  meu, 
e  a  boõ  despacho  das  partes,  o  emvyo  a  esas  ylhas  por  corre- 

gedor, asy  e  como  o  elle  deve  ser,  e  cõ  os  poderes  e  allçada  que 
de  mj[m]  leva.  // 

E  poré  vollo  notefico  asy  e  mamdo  a  todos  ê  gerall  e  a  cada 
huú  ê  espeçiall,  e  assy  a  quaésquer  outros  oficiaes  e  pesoas  a 
que  esta  minha  carta  for  mostrada  e  o  conheçimemto  delia 
pertemçer,  que  ajaees  o  dito  licenciado  por  corregedor  das 
ditas  jlhas  e  lhe  obedeçaes  e  em  todo  cumpraés  seus  madados, 
juízos  e  sentenças  e  seyaés  cõ  elle  e  se  elle  as  [h]oras  que  vos 
elle  de  mjnha  parte  mãdar,  asy  de  noyte  como  de  dya,  sé  njso 
poerdes  duujda  né  outro  nhufi  embargo,  e  sob  as  pennas  que 
elle  puser,  porque  asy  o  ey  por  bê  de  justiça  e  meu  serujço; 
co[m]  ho  qual  cargo  averá  o  matimêto  que  lhe  per  outra 
minha  carta,  que  tyrará  de  mjnha  fazemda,  será  decrarado; 
ho  qual  licenciado  Pero  dAraujo  jurará  na  mjnha  chancellana 
aos  samtos  avágelhos,  que  be  e  direitamemte  seruirá  o  dito 
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oficio,  guardado  bem  todo  o  serujço  de  Deus  e  meu  e  o  direito 
das  partes.  /  / 

Pascoall  Ãtunes  o  fez  em  Lixboa,  ao  primeiro  dia  doutu- 
bro  de  jbcRij.  Bastia  da  Costa  a  fez  esprever. 

ATI  — Chancelaria  de  D.  João  III,  Iiv.  15,  fl.  156  v. 
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DOAÇÃO  DA  CAPITANIA  DE  SANTIAGO 
A  FRANCISCO  CORREIA 

(10-10-1542) 

SUMÁRIO  —  El-Rei  renova  pelo  presente  diploma,  a  doação  da  capi- 
tania da  ilha  de  Santiago,  a  Francisco  Correia,  a  quem 

fora  deixada  por  seu  tio,  Pêro  Correia. 

Dom  Joham  etc.  A  quamtos  esta  minha  carta  virem  faço 
saber  que  Pero  Cor[r]ea,  do  meu  cõselho,  que  Deus  perdoe, 
tinha  a  capitanja  da  jlha  de  Samtiaguo  per  minha  doaça,  de 
que  o  teor  tall  hé.  /  / 

Dom  Joham  per  graça  de  Deus  Rey  de  Portugall  e  dos 
Alguarues  daquem  e  dalém  maar  em  Afrjca,  Senhor  de 
G[u]yné  e  da  comqujsta,  navegaçam,  comerçio  dEthiopia, 
Arabya,  Persya  e  da  Jmdia.  A  quamtos  esta  nosa  carta  virem 
fazemos  saber  que  por  parte  de  Pero  Corfrjea,  do  nosso  com- 
selho,  nos  foy  apresemtada  huã  carta  delRey  meu  Senhor  e 
Padre,  que  samta  gloria  aja,  de  que  ho  teor  tall  hé  Q) .  /  / 

Pedimdonos  o  dicto  Pero  Correa  por  merçê  que  lhe  cõfir- 
masemos  a  dieta  carta  e  visto  per  nós  seu  requeryméto,  que- 
remdolhe  fazer  graça  e  merçê,  temos  por  bem  e  lha  cõfirmamos 
e  avemos  por  cõfirmada,  asy  e  da  maneira  que  se  nela  comtem. 
E  mãdamos  que  asy  se  cumpra  e  guarde.  /  / 

(J)  Segue-se  o  documento  de  14  de  Janeiro  de  1485.  Cfr.  Montt- 
menta,  II  Série,  I,  pág.  521.  A  confirmação  ali  dada  por  D.  Manuel, 
em  29  de  Outubro  de  1497,  tem  aqui  a  data  de  1496. 
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Dada  em  Lixboa,  a  xxij  dias  do  mes  de  março,  Fernão 
Roíz  a  fez,  anno  de  noso  Senhor  Jhesuú  Chnsto  de  jbcxxij annos. 

E  porquamto  eu  tinha  feyto  merçê  ao  dicto  Pero  Cor[rjea 
de  hú  alluará,  per  que  houve  por  bem  que  per  seu  falleçimemto 
ficasse  a  dieta  capytanja  da  jlha  de  Saõtyago  a  hú  seu  sobrjnho 
a  que  elle  em  seu  testamemto  [ha]  deixase,  por  nã  ter  filho 
legytymo  que  ha  herdase,  e  a  deixou  a  Francisco  Cor[r]ea 
seu  sobrjnho,  segumdo  se  vyo  pela  verba  do  dicto  testamemto, 
em  que  ho  asy  declarou.  /  / 

E  esguardamdo  eu  aos  mujtos  seruiços  do  dicto  Pero 
Cor[r]ea  e  aos  que  ho  dicto  Francisco  Cor[r]ea  seu  sobrynho 
me  tem  feytos  e  espero  que  ao  diamte  me  fará,  ey  por  bem  e 
me  praz  de  lhe  fazer  doaçam  e  merçê  da  dieta  capitanya,  de 
juro  e  de  herdade,  pera  elle  e  seus  descemdemtes,  asy  e  da 
maneira  que  ha  o  dicto  Pero  Cor[r]ea  seu  tyo  tynha,  pella 
carta  e  doaçã  açima  sepritas.  /  / 

Notefico  o  asy  ao  cõde  da  Castanheira,  veedor  de  mjnha 
fazemda  e  ao  corregedor,  comtador  e  ofiçiaêes  e  moradores  da 
dieta  jlha,  que  asy  o  cumpram  e  guardem  jmteyramemte.  E 
mãdo  que  lhe  faça  compryr  e  guardar  esta  carta,  asy  e  da 
maneira  que  se  nela  comtem,  sem  lhe  a  jso  poerem  duujda, 
embargo  nem  comtradiça  allgua,  porque  asy  hé  mjnha  merçê. 
E  por  firmeza  dello  lhe  madey  dar  esta  carta,  per  my  asynada 
e  aselada  do  meu  selo  pemdemte.  /  / 

Manuel  de  Pomte  a  fez  em  Lixboa,  aos  x  dias  doutubro 
do  ano  do  naçimemto  de  noso  Senhor  Jhesuu  Chnsto  de  mill 

bcRij.  Fernaõdalluaréz  a  fez  seprever. 

ATT  —  Chancelaria  de  D.  João  III,  liv.  5,  fls.  134-134  v. 
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110 

DOAÇÃO  DA  RENDA  DAS  SABOARIAS  DE  SANTIAGO 
A  FRANCISCO  CORREIA 

(io- io- 1542) 

Sumário  — D.  João  III  faz  nova  doação  das  soboarias  da  Ilha  de 
Santiago  a  Francisco  Correia,  a  quem  tinham  sido  lega- 

das em  testamento  for  seu  tio  Pêro  Correia. 

Dom  Joham,  etc.  A  quamtos  esta  minha  carta  vyrem,  Faço 
saber  que  Pero  Cor[r]ea,  do  meu  côselho,  a  que  Deus  perdoe, 
tinha  as  soboarias  da  Jlha  do  Cabo  Verde  (1),  emquamto 
minha  merçê  fose,  per  carta  per  my  asynada  e  pasada  pella 
chancellaria,  de  que  o  teor  tall  hé.  /  / 

Dom  Joaham,  per  graça  de  Deus  Rey  de  Portuguall  e  dos 
Allguarues  daquem  e  dalém  maar  em  Affrjca,  senhor  de 
G[u]yné  e  da  comquysta,  naveguaçam,  comerçio  dEthiopia, 
Arabya,  Persya  e  da  Jmdia.  A  quamtos  esta  nosa  carta  virem 
fazemos  saber  que  por  parte  de  Pero  Cor[r]ea,  do  noso  côse- 

lho, nos  foy  apresemtada  hua  carta  delRey  meu  Senhor  e  Padre, 
que  samta  glorja  aja,  de  que  o  teor  tall  hé  (2).  // 

E  porquamto  em  tynha  feyto  merçê  ao  dicto  Pero  Cor[r]ea 
de  hú  aluará,  per  que  houve  por  bem  que  per  seu  faleçimemto 
ficasé  as  dietas  saboarjas  a  hú  seu  sobrjnho  qual  elle  em  seu 

(')  Referência  à  Ilha  de  Santiago. 
(2)  Cfr.  documento  de  13  de  Janeiro  de  1505.  A  transcrição  do 

diploma  manuelino  tem  aqui  a  data  de  8  de  Janeiro,  quando  a  Chan- 
celaria manuelina  regista  a  de  13  do  referido  mês. 
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testamemto  nomease,  e  as  deixou  a  Francisco  Cor[r]ea  seu 
sobrjnho,  segundo  se  vyo  pella  verba  do  dicto  testamemto  em 
que  ho  asy  leixou  declarado.  /  / 

E  esguardamdo  eu  aos  mujtos  serujços  do  dicto  Pero 
Cor[r]ea,  e  avemdo  respeito  aos  que  ho  dicto  Francisco  Cor- 
[r]ea  me  tem  feytos  e  espero  que  ao  diamte  fará,  ey  por  bem 
e  me  praz  de  lhe  fazer  merçê  das  remdas  das  dietas  soboa- 
rjas  (3)  emquamto  mjnha  merçê  for,  asy  e  pella  maneira  que 
has  o  dicto  Pero  Cor[r]ea  seu  tyo  tinha,  pella  carta  açima 
seprita.  // 

Notefico  o  asy  ao  cõde  da  Castanheira  veedor  de  mjnha 
fazemda  e  ao  corregedor,  comtador  e  ofiçiaêes  da  dieta  Jlha. 
E  mãdo  que  asy  o  cííprã  e  guardem  jmteyramemte,  sem  lhe 
a  jso  ser  posta  duujda  né  embargo  algú,  porque  asy  hé  minha 
merçê.  E  por  firmeza  delo  mãdey  dar  esta  carta,  per  my  asinada 
e  aselada  do  meu  selo  pemdemte.  /  / 

Em  Lixboa,  a  x  dias  doutubro,  Manuel  de  Pomte  a  fez, 

ano  do  naçimemto  de  noso  Senhor  Jhesu  Chnsto  de  jb°Rij. 
Fernaõdalluaréz  a  fez  seprever. 

TT  —  Chancelaria  de  D.  João  111,  liv.  5,  fl.  134  v. 

(3)  Neste  diploma  emprega-se  constantemente  o  plural,  quando 
no  diploma  da  Chancelaria  de  D.  Manuel  se  regista  o  singular. 
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111 

CARTA  DAS  AUTORIDADES  DO  FOGO  A  EL-REI 
(26-5-1544) 

SUMÁRIO  —  Pedem  que  o  corregedor  doutor  Pedro  Moniz  seja 
reconduzido  por  mais  três  anos  no  seu  cargo,  for  servir 
o  povo  com  justiça,  paz  e  consciência. 

t 
Senhor 

Os  juizes  e  vereadores  e  procurador  do  coçelho  e  pesoas 
que  amdam  na  gouernamça  desta  sua  Jlha  do  Foguo,  faze- 

mos saber  a  vosa  allteza  que  ho  anno  pasado  lhe  esprevemos 
e  pedymos,  que  por  nos  fazer  merçê  quisese  prover  ao  doutor 
Pero  Moniz  de  corregedor  por  outros  tres  anos,  por  ser  pesoa 
que  faz  justiça  &  de  comçiemçia,  e  tem  estas  em  pâas  e  em 
justiça  &  soseguo,  como  compre  a  serujço  de  Deus  e  de  vosa 
alteza,  sem  pesoa  allguúã  delle  se  agrauar,  salluo  allguúãs 
pesoas  poderosas  que  no  querem  que  delles  se  faça  justiça.  /  / 

Pelo  que  pedymos  a  vosa  allteza  o  proveja  de  outros  tres 
annos,  como  lhe  temos  pedido,  no  que  reçeberemos  merçê.  /  / 

Esprita  na  camará  da  dita  Jlha,  aos  xxbj  dias  do  mes  de 
mayo,  Bertollameu  Afonso,  tabaliam  e  espnuaÕ  da  camará  a 
fez,  de  jb°Riiij°  anos.  /  / 

[Seguem-se  as  assinaturas.  Vide  fotogravura\. 

Eu  Bertollameu  Afonso,  tabaham  pubrico  por  ellRey  noso 
senhor  em  esta  Jlha  do  Foguo,  que  hora  syrvo  de  espriuaõ  da 
camará  e  ella,  faço  fé  que  eu  esprevy  esta  carta  atrás  é  camará 
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pera  ellRey  noso  senhor,  a  quall  asynaram  Bemto  Lopez  e 
Bellchior  Diaz,  juizes  hordinairos  e  Gonçalo  Barrosa  e  Bras 
Fernamdez,  vereadores,  e  Gonçalo  Pirez,  procurador  do  coçelho 
e  Pero  Fernandez  e  Jorge  Saco  e  Bras  Casado,  pesoas  da  guo- 
vernamça  desta  Jlha,  e  bem  asv  vav  asynada  per  }oham 
dEspymdella  e  Donienjco  dEspyndela  aquy  moradores  e  per 
Francisco  de  Mvramda  e  Amtonio  Pyllarte,  outrosy  aq[u]y 
moradores,  de  que  faço  fé,  e  per  verdade  fiz  e  asyney  esta  fé 
aquy  per  mynha  mão,  oje  nove  dias  de  Junho  de  myll  qfujy- 
nhemtos  e  corêta  e  quatro  anos. 

(Sinal  da  tabalião) 

pagou  nada. 
ATT  — CC.  I-74- 107. 
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112 

CARTA  DO  CAPITÃO  DE  SANTIAGO  A  EL-REI 

(30-!  o- 1544) 

SUMÁRIO  —  Ataques  de  navios  corsários  franceses  às  Ilhas  —  Captura 
de  dois  navios  no  porto  da  Praia  e  perseguição  de  outro 
—  Importância  do  porto  da  Praia  para  a  navegação  da 
costa  da  Guiné,  ilha  de  S.  Tomé  e  Brasil  —  Queixas 
amargas  contra  o  corregedor  Pêro  Moniz. 

t 
Senhor 

A  dezaseys  do  mes  doutubro  veyo  ter  a  esta  Jlha  de  Samtya- 
guo  huã  caravella  de  framçezés,  depoys  de  serem  pasadas  duas 
naõõs  por  aquj  dos  dvtos  framçezés,  as  quoajs  fyzeraõ  haçaz  de 
dano  nesta  Jlha  e  na  do  Foguo,  por  tomaré  mujtos  navyos  e  os 
meterem  no  fumdo  depoys  de  roubados.  E  esta  dyta  caravella 
de  fraçezes  se  veyo  meter  no  porto  da  Praya,  que  está  duas 
leguoas  desta  çydade,  omde  correo  com  dous  navyos,  até  dar 
com  elles  á  costa  e  se  deyxava  estar  no  dyto  porto,  por  ser 
pasagem  de  todos  os  navyos  que  pera  estas  Jlhas  vem,  e  asy 
pera  a  de  Samtomé  e  pera  o  Brasyll,  que  per  força  [h]am  de 
tocar  ho  dvto  porto,  pera  os  aver  todos  de  tomar,  se  não  çose- 
dera,  do  que  aguora  darey  comta  a  vosa  Alteza,  huã  caravella 
veyo  do  Allguarve  carreguada  de  mercadorya  ter  ao  dyto  porto, 
omde  estava  a  dyta  caravella  dos  fraçezes,  a  quoall  per  ella 
loguo  foy  tomada  e  metvda  demtro  nella  oyto  framçezés,  em 
que  emtrava  o  seu  comtra  mestre;  loguo  me  vyeraõ  dar 
requado  a  esta  çydade,  omde  syrvo  de  capytaõ  per  V.A.  /  / 
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ti  táto  que  soube  o  que  posava,  me  fuj  a  huã  naoo  que  no 
porto  desta  çvdade  estava  carreguada  de  mercadaryas,  que  era 
de  hú  Lourcço  Marquês,  naturall  da  Jlha  da  Madevra.  c  lhe 
dyse  que  eu  querva  hyr  na  dvta  sua  naoo,  que  estava  artv- 
lhada,  comtra  a  dvta  caravclla  dos  frãçezes.  E  elle  me  respom- 
deo  que  lhe  segurase  eu  a  naoo  com  a  mercadarva  que  demtro 
tvnha  e  que  elle  me  levarva  na  dvta  naoo,  e  eu  lha  asegurev, 
asv  mercadarva  como  naoo,  per  mjnha  fazéda,  por  servvço 
de  V.A.,  como  se  verá  por  esa  çcrtvdaõ  que  hav  emvvo 
a  V.A.  // 

E  tamto  que  a  segurcv  me  allevátev  do  porto,  com  levar 
huã  caravella  c  mjnha  companhva,  com  hú  vereador  desta 
çvdade  que  nclla  mety,  c  me  fuj  cm  busqua  da  quaravella  dos 
dvtos  framçezes,  que  asv  tvnha  tomado  a  outra,  e  ao  outro  dva 
polia  nianhãã  fuj  dar  sobre  ellas,  e  a  dos  framçezes  se  pôs  loguo 
cm  fugvda  e  eu  é  segujméto  delia;  a  outra  que  trazvam  tomada, 
por  me  não  fogvr,  que  não  levava  a  rota  da  frãçeza,  mãdev  ao 
dvto  vereador  que  na  dvta  caravella  comjguo  levava,  que  se 
fose  a  esta  caravella  que  asv  os  frãçezes  trazvam  tomada  e  nella 
amdavaõ  ovto  delles,  e  que  a  trouxesc  a  esta  çvdade,  o  quoall 
asv  o  fez  e  a  tomou  c  a  trouxe  a  esta  çvdade  com  os  dvtos  ovto 
frãçezes,  e  eu  me  fuj  em  seguvmcto  da  outra  delles,  até  ser 
vvmte  leguoas  desta  Jlha,  tvrãdolhe  bombardadas.  /  / 

E  hacomteçemdo  sobello  caso,  ho  que  V.A.  pode  mãdar 
ver  por  ho  estrométo  que  dvso  lhe  mãdo,  depojs  de  levxar  a 
dyta  caravella,  pellas  rezoês  que  no  estrométo  se  verá,  me  tor- 
ney  a  esta  çvdade,  omde  hachey  os  dvtos  ovto  frãçezes,  que 
asv  mãdev  tomar.  Veja  V.A.  ho  que  mãda  fazer  delles  aquj 
nesta  prvsaõ  omde  estaõ.  /  / 

Pero  Monjz,  que  V.A.  quá  tem  por  corregedor,  já  lhe 
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tenho  espryto  quã  perjudyçyall  foy  e  hé  ao  servyço  de  Deus  e 
de  V.A.  nesta  terra,  porque  lhe  çertefyquo  que  híí  lobo  num 
fato  (*)  dovelhas  não  pode  fazer  mor  dano  do  que  elle  tem 
feyto  nesta  terra,  por  sere  suas  cousas  taõ  jnormes  que  me  pejo 
esprevellas  a  V.A.;  se  V.A.  nyso  não  poé  cobro  e  não  mãda 
castyguar  e  hyr  este  omé,  será  causa  pera  noso  Senhor  ser  majs 
desservydo  do  que  foy  atequj,  porque  como  soube  que  V.A. 
mãdava  lá  tyrar  devasa  delle  e  saber  de  sua  vyda,  detremjna 
de  se  vymguar  deses  pouquos  de  christaõs  velhos  que  aquj 
somos,  pera  se  acolher  e  jr  se  rymdo  de  todos,  com  seys  ou  sete 
mjll  cruzados  que  té  roubados  neste  povo.  E  não  comtéte  com 
ho  asy  fazer,  se  não  que  [h]á  omé  que  tem  [h]á  tres  anos 
preso  sem  causa,  sé  lhe  querer  ouvyr  pallavra  de  seu  lyvraméto, 
como  se  saberá  ser  verdade  ho  que  dvguo,  como  V.A.  quá 
mãdar  quê  no  aja  de  saber.  /  / 

Tenha  V.A.  lébrãça  que  há  dezasete  anos  que  vyvo  com 
elle  e  o  servy  sete  na  Jmdya  e  os  outros  guastey  nesa  corte  e  em 
partes  omde  servy  a  V.A.,  sem  me  ter  feyto  nhuã  mercê  até 
o  presemte,  porque  esta  capytanya,  que  por  mãdado  de  V.A. 
çyrvo,  meu  Jrmão,  cuja  ella  hé,  lhe  come  a  remda.  / / 

Já  falley  por  vezes  a  V.  A.  açerqua  d[h]uã  pouqua  darte- 
lharya,  porque  hé  muj  neçeçarya  a  seu  servyço  aquj,  se  lhe 
pareçer  que  hé  seu  servyço  pode  a  mãdar,  porque  como  até 
ver  com  a  jemte  da  terra  éxotará  orne  estes  frãçezes;  ao  pre- 

semte não  [h]á  majs  que  lhe  dar  comta  desta  sua  çydade, 
senão  que  Gujné  está  perdydo  por  causa  das  mujtas  merca- 
daryas  que  esta  mulltydaõ  de  christaõs  novos  lá  levão,  porque 
lá  e  nesta  Jlha  toda  é  quoalhada  delles,  por  respeyto  deste 
corregedor  os  trazer  tão  favoreçydos.  /  / 

(*)  Pequeno  rebanho. 
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Noso  Senhor  aumête  a  vyda  e  reall  escado  de  V.A.  pera 

mujcos  anos  ('"). 
Desta  sua  çydade  de  Sãcyago  (a),  oje  a  trymca  doutubro 

de  544. 

Antonio  Corea  de  Sousa 

ENDEREÇO:  A  ell  Rey  noso  senhor 
Do  Capytão  da  çydade  de  Sãtyago. 

ATT -CC,  I-75-85. 

(2)  Cancelado:  e  bõs. 
(3)  Cidade  da  Ribeira  Grande,  capital  da  ilha  de  Santiago  e  do 

arquipélago. 
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113 

CARTA  DE  D.  JOÃO  III  ÀS  AUTORIDADES 
DAS  ILHAS  DE  SANTIAGO  E  FOGO 

(13-12-1544) 

SUMÁRIO  —  Comunica  que  vai  enviar  o  licenciado  António  Ferreira 
como  corregedor  das  duas  ilhas,  que  o  recebam  bem 
e  com  ele  colaborem  na  administração  da  justiça. 

Dom  Joham  ec.a,  faço  saber  a  vós  meu  capitão,  juizes  e 
offyçiaés,  fidallgos,  caualeiros,  escudeyros  e  pouo  das  mjnhas 
jlhas  de  Saõtvaguo  e  do  Foguo,  do  Cabo  Verde,  que  por  cofiar 
do  licenciado  Amtonio  Ferrevra  que  as  cousas  da  justiça  fará 
asy  bem  e  direitamemte  como  deue  e  compre  a  servyço  de 
Deus  e  meu,  e  a  boõ  despacho  das  partes,  ho  emvvo  a  esas 
jlhas  por  corregedor,  asy  e  como  o  ele  deue  ser,  e  cõ  hos 
poderes  e  allçada  que  de  my  leva. 

E  poré  volo  noteffico  asv  e  mãdo  a  todos  é  jerral 
e  a  cada  huú  ê  e  espeçiall,  e  asv  a  quaésquer  outros  offi- 
çiaés  e  pesoas  a  que  esta  mjnha  carta  for  mostrada  e  o 
conhecimento  dela  pertemçer,  que  ajaés  ho  dito  licenciado  por 
corregedor  das  ditas  jlhas  e  lhe  obedeçaés  e  em  todo  cum- 
praés  seus  mãdados,  juízos,  semtemças  e  seyaês  cõ  ele  com 
ele  ( sic )  as  horas  que  vos  ele  de  mjnha  parte  madar,  asy  de 
noyte  como  de  dia,  sem  niso  poerdes  duuida  né  outro  nhuú 
embargo.  E  sob  as  pennas  que  ele  poser,  porque  asy  o  ev  por 
bem  de  justiça  e  meu  serujço,  cõ  ho  quall  cargo  averá  o  manv 
tymenito  que  lhe  per  outra  mjnha  carta  que  tvrará  de  mjnha 
fazenda  será  declarado;  o  quall  licenciado  jurará  na  mjnha 
chamçellana  aos  samtos  avamgelhos,  que  bem  e  verdadeyra- 



memte  syrua  o  dito  offiçio,  guardando  em  todo  o  serujço  de 
Deus  e  meu  e  o  direito  das  partes.  /  / 

Gaspar  Pemvmtel  a  fez  em  Euora,  a  xiij  dias  de  dezembro, 
de  mill  quvnhemtos  coremta  e  quatro.  Bastiam  da  Costa  o  fiz 
esprever. 

ATT  —  Chancelaria  de  D.  João  III,  liv.  5,  fl.  144  v. 
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114 

TESTAMENTO  DE  D.  JOÃO  PARVI 
BISPO  DE  CABO  VERDE 

( 1 7-9- 1 545) 

SUMÁRIO  — ■  Estando  de  partida  para  o  seu  bispado  de  Cabo  Verde, 
D.  ]oão  Parvi  faz  o  sen  testamento,  e  deseja  que  seja 
considerado  e  havido  como  escritura  pública. 

Jn  nomine  Sancte  et  imdiuidue  Trinicacis,  Patris  et  Filij 
et  Spintus  Sancti.  Eguo  Joanis  Pariu,  Dei  Gratia  episcopus 
Sancti  Jacobi  jn  promontório  Vindi,  sanus  memte  et  corpore, 
considerans  quod  nihill  est  certius  mortis  et  nihill  jncertius  hora 
mortis,  dispositus  vt  fauéte  Dei  gratia  visitem  episcopatú  meum, 
jn  quo  nó  est  dubiíí  quim  subiturus  sim  plura  pericula  mortis, 
facio  et  cõdo  huiusmodi  testamêtum,  reuocãdo  omnia  alia  per me  facta.  /  / 

Jmpnmis  do  et  commendo  animã  meam  Deo  et  Domino 
Nostro  Jhesu  Chnsto,  qui  creauit  et  redemit  eam  et  corpus 
meum  human  vbi  cõtigerit  me  mori;  quod  si  fuerit  volútas 
Dei  vt  reuertar  ad  ecclesiam  Elborensem,  jbi  sepeliar  vbi 
quõdã  sepultus  fuit  episcopus  Elborensem  domus  Alfomsus, 
dominus  meus,  cuius  anima  cú  beatis  quiescat. 

Constituo  heredem  meú,  omnium  bonorum  meorum,  tã 
mobilium  quam  jmmobilium,  Reginaldum  Parui,  nepotem 
meum,  ex  fratre,  coadiutorem  meum  jn  archidiaconatu.  Cum 
i lia  cõditionc  vero  quod  ípse  juuet  fratem  suú  Joane  Petit  ad 
assequédú  possessioné  canonicatus  cuius  co[n]stituj  eum  coa- 

diutorem meum,  et  rogo  dominum  jnffamtem  Héricú,  prelatú 
nostrum,  vt  nó  det  jlli  vexationê,  et  cõsideret  si  voluissem  jn 
vita  mea  potuissé,  secundum  justitiam  et  equi  faceret  jlli  dare 
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possessioné;  ec  rogo,  obsecro  ec  obtcstor  domnum  Martinum 
archiepiscopum  Fúcalensem,  executorem  bularum,  vc  jn  hoc 
faciat  quãtum  pocerit,  ct  recordetur  quod  ego  rehmquj  omnes 
amicos  meos  gratia  ec  amore  jlius,  vbi  viuebam  ca  honesce  sicuc 
ipse  ec  sui  qui  cú  eo  Eucru[n]t  Parisi)  bene  norúc,  ec  ioquacur 
de  hac  re  cú  Rege  domino  noscro,  cuj  jncendo  comendarc 
negocium  ancequam  discedam;  quod  si  cõcimgac,  quod  Deus 
auercac,  jpsum  Joane  Pecic  nõ  assequj  possessionem  suj  cano- 
nicacus,  volo  quod  habeac  mediecacem  omnium  bonorum,  ec 
sic  heres  cú  fraci  suo  ex  equo,  excepcis  his  que  jam  dedi  fracri 
suo  Reginaldo,  jncuicu  mukorum  laborum  que  habuic  mecum 
jn  meo  seruicio,  ec  habec  jnduscriã  vc  possic  ea  manu  cenere  ec 
cõseruare.  /  / 

Roguo  aucem  jllos,  si  volu[n]c  jn  aliquo  mihi  cóplacert, 
ec  memores  sinc  beneuolcnciã  quã  eguo  habui  ergua  jllos,  vc 
viuanc  jn  amiciciam  ec  côoordia[mj  ec  nulus  pocenc  ejs  nocere: 
quod  si  fuennc  discordes  descruéc  se  jnuicé  ec  dabúc  \'exacionem anime  mee. 

Jcem  relinquo  colégio  Hanric[j|  Une  (?)  Pansij  fundaco, 
cécú  libras  curonenses,  jd  esc,  xx  reales,  vc  facianc  obicus  pro 
anima  mea,  secundum  comsuecudiné  suã  laudabilem,  ec  con- 

dem relinquo  colégio  magiscrj  Geruasij  cnscianj  pro  simih 
omnia  (?). 

Jcem.  Relimquo  Capiculo  Elboremsi  duo  milia  regaliú 
anuj  reddicus  que  ego  habeo  jn  cicuicace  Bejensi,  per  vnã 
domú  que  fuic  herediú  de  Nunez  Marcinz;  quod  si  rediman- 
cur,  quia  dedi  pocescacem  redimedi,  habeac  heres  meus  cú  exe- 
cucore  cescaméci  huius,  curá  emédi  alios  reddicus,  alius  soluac 
ex  suo  singulis  anjs  Capiculo  dicca  duo  milia  regaliú. 

Jcem  relinquo  bachalarijs  ecclesie  Elboremsis  mile  regalia 
quae  ego  habeo  jn  Villa  dAlcasues  ec  quia  súc  mulcis  occupacis 
nolo  eos  obligan,  nisi  vc  ílle  qui  dixenc  mi  sã  pnmã,  cú  crãsienc 
juscã  cu[m]bã  meam,  siue  jbi  qiUescac  corpus  meum,  siue  nõ, 
Requiescac  jn  Pace  pro  duo  dacur  (?)  relinquj  Capiculo.  Roguo 
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jllos  vt  faciant  secumdum  cõsuetudinem  suã  aniversana  pro 
anima  mea  et  dom[ni]  Alfomsi  et  domni  Martinij  archiepiscopi 
Fúcalemsis  dominorum  suorum. 

Jtem.  Relinquo  misericórdia:  Cuutatis  Elboremsis  duo  mil- 
ha regalai. 
Jtem  cõfraternitati  Sancti  Petri  duo  milia  regaliú. 
Jtem  pro  redemptione  vnius  captiuij  quadragimta  milia 

regalium,  et  sit  normanus  aut  galus,  si  quis  sit  jntra  mauros, 
quia  nõ  habet  qui  procuret  pro  ejs. 

Jtem  pro  dote  duarum  orphanarum  relinquo  vigimti  milia 
regalium,  dico  xx,  cuilibet  decem. 

Jtem.  Relimquo  matrj  Jacobi  Fernandez  quo[n]dá  famuli 
mei,  quatuor  milia  regalium  et  comédo  j  1 15  heredi  meo  Regi- naldo. 

Jtem.  Relinquo  Gasparj  Gonçaluez,  quõdam  fâmulo  meo, 
decem  milia  regalium,  vt  oret  pro  anima  mea,  et  hortetur 
nepotes  meos  vt  jd  faciant. 

Jtem.  Relinquo  mil  reais  jpsi  Gasparj  Gonçaluez,  vt  dis- 
tribuat  necessitatibus  puerorum  chori,  vt  orent  pro  anima  mea. 

Vollo  quod  soluatur  famuljs  meis  qui  nõ  habét  certú  pre- 
tiú,  secundum  ordinationê  regiã  et  do  cuilibet  duo  milia  rega- 

liú, vt  orent  pro  anima  mea. 
Jtem  declaro  quod  ego  dedi  procuratoribus  domni  Ju- 

lianj  Calumela  jn  computo  vníí  cognocimêtum  de  xx  [20.000] 
regales,  quia  jnuenj  jn  saco  negotiorú  suorum  et  nõ  sú  bene 
certus  an  soluerim  pro  j  11o.  Si  faciant  aliquis  defferemtiam  jn 
hoc,  credatur  juraméto  suo  et  soluãtur  jlh. 

Jtem.  Nicolaus  Guenm  dedit  Joanj  Petit  xbij  ducatos. 
Ego  procurauj  vt  fierent  bona  pro  anima  sua.  Sed  quia  néscio 
quando  adimpleatur,  onero  jpsum  Joane  Petito  vt  oret  pro 
anima  jllius  et  si  Deus  deducat  me  )n  episcopatu  meo,  vbi 
mortus  est,  jmtendo  jbi  satisfacere  pro  anima  jllius,  quia  cõs- tituit  me  lieredê. 
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Jtem.  Rertolomeus  Dias  debet  mihi  xxx  [30.000  ragales]; 
quito  jlli  deçem,  vc  oret  pro  anima  mea. 

Jtem.  Manueli  Gonçaluez  debet  inibi  xx  regales;  quia  est 
pauper  et  oneratus  filijs,  quito  jlli  omnia,  vt  oret  pro  anima 
mea. 

Jtem  eguo  nomino  jn  orto  meo,  quê  eguo  babeo  forro, 
ecclesie  Sanctj  Jacobi,  cuius  sum  prima  persona,  Reginaldum 
Paruj  nepotem  meum,  vt  sit  2.a  persona,  et  rogo  beneficiatos 
et  priorem  vt  ponãt  jn  prima.  Sepius  permiserunt  mibi  facere 
jn  perpetú  et  ea  spe  feci  jlli  benefactorias. 

Jtem  vollo  quod  detur  Joanj  Roíz,  nepotj  magistri  Am- 
tonij  de  Lermet,  cuius  fui  excecutor  testamétj,  jmtuiai  amicicia, 
quã  spé  magister  Anthonius  babebat  erga  me,  dentur,  quia 
pauper  et  muitos  babet  filios,  duo  milia  regahíí. 

Jtem  commédo  Reginaldo  Pariu  nepoti  meo,  nigros  et 
nigras  meas,  quod  tractet  eos  humanitcr  et  memmerit  eos  esse 
bomines.  Commendo  precipue  Nicolaum  quê  ego  jntendo 
ducere  mecú,  et  Mana,  propter  matre  suam,  que  íllam  tantum 
mihi  commédauit. 

Constituo  excecutorcs  buius  testamemti  Reginaldum  Parui 
nepoté  meum  et  Gaspari  Gonçaluez  et  babebút  pro  labonbus, 
.ss.  Gaspar  Gonçaluez  111  j  [4.000]  regales,  et  si  me  cõtimgat 
mori  jn  via,  cii  primã  babuerit  nova[m],  faciant  ponere  túbam 
meam  et  dicere  vnã  misa  pro  anima  mea,  et  si  volíít  )bj  ponere 
thêdas  nõ  pona[n]tur  vltra  sex;  mel[i]us  est  jd  quod  jbj  expo- 
nerent  dan  paupenbus. 

Jtem  vollo  quod  mittant  jn  carcerarum  ct  bis  qui  sut  no 
aljube  ( sic ),  cuilibet  domuj  quígentos  regales. 

Jtem  commendo  Reginaldo  medias  Sorores  suas  quas  babet 
jn  patna,  quas  seio  nõ  esse  diuites. 

Jtem  licet  dixerim  quod  casu  quo  Joannes  Petit  nõ  babeat 
posscsionê  sui  canonicatus,  babeat  medietatem  bonorum  meo- 
rum  et  sit  beres  pro  medietate,  jlud  rcuoco  et  nolo  quod  babeat 
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ahqujd  nisj  quod  frater  suus  voluent  )lj  dare,  nc  sit  lis  jntei 
jllos  et  jsta  esc  vitima  volútas  mea. 

Jtem.  Rehnquo  Carolo  Correa,  ex  pecunia  quá  mihi  debec, 
cétum  ducatos,  pro  adjutorio  dotis  vnius  suarum  filiarum  ma- 

jora daturos  si  cõtimgat  me  reuertj  sanú  ex  Episcopatu  meo. 
Reliqua  que  sunc  vtilya  pro  anima  mea,  rehnquo  distritionj 

nepotis  mej  Reginaldi,  quê  cõstituo  heredem  omnium  bonorum 
jn  solidum,  cuj  tantum  commendo  fratrem  suú  Joane  si  curet 
honeste  viuere  et  nó  facere;  scient  fecit  hac  +  mis  (?).  Jsta  est 
vitima  volútas,  et  scnpsi  hec  manu  mea  prop[r]ia,  plunbus 
vicibus  et  cõpleuj  hodie  xbij  die  mésis  Septembns  ano  Domini 
milésimo  quígétessimo  quadragessimo  quito  et  si[g]nauj  pro- 
pr[i]o  signo  et  vollo  vt  valeat  vt  Scriptura  Publica.  / / 

Episcopus  etc. 

Conhecimento  he  coremta  he  seis,  denpto  seruorum  serui- 
tio,  et  redditus  annuales  quod  capitulo  et  bachalarijs  relimquj, 
et  officio  pro  anima  e  panõ  de  dol  (?)  quê  emj  curau)  /  /  etc. 

Laus  Deo 

NOTA  —  O  apógrafolo  está  redigido  de  maneira  muito  incorrecta 
e  por  vezes  incompreensível,  cingimo-nos,  por  isso,  à  transcrição  ma- terial do  texto. 

BNL  —  Ms.  6967  (F.G.). 
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DOAÇÃO  RÉGIA  A  D.  JOÃO  PEREIRA 
(22-10-1545) 

SUMÁRIO  —  D.  João  Pereira  e  sen  filho  maior  depois  da  sua  morte, 
recebem  em  doação  as  ilhas  Brava,  Sal,  Santa  Luzia 
e  ilhéus  Branco  e  Raso,  devendo  regular-se  pelas  cartas 
de  doação  antes  feitas  aos  capitães  de  Santiago. 

Dom  Johaõ  &a.  A  quantos  esta  minha  carta  vire,  faço 
saber  que  havendo  eu  respeito  aos  seruiços  que  Dom  Johaõ 
Pereira,  do  meu  conselho,  fez  a  elRei  meu  Senhor  e  Padre,  que 
sancta  gloria  haja,  e  aos  muitos  que  a  my  tem  feitos,  em 
especial  na  guerra  das  terras  firmes  da  cidade  de  Goa,  onde 
estando  por  capitão  da  dita  cidade,  pelejou  com  os  capitães 
do  Jdalcaõ  e  os  desbaratou.  E  avendo  também  respeito  aos  ser- 
uiços  que  ao  diante  delle  espero  de  receber,  me  praz  e  ey  por 
bem  de  lhe  fazer  merçê  em  dias  de  sua  vida  e  de  seu  filho  mayor, 
que  ficar  ao  tempo  de  seu  falecimento,  da  capitanja  da  minha 
Jlha  Braua  e  do  Jlheo  que  estaa  junto  delia,  e  asv  da  Jlha  do 
Sal  e  do  Jlheo  de  Sancta  Luzia,  e  do  Jlheo  Branco  e  do  Jlheo 
Raso.  As  quaês  Jlhas  e  Jlheos  traziáo  por  arrendamento  os  filhos 
de  Francisco  da  Fonseca  em  quanto  minha  merçê  fosse.  /  / 

E  ora  ey  por  bê  que  naõ  vsem  mais  do  dito  arrendamento. 
E  quero  que  o  dito  Dom  Johaõ,  e  seu  filho  depois  de  seu  fale- 

cimento, tenháo  nas  ditas  Jlhas  e  Jlheos  a  jurdiçaõ  e  alçada 
no  ciuel  e  crime,  que  té  os  capitães  da  Jlha  da  Madeira  (*)  por 
suas  doações.  E  seraõ  os  ditos  Dom  Johaõ  e  seu  filho  obriguados 

(')  Desde  os  tempos  do  Infante  D.  Henrique  as  doações  feitas 
aos  capitães  da  Madeira  serviram  como  que  de  paradigma. 



a  me  pagar  o  quarto  e  dizimo  das  pcllcs  c  seuo  que  houuer 
nas  ditas  Jlhas  e  Jlheos.  E  asy  das  carnes  se  se  aproueitaré. 
E  fazendo  elles  Dom  Johaõ  e  seu  filho  ou  alguãs  outras  pessoas, 
fazenda  nas  ditas  Jlhas  e  Jlheos,  ev  por  bem  que  do  rendimento 
da  dita  fazenda  que  asy  fizeré,  e  do  que  delias  mandaré  pera 
fora,  e  asy  do  que  vier  de  quaesquer  partes  aas  ditas  Jlhas  e 
Jlheos,  me  pague  os  direitos  que  paguaõ  das  semelhantes  cou- 

sas os  moradores  da  Jlha  de  Sanctiaguo.  E  conforme  ao  que 
asy  paguaõ  os  ditos  moradores  da  dita  Jlha  de  Sanctiaguo,  man- 
darcy  daar  foral  aas  ditas  Jlhas  e  Jlheos,  em  que  será  declarado 
o  que  me  asy  hao  de  paguar.  E  elle  Dom  Johaõ  e  asy  o  dito  seu 
filho,  a  que  a  dita  capitanja  hade  vyr,  averaõ  com  a  dita  capi- 
tanja  o  que  tem  e  haõ  os  capitães  da  dita  Jlha  de  Sanctiaguo, 
segundo  forma  de  suas  doações,  porque  em  tudo  ey  por  bê  que 
se  regule  esta  doaçaõ  polias  dos  ditos  capitães  da  Jlha  de  Sanc- 

tiaguo, tirando  as  ditas  pelles  e  seuo  e  carnes,  que  será  tudo 
para  o  dito  Dom  Johaõ  e  seu  filho,  paguando  me  das  ditas  cou- 

sas o  dito  quarto  e  dizimo,  como  dito  hé.  // 
E  mando  ao  Corregedor  da  dita  Jlha  de  Sanctiaguo  que 

meta  o  dito  Dom  Johaõ  em  posse  da  dita  capitanja  e  o  deixe 
vsar  da  dita  jurdiçaõ,  asy  como  vsaõ  os  capitães  da  dita  Jlha 
da  Madeira  per  suas  doações,  como  dito  hé.  E  ao  meu  contador 
da  dita  Jlha  de  Sanctiaguo  que  lhe  leixe  fazer  e  aver  nas  ditas 
Jlhas  e  Jlheos  os  proueitos  que  segundo  forma  desta  carta  lhe 
concedo.  E  mando  ao  meu  feitor  das  Jlhas  cm  Lixboa  e  ao 
escriuã  de  seu  carreguo  que  tenha  cuidado  darrecadar  os  ditos 
direitos  que  o  dito  Dom  Johaõ,  e  seu  filho  depois  de  seu  fale- 

cimento, me  saõ  obrigados  [a|  paguar,  como  acima  hé  cõtheudo. 
E  esta  carta  será  registada  pello  dito  esenuaõ  da  dita  feitorya  das 
Jlhas  é  seu  liuro.  A  qual  merçê  faço  ao  dito  Dom  Johaõ  com 
tal  declaração  que  se  os  ditos  filhos  de  Francisco  da  Fonseca 
teueré  dereito  em  se  lhes  naõ  deuer  de  tirar  t  suas  vidas,  per 
bem  das  prouisoes  que  té,  as  ditas  Jlhas  e  Jlheos,  e  julguandosse 
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per  sentença  que  as  tenha,  cm  tal  caso  esta  merçê  naõ  averá 
cffeito  senão  depois  que  as  ditas  Jlhas  e  Jlheos  vaguaré.  /  / 

E  por  firmeza  de  tudo  o  que  dito  hé,  lhe  mandev  passar 
esta  carta,  por  my  asvnada  e  asellada  do  meu  sello  pendente.  /  / 

Manuel  de  Moura  a  fez  c  Évora,  a  xxij  dias  doutubro  do 
anno  do  nascimento  do  noso  Senhor  Jhesú  Chnsto  de  mil  b" 
q u ore n ta  e  cinquo.  /  / 

E  do  modo  é  que  ouuer  de  vsar  da  dita  jurdiçaõ  lhe  man- 
darey  passar  minha  carta,  em  que  especificadamente  o  declare. 
E  será  cõforme  hà  que  tem  os  ditos  capitães  da  Jlha  da 
Madeira.  E  quanto  ao  que  acima  diz  que  aja  o  dito  Dom 
Johaõ  e  seu  filho  com  a  dita  capitanja,  o  que  té  e  hão  os  capi- 

tães da  Jlha  de  Sancttaguo,  jsto  lhe  mandarey  també  especificar 
e  declarar  per  outra  carta,  cõforme  ao  que  asy  té  os  ditos  capi- 

tães da  Jlha  de  Sanctiaguo. 

Concertada  Concertada 

Antonio  Vieyra  Luis  Carvalho 

ATT  —  Chancelaria  de  D.  João  III,  liv.  66,  fl.  160-160  v.  —  Sena 
Barcelos,  O  br.  eit.,  I,  p.  120-122. 

NOTA  —  Este  documento  foi  confirmado  por  D.  Sebastião  a 
D.  Luís  Pereira,  irmão  de  D.  Martinho  Pereira  e  a  todos  os  seus 
sucessores,  varões  lídimos  maiores  por  linha  direita  masculina,  em 
doação  de  juro  e  herdade  para  sempre,  da  capitania  da  ilha  Brava,  do 
ilhéu  que  está  junto  dela,  da  ilha  do  Sal,  do  ilhéu  de  Santa  Luzia 
e  dos  ilhéus  Branco  e  Raso,  cm  Lisboa,  a  24  de  Julho  de  1574.  — 
ATT  -  Chancelaria  de  D.  Sebastião,  (Doações),  liv.  36,  fl.  56. 
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PRIMEIRO  JUIZ  DOS  ÓRFÃOS  EM  CABO  VERDE 
(28-11-1545) 

SUMÁRIO  —  O  cargo  de  juiz  dos  órfãos,  anteriormente  confiado  aos 
juízes  ordinários,  é  dado  a  um  magistrado  especial,  cuja 
actividade  é  regulada  pela  presente  carta  régia. 

Dom  Joaõ  etc.  A  quamtos  esta  minha  carta  virem  faço 
saber  que  cõfiamdo  eu  de  Ãdré  Calluo  da  Costa,  cavaleyro 
fydalgo  de  minha  casa,  que  no  ofiçio  de  juiz  dos  orfaáos  da 
Jlha  de  Saõtiago  do  Cabo  Verde,  asy  da  capitania  da  Ribeira 
Gramde  como  da  capitania  da  Praya  de  Samta  Maria,  me  ser- 
uirá  bê  e  fyelmente  como  a  meu  seruiço  compete,  ey  por  bê 
e  me  praz  de  lhe  fazer  delle  merçê  por  tempo  de  tres  annos, 
que  começará  do  dia  que  for  metydo  é  pose  do  dito  ofiçio 
é  diamte.  Com  o  que  averá  o  ordenado,  proês  e  percallços  que 
lhe  pertemçyrem  per  meu  regimento.  E  vsará  do  dito  ofiçio 
pella  maneira  seguynte  —  s  —  seruirá  hua  somana  é  huã  Jur- 

diçá e  outra  somana  na  outra,  e  fará  os  autos  de  cada  Jurdiçá 
cõ  o  scpnvaó  dos  orfaáos  da  Jurdiçá  a  que  pertemeer.  /  / 

E  pera  milhor  despacho  das  partes  poderá  e  cada  huá  Jur- 
diçá dar  despacho  ás  partes  de  ãbas  as  ditas  Jurdiçoés  e  vsar 

de  seu  ofiçio,  cõtãto  que  seja  só  ho  scpnvaõ  de  Jurdiçá  domde 
as  partes  forem;  e  os  autos  que  o  tall  scpnvaõ  fizer  vallerá, 
posto  que  sejã  feitos  fora  da  Jurdiçá  de  que  for  scpnvaõ,  e  esto 
por  a  dita  Jlha  ser  repartyda  de  maneira  que  hé  mais  proveyto 
das  partes  e  orfaáos  e  menos  opresaõ  dos  tutores,  vsar  do  dito 
ofiçio  como  dito  hé.  /  / 

A  quall  merçê  asy  faço  ao  dito  Amdré  Calluo  da  Costa, 
posto  que  ho  dito  ofiçio  até  ora  seruysé  os  juizes  hordinanos  de 
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cada  huá  das  ditas  Jurdiçoés.  Porquamto  asy  ho  ey  por  meu 
seruyço  e  proveyto  dos  orfaáos.  /  / 

Notefico  o  asy  ao  Corregedor  da  dita  Jlha,  e  a  quaesquer 
outras  Justiças,  ofiçiaés  e  pesoas  a  que  o  conhecimento  desto 
pertemçer,  e  lhes  mado  que  metaõ  loguo  c  pose  do  dito  ofiçio 
ao  dito  Amdré  Calluo  da  Costa  e  lho  deixe  seruyr  e  delle  vsar 
os  ditos  tres  annos,  na  maneira  que  dito  hé,  e  aver  o  ordenado, 
proés  e  percallços  que  lhe  dereitamente  pertemçerem  per  meu 
regimento,  e  lhe  cúpraõ  e  guardem  a  façã  jmteiramente  copryr 
e  guardar  esta  carta,  como  se  nella  cotem,  se  duujda  né  em- 

bargo allgú  que  lhe  a  ello  seja  posto,  porque  asy  hé  minha 
merçê;  o  qual  foy  examinado  pelo  dotor  Christoua  Esteuez, 
do  meu  cõselho  e  meu  desembargador  do  paço  e  o  achou  ser 
auto  e  pertemçéte  pera  seruyr  o  dito  ofiçio.  /  / 

E  elle  jurará  é  minha  chancelaria  aos  Satos  Avangelhos, 
que  bem  e  verdadeiramente  syrua,  guardado  é  todo  a  mj[m] 
meu  seruyço  e  ás  partes  seu  direito.  /  / 

Diogo  Neto  a  fez  é  Euora  a  xxbiij0  dias  de  novembro,  anno 
do  naçimento  de  nosso  Senhor  Jhesu  Christo  de  j  b°  Rb.  Afomso 
Mexia  a  sobescprevy. 

ATT  —  Chancelaria  de  D.  João  III,  liv.  33,  fls.  1  v.-z. 
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117 

CARTA  DOS  MORADORES  DE  SANTIAGO  A  EL-REI 

(26-5-1546) 

SUMÁRIO  —  Agradecem  a  el-Rei  ter-lhes  feito  a  mercê  e  privilégio 
de  servirem  nos  cargos  do  concelho,  apesar  de  serem 
mulatos  e  de  raça  preta,  como  o  fizera  anteriormente 
aos  mesmos  moradores  da  Ilha  de  S.  Tomé. 

Senhor 

Os  vizinhos  e  moradores  da  ylha  de  Samtiaguo  do  Cabo 
Verde  éviamos  pedir  a  v.a.  nos  quisese  fazer  merçê,  que  posto 
que  ornes  baços  e  pretos  rosemos,  nos  fizesse  merçê  que  pode- 
semos  emtrar  nos  ofiçiõs  do  comçelho  pera  seruirmos  nos  ditos 
carguos,  asy  como  os  da  Jlha  de  Samtomé  Q),  porque  diso  se 
segueria  fazermos  seruiço  a  Deus  e  a  vosa  alteza,  e  asym  á  reepu- 
brica  e  pouo  meudo,  porque  a  ter[r]a  seria  milhor  vigiada  no 
campo  e  não  amdariam  tamtos  escrauos  no  campo  fogidos, 
e  a  ter[r]a  seria  milhor  cor[r]egida  e  resguoardada  no  campo 
e  os  proves  seriam  senhores  do  seu  e  não  seria  [m]  pela  gemte 
e  familiares  dos  poderosos  vexados,  e  nao  tináo  os  escrauos  fogi- 

dos animo  pera  se  poerem  em  quadrilha,  a  virem  fazer  danos 
nos  que  pouquo  podem,  porque  niso  tiriamos  todo  o  cuidado e  vegia.  // 

E  outro  sy  quaomdo  alguas  pesoas  poderosas  quisesem 
vexar  os  seus  cor[r]egedores  o  nao  comçemtiriamos,  nem  me- 

nos comçem tiriamos  fazerem  se  tamta  soma  de  vizinhos  quaom- 
tos  os  poderosos  fazem  seus  parentes,  nao  temdo  comprido  o 

(*)  Cfr.  Monumenta,  I  Série,  I,  p.  500.  Documentos  de  10-8- 1520 
e  7-8-1528. 
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tempo  de  ordenasão  pera  o  que  devao  ser,  senão  tamto  que 
cheguão  a  esta  ylha  os  fazem,  de  que  está  G[u]iné  e  os  tratos 
perdidos,  e  per  outros  muitos  respeitos  que  aqui  escuzamos 
apomtar;  e  V.  A.  nos  quis  fazer  esa  merçê,  pelo  que  lhe  beiya- 
mos  suas  reais  mãos  pola  asyna[la]da  merçê  que  asym  nos 
fez;  e  porque  aos  mais  jdos  poderosos  da  ter]r[a  recomtrou 
esta  merçê  e  nos  hé  dito  que  em  nosso  prejoizo  e  de  nosas  omras, 
esprevem  a  V.  A.  porque  sytem  que  não  poderão  eles  e  os 
seus  senhorear  a  ter[r]a  e  comela,  como  sempre  fizeram;  pedi- 

mos a  V.A.  que  o  cor[r]egedor  que  prouer  lhe  mamde  que 
todo  nos  cumpra  o  alvará  de  V.A.  e  nos  guaorde  justiça  e  que 
se  emforme  de  pesoas  da  ter[r]a,  dos  que  viuem  quietos  e  pasy- 
fiquos,  quaomto  seruiço  de  Deus  e  de  V.  A.  se  emfere  nós 
outros  emtrarmos  nos  tais  car[r]eguos  pera  os  que  viuem  sem 
temor  de  Deus  e  de  V.A.  e  quamto  proueito  aa  reepubliqua 
se  seguiria  e  aos  tratos  de  uosa  A.  pera  que  não  danifiquem 
com  fazerem  vezinhos  ymdiuidamente;  e  porque  neste  caso 
se  poderia  muito  apomtar  e  seria  muito  proseso,  pedimos  a  V.A. 
se  emforme  do  corír]egedor  que  foy  Esteuão  de  Laguos;  ao 
portador  Ambrozio  Fernandez,  que  trouxe  a  prouisam  (2),  trata- 

rão mal  alguãs  pesoas  poderosas  e  fizerão  autos  comtra  ele  e  lhe 
arguoirão  mil  males,  polo  desprazer  que  niso  leuarão  e  o  ame[a]- 
saraõ  e  emjunarão  de  feas  palavras.  /  / 

Noso  Senhor  comserue  sua  real  pesoa  com  muita  vida  e 
comseruação  de  seu  real  estado  pera  seu  seruiço.  /  / 

Da  sua  Jlha  de  Samtiaguo  do  Cabo  Verde,  a  vimta  seís 
dias  de  majo  de  mil  e  quinhemtos  e  quoremta  e  seis  annos. 

[Seguem-se  as  assinaturas.  Vide  fotogravura]. 

ENDEREÇO:  Pera  d  Rey  Noso  Senhor. 

ATT  — CC,  I-78-i7. 

(2)  Desconhecemos  o  documento  referido. 
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CARTA  DE  CORREGEDOR  DE  CABO  VERDE 
AO  DOUTOR  PEDRO  MONIZ 

(20-12-1546) 

SUMÁRIO  —  El-Rei  nomeia  o  doutor  Pedro  Monis  corregedor  das 
Ilhas  de  Santiago  e  do  Fogo,  fixando-lhe  os  deveres 
e  direitos  inerentes  ao  cargo. 

Dom  Joham  etc.  faço  saber  a  vós  meu  capitão,  juizes  e  offi- 
çiaes,  fidallguos,  caualeyros,  escudeyros  e  pouo  das  minhas 
Jlhas  de  Samtyaguo  e  do  Foguo,  do  Cabo  Verde,  que  por  cofiar 
do  doutor  Pero  Munjz  que  as  cousas  da  Justiça  fará  asy  bem 
e  dereitamente  e  como  deue  e  compre  a  serujço  de  Deus  e  meu, 
e  a  bom  despacho  das  partes,  o  emvyo  a  esas  Jlhas  por  Corre- 

gedor, asy  como  o  elle  deue  ser,  e  cÕ  hos  poderes  e  allçada  que 
de  my  leva.  /  / 

Porem  vollo  notefico  asy  e  mádo  a  todos  em  gerall  e  a 
cada  huú  em  especiall,  e  asy  a  quaésquer  outros  offiçiaés  e 
pesoas  a  que  esta  minha  carta  for  mostrada  e  o  conheçimemto 
delia  pertemçer,  que  ajaes  ho  dito  doutor  por  Corregedor  das 
ditas  Jlhas  e  lhe  obedeçaés  e  em  todo  cumpraés  seus  madados, 
juizos,  sentenças,  e  seyaes  com  elle  as  [h]oras  que  vos  elle  de 
minha  parte  mãdar,  asy  de  noyte  como  de  dia,  sem  niso  poerdes 
duujda  né  outro  nenhuú  embargo,  e  sob  as  penas  que  elle  puser, 
porque  asy  o  ey  por  bem  de  Justiça  e  meu  serujço;  cÕ  o  quall 
car[r]ego  averá  o  mamtymemto  que  lhe  per  outra  minha  carta, 
que  tyrará  de  minha  fazemda,  será  decrarada.  / / 

O  quall  doutor  Pero  Monjz  jurará  na  chamçellana  aos  sam- 
tos  avangelhos,  que  bem  e  verdadeyramente  syrua  o  dito  offi- 
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çio,  guardamdo  em  todo  o  seruiço  de  Deus  e  meu  e  o  direito 
das  partes.  /  / 

Johaõ  Rojz  a  fez  em  Lixboa,  a  vymte  dias  de  dezembro 
de  j  beRbj.  Bastião  da  Costa  a  fiz  escprever. 

ATT  —  Chancelaria  de  D.  João  111,  liv.  38,  fl.  3  v. 
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CARTA  DE  DOAÇÃO  A  D.  GONÇALO  DE  SOUSA 

(13-1-1548) 

SUMÁRIO  —  El-Rei  doa  a  liba  de  Santo  Antão,  -para  sempre,  a  Gon- 
çalo de  Sousa  e  seus  descendentes,  podendo  os  donatários 

ser  senhores  dela  e  usar  o  apelido  dos  de  Sousa. 

Dom  Johám  &a.  A  quamtos  esta  minha  carta  virem,  faço 
saber  que  vemdo  eu  quão  grades  seruiços  meus  vassalos 
me  fazem  em  avemturar  suas  vidas  pelo  que  cumpre  á  honra,  se- 

gurança e  acreçentamento  de  meus  reynos  e  senhorios,  e  avem- 
do  respeito  a  como  Manuel  de  Sousa,  fidalgo  de  minha  casa,  de- 

pois de  na  guerra  da  índia  com  muito  esforço  me  ter  alguns 
annos  seruido,  sobçedendo  no  anno  de  1537  alguns  negócios 
entre  EIRei  de  Cambava  e  o  meu  Capitão  mor  das  ditas  partes, 
em  que  o  dito  Rei  tinha  ordenado  uma  grande  treiçaõ,  que  ao 
dito  Capitão  mor  foi  descoberta,  e  em  todas  aquellas  partes 
claramente  manifesta,  estando  elle  Manuel  de  Sousa  no  dito 

tempo  por  Capitão  da  fortaleza  de  Diu,  lembrando  se  da  obri- 
gação que  os  taes  vassalos  tem  a  seu  Rey  e  senhor,  naõ  somente 

aventurou  a  vida  em  caso  mui  perigoso  e  a  toda  a  índia  mui 
importante,  mas  perdeo  a  com  se  acabar  o  feito  que  elle,  por 
seruiço  de  Deus  e  meu,  e  por  lhe  ser  encomendado,  mais  que  a 
ella  estimou;  no  qual  feito  a  que  elle  deu  o  principio,  o  dito 
Rei  de  Cambaya,  quys  amtes  acabar  seus  dias  que  dar  se 
á  prisaõ,  e  o  mesmo  fizeram  muitos  dos  principaes  do  seu  reino 
que  se  com  ele  açertarã,  de  que  se  seguio  ficarem  logo  a  dita 
cidade  de  Diu  e  outros  lugares  do  dito  Reyno  á  minha  obe- 

diência e  postos  debaixo  de  meu  senhorjo;  e  querendo  eu  que 
hú  tal  seruiço  fosse  galardoado,  e  que  de  hú  tal  homem  e 
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que  assim  acabou,  ficasse  memoria,  por  elle  naõ  ter  filho  nem 
filha,  nem  jrmaãos,  nem  parente,  a  que  seus  seruiços  com  mais 
rezaõ  deuessem  de  ser  satisfeitos,  que  a  Joaõ  de  Sousa,  filho 
de  sua  irmã  Dona  Violante  de  Sousa  e  de  Pero  dAffonsequa, 
fidalgo  de  minha  casa;  e  auendo  também  respeito  aos  ser- 
uiços  que  na  guerra  dAfrica  e  em  outras  partes  me  o  dito  Pero 
dAffonsequa  seu  pay  fez,  fe  prouue  fazer  mercê  ao  dito  Joaõ 
de  Sousa,  de  juro  e  de  erdade,  para  elle  e  todos  os  que  delle  de- 
cenderem  por  linha  direita  masculina,  segundo  forma  da  lei 
mental,  da  vlha  de  Santo  Antaõ,  que  hé  no  Cabo  Verde,  com 
toda  sua  jurdiçaõ,  mero  e  misto  império,  reservando  pera 
mim  a  correição  e  alçada,  e  com  todas  as  rendas,  foros,  tributos 
e  pertenças  que  me  de  direito  pertemcem  e  pertencer  possam. 

A  qual  ilha  tinha  o  dito  Pero  dAffonsequa  seu  pay  em  sua 
vida,  como  a  já  damtes  delle  tinha  Joaõ  dAfonsequa  seu  pay 
do  dito  Pero  dAfonsequa;  o  qual  Joaõ  de  Sousa  faleceu  antes 
de  lhe  ser  feita  carta  da  doaçaõ  da  dita  ilha,  sendo  já  também 
o  dito  Pero  dAfonsequa  seu  pav  faleçido.  E  vemdo  eu  como 
a  principal  causa  que  me  moueu  a  perpetuar  esta  mercê  e  fazela 
de  juro,  foi  para  que  sempre  ficasse  lembrança  de  taõ  asynado 
seruiço  como  me  o  dito  Manuel  de  Sousa  fez;  e  auendo 
respeito  a  Gonçalo  de  Sousa,  irmaõ  do  dito  Joaõ  de  Sousa,  ser 
sobrinho  do  dito  Manuel  de  Sousa,  filho  da  dita  sua  irmã  e  do 
dito  Pero  dAfonsequa,  de  meu  próprio  moto,  certa  ciência, 
liure  vontade,  e  poder  real  e  ausuluto,  me  praz  e  ey  por  bem 
fazer  pura  e  irreuogauel  doaçaõ,  deste  dia  para  todo  o  sempre, 
ao  dito  Gonçalo  de  Sousa,  para  elle  e  todos  os  que  delle  deçen- 
derem,  por  linha  direita  masculina,  segundo  forma  da  dita  lei 
mental,  da  dita  ilha  de  Santo  Antaõ,  com  todas  as  rendas,  foros, 
direitos  e  pertenças  que  me  de  direito  pertençem  e  na  dita  ylha 
pertencer  possam,  comtanto  que  o  dito  Gonçalo  de  Sousa  e  seus 
deçendentes  a  que  a  dita  ylha,  segundo  forma  desta  doaçaõ 
vier,  me  paguem  o  quarto  e  dizimo  das  pelles  e  cebo  que  ouuer 
na  dita  ilha,  e  assim  das  carnes,  se  se  aproueitarem. 
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E  fazendo  o  dito  Gonçalo  de  Sousa  ou  seus  descendentes 
fazenda  na  dita  ilha,  ey  por  bem  que  o  rendimento  da  dita 
fazenda  que  assim  fizerem  e  do  que  delia  mandarem  para  fora, 
e  assim  do  que  a  ella  for  de  quaesquer  partes,  me  paguem  os 
direitos  que  pagam  das  semelhantes  cousas  os  moradores  da 
ylha  de  Santiago,  e  comforme  ao  que  asy  paguaõ  os  ditos  mo- 

radores da  dita  ylha  de  Santiago  mandarei  dar  foral  á  dita  ilha 
de  Santo  Antaõ,  em  que  será  declarado  que  assim  haáo  de 
pagar.  E  assim  mesmo  me  praz,  por  lhe  fazer  mercê,  que 
pouoandose  a  dita  ilha  de  gente  em  qualquer  tempo,  de  lhe 
dar  e  de  feito  por  esta  dou  e  ey  por  dada  a  jurdiçaÕ  e  senho- 

rio da  dita  ilha,  e  mero  e  misto  império,  para  elle  e  todos 
seus  descendentes  a  que  a  dita  ilha  vier,  segundo  forma  desta 
doaçaõ,  reseruando  para  mim  [a]  correição  e  alçada  somente; 
e  os  pouoadores  da  dita  ilha  que  nella  forem  moradores  gosa- 
raõ  do  foral  e  previlegios  que  tem  e  de  que  gosam  os  moradores 
da  dita  ilha  de  Santiago  do  Cabo  Verde.  E  quero  e  me 
praz  que  o  dito  Gonçalo  de  Sousa  e  seus  successores  na  dita 
ilha  de  Santo  Antaõ  se  possam  chamar  e  chame  senhores 
delia,  e  que  possam  confirmar  os  juizes  que  sayré  feitos  por 
eleição,  segundo  forma  de  minhas  ordenações;  e  daar  por  suas 
cartas  os  officios  de  tabelliaês  e  quaesquer  outros  officios  de 
justiça  que  forem  necessários  para  a  gouernança  da  dita  ilha; 
os  quaes  juizes  e  officiaes  se  chamarão  pelo  dito  Gonçalo  de 
Sousa  e  seus  descendentes  a  que  a  dita  ilha  vier. 

E  assim  ey  por  bem  que  o  ouuidor  que  elle  e  seus  descen- 
dentes pozerem  na  dita  ilha  conheça  dos  agrauos  que  saírem 

damte  os  juizes  e  officiaes  delia,  assim  e  pela  maneira  que  o 
faria  o  meu  Corregedor  que  á  dita  ilha  fosse,  e  os  despache 
como  for  justiça,  dando  apelação  e  agrauo  para  onde  pertencer; 
e  o  dito  ouuidor  conhecerá  também  das  apelações,  e  terá  niso 
a  alçada  que  tem  o  seu  ouuidor  na  dita  ilha  das  Flores. 

A  qual  doaçaõ  e  mercê  faço  ao  dito  Gonçalo  de  Sousa  da 
dita  ilha,  de  juro  e  erdade,  como  aqui  é  declarado,  com  tal 
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condição  que  elle  e  todos  os  que  delle  descenderem,  a  que  a  dita 
ilha  ouuer  de  vir,  se  chamem  de  Sousa,  por  memoria  e  lem- 

brança do  dito  Manuel  de  Sousa.  /  / 
E  por  esta  mando  ao  meu  Corregedor  da  ilha  de  Cabo 

Verde  (1),  que  meta  o  dito  Gonçalo  de  Sousa  na  posse  da 
dita  ilha  de  Santo  Antaõ,  e  o  deixe  usar  da  dita  jurdiçaõ,  na 
maneira  contheuda  nesta  carta;  e  ao  meu  contador  da  dita  ilha 
do  Cabo  Verde  que  lhe  leixe  fazer  e  aver  na  dita  jlha  de 
Samto  Antaõ  os  proueitos  que  segundo  forma  desta  carta  lhe 
comçedo.  /  / 

E  mando  ao  meu  feitor  das  jlhas  nesta  cidade  de  Lisboa 
e  ao  escrivão  do  seu  cargo,  que  tenham  cuidado  de  arrecadar  os 
direitos  que  o  dito  Gonçalo  de  Sousa  e  seus  descendentes  me 
saõ  obrigados  a  pagar,  como  acima  é  contheudo;  e  esta  carta 
será  registada  pelo  dito  escrivão  da  dita  feitoria  das  jlhas  em 
seu  liuro;  e  pera  firmeza  de  tudo  o  que  dito  é  lhe  mandei 
passar  esta  carta  de  doação,  por  mim  asynada  e  aselada  do 
meu  sello  de  chumbo,  pela  qual  rogo  e  ecommendo  muito  a 
todos  meus  descendentes  que  a  faraó  inteiramente  cumprir 
e  guardar  assim  e  da  maneira  que  se  nella  contem.  /  / 

Manuel  de  Moura  a  fez  em  Lisboa,  a  xiij  de  Janeiro  do 
anno  do  naçimento  de  Nosso  Senhor  Jhesu  Christo  de  mill 
b°Rbiij°. 

E  porquãto  eu  tinha  feito  mercê  ao  dito  Gonçalo  de  Sousa 
do  officio  de  scprivao  de  minha  chancelaria,  que  teue  o  dito  seu 
pay,  o  qual  officio  ele  me  alargou,  quamdo  lhe  fiz  mercê  da 
dita  Jlha,  e  naõ  apresetou  diso  prouisaõ  alguã,  por  dizer  que 
naõ  lhe  fora  pedida,  se  fez  aquv  esta  lenbrança  pera  se  saber 

(l)  Ilha  de  Santiago. 
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como  a  dita  prouisaõ  se  nam  rompeo,  por  o  dito  Gomçalo  de 
Sousa  dizer  que  a  naõ  tinha. 

Conçertada  Comçertada 
Luis  Carualho  Manuel  Gomez 

ATT  —  Chancelaria  de  D.  João  III,  /iv.  70,  f  1.  29  v.  —  Sena 
Barcelos,  Obr.  cit.,  I,  p  125-127,  com  muitos  e  graves  erros  de  trans- crição. 
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CARTA  DO  CONTADOR  ANDRÉ  RODRIGUES 
A  EL  REI  D.  JOÃO  III 

(27-3-1549) 

SUMÁRIO  —  Lamenta  o  desinteresse  do  Rei  for  Cabo  Verde  — Sua 
importância  no  comércio  nacional  —  Ponto  convergente 
da   navegação   da   América  —  Falta   de   edifícios  fara 
a  alfândega  e  feitoria  —  Incompetência  do  corregedor. 

t 
Senhor 

Pouco  se  alembra  V.A.  desta  Ylha  de  Samtiaguo,  mere- 
çemdolhe  lembrar  se  delia,  porque  tiramdo  a  çidade  de  Lixboa, 
nem  duas  çydades  do  Reino  remdem  tamto  como  ella,  porque 
vai  em  muito  cresimento,  por  rezaõ  que  toda  a  nauegação  de 
Brazill  e  de  Peru  e  das  Amtilhas  e  da  ilha  de  Samtomé,  pera 
todos  hé  repairo.  E  Vosa  Alteza  naõ  tem  nella  casa  dallfam- 
degua  nem  da  feitorja,  asym  nesta  çidade  da  Ribeira  Gramde 
como  na  Villa  da  Praja,  e  asym  na  ylha  do  Foguo,  porque  todas 
as  allfamdeguas  saõ  casas  daluguer  e  térreas  e  de  telha  vam, 
como  cousa  que  naõ  tyuese  remdimemto;  nem  menos  tem 
repairo  nos  portos  homde  os  framçezes  vem  tomar  os  navios  e 
naõ  há  com  que  lhe[s]  rezestir,  que  com  o  meo  ano  do  que 
rendem  estas  Ylhas  com  Guiné,  fariaõ  toda  esta  bemfeitorja 
e  os  naujos  nos  portos  estarjaÕ  seguros,  damdolhe[s]  V.A.  arte- 
lhana.  /  / 
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E  avemdo  tres  anos  que  V.A.  naõ  proueo  de  corregedor 
nestas  Ylhas,  ueyo  a  prouer  um  Pero  dAraujo  (1),  que  núca 
foy  precurador,  nem  menos  teue  algum  carreguo  de  jullgar, 
sendo  homem  muito  pobre  de  fazemda,  e  sua  mai,  que  mora 
na  ylha  da  Madeira,  muito  mais,  e  as  tais  neçecjdades  naõ  saõ 
pera  cor[r]egedores  pera  taÕ  lomge.  E  fallo  a  V.A.  verdade 
que  hos  omiziados  saõ  os  que  pnuaõ  mais  com  elle.  E  a  rezaõ 
naõ  escreueo  a  V.A.  por  naõ  ser  neçeçajro.  /  / 

E  mais  diguo  a  V.A.  que  dizem  ser  bom  muzico  de  frauta 
e  de  viola,  darquo  e  de  hua  guitarra,  e  por  aquy  pode  crer  o 
que  deue  saber.  E  naõ  fallo  em  trazer  simco  anéis  nos  dedos  e 
duas  cadeas  de  ouro  ao  pescoso,  hua  com  hua  roza  ao  cabo  e 
outra  com  hua  peça  damber.  /  / 

V.A.  tardou  é  prouer  de  corregedor  e  bem  açertar  é  prouer 
hum  corregedor  como  este.  De  todolos  ofiçios  se  examinaõ  e 
hum  corregedor  pera  taõ  lomge  se  avia  milhor  de  examinar  e 
mãdallo  fazer  a  audiemçia  hum  mes  no  Juizo  dos  corregedores 
do  çiuell  na  vosa  corte,  porque  aly  se  venaõ  suas  letras  e  a 
ordem  que  tinnha  de  ouujr  partes;  porque  se  V.A.  lhe  mam- 
dase  agora  tomar  rezidemçia,  naõ  avemdo  seis  meses  que  está 
na  terra,  lhe  achariaõ  cousas  como  que  ouuera  tres  anos  que 
nella  estiuera;  sou  obriguado  escrever  a  V.  A.  a  verdade  do 
que  pasa,  e  portamto  poderá  mamdar  o  que  lhe  pareçer  ser- 
uiço  de  Deus  e  seu,  porque  a  ter[r]a  está  sem  justiça nenhua.  /  / 

Deffemdemdolhe  V.A.  em  seu  Regimento  que  nã  em- 
temda  em  sua  fazemda,  comese  a  emtemder  nella  e  [h]á 
poucos  dias  que  premdeo  ao  allmoxarife  reçebedor,  sem  ter 
cullpas  obrigtorias  pera  ser  prezo;  ho  mais  escuzo  escreuer  a 
V.A.,  porque  os  ofiçiaes  da  Casa  da  Mina  tem  enf formação 

(J)  Cfr.  doe.  de  i  de  Outubro  de  1542  e  a  carta  régia  de  20  de 
Outubro  de  1547.  —  ATT  -  Chancelaria  de  D.  João  III,  liv.  15,  fl.  156. 
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como  corre  o  trato,  e  de  tudo  ho  que  pregumtar  ao  feitor  lhe 
dará  rezaõ,  porque  de  quá  lhe  escreuem  o  que  cumpre  a  seu 
seruiço  e  bem  do  trato.  /  / 

Desta  çidade  de  Samtiaguo  (2),  a  xxbij  dias  do  mes  de 
março  da  era  de  jb°Rbnij  anos. 

a )  Amdré  Roíz,  cõtador 

t 
ENDEREÇO:  Pera  ele  Rey  noso  senhor. 

ATT  — CC,  II-241-104. 

(2)  Referência  à  cidade  da  Ribeira  Grande,  capital  do  arquipélago. 
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121 

CARTA  DE  CRISTÓVÃO  DE  ROSALES  A  EL-REI 
(10-4- 1549) 

SUMÁRIO  —  Tráfico  dos  castelhanos  na  costa,  idos  das  Canárias  — 
Policiamento  naval  da  costa  —  Resgate  dos  castelhanos 
junto  ao  rio  Senegal  —  Boas  relações  dos  portugueses 
com  o  senhor  dos  Narzigas  —  Partida  do  vigário. 

t 

Senhor 

Aynda  que  ho  atreuymento  seya  grande,  pellos  deseyos 
e  vomtade  que  tenho  de  seruir  a  V.A.  me  pode  leuar  e  comta 
a  fazer  ysto  pera  lhe  dar  comta  do  que  quá  pasa,  e  hé  que 
achey  este  castello  tao  desbaratado  que  mays  tem  ho  nome  de 
castello  que  sello;  e  asy  os  castelhanos  das  Canaryas  ter  [em] 
destrujdo  esta  terra.  Por  que  do  tempo  de  Gyl  Sardinha,  capitão, 
até  guora  tem  leuado  mays  de  trezentas  peças  (1),  por  as  quais 
peças  elles  dão  por  cada  hua  vinte  cynquo,  trynta  dobras  em 
prata  que  trazem,  e  alcatiffas  e  outras  mercadoryas  mujto  boas; 
e  vemdo  que  nõ  ay  quem  lhes  vaa  á  mao,  fazem  ho  que  que- 

rem; pera  o  quall  espreuy  ao  conde  de  Castanheira  e  asy  a 
Ferna  dAluaréz  e  á  Casa  [da  Mina],  dandolhes  conta  do  que 
quá  pasaua,  que  me  prouesem  das  mercadoryas  neçeçaryas 
pera  poder  serujr  V.A.,  porque  nõ  me  mãdáo  senão  mercado- 

ryas mujto  rotas  e  danniffiquadas;  pela  quall  causa  nõ  acode 
ho  resguate  tamto  como  hé  rezao,  segundo  estaa  a  terra  apa- 

(*)  Escravos. 

398 



rilhado  pera  iso;  e  asy  senhor  lhes  espreuy  me  provesem  dú 
carauelom,  que  de  quá  madey,  por  que  senhor,  mádamdomo 
cõ  hú  mestre  e  quatro  marynheiros  e  hú  bõbardeiro  e  sua  arte- 
lharya,  porque  ha  mavs  gemte  eu  porei  quá,  e  os  castelhanos 
não  teraõ  tanto  atreuymento  de  fazer  ho  que  fazem,  por  que 
he  hú  áno  ou  dous  que  saibam  que  está  aquy  dous  caraueloés 
darmada  elles  não  vyraõ  aqui  a  esta  costa,  e  se  fará  mujto  ser- 
ujço  e  proueito  a  V.A.  /  / 

A  dez  dabril  senhor,  me  derão  novas  que  castelhanos  das 
Canaryas  estauão  resguatãdo  junto  do  ryo  de  Çenaguá.  E 
tamto  que  ho  soube  prouy  ho  mylhor  que  pude  é  mãdar  ho 
carauelom  que  eu  trouxe,  que  estaua  fazendo  resguate,  e  asy 
mádey  hua  barqua  e  hú  batell  gramde  cõ  a  mais  artelharya  e 
gemte  que  pude.  E  o  senhor  dos  narziguas,  alforma  deste  Cas- 

tello, leuaua  por  terra  mujtos  mouros  de  cauallo  e  de  pee,  dese- 
jando os  mujto  de  os  tomar  por  ho  dano  que  reçebem  delles, 

por  que  lhes  catiuão  molheres  e  filhos;  hú  dia  pela  menhã 
muyto  sedo  dão  sobre  dous  navios  de  castelhanos,  os  quais 
tinhão  muyta  vigya.  E  como  vyrão  ho  carauelõ  e  a  barqua 
desffenrão  as  vellas  e  cortoo  as  amarras  e  deixao  os  bates  e  dei- 
taõ  a  fugir,  em  que  andarão  trás  elles  hú  dia  e  huã  noyte  se 
lhes  poder  cheguar,  por  serem  navios  mujto  ligeiros  e  leuare 
mujtas  velas,  e  a  costa  ser  mujto  braba,  se  tornarão  a  este  Cas- 

tello; asy  que  senhor,  que  mujto  mays  resguataõ  castelhanos 
em  esta  costa  do  que  resguataõ  capitais  de  V.A.,  pera  o  quall 
peço  a  V.A.  me  máde  prouer  do  caravelõ  que  peço,  porque  se 
fará  mujto  seruiço  a  V.  A.  Por  que  o  senhor  dos  narziguas, 
alforma  deste  castello,  me  prometeo  que  se  V.A.  mãdase 
estrouar  que  nõ  viesé  a  esta  costa  castelhanos,  daryaÕ  cada  áno 
os  mouros  deste  ludea  myl  vacas  a  V.A.;  // 

lá  vay  senhor  o  vigairo  deste  castello,  mujto  antiguo  em  o 
seruiço  de  V.A.  em  estar  neste  castello,  e  home  vertuoso,  em 
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que  poderá  éformar  a  V.A.  do  que  pasa  e  dirá  a  verdade;  peço 
a  V.A.  ho  made  chamar  e  ho  ouça.  /  / 

Deste  castelo  dArg[u]y,  a  dez  dabryll  de  1549  anos. 

a )  Xpõvall  de  Rosales 
t 

ENDEREÇO:  Pera  elRey  noso  enhor. 

ATT  —  CC,  I-82-86. 
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CARTA  DE  FREI  GASPAR  DA  SILVEIRA  A  EL-REI 

(27-10-1549) 

SUMÁRIO  —  Situação  religiosa  e  civil  da  terra  —  Trato  da  Guiné  — 
Preço  dos  escravos  — Pobreza  do  hospital  —  Construção 
da  Sé  catedral  —  Má  administração  da  fábrica. 

t 
Senhor 

Posto  que  toda  a  pesoa  hé  obnguada  a  seu  Rei  e  senhor, 
aqueles  que  mais  benefícios  reçebem  são  mais  obriguados;  eu 
por  que  de  V.A.  tenho  reçebido  mercê  e  benefícios  são  obn- 
guado  a  oulhar  por  as  cousas  que  pertemçem  a  seruiço  de  V.A. 
e  asy  o  farei  em  memtes  me  noso  Senhor  nesta  ter[r]a  der 
saúde.  /  / 

Senhor  eu  vim  ter  a  esta  ter[r]a  com  boã  viajem,  e  a  jemte 
ou  muito  e  me  fez  muito  guasalhado,  e  dizem  todos  que  lhe 

fez  V '.  A.  muita  mercê,  por  lhe[s]  mãodar  quem  os  doutnnase no  espintuall,  de  que  muito  careciam.  /  / 
Senhor  a  ter[r]a  está  muito  nqua,  á  minha  cheguada  veo 

um  nauio  de  Guiné  com  negros,  vespora  de  são  Simão  e 
Judas  (1),  e  dauão  a  uimte  e  seis  [mjl  reaes]  por  escrauo  e  não 
[os]  quiserão  dar;  todos  dizem  que  amde  cheguar  a  trimta mill.  // 

Senhor  a  ter[r]a  está  sequa  dos  mãtimemtos,  por  que  não 
choueo,  estão  os  mãotimemtos  faleçidos,  dos  do  Reino  está 
muito  farta.  /  / 

(*)  Dia  27  de  Outubro. 
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Senhor  hos  velhos  desta  ter[r]a  dizem  que  muito  major 
porueito  de  V.A.  hé  amdar  esta  ter[r]a  em  armadores,  que 
estar  por  V.A.  e  a  rezão  hé  que  cõ  armadores  não  perde  V.A. 
seu  dereito,  e  estaodo  por  V.  A.  tem  as  armaçois  menos  cabo, 
por  que  todos  tirão  ou  se  emchem  com  o  de  V.A.  /  / 

Senhor  eu  como  vim  a  esta  ter[r]a  simplesmemte,  não 
tinha  notiçia  de  muitas  cousas  de  que  quá  achei  falta,  que  são 
graõde  seruiço  de  noso  Senhor  olhar  se  por  elas;  e  por  que  V.A. 
hé  tao  quatolico,  tão  bem  são  de  seu  seruiço;  como  quer  que 
[h]á  dias  que  esta  ter[r]a  está  sem  visitação  esprituall,  quada 
um  chegua  a  brasa  á  sua  sardinha.  /  / 

Senhor  aqui  está  hum  espntall  que  tem  os  que  ho  trazem 
soneguado  muito  dinheiro,  e  çerto  que  hé  cousa  pera  aver  pia- 
dade,  porque  como  hai  está  algum  proue  não  tem  pera  lhe 
darem  hum  púcaro  daguoa.  Se  V.  A.  for  seruido  de  me  mãodar 
huã  prouição  pera  lhe  tomar  comta  e  fazer  niso  o  que  V.A. mãodar.  /  / 

Senhor  a  sé  desta  çidade  hestão  os  moradores  aguora  postos 
em  detriminação  de  a  fazerem,  por  que  V.A.  lhe[s]  tem  feito 
mercê  de  lhe  fazer  a  capela  (2) ;  tem  a  fabriqua  mais  de  qui- 
nhemtos  cruzados  e  amdão  na  mão  de  dous  homées,  hos  quaés 
tratam  pera  Guiné  com  eles  e  a  sé  não  tem  hua  campainha  nem 
húa  gualheta;  emtão  tudo  hé  espreuer  a  V.A.  que  proueja. 
Sé  V.A.  mãodar  tãobem  húa  prouisão  que  lhe  tome  comta 
disto  e  que  amde  em  mão  de  hum  ofiçiall  abonado,  seram  pera 
dous  retabalos  do  cruzeiro,  que  são  muito  neçeçanos,  e  niso 
farei  o  que  V.A.  mãodar.  /  / 

(2)  Cfr.  documento  de  5  dc  Julho  de  1526. 
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Noso  Senhor  lhe  acresemte  o  reall  estado  e  uida  a  V.A. 
por  muitos  anos.  /  / 

Desta  ilha  de  Sâotiaguo,  a  vimta  sete  doutubro  de  549 

a)  O  dajã 

frej  Gaspar  Silueira 

t 
ENDEREÇO:  A  elRei  noso  senhor. 

ATT  — CC,  I-83-33. 
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123 

ALVARÁ  AOS  PROVEDORES  DOS  DEFUNTOS 

(7- 12- 1549) 

SUMÁRIO  —  Ordena  que  estejam  sempre  presentes  a  feitura  dos  inven- 
tários os  provedores  dos  defuntos,  sob  pena  da  perda 

do  oficio  de  quem  dispensar  a  sua  presença. 

Eu  EIRej  faço  saber  a  uós  capitão,  corregedores,  juizes  e 
justiças  das  Jlhas  de  Saõ  Thomé  e  do  Cabo  Verde,  que  por 
sintir  assi  ser  maes  seruiço  de  noso  Senhor  e  pera  boa  arreca- 

dação das  fazendas  dos  defunctos  que  nesas  partes  falecem,  e 
virem  a  seus  herdeiros,  ey  por  bem  que  os  prouedores  dos 
defunctos  nessas  Jlhas  seiam  sempre  presentes  ao  fazer  de  todos 
os  jnuentairos  dos  defunctos  que  nellas  fallecerem,  e  lhe[s] 
seia  loguo  dado  o  treslado  de  cada  inuentairo  que  se  fizer,  pera 
que  elles  possaõ  pôr  em  arrecadação  as  fasendas  dos  defunctos 
que  a  estes  Regnos  ouuerem  de  ser  enuiadas,  segundo  forma  de 
seus  regimentos.  E  acerca  da  arrecadação  das  ditas  fazendas,  ej 
por  bem  e  uos  mando  que  daqui  em  diante  uos  naõ  intrometaes 
per  via  de  appeiaçam  nem  agrauo,  nem  outro  algum  modo  ou 
maneira.  E  todo  deixeis  fazer  aos  ditos  prouedores  com  os  escri- 
uaês  de  seu  cargo,  como  por  seu  regimento  hé  ordenado.  E  as 
partes  que  se  sintirem  aggrauadas  poderam  appelar  ou  aggrauar 
pera  cada  huã  das  casas  da  sophcação  ou  do  ciuel,  onde  o  caso 
pertencer.  E  fazendo  uós  ou  cada  hum  de  uós  algú  jnuentano 
sem  o  prouedor  ser  presente  com  o  escriuam  de  seu  cargo, 
emcontrereis  em  pena  de  suspensaõ  de  uossos  officios,  até  minha 
mercê. 

E  por  este  mando  outrosi  a  todolos  tabeliães,  escnuaês,  sob 
as  mesmas  pennas,  que  por  mandado  dos  ditos  prouedores  dem 
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loguo  ao  seu  escriuam  os  treslados  dos  ditos  jnuentarios  ou 
testamentos,  sem  maes  outro  vosso  mandado.  E  a  todolos  alcai- 

des, meirinhos,  porteiros  e  outros  offiçiaes  de  justiça,  que  açerca 
da  arrecadação  das  ditas  fazendas  cumpram  inteiramente  seus 
mandados,  sob  as  mesmas  penas,  as  quaes  ey  por  bem  que  os 
ditos  prouedores  possaõ  dar  á  execução.  E  que  outrosi  pello 
mesmo  feito,  ou  intromettendouos  açerca  da  arrecadação  das 
ditas  fazendas,  elles  uos  possam  emprazar  pera  virdes  á  minha 
corte  pareçer  pessoalmente  em  çerto  tempo  que  pera  isso  uos 
assinarão,  perante  o  corregedor  dos  feitos  crimes  delia,  dar  a 
razaõ  de  como  assi  o  naõ  compnstes.  E  do  dito  emprazamento 
fará  autos  que  enuiará  ao  dito  corregedor.  /  / 

E  mando  a  Diogo  Soares,  tesoureiro  mor  das  fazendas  dos 
defunctos  de  Guiné,  que  faça  aiuntar  esta  minha  prouisaõ  ao 
regimento  de  seu  officio,  e  uola  faça  assi  noteficar  per  suas 
cartas,  em  que  irá  tresladada,  ao  qual  treslado  ej  por  bem  que 
se  dee  inteira  fee  e  credito.  E  por  ella  se  faça  execução  como 
por  este,  se  apresentado  fora.  E  aos  ditos  prouedores  mando 
que  assi  volo  notefiquem,  e  façam  assento  da  dita  noteficaçaõ 
nos  liuros  das  camarás  dessas  Jlhas,  e  nas  costas  das  ditas  cartas, 
pera  a  todo  o  tempo  se  saber  como  assi  o  ouue  por  bem  e  uos 
foi  noteficado.  /  / 

E  este  aiuará  quero  que  valha  como  carta  feita  em  meu 
nome  e  passada  per  minha  chancellana,  sem  embargo  da  orde- 

nação que  diz  que  as  cousas  cuio  effecto  ouuer  de  durar  maes 
de  hú  ano  passem  per  cartas  e  naõ  per  aluarás.  /  / 

Gaspar  Garro  o  fez  em  Lisboa,  a  sete  dias  de  Dezembro, 
de  mil  &  quinhentos  e  quarenta  e  noue  annos.  O  Licenciado 
Jorge  Seco  o  fez  escrever.  /  / Rej. 

E  assi  ey  por  bem  que  o  thesoureiro  mor  das  fazendas  dos 
defunctos  de  Guiné,  que  reside  nesta  çidade  de  Lixboa,  cum- 

pra esta  prouisam  e  vse  delia  açerca  da  arrecadação  das  fazendas 
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dos  defunctos  que  lhe  pertencerem,  assi  e  da  maneira  que  delia 
vsam  e  podem  vsar  os  prouedores  dos  defunctos  das  ditas  Jlhas 
do  Cabo  Verde  e  Saõ  Thomé,  sem  duuida  nem  embargo  algum 
que  a  isso  lhe[s]  seia  posto.  E  esta  postilla  ej  por  bem  que 
valha  e  tenha  força  e  vigor  como  se  fosse  carta  feita  em  meu 
nome,  per  mim  assinada  e  asellada  com  o  meu  sello  pendente, 
sem  embargo  da  ordenação  do  segundo  liuro,  titulo  vinte,  que 
o  contrario  dispõem.  /  / 

O  Licenciado  Jorge  Seco  a  fez  em  Lixboa,  a  des  de 
Dezembro  de  mil  e  quinhentos  cincoenta  e  dous.  /  / 

Rej. 

Eu  Pero  Leitam  Tinoco,  notário  apostólico  das  ordens 
Militares  nesta  corte,  tresladej  o  Aluará  atrás  do  próprio  ori- 

ginal, a  quem  me  reporto,  consertado  per  mim  com  o  notário abaixo.  /  / 
Em  Lixboa,  noue  de  Septembro  de  seis  centos  e  tres  annos. 

Concertado  comigo  notário 

t 
Duarte  da  Silua. 

ATT  — Ms.  871,  fls.  153V-154V. 
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CARTA  DO  DEÃO  DE  CABO  VERDE  A  EL-REI 

(9-!  2- 1549) 

SUMÁRIO  —  Notícias  particulares  do  estado  da  ilha  de  Santiago  —  Sé 
catedral,  Casa  da  Misericórdia,  trato  da  Guiné  e  exer- 

cício da  justiça  —  Recebedor  do  dinheiro  dos  defuntos. 

Pois  v.a.  me  pôs  nesta  jlha  pera  descarguo  de  cõsiencia  sua 
no  espiritual  e  també  no  temporal,  me  parece  muito  deserviço 
de  v.a.  ser  tam  católico  Rej  e  senhor,  fazer  se  nesta  ter[r]a  tam 
pouquo  seu  serviço.  /  / 

Senhor,  eu  como  aqui  cheg[u]ey  espreuj  húa  carta  a  v.  a. 
por  via  de  húa  nao  que  aquj  veo  ter  de  Santome;  aguora  veo  aquj 
ter  hú  Pas[s]anha  que  anda  em  hú  navio  darmada  de  v.a.,  cõ  hú 
navio  de  castilhanos  que  andava  na  costa  de  Gujné:  lá  vaj  ho 
capitão  e  piloto;  fiquao  quá  sete  ou  oyto  prezos.  /  / 

Senhor,  outra  carta  que  esprevi  a  v.a.  era  darlhe  conta  como 
os  moradores  desta  cidade  tem  húu  aluará  em  que  v.a.  lhe[s] 
faz  mercê  de  lhe[s]  fazer  a  capela,  que  tem  ordenado  (*)  de 
fazer  ha  jgreja;  [h]á  nesta  sé  maes  de  duzentos  cruzados  de 
fabrica  e  anda  ao  ganho  em  G[u]iné  pera  quê  nos  traz  (2)  e 
na  sé  em  verdade  que  na  há  huas  galhetas;  mãdaua  pedir,  se 
fose  seruiço  de  v.a.,  húa  proviçã  pera  lhe  tomar  conta;  ao 
menos  será  pera  hús  retavolos  pera  o  cruzejro,  que  ná  nos  tem 
e  nao  será  tudo  tirar  por  v.a.,  pois  hos  [h]á  hi;  asi  húa  casa  do 
esprital  també  tem  hús  quíze  ou  vinte  mil  reaes  de  renda;  hé 

(x)  No  original:  ordenar. 
(2)  No  original:  tras. 
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húa  piadade  ver  a  casa  e  a  renda  tratã  cõ  ela;  tãbé  [para]  jsto 
pedia  húa  proviça  a  v.a..  /  / 

Senhor,  nesta  por  que  me  parece  grade  serviço  seu,  lhe 
quero  espreuer  também,  ho  estado  desta  ter[r]a  hé  estar  muito 
riqua  em  grade  maneira,  por  que  nã  vem  navio  de  Gujné  que 
velho  e  mjnino  antes  que  sajã  já  ve  cõ  preço  feito;  de  vinte  e 
oyto  mjl  fica  á  feituna  desta;  está  aquj  duas  naos  (:!)  antilha- 
nas  e  hos  navios  que  espera  já  lhe  tem  feyto  preço  a  tryta  mjl 
reaes  todo  o  esprauo;  quáto  hé  acerca  da  feituria  de  v.a.,  sej 
lhe  dizer  que  parte  destas  jlhas  navio  car[r]egado  por  de  v.a., 
e  quando  vem  as  menos  peças  (4)  sã  de  v.a.;  ho  feytor  que 
aquj  tem  se  chama  Valety  Pereira  (5);  [h]á  do[u]s  anos  que 
está  nesta  jlha;  hé  home  de  dez  mil  cruzados.  /  / 

Senhor,  hú  hofficio  [h]á  nesta  jlha  que  me  parece  que  v.a. 
na  hé  bê  emformado,  por  andar  em  homes  em  que  ãda,  ho  qual 
hoficio  hé  recebedor  dos  dynheyros  dos  deffútos,  ho  qual 
hofficio  tem  aquj  hú  home  que  ho  Iffãte  pedio  éprestado;  hé 
home  agora  que  dá  ha  hú  filho  que  tem  sinco  mil  cruzados  cõ 
húa  filha  da  capitoa  da  ter[r]a,  vemde  o  aguora  a  outro  por  que 
diz  que  já  nã  tynha  em  que  ter  dinheyro;  outro  Senhor  que  hofi- 
cio  dito  hé  pera  v.a.  fazer  mercê  dele  a  criado  seu,  e  home  temen- 

te a  Deus;  quãto  á  justiça  desta  ter[r]a,  quá  louvores  a  noso 
Senhor  nã  há  eses  casos,  que  pasa  de  hú  ano  que  ho  corre- 

gedor quá  está  e  núca  nesta  jlha  fez  audiência,  por  que  loguo 
adoeceo  e  foyse  pera  a  jlha  do  Foguo,  núca  maes  veo;  ho  con- 

tador desta  jlha  hé  morto  lá  no  Reino;  vosa  alteza  lhe  tynha 
feito  mercê  do  hoficio  pera  hú  filho;  ná  tem  filho  pera  jso;  dê  o 
vosa  alteza  ha  hú  home  de  bê,  por  que  hé  muito  grãde  serviço 

No  original:  nãos. 
(4)  No  original:  pesas. 
(5)  Era  criado  do  Conde  da  Castanheira  e  foi  nomeado  feitor  da 

Ilha  de  Santiago  por  carta  régia  de  20-12-1547.  —  ATT  -  Chancelaria 
de  D.  João  III  (Ofícios),  liv.  55,  fl.  35  v. 
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de  v.a.  aver  hú  contador  nesta  alfandegua,  hú  home  que  oulhe 
por  ho  de  vosa  alteza;  em  muitos  [anos]  nesta  ter[r]a  me 
Deus  der  saúde  espreuerey  a  vosa  alteza  ho  que  quá  pasar,  por 
que  ho  devo  como  a  meu  Rej  e  Senhor  noso,  e  ho  abito  e 
mercê  que  v.a.  me  fez  me  faz  falar  verdade;  noso  Senhor  acre- 
cente  hos  dias  da  vida  a  v.a.  e  seu  real  estado  muitos  dias  a 
seu  sãto  seruiço.  /  / 

Desta  jlha  de  Satiaguo,  oje  nove  dias  de  Dezembro  de  i  549 
anos. 

O  dayã 

Gaspar  Silueira 

ENDEREÇO:  A  elRey  nosso  Senhor. 

ATT  —  CC,  I-83-49. 
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BREVE  «NON  DUBITAMUS»  DO  PAPA  JÚLIO  III 
A  EL-REI  DE  PORTUGAL 

(13-2- 1550) 

SUMÁRIO — O  papa  Júlio  III  proclama  os  Reis  de  Portugal  benemé- 
ritos da  Sé  Apostólica  e  da  República  Cristã,  quer  pela 

revelação  de  novas  terras  à  Cristandade,  quer  pela  pro- 
pagação da  Fé  nelas  efectuada  por  sua  indústria 

JULIUS  PAPA  III. 

Ad  perpetuam  vei  memoriam. 

Non  dubitamus  jam  innotuisse  Serenitati  tua;  de  obitu 
felicis  recordationis  Pauli  III,  prxdecessoris  nostri,  qui  cum 
juxta  supenons  mensis  Novembns,  vocante  Domino,  ab  huma- 
nis  excessisset.  // 

Nos,  post  pium  exequiarum  et  sepultura:  illi  exhibitum 
officium,  una  cum  cztens  Sancta;  Romana;  Ecclesia;  cardina- 
Iibus,  ad  eligendum  successorem  ín  conclave  convenientes,  gra- 
tiaque  Sancti  Spintus  quotidianis  missarum  sacnhcus  invocata, 
cum  super  ípsa  electione  diligentius  ac  per  hoc  diutius  tracta- 
tum  et  discussum  fuisset,  placuit  tandem  Deo  Omnipotenti 
octava  hujus  mensis,  per  ministenum  omnium  venerabilium 
fratrum  nostrorum,  Sancta;  Romana;  Ecclesia;  cardinalium,  in 
electionem  personae  nostra;  unanimiter  consentientium,  nobis 
íd  ónus  Summi  Pontificatus  imponere,  cui  utinam  divina  grana 
nos  sufficere  posse  concedat,  sicut  nos  tanto  onen  ímpares  esse 
cognoscimus.  /  / 

Qua;  etsi  credimus  a  tuo  apud  nos  agente  tua;  Serenitate 
perscripta,  nos  tamen  nostri  etiam  litteris  tibi  pra;stantissimo 
ac  pientissimo  Regi,  deque  fide  et  nomine  Christiano  optime 
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mento  Principi  nota  esse  voluimus.  Te  enim,  fili  in  Christo 
chanssime,  inter  catteros  Christianos  Reges  impense  diligimus, 
et  maximi  facimus,  non  solum  ob  inclytam  erga  Deum  pieta- 
tem  atque  erga  hanc  Sanctam  Sedem  observantiam,  cseterasque 
virtutes  tuas,  quibus  splendorem  regii  culminis  exornas,  sed 
etiam  quod  tuo,  tuorumque  progenitorum  beneficio  et  navi- 
gationibus,  orbis  terrarum  antea  ignotus,  magna  ex  parte  nunc 
cognitus,  et  quod  plus  est,  Deo  ac  vobis,  per  agnitionem 
Christiana;  ventatis,  acquisitus  est,  ut  illud  tamdiu  expectatum 
videre  nostns  temponbus  casperimus:  In  omnem  terram  exivit 
sonus  eorum  et  in  fines  orbis  terras  verba  eorum.  Quod  quo- 
niam  vestro  ministério  Deus  Omnipotens  fieri  voluit,  vos  pro- 
pterea  in  conspectu  divina:  Majestatis  gratos  et  acceptos  filios 
fuisse  agnoscimus,  vobisque  ac  csteris,  qui  eidem  Deo  tale 
obsequium  et  illis  populis  in  tenebris  jacentibus  tantum  bene- 
ficium,  nempe  salutis  alterna:  prastiterunt,  una  cum  universa 
Christiana  republica  vaíde  debemus.  /  / 

Hortamur  proinde  Serenitatem  tuam  in  Domino,  sicut  et 
futurum  certo  confidimus,  ut  in  Christiana  religione  ac  ditione 
propaganda,  devotioneque  huic  Sancta:  Sedi  continuanda, 
eodem  animo  ac  pietate,  nostns  temponbus  sis  qui  semper 
fuisti  et  tui  majores  fuerunt,  ut  talem  te  gerenti,  tibi  a  tuis 
Deus  Optimus  Maximus,  per  quem  Reges  regnant,  ad  terre- 
num  hoc  vestrum  tot  ac  tantis  terrarum  et  marium  spatiis  dif- 
fusum,  tandem  coeleste  etiam  regnum  adjiciat,  sicut  suis  fide- 
libus  repromisit.  Nos  quidem  Serenitati  tux,  quantum  cum 
Deo  facere  poterimus,  semper  paternum  amorem  et  charitatem, 
semper  eximiam  benevolentiam  prarstare  curabimus.  Sed  cum 
super  his,  cum  tuo  apud  nos  agente,  locuti  sumus,  ut  ad  Sere- 

nitatem tuam  scriberet,  et  ad  venerabilem  fratrem  Joannem, 
Archiepiscopum  Sypontinum,  nuntium  apud  te  nostrum 

(')  Giovanni  Ricci  de  Montepulciano,  bispo  de  Siponto,  foi  nún- 
cio em  Portugal  de  27-6-1544  até  4-3-1550. 



virum  quidem  nobis  sua  fide,  virtute  et  veteri  nobiscum  fami- 
liaritate  admodum  charum  et  probatum,  diffusius  scripserimus, 
ut  tecum  loqueretur,  ad  tui  agentis  litteras  et  dicti  Joannis, 
nuntn  nostn,  sermonem  nos  referentes  tux  Serenitatis,  ac  tuis 
omnibus  omnem  felicitatem  a  Deo  Omnipotente  optamus.  /  / 

Datum  Roma?  apud  Sanctum  Petrum,  sub  annulo  Pisca- 
tons,  die  XIII  Februani  MDL,  Pontificatus  nostn  anno  primo. 

BULLARIUM  PATRONATUS,  Lisboa,  MDCCCLXVIII,  i  p,  176 
—  O.  Raynaldus,  Annales  Ecclesiastici  ad  annum  1550,  n.°  43. 
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CARTA  DE  CAPITANIA  A  JORGE  PIMENTEL 

(20-3-1550) 

SUMÁRIO  —  EIRei  passa  carta  de  Capitania  da  Ribeira  Grande  e  de 
Corregedor  da  capitania  da  Praia  e  de  todas  as  povoa- 

ções e  ilhas  de  Cabo  Verde,  ao  fidalgo  Jorge  Pimentel. 

Eu  EIRei  faço  saber  a  quantos  este  meu  aluará  virem  que, 
confiando  eu  de  Jorge  Pimentel,  fidalgo  de  minha  casa,  que 
ora  enuio  ás  Jlhas  do  Cabo  Verde,  pera  na  capitania  da  Ribeira 
Grande  me  seruir  de  capitão,  que  nos  cargos  das  cousas  da  jus- 

tiça, de  que  o  encarregar,  me  seruirá  bem  e  fielmente,  como 
se  delle  espera,  ey  por  bem  que  elle  sirua  de  Corregidor  da 
capitania  da  Praia  da  dita  Jlha,  e  assim  da  Jlha  do  Fogo  e  de 
todas  as  outras  Jlhas  e  pouoaçoês  das  Jlhas  do  Cabo  Verde,  saluo 
da  capitania  da  Ribeira  Grande,  de  que  vay  por  capitão;  o  qual 
officio  seruirá  segundo  forma  do  regimento,  poder  e  alçada 
que  leua,  e  como  no  dito  regimento  e  minhas  ordenações  é 
decrarado.  /  / 

Notifico  o  asy  aos  juizes,  vereadores  e  a  quaesquer  outros 
officiaes,  fidalgos,  caualleiros,  escudeiros  e  homens  bons  das 
ditas  capitanias  e  pouoaçoês  do  Cabo  Verde  e  Jlha  do  Fogo, 
de  que  o  asy  emuio  por  Corregidor;  e  mando  a  todos  em  geral 
e  a  cada  huú  em  especial,  que  ajaes  por  corregedor  ao  dito 
Jorge  Pimentel,  e  lhe  obedeçais  e  cumprais  suas  sentenças  e 
mandados  e  tudo  o  que  elle  por  meu  seruiço  e  bem  de  justiça 
vos  mandar,  saindo  com  elle  e  sem  elle  de  dia  e  de  noite,  a 
cauallo  ou  a  pé,  a  quaesquer  horas  e  da  maneira  que  elle  vos 
mandar,  sob  as  penas  que  vos  poser,  que  dará  á  execução 
naquelles  que  nellas  encorrerem,  segundo  forma  do  regimento  de 
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sua  alçada,  cõ  o  qual  officio  o  dito  Jorge  Pimentel  naÕ  hauerá 
ordenado  algum,  porquanto  ey  por  bem  que  o  sirua  com  o 
ordenado  que  hade  aver  com  a  dita  capitania  da  Ribeira 
Grande;  e  jurará  na  Chancellaria  aos  Santos  Evamgelhos,  que 
bem  e  verdadeiramente  sirua  o  dito  officio,  guardando  intei- 

ramente a  mim  meu  seruiço,  e  ás  partes  seu  direito.  /  / 
E  por  firmeza  dello  lhe  mandei  dar  este  meu  aluará,  o  qual 

quero  que  valha  e  tenha  força  e  vigor,  como  se  fosse  carta  feita 
em  meu  nome  e  assellada  do  meu  sello  pendente,  sem  embargo 
da  ordenação  do  liuro  segundo,  titulo  xx,  que  diz  que  as 
cousas  cujo  effeito  ouuer  de  durar  mais  de  huú  anno  pasé 
por  cartas,  e  passando  por  aluaraas  não  valha./ / 

Bartholomeu  Froes  o  fez  em  Lisboa,  a  xx  de  Março  de  mil b°lt\ 

Comçertado  Conçertado 

JoaÕ  da  Costa  Antonio  Vieira 

ATT  —  Chancelaria  de  D.  João  III,  liv.  69,  fls.  45-45  v. 
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CARTA  DE  FREI  JOÃO  MONSERATE  A  EL-REI 

(12-11-1551) 

SUMÁRIO  —  Pregação  do  Jubileu  —  Apreciação  dos  actos  do  Deão 
e  Vigário-Geral,  bem  como  do  Governador  —  Bons sentimentos  dos  moradores  da  Vila  da  Praia  de  Santa 
Maria  —  Providências  urgentes  reclamadas. 

Muy  alto  e  poderoso  Senhor 

Saberá  vosa  alteza  em  como  cheg[u]ey  a  esta  Jlha  de  San- 
tyago  do  Cabo  Verde  na  fim  do  mes  doutubro  e  per  meus 
pecados  vindo  no  mar  nos  roubarão  os  franceses,  de  que  fyquev 
sométe  com  hús  pobres  abitos  e  naõ  nos  fizeraõ  pouqua  onrra 
em  nos  deyxarem  com  as  vidas.  Logo  como  fuy  chegado  orde- 
ney  como  se  pobrjquase  o  Jubileu  dos  quynze  djas,  o  quall 
logo  se  poz  per  obra  em  toda  a  Jlha  a  meu  requerimento,  come- 

çando na  çidade  da  Rybeyra  Grande,  e  dahy  na  vila  da  Praja 
de  Santa  Maria,  que  hé  jurdição  sobresy,  e  depois  pelas  outras 
freg[u]esvas,  com  o  que  todo  o  pouo  foy  muy  consolado,  ro- 

gando a  Deus  per  ujda  de  V.A.  que  o  quá  enviou,  dando  gra- 
ças a  Deus  pela  mercê,  porque  não  se  acordáo  vir  aquy  outro 

tall;  cu  preg[u]ey  o  Jubyleu  primeiramente  na  çidade,  e  ao 
domyngo  seg[u]ynte  me  pasey  á  vila  da  Praja  pera  o  pregar, 
como  preg[u]ey,  pera  o  que  era  chamada  muyta  gente  da  terra 
ao  reedor  até  seis  legoas,  que  era  da  freg[u]esia  de  Santvago 
e  são  Domygos  e  Santa  Mana  das  Ncues  e  da  dita  vila  da 
Praja;  e  junta  asym  muyta  gente  ao  domyngo  na  djta  vila, 
que  era  dja  de  todos  os  santos,  pelo  adajão,  que  hé  prouysor 
e  vigairo  gerall  deste  bispado  desta  Jlha,  que  foy  frade  de 

4*5 



São  Francisco,  per  elle  foy  enviada  húa  escomunhão  com  exe- 
cução de  pena  pecunyall  de  copia  de  dinheiro,  aos  oficiaes  da 

camará  da  djta  vila,  a  quall  escomunhão  mandou  pubryquar 
na  estação  da  mysa  do  dja  (1),  em  que  eu  avia  de  pregar  o 
Jubileu,  e  que  logo  se  executase  a  djta  pena  de  dinheiro,  de 
que  eu  não  sabya  cousa  algúa.  /  / 

A  quall  escomunhão,  segundo  voz  e  fama  de  todo  o  pouo, 
e  eu  depois  soube  em  verdade,  era  muy  jnjusta.  Por  que  era 
per  causa  de  fazer  acaso  de  hú  negoçio  de  Joam  Correa,  capytão 
da  outra  banda,  sobre  deferença  que  tynha  com  a  gente  desta 
djta  vila,  como  V.A.  creo  verá  lá  per  papeis  que  sobre  o  caso 
lá  ande  jr,  per  razão  da  quall  escomunhão  ouve  grande  escân- 

dalo e  aluoroço  no  pouo,  per  asym  ser  injusta  e  ê  tall  tenpo, 
per  onde  muytos  delles  se  foraõ  fora  da  dyta  vila,  e  eu  não 
pude  pregar  senão  á  tarde,  por  que  espreuy  ao  dyto  adajão  e 
capitão  que  per  amor  do  Senhor  Deus  que  se  deixase  de  sua 
escomunhão,  pelo  jnpedymêto  que  fazya  ao  serujço  de  Deus, 
e  que  oulhase  que  sobre  as  letras  do  santo  padre,  com  man- 

dado de  V.A.,  não  era  rezão  enviar  escomunhoês  e  mays  em 
tall  dya,  como  era  o  de  todos  os  santos,  ao  que  me  não  qujserão 
responder  hú  né  outro,  pelo  que  fuy  tão  desconsolado  e  tryste, 
e  pelo  que  uya  no  dyto  pouo,  que  cahy  em  cama  com  febres, 
de  que  jaço  [h]á  dez  dyas  sangrado  e  tão  fraquo  como  Deus melhore;  / / 

e  todavia  no  cabo  da  pregação  se  pubryquou  sua  vontade 
e  escomunhão,  e  se  fez  execução  de  çynquo  marquos  de  prata 
a  cada  hú  porque  eles,  justo  vell  jnjusto,  qujserão  obedeçer  por 
ganhar  o  Jubyleu,  porque  quá  correm  as  leis  per  onde  eles 
queré;  e  njsto  não  deixarey  de  dyzer  meu  pareçer,  por  ser  cousa 

(!)  A  «estação»  da  missa  é  o  momento,  depois  da  leitura  do 
Evangelho  ou  antes  do  Lavabo,  em  que  o  celebrante  suspende  o  acto 
litúrgico  para  falar  à  assistência.  A  missa  «do  dia»  é  a  missa  mais 
tardia. 

4/6 



toquantc  á  fé  e  ao  seruyço  de  V.A.,  pelo  que  lhe  deuo,  e  dygo 
que  V.A.  cm  conciençia  deve  de  prouer  nas  cousas  da  Igreja 
nesta  J  lha,  per  que  anda  tão  fora  de  camynho  que  se  não  pode 
espreuer,  por  que  todo  o  estudo  do  Pastor  da  Jgreja  que  V.A. 
quá  tem,  he  dos  companheyros,  hé  em  segylaçoés  e  ajuntar 
dinheiro,  pera  se  acolher  cada  hú  pera  onde  lhe  bem  vier.  /  / 

E  crea  V.A.  que  per  cousa  nenhua  lhe  não  espreuera  ysto, 
se  não  por  ver  a  grande  disolução  que  vay  nesta  terra,  açerqua 
do  seruyço  de  Deus  e  da  Jgreja;  porque  o  vigairo  por  dar  dou- 
tryna  aos  outros,  com  ser  adajao  e  prouysor  e  pregador,  a  olho 
e  face  tem  húa  manceba  é  casa,  molher  branqua  viuua,  a  quall 
tyrou  de  casa  do  capytão  João  Correa,  estando  ela  ahy  pera 
a  casaré,  e  por  rezão  de  asym  tyrar  esta  molher  de  sua  casa,  faz 
a  torto  e  a  direito  o  que  lhe  o  dyto  capitão  manda,  pelo  não  re- 
prender  por  jso,  donde  naçeo  a  escomunhao  açyma  dyta;  a  quall 
molher  que  asym  digo  tem  vestida  de  toda  seda  e  muj  serujda, 
asentandose  com  ela  mujtas  vezes  a  huã  janela  e  dizendolhe 
que  por  ela  se  [h]á  de  perdei  ou  ganhar,  sem  nunqua  per 
coresma  né  Jubileu  se  querer  delia  apartar;  asy  tanbem  dyzem 
e  hé  asym,  que  tyrou  da  dyta  casa  húa  freyra  doente  do  mall 
dc  saõ  Lazaro,  que  a  Raynha  nosa  senhora  quá  enviou  a  curar, 
e  a  teue  até  que  morreo,  per  mançeba;  e  asym  se  fez  quá  Jnquj- 
sydor,  fazendo  ofycyaés  de  sua  mão  e  leuou  penas  de  dinheiro, 
as  quaés  nuca  mays  pareçeraõ,  e  dyzem  que  peytas  des- crauos.  /  / 

E  alem  diso  per  todas  as  vias  que  pode  vende  tão  bem 
lote  descrauos  pera  as  Antylhas,  como  o  mylhor  armador  que 
aquy  há,  sem  lhe  vere  armar  navios,  e  outras  cousas  tão  desaso- 
lutas  que  ey  vergonha  de  as  dyzer  a  V.A.  E  já  fov  recusado 
de  alguãs  e  com  peytas  e  aderêeya,  vejo  de  lá  remediado,  per 
quê  Deus  perdoe;  eu  naõ  espreuo  jsto  a  V.A.  por  que  me  dê 
os  seus  benefyçios,  mas  pelo  que  deuo  a  Deus  e  a  V.A.,  pera 
que  ele  olhe  no  caso,  pois  tanto  toqua  a  sua  conçyençya;  de 
my  não  falo,  porque  se  me  não  pagar?  o  ordenado  de  V.A., 
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como  me  já  não  queré  meter  nos  beneses,  conforme  a  carta  que 
me  V.A.  deu,  pedyrey  pelo  amor  do  Senhor  Deus  húa  esmola 
com  que  coma;  o  com  que  me  consolo  hé  estar  em  húa  vila 
muj  cantatiua,  e  a  gente  dela  muj  obedyente  e  temerosa  de 
Deus  e  de  vosa  alteza,  que  hé  esta  da  Praja;  e  se  se  achar  que 
em  algíia  cousa  destas  falo  menos  da  verdade,  a  fora  o  que 
fyqua  por  dizer,  eu  estou  prestes  pera  morrer  por  jso;  pois  se 
V.A.  quer  que  lhe  dyga  do  secular  seria  nunqua  acabar,  por 
que  o  capitão  Joam  Correa,  que  diz  ser  gouernador  de  sua 
justyça  e  gouerna  de  maneira  que  destruje  o  pouo  e  faz  seu 
proueyto,  de  que  todos  cramão  e  não  lhe  aproueyta  por  estar? 
quá  tão  longe;  e  não  queyra  V.  A.  mais  saber,  somente  que 
hé  tão  amygo  do  dinheiro  que  toma  os  ofiçios  a  seus  donos 
por  lhe  fyquar  tudo  é  seu  poder,  como  tomou  a  André  Calvo 
da  Costa  os  ofícios  de  prouedor  dos  defuntos  e  jujz  dos  órfaõs 
que  per  V.A.  trazya  (2),  por  que  avya  no  dyto  cargo  copia 
de  dinheiro,  e  lhe  tem  feytas  mujtas  avexaçoés;  e  asym  tomou 
o  ofiçio  de  tysoureyro  dos  defuntos,  os  quaés  cargos  deu  a 
pesoas  de  sua  mão,  não  querêdo  goardar  nem  goarda  prouysaõ 
de  V.A.,  nem  alvará,  onde  redonda  em  seu  proueyto;  muytos 
merquadores  se  aqueyxão  dele  por  lhe[s]  tomar  suas  merca- 
dorjas  e  não  lhas  pagar,  e  sobre  tudo  por  vir  agora  prouydo 
da  Casa  da  Jndia  de  prouedor  de  vosa  fazenda;  dyzem  a  mor 
parte  do  pouo  que  não  quer  armar  por  lhe  ele  não  jr  á  mão 
com  seu  zelo  mao,  em  que  V.A.  perderá  muj  to,  em  o  que  deve 
proueer  como  seja  seu  seruyço;  e  olhe  V.A.  que  per  Martym 
Lutcr[o],  que  era  hu  home  só,  vejo  tanto  mall  a  tantos  por 
não  prouere  em  principio  e  suplico  a  V.A.  com  breuydade 
proueja  neste  caso,  por  que  será  seruyço  de  Deus,  e  não  pro- 
uendo  V.A.  eu  me  jrey  ao  padre  sãto  ou  me  jrey  tornar  Lutero 

(-)  Fora  provido  por  alvará  de  i  de  Março  de  1548  —  ATT - 
Chancelaria  de  D.  foâo  III  (Ofícios),  liv.  67,  fl.  51  v. 
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jn  Genoua.  Por  jso  lhe  peço  pelo  amor  de  Deus  proueja  V.A. 
cõ  breujdade,  por  que  será  muj  grande  serujço  de  Deus  e  des- 

cargo de  V.A.  Fiquo  rogando  ao  Senhor  Deus  acrecete  seu  real 
estado  e  longa  vida,  e  da  reyna  nosa  senhora  e  pnnçype.  / / 

Feita  aos  doze  de  nouembro  de  i  5  5 1 . 

criado  e  capelão  de  V.A. 

a )  Fr.  Joam  Mõserate,  francisco 

t 
ENDEREÇO:  Pera  elRey  noso  senhor. 

ATT  — CC,  I-87- 15. 
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CARTA  DE  JOÃO  AFONSO  CEDOFEITA  A  EL-RE1 
(20-11-1551) 

SUMÁRIO  —  Dá  larga  conta  a  El-Rei  do  estado  administrativo  e  eco- 
nómico da  ilha  de  Santiago  de  Cabo  Verde 

Senhor 

Ê  xxij  doutubro  me  deráo  huã  carta  do  Feitor  e  officiaes  da 
Casa  da  Mina,  c  o  trellado  de  outra  carta  que  Vosa  Alteza 
sepreveu  aos  ditos  officiaes,  é  que  havia  por  bem  que  étemdesc 
nas  cousas  do  trato  e  na  arrecadação  de  sua  fazenda;  e  tamto 
que  me  deráo  a  prouisam  de  Vosa  Alteza  e  carta  dos  ditos  offi- 
ciaes,  tenho  prouido  o  seguinte: 

Reçenceey  a  cõta  a  Fernaõ  Fiell,  allmoxanfe,  e  ordene) 
por  comtador  dela,  cÕ  juramento  que  recebeo,  a  Fernão  de 
Pellamao,  peramte  o  feitor  e  offiçiaes  que  pera  jso  fora  ordena- 

dos, e  achey  pelos  liuros  de  sua  reçeita  de  emtradas  e  sajdas 
e  allgíís  dizimos  da  terra,  remder  de  Sam  Joam  de  b°  Rbnj,  que 
se  negoçea  por  Vosa  Allteza,  até  xxx  dias  do  mez  doutubro 
deste  anno  de  b°  lj,  xiiij0  comtos  e  biij0  lxbij  e  iijc  Rbj  reaes, 
de  que  dou  ê  despeza  de  dinheiro  éviado  á  Casa  da  Mina  e 

ordenarias,  xij  quomtos  e  cento  xxiij  e  iiij0  lRb  reaes;  ficou 
deuemdo  i)  comtos  e  bij°  Rnj  buj0  bj  reaes,  e  com  mais  cinquoéta 
e  tatos  mill  reaes  fiz  cõpra  de  bij  cruzados,  que  mádo  por  letra 
de  caimbo  á  dita  Casaa,  cõ  a  folha  da  dita  comta.  /  / 

Achey  pelo  liuro  das  avêças,  seré  deujdos  a  V.  A.,  de  biij" 
até  íx  reaes,  os  quaes  mádey  tyrar  do  roll  pera  se  fazer  execução, 
e  tãto  que  fore  arrecadados  serem  eviados  á  dita  Casa  cõ  todo 
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o  mis  remdimento  que  daquy  é  diãte  remder,  etc,  e  o  dinheiro 
naõ  ser  reteudo  e  esta  Jlha.  E  esperamos  cada  dia  por  naos  pera 
tomar  scpravos  pera  as  Amtilyas.  Praza  a  noso  Senhor  que  as 
traja  çedo.  /  / 

Acabado  asv  o  dito  reçéçeamento  do  dito  allmoxarife,  cõ 
o  dito  comtador  e  offiçiaes  me  pus  a  reçéçear  a  comta  do  rece- 

bedor dos  quartos  e  quintuos;  e  estamdo  no  dito  reçéçeamento 
veio  aquj  ter  hú  navio  de  Samtomé;  detnminej  de  mádar  ê  ele 
o  dinheiro  que  pudesse  ajuntar.  /  / 

E  prouêdo  logo  na  feitoria,  mamdey  ao  reçebedor  que 
mamdase  ajuntar  todas  as  peças  Q)  de  Vosa  Alteza,  e  forão 
juntas  cinquoéta  e  tamtas,  por  se  nõ  poderem  mais  ajuntar 
e  estarem  espalhadas  pela  Jlha,  das  quaes  foram  védidas  a 

mercadores  castelhanos  xx  peças  a  xx  bc;  mõtou  uijc  x;  e  das 
que  ficarão  se  véderão  pera  a  Jlha  do  Foguo  xx  peças  a  xiij  bc; 
mõtou  ijr  lxx  reaes;  e  cõ  allguãs  mascabadas  (2)  que  se  vendem 
de  çinquo  é  çinquo  pela  cidade  é  pregaõ,  fiz  ij  cruzados,  e  cõ 
çinquo  null  que  mãdey  pidir  ao  reçebedor  dos  quartos  e  quin- 
tuos  que  fizese  prestes  pera  mamdar  c  este  navio,  e  os  bij  cru- 

zados do  allmoxarife,  fazé  soma  quatorze  mill  cruzados,  os 
quoaes  vaõ  é  este  navio  per  letras  de  caimbo,  pera  se  pagaré 
na  dita  casa. 

Quoãto  ao  prouimento  de  Guiné,  tenho  prouido  que  pesoa 
allguã  naõ  vá  a  ele,  saluo  aqueles  que  per  bem  do  pnuilegio 
podem  lá  hir,  o  que  estaua  muj  devaso. 

Quoãto  á  fazenda  de  Vosa  Alteza  que  nas  ditas  partes  está, 
pidi  ao  feitor  razam  diso,  e  diseme  que  na  Serra  [Lyoa]  estaua 
huã  armação  armada  na  Casa  da  Mina,  e  o  capitã  avia  dias 
que  hera   falleçido;   e  asv  estauão  virados  allgús  [hjomês 

(')  Escravos. 
(-)  Estragadas,  viciadas. 
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bramcos  laçados,  os  quoaes  avia  mujcos  dias  que  estauá  uirados, 
c  o  dito  capitã  avia  mujto  que  era  morto,  sem  prouerem  no 
negoçio  né  aos  ditos  mercados  mãdaré  ébarcaçã  pera  vire  os 
ditos  meyos.  E  táto  que  fuy  éformado  do  caso  mamdey  logo 
ordenar  hú  carauellaõ  cõ  pesoa  auta  pera  iso,  que  fose  ás  ditas 
partes  e  trouxese  a  dita  fazenda  de  Vosa  Alteza,  que  por  morte 
do  dito  capitão  ficou,  e  asy  harremdase  todos  os  meyos  das 
fazendas  que  lá  fosé  deuidos,  pera  tudo  trazer  a  esta  Jlha, 
e  daquy  ser  éviado  ao  dito  feitor  e  officiaes  da  Casa  da  Mjna, 
como  tem  mádado. 

E  asy  leuá  prouisaõ  pera  todos  [os]  moradores  que  mandaré 
é  Guiné  cõ  suas  armações,  venhã  dentro  no  tempo  que  lhe[s] 
foy  limjtado,  cõ  pena  de  lhe[s]  ser  feita  éxecuçã  nos  fiadores, 
pera  ficar  [em]  despejado  [s]  os  resgates  pera  as  armações  que 
se  daquy  despachaõ;  porque  doutra  maneira  está  Guiné  taõ 
danado  que  se  naõ  poderá  remediar.  E  asy  mádo  aos  navios 
armados  nesta  feitoria  de  parçanas,  que  taõbem  se  venhaõ  e  naõ 
dilate  as  viajes,  e  a  fazenda  de  Vosa  Alteza  venha  a  boã 
arrecadaçã. 

Aquy  nesta  feitoria  está  é  poder  do  recebedor  dela  çin- 
quoéta  e  sete  marcos  douro,  e  tres  omças  e  duas  outauas  e  vinte 
e  quoatro  graõs,  que  haquy  deyxou  Joam  de  Viana,  que  veio 
do  Rio  de  Camtor,  o  quall  por  naõ  correr  risquo  ficou  aquy; 
e  bem  asy  está  ê  poder  do  dito  recebedor  ojtenta  quintaes  de 
marfim,  pouquo  mais  ou  menos,  e  cõ  o  que  espero  que  venha 
da  Serra  [Lyoa]  dos  ditos  [h]omés  que  estaõ  virados,  e  darma- 
çoes  que  lá  estaõ,  cõ  ajuda  de  noso  Senhor  espero  que  se  faça 
boá  soma  dele.  Pareçe  que  ho  o  feitor  e  ofiçiaes  deuiã  de  mam- 
dar  hú  navio  armado  e  comçertado,  que  fose  é  março  que 
vem,  porque  pera  o  tall  tempo  seja  vindo  o  marffim  que  espero, 
pera  juntamente  cõ  este  que  quá  está  e  com  o  ouro  ser  éviado 
á  dita  Casa. 

E  quoãto  ás  cousas  de  justiça,  já  tenho  scripto  a  Vosa  Alteza 
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c  os  navios  que  daquy  partirá  ê  agosto  (3),  e  oje  naõ  há  que  dar 
comta  a  Vosa  Alteza,  pella  gente  da  terra  estar  paçihca. 

Outro  sv  tenho  scripto  a  Vosa  Alteza  como  o  dinheiro 
dos  orfaõs  naõ  estaua  posto  na  arrecadaçá  que  V.A.  por  sua 
prouisaõ  mamda,  nê  o  Juiz  dos  orfaõs,  Amdré  Calluo,  tinha 
lébráça  de  fazer  njso  o  que  era  obrigado.  E  vemdo  a  desordem 
que  no  caso  avia,  quis  saber  do  dinheiro  dos  orfaõs  e  mádey 
tirar  devasa  do  dito  Juiz  e  dos  mais  ofiçiaes,  segumdo  forma 
de  vosas  ordenações,  ê  o  quall  o  dito  Juiz  está  culpado  ê  trazer 
o  dinheiro  dos  orfaõs  aos  ganhos;  e  outro  sy  ê  leuar  peitas  ás 
partes.  E  vemdo  o  dito  Juiz  que  eu  no  caso  étendia,  ausétouse 
desta  cidade  pera  a  Vila  da  Praja  de  Santa  Mana,  que  hc  ê 
outra  jurdiçaõ.  E  pasamdo  carta  pera  o  juiz  da  dita  Villa  o 
mádar  prezo,  a  naõ  quis  compnr. 

Né  é  jso  mesmo  fazia  ê  seu  oficio  de  procurador  das  fazen- 
das de  defuntos  como  era  obrigado,  pelo  que  leuava  a  tres  por 

céto,  naõ  ho  tendo  por  regimento,  e  outros  comlujos  que  nas 
ditas  fazendas  dos  defuntos  fazia  cõ  hú  Francisco  Luis,  tezou- 
reiro  das  ditas  fazendas. 

E  quoamto  ao  dito  Francisco  Lujs,  tezoureiro,  já  tenho 
scripto  a  Vosa  Alteza  (:l)  como  naõ  cíípria  huã  prouisã  que  por 
morte  de  Jorge  Pimétel  me  foy  étregue  (;),  £  que  V.A.  avia  por 
bem  que  o  dinheiro  dos  deffuntos  esteuese  todo  ê  hú  cofre. 
E  querédo  cumprir  a  dita  prouisam,  lhe  mamdey  que  metesse 
o  dinheiro  no  cofre,  cõforme  a  ella,  o  que  ele  nõ  quis  fazer, 
pela  má  cõta  que  diso  esperaua  dar.  Pelo  quoall  ho  mãdev 
premder  e  da  prisaõ  fugio  e  se  foy  pera  o  Reino.  Dou  cõta 
disto  a  Vosa  Alteza  pera  que  no  caso  proueja  como  for  seu 
seruiço. 

No  fim  deste  setembro  pasado  veio  aqui  ter  Manuel  Rojz, 
com  huã  prouisã  de  V.A.,  pera  serujr  de  allmoxarife  quatro 

Documento  desconhecido. 
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annos  na  Villa  da  Praia,  é  a  quoall  prouisã  se  cõtinha  V.A. 
aver  por  bem  que  eu  lhe  dese  a  pose  do  dito  ofiçio;  e  me  reque- 
reo  per  vertude  delia  que  lhe  fose  dar  a  dita  pose.  E  jmdo  á  dita 
Villa  com  os  offiaaes  que  comigo  serué  e  o  adajam  e  vigairo 
gerall  destas  jlhas,  amtes  que  chegase  ao  termo  da  dita  Villa,  o 
dito  Amdré  Calluo,  cõ  allgús  dos  oficiaes  da  dita  Villa,  temédose 
se  étrase  na  dita  Villa  o  poderia  premder,  me  tirarão  cõ  híí 
fallcaõ  (4)  cõ  pelouro,  dos  que  Vosa  Alteza  lá  tem  pera  defen- 

der o  porto,  e  se  poseraõ  é  me  defemderé  que  naÕ  étrase  na 
dita  Villa.  E  eu  vendo  a  desordem  do  caso,  por  me  parecer  que 
hera  serujço  de  V.A.,  sem  hir  mais  adiamte  me  torney  logo; 
e  por  estar  ajmda  na  jurdiçã  que  de  V.A.  tenho,  dise  aos  ofi- 
eiaes  que  comjgo  vinha,  que  diso  fizesé  auto  e  tirasé  devasa, 
é  a  quoall  o  dito  André  Calluo  e  quoar.ro  dos  ofiçiaes,  mora- 

dores da  dita  Villa,  sam  culpados  na  dita  ofemsa  e  resistêçia 
que  me  fezerá,  estamdo  eu  ajmda  na  jurdiçam  que  de  V.A. 
tenho,  sé  étrar  no  termo  da  dita  Villa,  como  mais  largaméte 

co[n]sta  pelos  autos  que  diso  saom  feitos  (3),  os  quoaes  nõ  évio 
é  este  navio  a  V.A.,  pela  ocupaça  que  tiue  na  arrecadaçá  do 
dinheiro  que  mãdo  á  Casa  da  Mina.  Dou  cõta  disto  a  V.A. 
pera  que  no  caso  proueja  como  for  seu  seruiço. 

Novas  darmadas,  correrá  a  esta  Jlha  tres  naos,  e  roubará 

dons  navios  á  Villa;  é  terra  naõ  fizeram  nojo  (5)  allgíí. 
Nesta  Jlha  está  Francisco  Diaz,  scprivam  dos  ditos  allmo- 

xanfados  e  serve  bem  seu  ofiçio,  e  o  ordenado  hé  dos  amtigos, 
que  nõ  té  mais  que  dez  mill  reaes;  cõ  os  ditos  oíiçios  peço 

(■*)  Canhão  de  três  polegadas  de  diâmetro. 
(s)  Dano. 

424 



a  V.A.  que  lhe  faça  merçê  de  lhe  acreçétar  seu  ordenado. 
Nosso  Senhor  acreçente  [aj  vida  e  estado  de  V.A.  /  / 

Scripta  nesta  çidade  de  Sátvago  (e),  aos  20  dias  deste 
nouembro  de  1  5  5  1 . 

a )  Joaõ  Afonso  Cedofevta 

ATT  —  CC,  I-87-21.  Sena  Barcelos, O bra.  cit.,  I,  p.  130-133. 
com  muitos  e  graves  erros  de  cópia. 

(6)  Cidade  da  Ribeira  Grande,  capital  do  arquipélago. 
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ENCORPORAÇAO  DAS  TRÊS  ORDENS  MILITARES 
NA  COROA  DE  PORTUGAL 

(30-12-1551) 

SUMÁRIO  —  O  papa  Júlio  III,  a  pedido  de  D.  João  111  de  Portugal, 
encorpora  na  Coroa  o  governo  das  três  Ordens  Mili- 

tares de  Cristo,  Avis  e  Santiago,  para  evitar  dissensões 
entre  a  Coroa  e  os  Administradores  das  referidas  Milícias. 

Julius  episcopus,  servus  servorum  Dei.  Ad  perpetuam  rei memoriam.  /  / 
Preclara  charissimi  111  Christo  filii  nostri  Joannis,  Portu- 

gallix  et  Algarbiorum  Régis  íllustns,  ac  suorum  in  Portugallia: 
et  Algarbiorum  hujusmodi  regnis  prxdecessorum,  erga  hanc 
Sanctam  Sedem  menta,  necnon  sincera  fides  et  singularis  devo- 
tio,  quibus  idem  Joannes  Rex  in  nostro  et  dieta?  Sedis  conspectu 
clarere  dignoscitur,  promerentur,  et  nos  quodam  modo  com- 
pellunt  ut  illa  prardicto  Joanni  et  pro  tempore  existenti  Portu- 
galltae  et  Algarbiorum  Regi,  favorabiliter  concedamus,  per  qua: 
dissentionibus  et  odiís,  qua?  inter  personas  regnorum  hujusmodi 
exoriri  possent  oceurratur,  ac  eorundem  regnorum  quieti  et 
tranquillitati  consulatur.  /  / 

Dudum  siquidem  Sansti  Jacobi  de  Spata,  sub  Sancti  Au- 
gustini,  et  de  Aviz,  sub  Sancti  Benedicti  regulis,  in  dictis 
regnis  Militiarum  magistratibus,  per  obitum  quondam  Geor- 
gii,  olim  ipsarum  magistri  seu  administratons  ('),  extra  Roma- 
nam  diriam  defuncti,  seu  alias  certo  modo  vacantibus;  nos  con- 

(')  D.  Jorge  de  Lencastre,  filho  bastardo  de  D.  João  II,  investido 
nos  referidos  cargos  em  1492.  Faleceu  em  Palmela  em  1550. 
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siderantes  magistratus  prxdictos  diversa  castra,  villas,  terra,  loca 
et  arces  eis  a  clara:  memoriar  Portugallia  Regibus,  et  alns  per- 
sonis  sacularibus,  ut  plunmum  donata,  in  quibus  magistratus 
ipsos,  pro  tempore  obtinentes,  junsdictionem  exercent,  et  plu- 
rimum  praceptonarum,  et  pinguissimis  redditibus  dotatarum 
collationem  habere;  et  propterea  tam  pro  justitia  in  castns, 
villis,  terns  et  locis  eisdem  perfecte  administranda,  ac  arcibus 
pradictis  ad  regna  pradicta  ab  infidelibus  et  perversorum 
conatibus  defendendum,  ac  in  pacis  dulcedine  conservandum, 
diligenter  et  fideliter  custodiendis,  necnon  praceptoriis  ipsis 
personis  benemeritis,  prascrtim  contra  Chnstiani  nominis 
hostes  dimicantibus,  plunmum  expedire,  ut  magistratus  pra- 
dicti  persona  regnis  ipsis  et  illorum  incolis  grata;  et  accepta, 
per  quam  nedum  in  juribus  suis  conservari,  verum  etiam  adau- 
gen  possent,  committeretur;  ac  sperantes  quod  dictus  Joannes 
Rex,  qui  justitise  zelator  et  orthodoxa  fidei  acerrimus  defensor 
eatenus  fuerat,  et  tunc  existebat,  ac  Chnstiani  nommis  hostes, 
tam  in  Africa,  quam  in  partibus  índia:  orientalis  et  /Ethiopia, 
continuis  belhs,  cum  intollerabilibus  expensis,  lacessere  non 
desinebat,  et  íncolas  inibi  commorantes  ad  veri  luminis  cogni- 
tionem  reducere  magnopere  studebat,  magistratus  ípsos  prout 
Militiam  Jesu  Chnsti  Cisterciensis  Ordinis,  cujus  idem  Joan- 

nes Rex  administrator  perpetuus  per  Sedem  pradictam  deputa- 
tus  existebat  (2) ,  eatenus  laudabiliter  et  pmdenter  rexerat,  et  fe- 

licitei- et  tranquille  gubernarat,  íllisque  posset  esse  utilis  plun- 
mum et  etiam  fructuosus;  ac  volentes  eidem  Joanni  Regi,  ut 

expensas  onerum,  qua  m  gerendis  belhs  pradictis  tenebatur, 
facilius  perfcrre  valcret,  de  alicujus  subventionis  auxilio  pro- 
videre,  motu  próprio,  eundem  Joannem  Regem,  quoad  viveret, 
administratorem  perpetuum  et  nrevocabilem  magistratuum 
Militiarum  Sancti  Jacobi  et  de  Aviz  hujusmodi,  juriumque, 

(-)  Cfr.  documento  de  19-3- 1523. 
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rerum  ec  perunentiarum  suorum  omnium,  etiam  una  cum 
magistratu  MilitUT  Jesu  Christi  hujusmodi,  cum  plena  et  libera 
facultate,  auccontate  et  potestate,  omnia  et  singula,  quas  ma- 
gistn  Militiarum  Sancti  Jacobi  et  de  Aviz  hujusmodi,  qui  pro 
tempore  fuerant,  facere  et  exercere  potuerant,  etiam  si  habitum 
per  fratres  milites  dictarum  Mihtiarum  gestari  solitum  num- 
quam  susciperet,  nec  professionem  per  eos  emitti  solitam  emit- 
teret,  faciendi  et  exercendi,  Apostólica  auctontate  constitui- 
mus  et  deputavimus,  curam  regimen  et  administrationem 
magistratuum  Sancti  Jacobi  et  de  Aviz  ac  castrorum  et  alio- 
rum  pra-dictorum  sibi  ín  spiritualibus  et  temporalibus  plenarie 
committendo,  prout  in  nostns  inde  confectis  littens  contine- 
nir-/y 

Cum  autem,  postmodum  intra  mentis  nostra:  arcana  sapius 
revolvenmus,  singulas  Militias  pra*dictas  ad  hoc  instituías 
fuisse,  ut  contra  hostes  et  mímicos  fidei  hujusmodi  firma  qua> 
dam  pnrsidia  essent,  eorumque  fratres  milites,  pro  tempore 
existentes,  ínfidehum  eorundem  expugnationi,  ac  terrarum  ab 
eis  occupatarum  recuperationi  jugiter  vacarent,  et  a  plunmis 
annis  citra,  prout  tam  dilecti  filii  Alphonsi  de  Alencastro, 
praxeptoris  majoris  ejusdem  Militia:  Jesu  Christi,  et  ípsius 
Joannis  Régis  consobrmi,  et  apud  nos  ac  dictam  Sedem  oratons, 
quam  aliarum  fidedignarum  personarum  relatione  percepimus, 
pradictus  Joannes  Rex,  clara:  memonx  Emmanuelis,  Portu- 
galhx  et  Algarbiorum  Régis,  genitons  sui,  et  aliorum  prxde- 
cessorum  suorum  prxdictorum  vestigiis  inherendo,  ad  divini 
nominis  exaltationem,  Christianaque  fidei  propagationem,  in 
enpiendis  e  manibus  ipsorum  infidelium  diversis  provincus, 
terris  et  locis,  et  aliis  jam  ereptis  conservandis;  necnon  bello 
contra  eosdem  infideles,  tam  terra,  quam  man  gerendo  gra- 
vissimos  labores  et  expensas  sustinuent,  et  tam  iti  Indiarum, 

(3)  Cfr.  documento  de  30-6-1 516. 
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quam  in  Africa:,  et  /Ethiopia:  ac  Brasilu  partibus,  nonnullas 
civitates,  insulas,  oppida  et  loca  e  manibus  ínfidehum  hujus- 
modi  eripuent,  ca  qua:  inibi  Chnstifidcles  introduct,  et  nomen 
Domini  prxdicari  faciendo,  ad  gremium  Sanctx  Màtris  Eccle- 
sia:  adduci  procuravent,  et  ad  hoc  non  solum  vi  et  armis,  sed 
et  nonnullarum  ad  hoc  ab  eo  deputatarum  excellentis  doctnnx 
et  approbata:  vita:  personarum  opera  continue  utatur,  et  pro- 
pterea  Septensem  et  Tingensem  civitates,  et  oppidum  de 
Mazagam  in  Africa,  necnon  Goam,  ac  alias  terras  et  loca  in 
Indiarum  partibus,  per  eum  et  ejus  predecessores  prxdictos  c 
inanibus  ipsorum  infidclium,  non  sine  magna  sanguinis  ef fu- 

sione erepta,  ad  reipublica:  Christiana:  commodum  et  univer- 
salis  Ecclesia-  exaltationem  possideat;  et  ut  mortalium  animas 
Deo  efficacius  lucrifaciat,  in  civitatibus,  isulis,  terris  et  loas 
hujusmodi  quamplura  monastena,  ecclesias,  hospitaha  et  col- 
Icgia,  ad  devotionis  inibi  habitantuim  excitationem  erigi,  ac  in 
íllis  ministros  ecclesiasticos  introduci  fecent;  necnon  incolis  et 
habitatoribus  civitatum,  terrarum  et  locorum  hujusmodi,  me- 
diantibus  diversis  egregiis  et  fidelibus  verbi  Dei  concionato- 
nbus,  ut  sacrum  Chnsti  Evangelium  amplecterentur,  et  sub 
nostra  et  ejusdem  Sedis  obedientia  et  protectione  degerent, 
adeo  efficaciter  persuasent,  ut  eorum  infinitus  fere  numerus 
sacro  baptismatis  fonte  renasci  voluerit,  spereturque  verisimi- 
liter  quod  idem  Joannes  Rex,  ad  quem  spectat  bella  ípsa  contra 
infideles  pra:dictos,  tam  terra,  quam  mari,  et  tam  offendendo, 
quam  defendendo  movere,  ac  sucessores  sui,  Portugalha:  et 
Algarbiorum  Reges,  pro  tempore  existentes,  divina  eis  assis- 

tente gratia,  similia  et  alia  longe  majora  in  dies  pro  tuitione 
et  augmento  Christiana:  religionis  facturi  sint.  /  / 

Nos  attendentes  quod  si  magistratus  Militiarum  hujus- 
modi qui  aliquando  per  Romanos  Pontífices,  predecessores 

nostros,  Regibus  Portugallix  et  Algarbiorum  hujusmodi  seu 
eorum  pnmogenitis  aut  aliis  natis,  Infantibus  nuncupatis,  sive 
propinquis  in  administrationem,  dum  expediens  visum  fuit. 
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concessi  fuerunt  et  super  quorum,  dum  pro  tempore  vacent, 
seu  magistrorum  ad  eos  electione  quoad  preceptores  domorum, 
et  etiam  forsan  fratres  milites  singularum  Militiarum  hujus- 
modi  spectare  dignoscitur,  possunt  facile  inter  preceptores  seu 
fratres  et  milites  hujusmodi  graves  dissensiones  et  intestina  odia 
exorin,  et  quo  pro  tempore  obtinentes,  si  se  pro  tempore  exis- 
tenti  Portugallia:  et  Algarbiorum  Regi  opponerent  regna  pra> 
dicta  perturbare,  et  diversos  tumultos  bellicos  excitare,  ac  bella, 
que  per  eos  contra  infideles,  ut  prefertur,  movenda  sunt,  ín 
perturbationem  quietis  et  pacis  regnorum  hujusmodi  conver- 
tere  possent,  predicto  Joanni,  pro  tempore  existenti  Portu- 

gallia: et  Algarbiorum  Regi,  in  administrationem  perpetuo 
concedantur,  committantur  et  assignentur,  ex  hoc  profecto 
dissentionibus  et  odus,  ac  perturbationi  pacis  et  quietis  regno- 

rum, et  cxcitationi  tumultuum  bellicorum  hujusmodi  oppor- 
tune  oceurretur,  et  predictus  Joannes,  et  pro  tempore  existens 
Portugallia:  et  Algarbiorum  Rex,  preceptorias  domorum  Mili- 
tiarum  hujusmodi  fratnbus  militibus  idoneis  et  ad  preliandum 
habilibus,  qui  non  solum  cum  vocati  fuennt  ad  bella  se  accin- 
gent,  verum  etiam  Regem  ipsum  ad  expeditiones  contra  infí- 
deles  predictos  ultro  solhcitabunt,  ac  se  suaque  omnia,  tam  in 
classe  marítima,  quam  exercitu  terrestri,  laboribus  et  penculis 
exponcre  non  dubitabunt,  earum  oceurrente  vacatione,  conferre 
seu  conferri  procurabit,  et  bella  ipsa  commodius  gerere,  ac  alia 
pro  fidei  Catholice  exaltatione  et  infidelium  depressione  neces- 

sária et  opportuna  efficacius  exequi  potent,  ípsique  preceptores 
et  fratres  milites  ac  vassalli  et  subditi  magistratuum  hujusmodi 
libentius,  sub  eorum  naturali  Príncipe  Rege,  et  Mihtiarum 
hujusmodi  administratore  existente,  et  ejus  disciplina  quam 
diversis  ípsarum  Mihtiarum  magistns  (cum  majores  conjuncte 
vires,  majora  et  preclariora  in  bello  facinora  edere  possint) 
militabunt,  seque  omnibus  penculis  exponent.  /  / 

Et  propterea  volentes  in  premissis  opportune  providere,  ac 
ípsius  Joannis  Régis,  qui  supenonbus  annis  Bazaim  et  Diu 
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civitates  seu  oppida,  in  parcibus  Indiarum,  e  manibus  ínfide- 
lium  vi  et  bello  enpuit,  et  bis  invicto  animo  Diu  videlicet  a 
Turcis  et  Rege  Cambava:,  qui  tilam  seu  illud,  cum  ingenti 
exercitu,  ducibus  Soliman  Bassa  et  Coja  Suphar  acnter  et  duris- 
sime  obsidebant,  Bazaim  vero  civitates  seu  oppida  hujusmodi 
ab  oppidanis,  qui  íllam  seu  illud  bello  repetebant,  prastante 
Domino,  liberavit,  et  Turcas  ac  oppidanos  ípsos,  non  sine 
máxima  eorum  clade  et  jactura,  obsidionem  hujusmodi  solvere 
coegit,  ac  demum  fugavit,  et  nomen  Domini  nostri  }esu  Christi 
longe  lateque  propagare  non  cessat,  pro  desideno  prarmissorum 
intuitu  morem  gerere,  motu  simili,  nom  ad  ejusdem  Joannis 
Régis,  aut  alterius  pro  eo  nobis  super  hoc  oblata:  petitionis 
instantiam,  sed  de  mera  liberalitate  ac  ex  certa  scientia  nostris, 
singulos  Jesu  Christi  et  Sancti  Jacobi  ac  de  Aviz  magistratus 
hujusmodi,  qui  in  eisdem  Mihtns  suprema'  dignitates,  ac 
ípsarum  Militiarum  in  dictis  regnis  et  aliis  dominiis,  eisdem 
regnis,  seu  eorum  Regi  subjectis,  capita  esse  noscuntur,  et  quo- 

rum singulorum  universas  alias  qualitates  et  íllorum  crectio- 
num  et  institutionem  tenores  fructuum,  reddituum  et  proven- 
tuum  veros  annuos  valores  praisentibus  pro  expresso  habentes; 
volumus  etiam,  si  quovis  modo  quem  etiam  si  ex  íllo  quavis 
generalis  reservatio,  etiam  in  corpore  juns,  clausa  resultet, 
pra:sentibus  haben  volumus  pro  expresso,  et  ex  cujuscumque 
persona  vacent,  etiam  si  tanto  tempore  vacavennt,  quod  eorum 
collatio,  juxta  Lateranensis  statuta  Conciln,  ad  sedem  pradictam 
legitime  devoluta,  ípsique  magistratus,  specialiter  vel  genera- 
liter,  reservati  existant,  et  ad  illos  consueverint,  qui  per  electio- 
nem  assumi  eisque  cura  etiam  junsdictionalis  unmineat  anima- 
rum,  super  eis  quoque  inter  aliquos  lis,  cujus  statum  prarsentibus 
habere  volumus  pro  expresso  pendeat  indecisa,  dummodo 
tempore  data:  prasentium  non  sit  in  eis  alicui  specialiter  jus 
qua:situm,  cum  omnibus  et  singulis  illorum,  eorumque  men- 
sarum  junbus,  pertinentiis,  jurisdictionibus,  castns,  villis, 
oppidis,  fortalitiis,  terris  et  locis.  /  / 
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Nccnon  fructibus,  redditibus,  proventibus,  obventionibus 
et  emolumentis,  quocumque  nomine  nuncupentur,  ct  in  qui- 
bus  suis  rebus  consistant,  et  undecumque  proveniant,  et  per 
nos  aut  predecessores  nostros  Romanos  Pontífices,  por  appli- 
catione  fructimm,  reddituum,  proventuum,  junum,  obventio- 
num  et  emolumentorum,  pra:ceptoriarum  et  forsan  aliorum 
beneficiorum  ecclesiasticorum,  seu  illorum  decima:,  aut  altenus 
partis,  bellis  pro  tempore  gerendis,  eisdem  Emmanueli  et 
Joanni  Regibus  eorumque  prcdecessoribus,  ac  Militiarum  hu- 
jusmodi  magistris  in  genere  et  in  specie,  ac  alias  quomodoli- 
bet  concessis;  necnon  facultatibus,  licentiis,  privilegus  et  índul- 
tis  prardicto  Joanni,  et  pro  tempore  existenti  Portugallia:  et 
Algarbiorum  Regi,  etiam  si  regna  ípsa  in  focminam,  aut 
minorem  septem  annis  pervenennt,  et  minor  hujusmodi  etiam 
íoemina  existat  in  administrationem  perpetuam.  /  / 

Ita  quod  qui  Rex,  aut  in  defectum  Régis  Regina,  regno- 
rum  hujusmodi  pro  tempore  fuerit,  et  singularum  Mihtiarum 
przdictarum  et  illarum  magistratuum,  absque  júris  aut  pacti 
ministério,  perpetuus  administrator  aut  administratrix  sit,  et 
esse  censeatur,  ac  magistratuum  eorundem  possessionem,  pró- 

pria auctontate,  libere  apprehendere  et  perpetuo  retinere,  seu 
etiam  absque  alia  prossessionis  apprehensione,  Militias  ípsas 
et  earum  magistratus  regere  et  administrarei  necnon  illorum 
fructus,  redditus,  proventus,  jura,  obventiones  et  emolumenta, 
ac  alia  premissa  in  suos  ct  magistratum  predictorum  usus  et 
utilitatem  convertere,  dicecesanorum  locorum  vel  quorumvis 
aliorum  licentia,  vel  consensu  desuper  minime  requisita  vel 
requisita,  necnon  preceptorias  et  dignitates  ahaque  beneficia 
et  officia  Aíilitiarum  hujusmodi  ,  ac  alia  ad  collationem,  pro- 
visionem,  prssentationem  pro  tempore  existentium  earundem 
Mihtiarum  magistrorum  spectantia,  tam  saxularia,  quam  regu- 

laria beneficia  personis  idoneis  conferre  et  assignare;  necnon 
pramnissa  omnia  et  singula  ct  ca^tera,  qua:  magistn  Mihtiarum 
hu)UMTiodi  qui  pro  tempore  fuerunt,  in  spirituahbus  et  tem- 
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porahbus  facere  et  gerere,  exercere  et  administrare  consueve- 
runt,  seu  potuetunt  aut  debuerunt  facere,  gerere,  exercere  et 
administrare;  necnon  junsdictionem  et  supenontatatem,  ac 
quodcumque  ahud  dominium  ín  preceptores  et  milites,  ac  alios 
fratres  et  personas;  necnon  oppida,  terras  et  loca,  ac  bona  et  res 
Militiarum  hujusmodi,  per  earum  magistros  exerceri  solita, 
exercere  libere  et  licite  possit  in  omnibus  et  per  omnia  pennde, 
ac  si  singularum  Militiarum  prsdicta  verus  magister  existeret; 
ac  omne  jus  et  omnis  auctoritas  et  potestas,  Militas  et  magis- 
tratus  hujusmodi,  tam  in  spintualibus,  quam  in  temporalibus 
regendi  et  administrandi,  ac  omnis  alia  jurisdictio  et  adminis- 
tratio  ad  singulos  magistros  Militiarum  hujusmodi,  de  jure 
vel  consuetudine,  aut  alias  quomodolibet  pertinens,  et  qus  in 
futurum  pertinere  poterit  cum  regnis  hujusmodi  incorporetur 
et  consolidetur.  /  / 

Sic  tamen  quod  tempore  existens  Portugalli^  et  Algarbio- 
rum  Rex  seu  Regina  eaque  spiritualia  pro  tempore  concernent, 
per  idóneas  personas  ipsarum  Militiarum  religiosas,  ad  id  per 
eum  deputandas  et  ad  ejus  liberum  nutum  et  arbitnum  amo- 
biles,  probe  et  laudabiliter  exerceri  facere  debeat  et  teneatur, 
Apostólica  auctoritate  prardicta,  tenore  prarsentium,  perpetuo 
concedimus,  et  committimus  et  assignamus;  ípsumque,  Joan- 
nem,  et  pro  tempore  existentem  Portugallia:  et  Algarbiorum 
Regem  seu  Reginam,  etiam  si,  ut  prxfertur,  minor  existat, 
perpetuum  et  irrevocabilem  singularum  Militiarum  et  earum 
magistratuum,  junumque  et  pertinentiarum  pradictorum  in 
spintualibus  et  temporalibus  administratncem  constituimus  et 
deputamus;  et  personis  per,  pro  tempore  existentem,  Regem 
seu  Reginam,  circa  spintualia  deputandis,  omnia  et  singula 
quxcumque  singularum  Militiarum  hujusmodi,  qui  pro  tem- 

pore fuerunt,  concernentibus  spiritualia,  per  se  vel  alios  ordi- 
nare,  disponere,  mandare  et  facere,  de  jure  vel  consuetudine, 
aut  alias  quomodolibet  potuerunt  seu  debuerunt,  ordinandi  et 
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disponendi,  mandandi  et  faciendi  plenam,  liberam  et  omnimo 
dam  facultatem  et  potestatem  concedimus.  /  / 

Et  ne,  in  prejudicium  concessionis,  commissionis,  assigna- 
tionis,  constitutionis  et  deputationis  nostrarum  pradictarum, 
preceptores  seu  milites  vel  fratres  Militiarum  hujusmodi  ali- 
quid  de  facto  per  viam  electionis  vel  postulationis  seu  alias, 
decedente  pro  tempore  Rege  aut  Regina  regnorum  hujusmodi, 
attentare  prasumant,  nos  ab  eisdem  praceptoribus,  militibus 
et  fratribus,  omne  jus  et  omnem  actionem  et  potestatem 
eligendi  vel  postulandi  aliquem  in  magistrum  alicujus  ex 
Militas  hujusmodi,  vel  eisdem  magistratibus  de  magistns  aut 
administratoribus,  perpetuis  quomodolibet  providendi,  penitus 
et  omnino  tollimus,  auferimus  et  abdicamus.  /  / 

Ipsisque  praxeptonbus,  militibus  et  fratribus,  sub  excom- 
municatione  lata:  sententia:  et  pnvatione  praceptoriarum  ac 
aliorum  beneficiorum  et  officiorum  ecclesiasticorum,  qua:  pro 
tempore  obtinebunt,  necnon  pensionum  annuarum,  quas  pro 
tempore  percipient,  ac  inhabilitatis  ad  illa  et  íllas,  ac  alia  et 
alias  in  posterum  obtinendas  et  percipiendas,  ac  aliis  ecclesias- 
ticis  sententiis,  censuris  et  poenis  per  contravenientes  eo  ipso 
incurrendis,  ne  de  cartero  aliquem  in  magistrum  alicujus  ex 
Militiis  hujusmodi  eligere  vel  postulare,  aut  de  eligendo  vel 
postulando  quovis  modo  tractare  audeant  vel  prasumant,  dis- 
trictius  inhibemus;  absolutionem  eorum,  qui  sententias,  cen- 

suras et  pcenas  pradictas  incurrerint,  ac  earum  relaxationem 
nobis  et  successoribus  nostns  Romanis  Pontificibus  canonice 
intrantibus,  epecialiter  et  expresse  reservantes.  /  / 

Quocirca,  venerabilibus  fratribus  nostris  Ulixbonensi,  El- 
borensi  ac  Bracharensi  Archiepiscopis,  per  Apostólica  scnpta, 
motu  simili  mandamus,  quatenus  ipsi  vel  duo  aut  unus  eorum, 
per  se  vel  alium  seu  alios,  presentes  litteras  et  in  eis  contenta, 
quecumque  ubi  et  quando  opus  fuerit,  ac  quoties  pro  parte 
Joannis,  et  pro  tempore  existentis  Régis  et  Regina:,  hujusmodi 
desuper  fuerint  requisiti,  solemniter  pubhcantes,  eisque  in 
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pramussis  efficacis  defensionis,  presidio  assistentes,  auctontate 
nostra,  faciant  eidem  Joanni,  et  pro  tempore  existenti  Portu- 
gallia:  et  Algarbiorum  Regi  et  Regina;,  a  dilectis  filhs,  con- 
ventibus,  prioribus,  praceptoribus,  fratnbus  et  mihtibus  obe- 
dientiam  et  reverentiam  debitas  et  devotas;  necnon  a  vassallis 
et  aliis  subditis  Militiarum  hujusmodi  consueta  servitia  et  jura 
sibi  ab  eis  debita  integre  exhiberi;  ípsosque  Joannem,  et  pro 
tempore  existentem  Regem  et  Reginam,  ad  magistratus  pra> 
dictos,  ut  est  mons,  admitti,  sibique  de  tllorum  jurium  et 
pertinentiarum,  ac  membrorum  suorum  omnium,  fructibus, 
redditibus,  proventibus,  junbus  et  obventionibus  universis 
integre  responderi,  contradictores  quoslibet  et  rebelles,  etiam 
per  quasvis  de  quibus  eis  placuent  sententias,  censuras  et 
poenas  ecclesiasticas  ac  alia  opportuna  júris  remedia,  appella- 
tione  postposita  compescendo,  ac  legitimis  super  eis  habendis 
servatis  processibus,  sententias,  censuras  et  poenas  ípsas,  etiam 
iteratis  vicibus  aggravando,  invocato  etiam  ad  hoc,  si  opus 
fuerit,  auxilio  brachii  sscularis.  /  / 

Non  obstantibus  nostra,  per  quam  dudum  inter  alia  volui- 
mus,  quod  petentes  beneficia  ecclesiastica  aliis  unin,  tene- 
rentur  expnmere  verum  annuum  valorem  etiam  beneficii,  cui 
aliud  uniri  peteretur,  alioquin  unio  non  valeret,  et  semper  ín 
unionibus  commissio  fieret  ad  partes  vocatis  quorum  interes- 

sei, et  Lateranensis  Conciln,  novissime  celebrati,  uniones  per- 
petuas, nisi  in  casibus  a  jure  permissis  fieri  prohibentis;  necnon 

felicis  recordationis  Bonifacii  Papa:  VIII,  prardecessoris  nostn, 
etiam  qua  cavetur  nequis  extra  suam  civitatem  et  dicecesim, 
nisi  in  certis  exceptis  casibus,  et  in  illis  ultra  unam  dictam  a 
fine  sua:  dicecesis  ad  judicium  evocetur,  seu  ne  judices  a  Sede 
prcdicta  deputati  extra  civitatem  vel  dioecesim,  in  quibus 
deputati  fuerint,  alii  vel  vices  suas  committere  prasumant,  ac 
de  duabus  dietis  in  concilio  generali  edita,  dummodo  ultra 
tres  dietas  aliquis,  auctoritate  prasentium,  ad  judicium  non 
trahatur,  et  aliis  Apostolicis,  ac  in  provincialibus  et  synoda- 
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libus  conciliis  editis  generalibus  vel  specialibus  constitutio- 
nibus  et  ordinationibus  Apostolicis,  necnon  Mihtiarum  et 
Ordinum  predictorum,  juramento,  confirmatione  Apostólica, 
vel  quavis  firmitate  alia  roboratis,  statutis,  consuetudinibus, 
stabilimentis,  usibus  et  naturis,  privilegns  quoque,  indultis  et 
litteris  Apostolicis,  eisdem  Militiis,  earumque  magistris,  pre- 
ceptoribus,  militibus,  fratnbus  et  conventibus,  sub  quibus- 
cumque  tenoribus  et  formis,  ac  cum  quibusvis  etiam  deroga- 
toriarum  derogatorns,  aliisque  efficacionbus  et  insolitis  clau- 
sulis,  irritantibusque,  et  aliis  decretis  per  quoscumque  Roma- 
mos  Pontífices,  predecessores  nostros,  et  nos  ac  dictam  Sedem, 
etiam  motu  simili  aut  consistonahter,  etiam  per  viam  generahs 
legis  et  statuti  perpetui,  ac  miti  et  stipulati  contractus  in  genere 
vel  in  specie,  aut  alias  quomodolibet  concessis,  confirmatis  et 
innovatis,  illis  presertim  quibus  inter  alia  caveri  dicitur  ex- 

presse quod,  occurrente  vacatione  alicujus  ex  magistratibus 
prefatis,  prefati  conventus  preceptores,  fratres  et  milites  unum 
forsan  de  eorum  grémio  dictarum  Mihtiarum  militem  expresse 
professum  eligere,  ípseque  sic  electus  verus  earundem  Mih- 

tiarum magnus  magister  habeatur,  illique,  et  non  alteri  con- 
ventus, preceptores,  fratres,  milites  predicti  parere  teneantur, 

quodque  nullus  nisi,  ut  prefertur,  electus,  magistratus  ipsos 
obtinere  possit,  et  quecumque  collationes  et  alia:  dispositiones 
de  magistratibus  ípsis,  aliter  etiam  per  Romanum  Pontificem  et 
Sedem  predictam,  milhe  et  invalide,  nulhusque  sint  robons 
vel  momenti,  et  penitus  pro  infectis  habeantur,  prefatique 
milites,  alns  quam,  ut  prefertur,  electis,  vel  litteris  Aposto- 

licis, per  eos  impetratis,  parere  minime  teneantur,  et  ob  íllorum 
non  pantionem  ahquas  censuras  sive  poenas  nullatenus  íncur- 
rant,  quodque  privilegiis,  indultis  et  litteris  nullatenus,  aut 
non  nisi  certis  inibi  expressis  modo  et  forma  derogari  possit, 
et  si  aliter  derogetur,  derogatio  hujusmodi  nemini  suffraga- tur.  // 
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Quibus  omnibus,  etiam  si  pro  illorum  sufficienti  dero- 
gatione  de  illis,  eorumque  totis  tenonbus,  specialis,  specifica 
et  expressa,  ac  de  verbo  ad  verbum,  non  autem  per  clausulas 
generales  idem  importantes,  mentio  seu  quarvis  alia  expressio 
habenda,  aut  exquisita  forma  ad  hoc  servanda  foret,  illorum 
omnium  tenores  prsesentibus  pro  sufficienter  expressis,  ac  de 
verbo  ad  verbum  insertis;  necnon  modos  et  formas  ad  íd  ser- 
vandos  pro  individuo  servatis  habentes  illis  alias  in  suo  robore 
permansuris,  hac  vice  dumtaxat,  specialiter  et  expresse,  pari 
motu,  derogamus  contrariis  quibuscumque.  /  / 

Aut  si  aliqui  super  provisionibus  seu  concessionibus  admi- 
nistrationum  sibi  faciendis  de  magistratibus  hujusmodi  specia- 
les,  vel  aliis  beneficiis  ecclesiasticis  in  illis  partibus  generales 
dieta:  Sedis  vel  legatorum  ejus  litteras  impetrarint,  etiam  si  per 
eas  ad  inhibitionem,  reservationem  et  decretum,  vel  alias  quo- 
modolibet  sit  processum,  quibus  omnibus  Joannem,  et  pro 
tempore  existentem  Regem  ac  Reginam  prafatos,  in  assecu- 
tione  dictorum  magistratuum  volumus  antefern,  sed  nullum 
per  hoc  eis  quoad  assecutionem  magistratuum  aut  beneficio- 
rum  aliorum  pra:judicium  generari,  seu  si  prxceptoribus  majo- 
nbus  dictorum  conventuum,  necnon  pnonbus,  praceptoribus, 
militibus  et  fratribus,  ac  conventibus,  vassallis  et  subditis 
przdictis,  vel  quibusvis  aliis  communiter  vel  divisim  ab  eadem 
sit  Sede  indultum,  quoad  receptionem  vel  provisionem  alicujus 
minime  teneantur,  et  ad  id  compelli,  aut  quod  interdici,  sus- 

pendi vel  excommunicari  non  possint.  /  / 
Quodque  de  magistratibus  hujusmodi  vel  aliis  beneficiis 

ecclesiasticis  ad  eorum  collationem,  provisionem,  prasentatio- 
nem,  electionem  seu  quamvis  aliam  dispositionem,  conjun- 
ctim  vel  separatim  spectantibus,  nulli  valeat  provideri,  seu 
concessio  in  administrationem  fieri  per  litteras  Apostólicas, 
non  facientes  plenam  et  expressam,  ac  de  verbo  ad  verbum,  de 
indulto  hujusmodi  mentionem,  et  quarlibet  alia  dieta:  Sedis 
indulgentia  generalis  vel  specialis,  cujuscumque  tenoris  existat, 
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per  quam  prasentibus  non  expressam  vel  totaliter  non  insertam, 
effectus  hujusmodi  gratia:  impedin  valeat  quomodolibet  vel 
differn,  et  de  qua  cujusque  toto  tenore  habenda  sit  ín  nostn 
litteris  mentio  specialis.  /  / 

Volumus  autem  quod  magistratus  ípsi  debitis  propterea 
non  fraudentur  obsequiis,  et  animarum  cura  in  eis  nullatenus 
negligatur,  sed  Rex  seu  Regina,  pro  tempore  existentes,  omnia 
et  singula  eisdem  Militiis  pro  tempore  incumbentia  onera 
perferre  omnino  teneatur,  quodque  ab  alienatione  quorumcum- 
que  bonorum  immobilium  et  pretiosorum  mobilium  dictorum 
magistratuum  penitus  abstineat;  et  quod  succedens  in  regnis 
hujusmodi,  sive  vir  sive  foemina  existat,  antequam  dictos  magis- 
tratus  vai  eorum  aliquem  administrare  possit,  juramentum  seu 
juramenta,  sique  de  observandis  statutis  et  consuetudinibus,  et 
stabilimentis,  usibus  et  naturis  dictarum  Militiarum,  vel  alias 
per  dictos  magistros  prastari  consueverunt,  przstare  teneantur; 
deinde  administrationi  magistratuum  hujusmodi  libere  se 
immiscere  possit,  et  ille  ex  eis  qui  nullo  unquam  tempore 
(quod  absit)  a  nostra  et  successorum  nostrorum,  Romanorum 
Pontificum  canonice  intrantium  et  ejusdem  Romana;  Ecclesis 
obedientia  et  devotione  se  retraxerit,  vel  contra  eam  bellum 
suscepent,  aut  in  ejus  dominium  per  se  vel  alium  quomodolibet 
machinatus  fuerit,  prasenti  gratia  eo  ipso  privatus  existat,  ac 
prasent.es  littera;  nullius  sint  robons  vel  momenti,  ípsxque 
concessio,  commissio,  assignatio,  constitutio  et  deputado  exspi- 
rent  et  resolvantur,  exspiratsque  et  resoluta:  censeantur,  et 
exinde  ípsi  magistratus  vacent  eo  ipso,  et  de  illis  per  Sedem 
eandem  libere  disponi  possit,  et  insuper  ex  nunc  irntum  decer- 
nimus  et  inane,  si  secus  super  ns  a  quoquam,  quavis  auctontate, 
scienter  vel  ignoranter,  contigerit  attentan.  // 
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Nulli  ergo  omnino  hominum  liceat  hanc  paginam  nostra: 
concessionis,  commissionis,  assignacionis,  constitutionis  et  depu- 
tationis,  ac  ahorum  prarmssorum  infringere,  vel  ei  ausu  teme- 

rário contraire.  Stquis  autem  hoc  attentare  prasumpserit,  indig- 
nationem  Omnipotentis  Dei,  ac  Beatorum  Petri  et  Pauli, 
Apostolorum  ejus,  se  noverit  incursurum.  / / 

Datum  Romx  apud  Sanctum  Petrum,  anno  Incarnationis 
Dominica:  MDLI,  tertio  kalendas  Januarii,  Pontificatus  nostri 
anno  secundo. 

BULLARIUM  PATRONATUS,  Lisboa,  MDCCCLXVIII,  I, 
p.  180-185. 
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130 

CARTA  DO  BISPO  DA  BAIA  A  EL-REI 

(i  1-4- 1552) 

SUMÁRIO  —  Situação  religiosa  e  social  de  Cabo  Verde  —  O  cabido 
e  o  povo  querem  nova  igreja  —  Pedem-lbe  que  confira 
ordens  —  Crisma  algumas  centenas  de  cristãos. 

Senhor 

Pareceome  rezao  loguo  daquy  começar  de  conprir  o  que 
V.  A.  me  mandou  quando  dele  me  despedy,  que  senpre  lhe 
esprevese  do  que  soccedese  nesta  viajem. 

Partimos  de  Belém  a  24  de  Março  e  aos  27  viemos  á 
vista  da  ylha  da  Madeira  com  nortes,  nordestes  e  lestes  tão 
nyos,  que  pareçyam  que  falauão,  e  com  elles  cor[r]emos  até 
altura  das  Canárias;  daqui  por  diante  viemos  com  ventos  gua- 
lernos  e  brandos  até  esta  ylha  de  SaÕtiaguo  do  Cabo  Verde, 
onde  sorgimos  a  oito  de  abnll,  tres  oras  ante  manhaõ,  em 
conju[n]çaõ  que  dous  navios  dauão  á  vela  pera  o  Reino,  e  por 
cuidarem  que  éramos  françeses  tornarão  [a]  amaynar,  até  que 
foy  dia  que  nos  conhecerão.  /  / 

Muito  mais  çedo  acheguaramos  a  esta  ylha  se  cor  [r]  éra- 
mos cõ  todas  as  velas,  mas  por  esperar  polas  naos  da  Jndia  e 

em  espeçiall  pela  nao  Banleira,  que  núqua  ade  perder  o  nome 
de  zor[r]eira,  naõ  cor[r]iamos  senaõ  cõ  o  papa  figo  (J)  e  com 
traquete  (2)  de  proa;  eu  nao  quisera  tomar  esta  ylha  nem 
apartarme  das  naos,  mas  a  muita  êportunaçaõ  dos  padres  que 

(')  As  velas  mais  baixas  do  navio. 
(2)  A  vela  grande  do  mastro  da  proa. 
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vinhaõ  muito  enjoados,  e  a  jnstançia  do  mestre  e  piloto,  que 

desejauaõ  de  vender  suas  farinhas,  mo  fez  fazer  ("') ;  eles  lar- 
guaramse  das  naos  da  Jndia  na  parajem  das  Canárias;  segundo 
os  ventos  fresquos  que  trouxemos  as  naos  da  Jndia  deve  de  ser 
aguora  nesta  parajem.  Hum  nauio  de  Afonso  de  Tor[r]es,  que 
chegou  ontem  da  outra  costa,  deu  novas  que  tivera  vista  de 
huã  naõ  grande  que  lhe  pareçeo  o  Zambuquo. 

Estiuemos  nesta  ylha  quatro  dias,  no  qual  tempo  senty 
ser  esta  terra  mais  nqua  de  dinheiro  que  de  vertudes,  e  não  hé 
muito  de  espantar,  pois  há  tantos  anos  que  careçe  de  Pastor(4); 
se  [a]  ausência  (5)  de  Mousés  em  quoremta  dias  foy  causa 
que  o  pouo  ydolatrasse,  que  se  pode  cuidar  de  huã  ter[r]a 
onde  nunqua  entrou  Pastor  e  se  entrou  naõ  durou  mais  que 
hú  més(8);  pelo  qual  V.  A.  deuia  de  prouer  esta  ter[r]a  antes 
que  se  acabem  de  estraguar  as  conçiéçias,  que  nela  saõ  muy 
larguas;  hum  dos  meos  que  me  a  my  pareçe  com  que  esta 
ter[r]a  se  podia  reformar  e  muito  emmedar,  hé  virem  a  ela 
sopenores,  asj  no  esprituall  como  no  temporall,  que  fosem  muy 
ysentos  da  cobiça,  e  zelozos  da  justiça.  /  / 

Cuidando  nisto  me  alenbrou  o  que  conta  Plutarco  de 
Traiano  e  Antonino  Pio,  ambos  emperadores  Romanos,  os 
quais  quando  mandauaõ  guovernadores  ás  prouinçias  mujto 
distantes,  capitulauaõ  com  eles  que  não  aviam  de  sair  de  suas 
guovernanças  com  mais  fazenda  da  que  tinhaõ  quando  étraraõ 

(3)  O  prelado  parece  querer  dizer  que  quem  governava  superior- mente o  navio  era  ele  mesmo. 
(4)  Desde  29  de  Novembro  de  1546,  em  que  faleceu  D.  João 

Parvi,  sepultado  na  igreja  pro-catedral  de  Nossa  Senhora  do  Rosa'rio. 
Cfr.  BNL  —  Ms.  547  (F.  G.),  fl.  24  v. 

(5)  No  original:  ausentia. 
(6)  Não  nos  foi  possível  averiguar  a  data  da  entrada  de  D.  João 

Parvi  na  diocese,  o  primeiro  bispo  que  ali  foi  e  ali  faleceu,  pelo  que 
não  podemos  ajuizar  até  que  ponto  é  verdadeira  a  afirmação  de  D.  Pe- dro Fernandes  Sardinha. 
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nelas,  e  depois  que  acabauaõ  seus  carguos  casauaõ  lhe[s]  as 
filhas  e  homravaÕ  lhe[s]  os  filhos;  e  pois  V.  A.  é  taõ  poderoso 
como  Traiano  e  Antonino  Pio,  seria  eu  de  pareçer  que  vsase 
de  este  jstilo  trajaniquo,  pois  naÕ  tem  menos  animo  pera  fazer 
merçês  a  quem  o  serue  do  que  elle  teue,  e  desta  maneira  seruj- 
riao  os  homées  pera  reçeber  merçês  e  naõ  se  entreguariaõ  antes 
de  servir. 

Muito  fuy  empurtunado  que  quisese  dar  Ordeês  nesta 
terra  e  dalguús  fui  grosado  (7)  e  notado  de  pequo(8)  porque 
naõ  trouxe  licença  de  V.  A.  e  do  nunçio  pera  as  dar,  dizendo 
que  poderá  daquy  leuar  huús  mill  cruzados;  mas  eu  mujto 
milhor  sofro  tytolo  de  nesçio  que  nome  de  cobiçoso  e  mujto 
mais  folguo  com  onesta  probeza  que  com  fazenda  guanhada  á 
custa  da  cõçiéçia;  a  soos  dous  dey  ordeês  menores,  por  terem 
breues  de  Roma.  Cnsmey  alguas  500  ou  600  pesoas  [e]  mais 
crismara  se  naõ  estiuera  tanto  de  camynho. 

O  Cabido  e  pouo  me  pedio  que  lembrase  a  V.  A.  de  lhe 
mãdar  fazer  huá  Jgreia,  de  que  iá  pasou  prouisaõ;  eu  confeso 
que  eles  tem  mujta  necesidade  desta  Jgreia,  mas  muito  major 
tem  de  emendarem  suas  vidas  e  cor[r]egere  seus  custumes  gen- 
tiliquos;  todos  quá  estaõ  espantados  da  grande  destruição  e 
perda  que  quá  fez  hum  grande  deluuio  de  augoas  ho  aguosto 
pasado,  mas  pouquos  entendem  de  reformar  suas  vidas;  praza 
a  noso  Senhor  que  os  toque  da  sua  maõ  e  lhes  dê  sua  graça 
pera  que  o  façaõ  antes  que  venha  outro  castiguo  mais  graue; 
dos  padres  que  quá  fazem  o  que  deve,  segundo  meu  parecer  hé 
o  padre  adajaõ;  por  mercê  deuia  de  o  fauoreçer  com  suas  cartas 
emquanto  o  naõ  prouê  de  perlado,  pera  que  naõ  lhe  leuáte  a 
obediéçia,  por  que  esta  jente  jnsular  por  pouqua  cousa  poem 
a  barca  no  monte. 

(7)  Comentado,  criticado. 
(8)  Bronco,  néscio. 



Nosa  partida  daquy  será  esta  nojte  cõ  o  terrenho  (u);  pra- 
zerá a  noso  Senhor,  per  cujo  seruiço  e  fee  V.  A.  nos  manda 

nesta  empresa,  que  ele  que  até  quy  nos  deu  tempo,  nolo  dará 
pera  cheguarmos  ao  Brasyll  a  saluamento  e  a  V.  A.,  Raynha 
e  Prinçepe  e  Pnmçesa  dará  muita  vida,  com  grandisyma  pros- 

peridade. /  / 

Orador  e  criado  de  V.  A. 

O  Bpõ  do  Saluador  /  / 

ATT— CC,  I.86-45. 

NOTA  —  D.  Pedro  Fernandes  Sardinha,  primeiro  bispo  de  S.  Sal- 
vador da  Baía  (Brasil),  foi  confirmado  pela  própria  bula  que  instituiu 

o  bispado,  em  25  de  Fevereiro  de  1551 .  Doutorara-se  em  teologia  na 
universidade  de  Paris  e  estivera  na  Índia  como  vigário-geral. 

(°)  O  vento  que  sopra  de  terra. 
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CARTA  DO  CABIDO  DE  CABO  VERDE 
A  EL-REI  D.  JOÃO  III 

(4-7-»552) 

SUMÁRIO  —  O  Cabido,  sé  vacante,  pede  a  el-Rei  que  lhe  mande  pre- 
lado —  Suspensão  do  vigário-geral  Gaspar  da  Silveira 

e  eleição  de  João  Figueira  para  o  mesmo  cargo. 

t 
Senhor 

De  sete  anos  a  esta  parte  que  estamos  a  sé  vagante,  per 
raleçiméto  do  bispo  mestre  Paruj  (1),  que  santa  gloria  aja; 
estamos  ag[u]ardando  todollos  anos  que  v.  a.  nos  faça  mercê 
de  nos  prouer  de  prellado,  que  esta  terra  ponha  em  regiméto, 
para  serujço  do  senhor  Deus  e  descar[r]ego  da  cõçiéçya  de 
v.  a.,  por  que  em  verdade  o  prellado  que  té  ora  tiuemos  (2), 
o  quall  nos  éujou  v.  a.,  deu  de  sy  tão  mao  exenpro  em  sua 
ujda  e  justiça,  que  as  cousas  da  santa  madre  ygreja  nao  sam 
temydas  nem  os  cónegos  estimados,  o  que  tudo  pende  do  exen- 
pllo  que  o  prellado  tem  dado  de  si,  como  v.  a.  pode  ver  per 
hus  autos  que  mádamos  delle  ao  núçyo  (3),  por  onde  o  sus- 

pendemos da  uara  (4)  e  em  seu  lugar  prouemos  por  vigairo 
gerall  o  bacharell  João  Figueira,  chamtre  nesta  see;  e  ysto 
fizemos  por  descarrego  de  nosas  cõçiêçias  e  pello  pouco  serujço 

(!)  D.  João  Parvi  (1538-1545). 
(2)  O  vigário-geral  Frei  Gaspar  da  Silveira. 
(3)  Documentação  que  desconhecemos. 
(4)  Do  governo,  da  jurisdição  canónica. 



que  em  sua  justiça  fazia  a  v.  a.;  e  ysto  não  escreuemos  pera 
nosa  descullpa,  mas  pedimos  a  v.  a.  por  amor  de  Deus  que  per 
seu  gouernador  ou  corregedor  máde  deuasar  da  ujda  de  Gaspar 
Sillueira  e  das  nosas,  e  nos  mãtenha  em  justiça;  e  achando  não 
ser  asi  como  dizemos,  nos  castigue  cõ  toda  justiça  e  rigor.  /  / 

Noso  Senhor  auméte  a  ujda  e  reall  estado  de  v.  a.,  cõ 
mujta  paz  e  soseguo  de  seus  Reinos. 

Feita  em  cabydo  na  see  desta  çidade  de  Santiaguo,  aos 
quatro  dias  de  Julho  de  1552  annos. 

aa )  Francisco  dAlluarêga        Joannes  Figueira 
chantre 

Pero  Frutuoso  Fernão  Roiz 
Gnguono  da  Costa  Petrus  dAlmeyda 

Guõçallo  Montoso 

ENDEREÇO:  Pera  ell  Rey  noso  Senhor. 
1552 

Do  cabido  da  see  de  Santiaguo,  de  4  de  Julho. 

ATT  —  CC,  I-88-48. 

445 



132 

CÉDULA  CONSISTORIAL  DO  BISPO  DE  CABO  VERDE 
(18-8-1553) 

SUMÁRIO  —  Por  falecimento  do  Bispo  de  Cabo  Verde  é  transferido 
■para  esta  diocese  o  prelado  in  partibus  da  sé  Hiponense. 

Apud  Sanctum  Marcum.  Roma:,  die  Venens  xviij*  Au- 
gusti  1553 ,  fuit  Consistonum,  in  quo  haec  acta  sunt. 

Referente  Reuerendissimo  Camerario,  absoluit  reuerendum 
patrem  dominum  Franciscum,  Episcopum  Hipponensem,  a 
vinculo  quo  ecclesie  Hipponensi,  cui  tunc  preerat,  tenebatur 
et  ad  ecclesiam  Sancti  Jacobi  jnsularum  Capitis  Vindis,  tunc 
per  obitum  bone  memorie  Joannis  Episcopi  Sancti  Jacobi 
insularam  Capitis  Vindis,  extra  Romanam  cunam  defuncti 
vacantem,  transtulit,  ipsumque  Franciscum  eidem  ecclesie 
Sancti  Jacobi  in  Episcopum  prefecit  et  Pastorem,  curam  etc. 
committendo  et  cum  clausulis  opportunis  et  consuetis.  Absol- 
uens  etc. 

AV  —  Acta  Vicecancellarii,  vol.  7,  fls.  186. 

$46 
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LIBERDADE  AOS  ESCRAVOS  DE  LAGOS 

(5-2- 1 555) 

SUMÁRIO  —  A  çedido  da  Confraria  do  Rosário  dos  pretos  de  Lagos, 
estabelece  el-Rei  o  modo  corno  havia  de  ser  julgada e  executada  a  cansa  da  sua  liberdade. 

Eu  elRey  faço  saber  a  quantos  este  meu  aluará  vire,  que 
avendo  respeito  ao  que  dizé  na  petição  atrás  escrita  Q)  os  mor- 

domos e  confrades  e  os  homês  pretos  da  confraria  de  nosa 
Senhora  do  Rosairo  da  villa  de  Laguos,  ey  por  bem  e  me  praz 
que  os  escrauos  que  na  dita  villa  e  em  seu  termo  per  testamen- 

tos de  seus  senhores  ficarem  for  [r] os  puramente  e  sé  condição, 
sendo  lhe[s]  posta  algua  duuuida  a  sua  liberdade,  o  Corregedor 
da  comarqua  da  dita  villa  ou  o  juiz  de  fora  delia,  que  da  causa  da 
tal  liberdade  ouuer  de  conhecer,  ou  que  por  parte  dos  ditos 
escrauos  e  de  cada  hú  delles  for  requerido,  o  faraa  loguo  poer 
é  sua  liberdade  pera  huremente  poder  requerer  Justiça.  Dando 
os  taes  escrauos  primeiro  fiança  segura  e  abonada,  per  que  seus 
senhores  estem  seguros  de  os  tornare  a  aver  com  a  estimação  do 
seruiço  do  tempo  que  asy  estiuere  em  liberdade,  quando  contra 
os  ditos  escrauos  se  detriminar  que  naõ  deuê  daver  a  dita  liber- 

dade e  de  fazere  detriminar  a  dita  causa  no  tempo  que  pelo 
dito  Corregedor  ou  Juiz  for  asynado;  o  qual  tempo  lhe  asynaraa 
o  Juiz  da  causa  e  o  proroguaraa  segundo  lhe  parecer  neces- 

sário. /  / 
Notifico  o  asy  ao  dito  Corregedor  e  Juiz  e  a  quaes  quer 

outras  Justiças  a  que  o  conhecimento  desto  pertencer  e  lhes 
mando  que  cumpraõ  este  aluará  como  se  nelle  conthem,  o  qual 

(*)  A  petição  não  está  trasladada  na  Chancelaria. 
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ey  por  bê  que  valha  e  tenha  força  e  viguor  como  se  íosse  carta 
feita  e  meu  nome,  per  my  asynada  e  passada  pella  chancelaria, 
sem  embarguo  da  ordenação  do  segundo  liuro,  titulo  vimte, 
que  diz  que  as  cousas  cujo  effeito  ouuer  de  durar  mais  de  hú 
anno  passe  per  cartas  e  passando  per  aluarás  naõ  valhaÕ.  /  / 

Balthezar  da  Costa  o  fez  é  Lixboa,  a  cymquo  de  feuereiro 
de  mil  bc  cinquoenta  e  çinquo. 

ATT  —  Privilégios  de  D.  João  III,  liv.  3,  fl.  308  v.  —  Pedro  He 
Azevedo,  Arquivo  Histórico  Português,  I,  p.  305. 
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PROVISÃO  AO  MÉDICO  DA  RIBEIRA  GRANDE 

(I2"3-'555) 

SUMÁRIO  —  O  médico  da  Ribeira  Grande  haveria  ̂ o$ooo  anuais, 
i$$oo  á  custa  da  fazenda  real  e  outros  i$$oo  dos  ren- dimentos das  rendas  do  concelho  da  dita  cidade. 

Ev  el  Rey  faço  saber  a  quantos  este  meu  aluará  virem,  que 
eu  ev  por  bem  que  daqui  em  diante  aja  na  çidade  da  Ribeira 
Grande,  da  Ilha  de  Saõ  Tiago  do  Cabo  Verde,  hu[m]  fizico 
pera  nella  curar,  o  qual  o  Bispo  do  Cabo  Verde  tomará,  o  qual 
averá  de  mantimento  quinze  mil  reaes  cada  hú  anno  á  custa  de 
minha  fazenda,  alem  doutros  quinze  mil  reaes  que  lhe  mando 
dar  por  esta  minha  prouizaõ,  dos  rendimentos  das  rendas  do 
conselho  da  dita  çidade,  e  que  naõ  avendo  rendimento  delias, 
digo  delias,  de  que  lhe  possaõ  pagar,  se  lanse  finta  delles.  /  / 

E  os  quinze  mil  reaes  que  ey  por  bem  que  aja  per  esta 
prouizaõ  cadanno  comesará  a  vençer  [do  dia  |  que  começar  a 
curar  em  diante,  e  ser  lheaõ  paguos  no  meu  almoxarifado  da  dita 
Ilha,  que  hora  hé  e  ao  diante  for,  com  çertidaõ  dos  juizes  e 
v[e|readores  da  dita  çidade,  de  como  nella  cura.  Portanto 
mando  ao  dito  almoxarife  que  lhe  dê  e  pague  os  ditos  quinze 
mil  reaes  cada  anno  aos  quartéis  delle,  per  este  soo  aluará  gerall, 
e  por  o  treslado  delle  que  será  registado  no  liuro  de  sua  despeza 
pelo  esenuaõ  de  seu  cargo  e  conhesimento  do  dito  fizico.  E 
com  a  dita  çertidaõ  mando  que  seiaõ  os  ditos  dinheiros  leuados 
em  conta  ao  dito  almoxarife  á  razaõ  dos  ditos  quinze  mil  reaes 
como  dito  hé,  he  emquanto  o  trato  da  dita  Ilha  estiuer  arren- 

dado mando  ao  recebedor  dos  tratadores  que  lhe  entregue 
cadano  o  dito  dinheiro  pera  o  dito  paga  [mento].  /  / 

29 
449 



E  o  dito  almoxarife  lhe  passará  delle  seus  (:)  conheci- 
mentos em  forma,  con  declaração  que  reçebeo  o  dito  dinheiro 

do  tezoureiro  da  Caza  da  Mina  (que  do  dinheiro  que  os  ditos 
tratadores  lhe  forem  obrigados  a  paguar  do  dito  dito  trato  lhe 
tome  em  conta  o  pagamento),  digo  com  declaração  que  reçe- 

beo o  dito  dinheiro  do  tezoureiro  da  Casa  da  Mina  pelo  dito 
reçebedor;  e  mando  ao  dito  tezoureiro  da  Casa  da  Mina  que  do 
dinheiro  que  os  ditos  tratadores  lhe  forem  obrigados  a  paguar 
do  dito  trato  lhe  tome  em  conta  e  pagamento  o  dinheiro  que 
o  dito  reçebedor  pela  dita  maneira  emtregar  ao  dito  almoxarife, 
e  aos  contratadores  que  pelo  treslado  deste  aluará,  e  os  ditos 
conhecimentos  em  forma  o  leuem  em  conta  ao  dito  tezou- reiro. /  / 

E  quero  e  me  pras  que  este  valha,  tenha  força  e  vigor, 
como  se  fose  carta  feita  em  meu  nome,  por  my  asinada,  passada 
pela  Chanselaria,  posto  que  este  por  ella  naõ  passe,  sem  em- 

bargo da  ordenação  do  Segundo  Liuro,  titulo  20,  que  dispõem 
o  contrario.  /  / 

Adriaõ  Luçio  o  fez  em  Lixboa,  a  doze  de  março  de  mil  e 
quinhentos  sincoentta  e  sinco.  E  este  se  registará  nos  liuros  da 
Caza  da  Mina,  pera  se  saber  como  assy  o  ey  por  bem.  André 
Soares  ho  fez  escreuer.  /  / Rey. 

AHU  —  Cabo  Verde,  cx.  1.  (Papéis  avulsos  de  1612,  n.°  31). 

(')  No  texto:  seu. 
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CARTA  DA  CAPITANIA  DA  RIBEIRA  GRANDE 
AO  DOUTOR  MANUEL  DE  ANDRADE 

(2-11-1555) 

SUMÁRIO — Enquanto  Jorge  Pimentel  estivesse  suspenso  do  seu 
cargo  de  capitão  da  Ribeira  Grande  exerceria  com  os 
cargos  de  corregedor,  procurador  e  contador,  o  de  capitão. 

Eu  El  Rey  faço  saber  a  quamtos  este  meu  aluará  virem  que 
eu  ev  por  bem  e  me  praz,  que  o  doutor  Manuel  dAmdrade, 
do  meu  desembargo,  que  ora  emvio  aas  Jlhas  do  Cabo  Verde 
pera  nellas  me  seruir  de  corregedor,  prouedor  e  cõtador  de 
minha  fazenda,  sirua  também  de  capitão  da  capitania  da  Ri- 

beira Gramde,  da  Jlha  de  Samtiago  do  Cabo  Verde,  emquamto 
seruir  os  ditos  cargos  e  o  capitão  da  dita  capitania  (*)  for  sos- 
pemso  e  eu  naõ  mamdar  o  contrairo.  E  naõ  averá  com  o  dito 
cargo  de  capitão  mais  ordenado  que  os  trezemtos  mil  reaes  que 
hade  aver  com  os  ditos  carguos  de  corregedor,  prouedor  e  cõta- 

dor, como  leua  per  outra  minha  prouisaõ.  /  / 
E  portamto  o  notefiquo  asy  aos  Juizes,  Vereadores  e  pro- 

curador da  dita  capitania,  e  mamdolhes  que  tamto  que  o  dito 
Manuel  dAmdrade  lá  for,  lhe  dem  a  pose  da  dita  capitania,  e 
lha  deixem  seruir  e  o  ajaõ  por  seu  capitão,  e  lhe  obedeçaõ 
emquamto  seruir  os  ditos  cargos  de  corregedor,  prouedor  e 
cõtador,  e  o  capitão  da  dita  capitania  naõ  for  per  minha  liçemça 
seruir  o  dito  cargo  e  eu  naõ  mamdar  o  comtrairo,  como  dito 
hee  e  o  leixem  vsar  da  jurdiçaõ,  poder  e  allçada  que  leua  por 
meus  regimentos  e  prouisoés,  e  em  tudo  lhe  cumpram  este 

(')  Iorgc  Pimentel,  suspenso  por  abusos  cometidos  em  seu  cargo. 
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aluará  como  nele  se  cõtem.  E  o  dito  Manuel  dAmdrade  jurará 
na  chamçelaria  que  bem  e  verdadeiramemte  sirua  o  dito  cargo 
de  capitão,  g[u]ardamdo  em  tudo  a  mim  meu  seruiço  e  ás 
partes  seu  direito.  E  quero  e  me  praz  que  este  valha,  tenha 
força  e  vigor,  como  se  fose  carta  feita  em  meu  nome  e  aselada 
do  meu  selo  pemdemte,  sem  ébargo  da  ordenação  do  segumdo 
liuro,  titolo  vimte,  que  dispõem  o  cõtrano.  /  / 

Adnaõ  Lucio  o  fez  é  Emxobregas,  a  xxj  dias  de  nouembro, 
de  mil  b°  e  cimquoemta  e  çimquo.  Amdré  Soarez  o  fez  escre- uer. 

ATT  —  Chancelaria  de  D.  João  III,  |iv.  65,  fl.  3. —  Sena  Bar- 
celos, Obr.  cit.,  I,  p.  135-136,  com  vários  erros. 
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CARTA  RÉGIA  A  D.  DUARTE  DE  ALMEIDA 
('555) 

SUMÁRIO  —  Acerca  do  comércio  abusivo  dos  moradores  das  ilhas 
Canárias  na  costa  da  Guiné,  em  mercadorias  e  em  escra- 

vos—  Providências  pedidas  for  el-Rei  junto  das  justiçai 
das  referidas  Ilhas  e  junto  da  Corte  de  Espanha. 

Dom  Duarte,  amiguo,  etc.  Há  alguús  annos  que  mamdey 
daqui  aas  Canárias  Ayres  Cardoso,  meu  moço  da  camará,  para 
dalv  prouer  meus  almazés  de  breu  e  outras  cousas  necesanas, 
o  qual  estamdo  naquelas  Jlhas  vyo  per  muitas  vezes  saírem 
dos  portos  delas  alguús  nauios  para  hirem  resgatar  na  costa  de 
Guinné  e  portos  dela,  que  caem  como  sabeys  em  minha  demar- 
caçam  e  sam  de  minha  comquista,  nauegaçã  e  comercio,  de 
que  me  auisou  como  era  obnguado,  e  via  que  compria  a  meu 
seruiço.  /  / 

E  nam  somemte  vio  partir  os  ditos  nauios,  mas  aimda  tor- 
nar aas  ditas  Jlhas  carregados  descrauos  e  doutras  mercadorias 

resgatadas  nos  ditos  portos  e  lugares  da  dita  costa.  E  com 
quanto  loguo  se  queixaua  aas  justiças  das  ditas  Jlhas,  pedindo 
castiguo  dos  que  nos  ditos  nauios  vinham,  e  secresto  e  emtre- 
gua  das  mercadorias  que  traziam,  como  os  mais  dos  moradores 
das  ditas  Jlhas  e  aimda  querem  dizer  dos  mais  pnmçipaes  delas, 
tinham  parte  neste  trato  e  comerçio,  de  que  a  eles  se  tinha 
seguido  tamto  proueito,  nam  se  lhe  fazia  |a|  justiça  que  em 
tal  caso  fora  rezam  que  se  fizera.  /  / 

Das  quaes  cousas  vemdo  eu  que  nas  ditas  Jlhas  se  nam 
podia  alcamçar  justiça  e  que  desemtcmdiam  neste  comercio, 
jaa  como  em  cousa  de  que  eles  tirauá  tamto  proueito  e  como  o 
faziam  tam  disolutaméte,  me  mamdey  alguãs  vezes  queixar 
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ás  pesoas  que  emtam  eram  do  cõselho,  e  pareçe  que  cõ  outros 
neguoçios  numqua  se  acabaram  de  resoluer  no  que  se  pedia 
por  minha  parte,  que  era  castiguo  aos  jaa  culpados  e  defesa 
gramde  e  sob  granes  penas  a  todos  os  que  neste  comercio  mais 
emtemdesê.  /  / 

E  como  o  jmtarese  fose  tamanho  e  o  castiguo  do  pasado 
tardase,  proçedeo  a  cousa  a  tamanha  disoluçam  como  uereys 
pelas  cartas  que  agora  receby  do  dito  Ayres  Cardoso,  em  que 
vereys  que  nam  somente  sam  os  castilhanos  os  que  jsto  comete 
e  fazem,  mas  aimda  os  mestres  e  pilotos  desta  nauegaçã  sam 
prop[r]ios  vasalos  meus  e  naturays  de  meus  Regnos,  os  quaes 
sem  alguú  temor  partem  das  terras  e  senhorios  do  empera- 
dor  (*)  meu  Jrmaão  a  fazer  estas  cousas  e  tornam  a  eles  cõ  o 
retorno  e  empreguo  que  fazem.  De  que  se  segue  huu  maao 
exéplo  para  os  outros  meus  naturays  e  huuã  cousa  muy  jmpro- 
p[r]ia  do  que  requere  o  amor  e  diuido  que  [há]  amtre  mim 
e  o  emperador  meu  Jrmão.  Pelo  que  me  pareçeo  deuer  por  vós 
mamdar  dar  comta  á  Pnmcesa  minha  filha  e  ás  pesoas  do  com- 
selho,  de  tudo  o  que  nisto  pasa  muy  particularméte,  o  que 
vereys  pelas  ditas  cartas  e  pelo  mais  que  nesta  vos  diguo  e  asy 
pelos  estromemtos  que  vos  vam  dalguas  cousas  destas,  posto 
que  nam  sejam  de  todas,  por  que  como  esta  matéria  toqua  a 
todos  e  todos  pretendam  nela  de  seu  jmtarese,  sam  muito  difiçiles 
de  tirar  os  taes  estromemtos;  mas  aimda  segumdo  muitas  vezes 
este  meu  criado  foy  aduertido  que  oulhase  por  sua  vida  e  pesoa, 
e  semdo  soo  e  estrangeiro  naquelas  Jlhas,  hé  despamtar  como 
lhe  hé  posiuel  poderme  auisar  do  que  nisto  passa,  nem  requerer 
os  estormêtos  que  aos  do  comselho  poderam  parecer  necesanos 
nestas  cousas.  /  / 

E  dcpoys  de  lhe  dardes  huuã  (2)  carta  minha  de  crença 
que  cõ  esta  vos  emvio  e  cõta  do  que  na  matéria  hé  pasado,  lhe 

(')  Referência  a  Carlos  V. 
(-)  Cancelado:  a  dita. 
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pedueys  que  queira  mandar  (3)  comisam  a  Dom  Rodrigo,  que 
está  por  Regente  na  Gran  Canária  (4),  para  cornar  (s)  esta 
jmformaçam  e  tirar  pesquisa  (")  e  saber  particularmête  e  com 
tamta  deligemçia  como  em  tal  caso  se  requere,  a  verdade  do 
que  pasa  (:)  e  na  dita  comisam  se  lhe  dee  poder  para  premder 
e  proceder  comtra  os  culpados  e  mamdado  especial  que  emtre- 
gue  aqueles  meus  vasalos  e  naturavs  que  achar  compremdidos 
e  culpados  no  dito  caso.  E  asy  que  faça  emtreguar  o  que  das 
ditas  partes  se  trouxe,  asy  escrauos  como  quaêsquer  outras  mer- 

cadorias (8),  aucmdo  por  muy  certo  que  emquanto  neste  caso 
asy  se  nam  proceder,  e  este  (a)  Dom  Rodrigo  nele  nã  êtender 
como  açima  hé  dito,  numqua  poderá  ser  sabida  a  verdade  deste 
caso,  nem  eu  deixar  de  ser  tam  deseruido  nele  como  até  agora 
sam,  de  que  tenho  por  muy  çerto  que  o  emperador  meu  Jrmaõ 
receberá  aquele  descomtemtaméto  que  eu  também  receberia 
quamdo  per  meus  vasalos  e  naturays  ele  fora  deseruido  em 
caso  semelhamte  nem  cm  alguu  outro.  /  / 

E  por  que  há  alguús  annos  que  vsto  se  faz  e  se  pratiqua 
pelos  moradores  daquelas  Jlhas,  comué  cõ  breuidade  mamdar 
prouer  nisto  (Iu),  por  que  quãto  mais  tarde  se  prouer  tamto 

(:!)  Cancelado:  aquelas  Jlhas  huuã  pcsoa  por  pesquisador,  de 
tamta  comfiança  e  ile  tal  calidade  de  que  se  deua  cofiar  que  verdadey- 
ramente  e  sem  alguuã  afeiçam. 

(4)  Cancelado:  este  deue  de  ser  dõ  Rodrigo,  que  está  por  Re- 
gente na  Grã  Canarea,  como  pede  Avres  Cardoso  é  huã  das  suas  car- 

tas que  vieron  lá  ter  (?). 
(5)  No  texto:  tomara. 
(u)  No  texto:  procurara. 
(7)  Cancelado:  o  qual  leue  comisam. 
(s)  Cancelado:  ou  fazer  tudo  pôr  cm  seercsto  e  a  tam  bõo  recado 

como  comué,  até  se  detreminar  a  quê  cõ  justiça  aja  de  pertemçer. 
(  ')  Cancelado:  pesquisador  laa  nã  for. 
(1U)  Cancelado:  amtes  que  o  jmtaresc  acabe  de  fazer  huíí  abito abil  nisto. 
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será  pior  de  se  desarreiguar  e  tamto  mais  obrigará  a  maior  cas- 
tiguo.  / 1 

Neste  negocio,  pelo  muito  que  jmporta  a  meu  seruiço, 
traballiareys  quamto  em  vós  for  por  se  comceder  o  que  nele 
peço  e  solicitareys  cõ  tamta  deligêçia  e  boõ  cuidado  como 
comué  a  meu  seruiço.  E  do  que  vos  responderé  me  auisareys  (n) 
e  a  cada  huíí  dos  do  comselho  falareys  nela  de  minha  parte,  cõ 
a  jmstamçia  que  o  caso  requere. 

No  verso:  1555  /  Para  Dom  Duarte  Dalmeida. 

ATT  —  CSV.  vol.  V,  fls.  309-312. 

(n)  Cancelado:  E  á  Princesa  minha  filha,  dareys  huuã  carta 
minha  de  cremça  sobre  esta  matéria. 
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CARTA  DO  CARDEAL  REINALDO  POLO 
A  EL-REI  D.  JOÃO  III 

(19-5- 1556) 

SUMÁRIO  —  Faz  referência  aos  negócios  das  Guinés,  acerca  dos  quais 
havia  tratado  em  Londres  o  embaixador  português. 

Sereníssimo  Rè 

Ricornando  in  Portugallo  Dõ  Diego  Lopes  suo  Ambascia- 
dore,  io  non  ho  uoluto  mancare  di  far'  nuerentia  con  questa 
mia  à  Vostra  Maestà,  et  perche  Dõ  Diego  referirá  quanto  è 
passato  nel  negotio  delle  Guinee,  dei  quale  le  piacque  scn- 
uermi;  à  me  non  occorre  dirne  altro,  solo  mi  resta  offerire  à 
Vostra  Maestà,  come  conuiene  alia  moita  osseruantia  et  diuo- 
tione,  clie  10  le  porto,  ogni  grandezza  et  opera  mia  in  tutto 
quel  che  10  potessi  fare  in  seruitio  suo,  benche  nõ  sia  bisogno, 
hauendo  ella  questi  Serenissimi  Principi  per  tanti  nspetti 
tanto  congiunti  cõ  lei,  alia  quale  baseio  humilmente  la  mano, 
et  prego  Nostro  Signor  Dio  che  conserui  et  prospen  longa- 
mente  Vostra  Maestà  ad  honor  di  Dio  et  beneficio  dei  suo 
regno. 

Di  Londra  alli  xix  di  Maggio  M.D.LVI. 

Di  Vostra  Maestà  humilis  seruitor 

Reg.  Car.1"  Polus,  Lcg. 

ENDEREÇO:  Al  Sereníssimo  Rè  di  Portugallo. 

ATT —  Gav.  II-6-15. 
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NOTA— O  Cardeal  Reinaldo  Polo,  cardeal  diácono  do  título 
dos  Santos  Nereu  e  Aquileu,  foi  enviado  como  legado  à  Inglaterra, 
em  7  de  Fevereiro  de  1537,  «ad  res  Anglise  componendas».  Em  15  de 
Janeiro  do  mesmo  ano  é  transferido  para  o  título  da  diaconia  dos  San- 

tos Vito  e  Modesto  e  em  31  de  Maio  de  1540  para  o  de  Santa  Maria 
in  Cosmedin.  Em  10  de  Dezembro  era  bispo  de  Cantuária,  tendo  fale- 

cido fora  da  Cúria  em  19  de  Novembro  de  1558.  —  Cfr.  G.  van 
Gulik-C.  Eubcl  —  Hierarchia  Catholica  Medii  et  Recentioris  Aevi, 
Monasterii,  MDCCCCXXIII,  vol.  III,  p.  25. 
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CARTA  RÉGIA  AO  BISPO  DE  CABO  VERDE 

(30-7-1556) 

SUMÁRIO  —  Manda  ao  Prelado  o  traslado  da  Bula  que  concede  culto 
público,  nos  reinos  de  Portugal  e  seus  Senhorios,  à  Rai- 

nha Santa  Isabel  —  Aplicação  à  diocese  de  Cabo  Verde. 

Rcuerendo  Bispo  Amiguo,  eu  elRey  vos  emuio  muito  sau- 
dar. Eu  ouue  do  sancto  padre  huua  Bulla  para  se  poder  rezar 

em  todos  os  meus  Regnos  e  Senhorios,  da  Rainha  Sancta  Jsabel, 
que  estaa  sepultada  ê  o  mosteiro  de  sancta  Clara  de  Coimbra. 
E  asy  para  dela  poder  auer  é  todas  as  jgrejas  e  mosteiros  destes 
Regnos  e  Senhorios  capela,  altar  e  jmagem  da  ditta  Rainha, 
como  vereys  pelo  treslado  da  Bulla,  cjue  com  esta  vos  emuio.  /  / 

Pelo  que  vos  emeomendo  muito  que  a  façaes  nottefiquar 
e  guardar  e  todo  ese  Bispado.  E  porque  nesta  cidade  se  fez  jaa 
o  ofiçio  da  ditta  Rainha  sancta,  per  ordem  do  Arcebispo  dela, 
a  qual  [ordem]  me  pareçeo  booã,  vos  mando  com  esta  huú 
memorial  diso  pera  saberdes  a  maneira  que  se  nisso  teue  e  vos 
comformardes  cõ  ela,  o  que  vos  muitto  agradecerey.  /  / 

Scripta  é  Lixboa  a  xxx  de  Julho.  Pamtaliam  Rebelo  a  fez 
de  1556. 

a)  Rey.  
Para  o  Bispo  de  Sátiago. 

ATT  —  CSV,  vã.  9,  fl.  69. 
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CARTA  RÉGIA  AO  BISPO  DE  CABO  VERDE 

(30-7-1556) 

SUMÁRIO  —  Envia  o  traslado  da  Bula  que  manda  celebrar  no  colégio 
das  três  milícias,  em  Coimbra,  as  missas  que  deviam 
celebrar-se  em  Cabo  Verde  feio  Infante  D.  Henrique. 

Reuercndo  Bispo  Amiguo.  Eu  el  Rev  uos  emvio  muito saudar.  /  / 

O  sancto  padre  ouue  por  bem,  por  huuã  Bulla  de  que  vos 
mando  o  treslado,  que  as  misas  que  em  cada  huuã  das  Jgrejas 
dese  Bispado  se  dizem  pola  alma  do  Jmfamte  Dom  Amrnque, 
se  dignam  na  çidade  de  Coimbra  pelos  padres  colegiaes  do 
colégio  das  tres  miliçias  que  ora  ordeno.  E  por  virtude  dela  se 
ham  de  dizer  as  dittas  misas  no  ditto  colégio,  ao  qual  se  há  de 
aplicar  a  esmola  delas.  /  / 

E  por  que  eu  folgaria  de  saber  se  pola  vemtura  em  parte  do 
stipendio  dos  Rectores  a  ditta  esmola  foy  comçedida  ou  sem 
ela,  vos  emcomendo  muito  que  mo  screuaes  por  vosa  carta.  E 
asy  mesmo  se  os  dittos  Rectores,  tirandose  lhe,  fiquam  cõ  sti- 

pendio desigual  e  nam  comueniête,  para  nisso  prouer  como 
seja  seruiço  de  nosso  Senhor.  /  / 

Scnpta  é  Lixboa  a  [30]  de  Julho.  Pamtaliam  Rebello 
a  fez  em  1556. 

a)  Rey. — Para  o  Bispo  de  S.  Tiago. 

ATT  —  CSV,  vol.  9.  fls.  142  c  336. 
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CARTA  RÉGIA  AO  BISPO  DE  CABO  VERDE 

(30-7-1556) 

SUMÁRIO  —  Manda  publicar  a  bula  papal  do  jubileu,  bem  como 
o  modo  prático  de  os  fiéis  o  poderem  ganhar. 

Reuerendo  Bispo  Amiguo.  Eu  eIRey  vos  emuio  muito 
saudar.  /  / 

O  sancto  padre  conçedeo  huíí  Jubileu  de  cuja  Bulla  vos 
emuio  o  treslado,  e  asy  da  determinaçam  que  se  tomou  sobre  a 
maneira  em  que  se  ganhaua.  Emcomédouos  muito  que  o  façaes 
publiquar  com  deligençia  e  que  devs  ordem  como  o  ganhem 
todas  as  pessoas  dese  Bispado.  /  / 

Scnpta  é  Lixboa,  a  [30]  de  Julho.  Pamtaham  Rebelo 
a  fez  de  1  556. 

a)  Rey- 
Para  o  Bispo  de  Santiago. 

ATT  —  CSV,  foi,  9.  El.  156. 
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CARTA  DE  MANUEL  PACHECO  DE  LIMA  A  EL-REI 
(6-3-557) 

SUMÁRIO  —  Paragem  em  Santiago  de  Cabo  Verde  —  Bom  acolhi- 
mento aos  Missionários  pelo  Bispo  e  Doutor  Manuel 

de  Andrade  — Provimento  para  a  derrota  até  ao  Congo. 

t 
Senhor 

/Em  xx)  dias  nos  achamos  hà  vista  destas  jlhas  do  Cabo 
Verde  vimdo,  louvores  a  Deus  nosso  Senhor,  toda  esta  boa  com- 

panhia Rellegiosa  de  saúde  e  paz,  sofremdo  as  descomsollaçoés 
do  mar,  o  melhor  que  podem;  e  achadonos  assy  na  dita  parajem 
me  foy  dito  pello  mestre  e  marjnheiros  da  naoo  (')  que  forã 
debaixo  da  cuberta  e  que  achara  avallias  na  louça  dauguoa  que 
trazíamos,  que  por  ser  mall  arrumada  bojeou  e  se  forã  e 
vazara [m|  mujtas  delias,  pello  qual  fiz  jsame  sobre  a  dita  auguoa 
e  achey  dez  ou  doze  pipas  vazias  e  outras  allgíías  my[n]guoadas 
e  asy  achej  que  nã  avya  lenha  nhúa;  e  per  que  eu  dessejo  levar 
estes  Padres  (")  cõssolados,  como  V.  A.  mêcomédou.  // 

E  daquy  em  diamte  começamos  a  étrar  na  quétura  e  callmas 
de  Guiné.  E  por  a  providemçia  devina  nos  revellar  as  ditas 
neçesydades  em  luguar  homde  facillméte  podíamos  ser  reme- 
deados,  asemtey  de  tomarmos  esta  jlha  de  Satiaguo,  que  hé  a 
é  que  cõ  mais  breuydade  nos  podíamos  prouer.  E  cheguádo  ao 

(!)  nao  =  nau. 
(2)  Padres  Gaspar  da  Conceição  e  Estêvão  de  Lagos. 
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porto  dela,  sabido  pello  bispo  e  pello  doutor  Manuel  dÃdrade 
de  nosa  cheguada,  nos  vieram  loguo  a  bordo  da  não  (')  a  visi- 

tar. E  o  dito  Corregedor  levou  todos  os  ditos  Padres  ao  dia 
seguy[n|te  a  sua  casa,  homde  nos  fez  muyto  guasalhado  e  bom 
trataméto,  por  ser  jmformado  do  guosto  e  zelo  cÕ  que  V.  A. 
os  mãda  a  fazer  este  seruvço  de  Deus. 

E  loguo  cõ  breuydade  nos  mãdou  dar  húa  barca  de  lenha 
e  huG  batell  com  que  tomamos  augoa,  por  nã  desarrumarmos 
o  nosso,  por  ver  nosa  necesydade  e  eu  lho  pedir  e  requerer  da 
parte  de  V.  A.,  a  que  certefyco  que  seguGdo  o  que  tenho  sabido 
neste  povo  e  pello  aseseguo  em  que  está  esta  jlha,  o  dito  Corre- 

gedor serve  V.  A.  com  amor  e  verdade.  Ao  presente  nam  temos 
mais  que  fazer  que  tornarmos  logo  amenhã  a  seguyr  noso  camj- 
nho  e  viagê,  que  Deus  nos  dejxará  ha  sallvaméto  acabar,  asy 
como  cúpre  a  seu  serujço  e  a  o  de  V.  A.,  a  qué  ele  Deus  cõ 
lõgua  vida  seu  estado  reall  acreçemte.  /  / 

a)  M.e"  Pacheco  de  Lima  // 

ENDEREÇO:  Pera  cllRey  noso  senhor. 

REMETENTE:  de  M.°"  Pacheco  de  Lima  seu  ébaixador. 

ATT  —  CC.  I- 100-132. 
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ALVARÁ  À  SÉ  DE  CABO  VERDE 

(2-4-,  558) 

SUMÁRIO  —  Esmola  de  100S00  à  Sé  de  Cabo  Verde,  a  pagar  anual- 
mente, por  mais  três  anos,  para  a  fábrica. 

Eu  elRev  como  gouernador  &,  faço  saber  aos  que  este 
alluará  virem,  que  eu  ey  por  bê  e  me  praz  fazer  esmola  á  see 
da  cidade  de  Santiaguo  da  ilha  do  Cabo  Verde  ('),  pera  as 
despesas  da  fabrica  da  dita  see,  de  çe  mill  reaes  e  cada  hú  anno. 
E  isto  por  tempo  de  tres  annos  somente  alem  do  mais  tempo 
per  que  lhe  já  fiz  esta  esmola;  os  quaes  tres  annos  começará 
do  dia  é  que  se  acabarem  os  derradeiros  tres  annos  e  diante, 
e  seram  paguos  e  étreg[u]es  ao  recebedor  da  fabrica  no  allmo- 
xanfado  da  dita  ilha  á  custa  de  minha  fazenda,  asy  e  da  ma- 
nevra  que  lhe  se  atee  ora  pagará  per  outras  minhas  prouisoê> 
e  conforme  a  ellas,  e  se  despéderam  pela  maneyra  que  se  nellas cõtem.  /  / 

E  portáto  mando  ao  allmoxanfe  ou  recebedor  do  allmoxari- 
fado  da  dita  ilha,  que  êtregue  cada  hú  dos  ditos  tres  annos  ao 
recebedor  da  fabrica  da  dita  see  os  ditos  çé  mil  reaes  pela  ma- 
nevra  acima  declarada,  per  este  só  alluará  gerall,  sem  mais 
outra  provissam.  /  / 

E  pelo  treslado  dele,  que  se  registará  no  Liuro  dos  Registos 
do  dito  allmoxarifado  pelo  escriuaõ  dele,  e  das  mais  prouisoês 
per  que  se  atee  ora  pagará,  e  conhecimento  é  forma  do  rece- 

bedor da  fabrica  da  dita  see,  feito  pelo  escriuaõ  de  seu  carguo 
e  asjnado  por  ábos,  é  que  declare  que  lhe  ficá  os  ditos  cem  mill 

(')  Cidade  da  Ribeira  Grande,  na  ilha  de  Santiago. 
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S.  Domingos  (Santiago)  —  Objectos  de  arte  sacra  (1960) 
IFoto  A.  Brásio) 





reaes  carregados  é  recepta,  mando  que  lhe  seja  leuados  é  conta 
cada  anno  que  lhos  asy  paguar.  /  / 

E  naõ  tédo  o  dito  allmoxanfe  dinheiro  de  que  posa  paguar 
os  ditos  çé  mill  reaes  cada  hú  dos  ditos  tres  annos,  mando  ao 
feitor  do  trato  da  dita  ilha,  que  á  conta  do  dinheiro  que  os 
contratadores  saõ  obnguados  paguar  é  cada  hú  anno  á  minha 
fazenda  por  bê  de  seu  cõtrato,  étreg[u]e  ao  dito  allmoxanfe 
os  ditos  çé  mill  reaes  cada  hú  dos  ditos  tres  annos  pera  paga- 

mento da  fabrica,  os  quaes  lhe  seraõ  carregados  é  recepta,  com 
declaração  que  seraõ  pera  o  dito  pagamento,  e  pasará  deles  cer- 
tidam  é  forma  ao  dito  feitor  pera  descõto  dos  contratadores, 
pela  ordê  que  se  té  no  mais  dinheiro  que  lhe  etregar.  E  este 
alluará  ey  por  bé  que  se  cúpra,  posto  que  o  efeito  dele  ajaa 
de  durar  mais  de  hú  anno,  se  ebargo  de  quallquer  prouisam 
ou  Regimento  é  contrairo.  /  / 

Symaõ  Borralho  o  fez  é  Allmeirim,  a  dous  dias  dabnll  de 
jbclbnj.  E  eu  Duarte  Diaz  o  fiz  escreuer. 

Antonio  dAbreu 

ATT  —  Chancelaria  da  Ordem  de  Cristo,  liv.  i,  fl.  230  v. 
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VIAGEM  DE  SANTIAGO  A  GUINÉ 

(19-5-1558) 

SUMÁRIO  —  O  provedor  da  fazenda  real  faz  uma  diligência  acerca 
da  nau  Santiago,  que  foi  em  resgate  a  Guiné  e  ali  ficou 
inutilizada  no  porto  de  Guinalá. 

t 
Senhor 

Em  vjnte  quatro  de  feuereiro  deste  anno  presente  reçebj 
hua  de  V.A.  em  a  qual  me  mada  que  faça  huã  djligençia 
açerca  do  que  pedjo  Roque  Fernandez  mareante,  mestre  que 
£oj  da  nao  Santiaguo,  que  foj  armada  em  a  Casa  da  Judia  pera 
São  Domjnguos  em  ho  anno  de  1552,  da  qual  vejo  por  capjtão 
Francisco  Vjejra  Homem.  Eu  a  fíz  e  me  emformej  na  verdade 
sobre  cada  hú  apontamento.  /  / 

E  quato  ao  primejro  .s.  per  cujo  mãdado  Roque  Fernandez 
entregou  a  nao  a  Antonio  Franco  ou  se  lha  tomarão  per  força, 
djguo,  Senhor,  que  vjndo  a  dita  nao  em  ho  dito  anno  a  esta 
çjdade  de  Santiaguo  (*)  com  o  dito  Roque  Fernandez  por 
mestre  e  Francisco  Vjejra  por  capjtão,  vendo  Antonio  Vjlhc- 
guas,  fejtor  de  V.A.  nesta  feitorja,  que  a  nao  Santiaguo,  por 
fazer  mujtta  aguoa  não  era  pera  jr  a  São  Domjnguos  com 
alguodojs,  deu  a  Francisco  Vjejra  naujo  conuenjente  pera  os 
alguodojs,  e  mãdou  a  nao  Santiaguo  ao  Rio  Grãde,  jndo  por 
mestre  ho  mesmo  Roque  Fernandez,  e  pôs  em  ella  por  capjtão 

(J)  Ribeira  Grande. 
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Antonio  Franco  de  Sequejra,  os  quajs  ambos  em  paz  e  como 
amjguos  fizerão  seu  resguate  no  dito  Rio.  /  / 

E  vjndose  com  elle  feito,  por  a  nao  fazer  mujta  aguoa,  arri- 
barão ao  mesmo  porto  de  Guinalaa,  onde  a  nao  deu  em  sequo. 

E  por  os  Reis  negros  terem  por  estado  e  grádeza  não  se  desfazer 
ho  naujo  que  em  seu  porto  dá  em  sequo,  ho  Rej  de  Guinalaa 
madou  que  com  a  nao  se  nao  bolise,  como  de  fejto  se  nao  boljo. 
E  há  testemunhas  que  dizem  ajnda  aguora  estar  parte  da  dita 
nao  em  ho  dito  Rio.  /  / 

E  vendo  Antonio  Frãquo  capitão,  a  nao  asi  perdjda,  tomou 
sobre  si  tudo  ho  que  vinha  carreguado  sobre  Roque  Fernandez 
mestre,  como  já  djse,  Antonio  Franco  capitão  se  entregou  de 
diso  Roque  Fernandez,  porque  nao  qujsera  que  Antonio  Fraco 
ho  pnuara  do  que  carreguaua  sobre  elle,  pois  era  obnguadc 
a  dar  conta. 

Quãto  ao  2o  apontamento  .s.  se  se  féz  enuétajro  sobre 
a  pessoa  que  se  entregou  do  que  carreguaua  sobre  ho  dito 
mestre,  como  já  djse,  Antotnio  Franco  capitão  se  entregou  de 
de  tudo  e  nao  se  féz  enuétajro,  como  era  neçesario.  Somentj 
Aluaro  Morejra,  escriuaõ  da  dita  nao  escreuja  ho  que  Antonio 
Fraco  capitão  vendja  pera  sua  despesa,  mas  não  ouue  reçejta 
em  forma. 

Quãto  ao  30  apontamento,  se  a  pessoa  que  se  entregou  do 
que  carreguaua  sobre  Roque  Fernandez,  deu  conta  com  entre- 
gua,  eu  como  proueedor  da  fazenda  de  V.A.  (2),  tomej  conta 
ao  dito  Antonio  Franco  e  lhe  não  fíz  paguar  ho  que  ficaua 

('-')  Nomeado  por  alvará  de  21  de  Novembro  de  1555,  por  três anos,  provedor  e  contador  da  fazenda  real  nas  Ilhas  de  Cabo  Verde. 
Em  alvará  da  mesma  data  el-Rei  comunica  ao  almoxarife  da  Ribeira 
Grande  que  o  havia  nomeado  seu  corregedor,  provedor  e  contador  da 
fazenda,  por  três  anos,  com  30^000  anuais.  —  ATT  -  Chancelaria 
de  D.  João  III,  liv.  65,  fls.  3  v  e  3-3  v  respectivamente. 
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deuédo  e  carregualo  sobre  o  almoxarife,  mas  da  conta  não  fique) 
satisfejto,  por  não  ver  as  cousas  per  ordem. 

E  quãto  ao  40  apõtamento  .s.  que  fazenda  se  resgatou  no 
dito  Rio  Grade  e  o  que  se  fez  da  armação,  Antonio  Frãquo 
e  Roque  Fernandez  fizerão  sesenta  ojto  peças  darmação,  a  fora 
quatro  peças  de  mejo  de  híí  lançado  e  çera  e  marfim.  E  das 
peças  deu  em  cota  vinte  e  çjnco  que  lhe  morrerão  e  as  mais 
com  a  çera  e  marfim,  e  quatro  mejos  berços  se  entreguarão 
a  Antonio  Aluarez,  que  então  era  reçebedor  de  V.A.,  como 
vj  em  seu  ljuro  de  reçepta,  ao  c^ual  Antonio  Aluarez  eu  já 
reçençeej  suas  contas  e  mãdej  ao  thcsourejro  da  Casa  da  Mjna 
ho  que  ficou  deuédo.  E  seus  liuros  estão  tresladados  e  cõçerta- 
dos  pera  mãdar  aos  Contos  e  Antonio  Aluarez  vaj  a  dar  sua 
conta  pasado  São  João  deste  anno.  /  / 

Eu  mãdo  a  dom  Giljanes  da  Costa,  verdor  da  fazenda  de 
V.A.,  a  deljgençia  que  nisto  fíz,  com  ho  treslado  do  ljuro  da 
armação  da  dita  nao  (3).  E  não  pude  mais  saber;  ho  que  me 
pareçe  hé  que  Roque  Fernandez  se  lhe  avja  de  leuar  em  con- 

ta ho  que  sobre  elle  carreguaua,  e  o  que  falta  pagualo  Antonio 
Frãquo,  pois  o  desaposou.  E  pera  eu  jsto  quá  fazer  me  avião 
de  mãdar  ha  reçepta  do  que  carreguaua  sobre  Roque  Fernandez, 
porque  quá  ho  não  tenho.  /  / 

Desta  Jlha  do  Foguo,  donde  por  comprir  o  serujço  de  V.A. 
escreuo  esta,  oje  19  de  majo  de  1558. 

Manuel  dÃdrade 
t 

ENDEREÇO:  A  el  Rej  noso  Senhor 
Do  doctor  Manuel  dÃdrade  sobre  a  deljgençia  de 
Roque  Fernandez  mareante. 

ATT  —  CC,  I- 102-95. 

(3)  No  original:  não. 
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MERCÊ  AO  CORREGEDOR  DE  CABO  VERDE 

(27-9-1558) 

SUMÁRIO  —  Faculta  a  substituição  de  dois  homens,  dos  doze  que 
podia  levar  para  o  servirem,  por  dois  escravos  que  bem 
falassem  a  língua  portuguesa  e  fossem  bem  pagos. 

Eu  elRev  faço  saber  a  quantos  este  meu  aluará  virem  que 
eu  ey  por  bem  e  me  praz  que  o  licemciado  Luis  Martinz  Avan- 
gelho,  que  ora  éuio  por  corregedor,  prouedor  e  contador  de  mi- 

nha fazenda  ás  Jlhas  do  Cabo  Verde,  posa  ter  dous  escrauos 
seus,  em  luguar  de  dous  omêes  dos  doze  que  lhe  saõ  ordenados 
pera  seruirem  com  elle  e  o  acopanharem.  E  jsto  sedo  os  ditos 
escrauos  de  jdade  de  mais  de  xx  annos  e  naõ  passando  de  lta 
[50]  e  sabédo  bem  fallar  a  linguagem  portuguesa  e  tendo  des- 
posyçaõ  pera  bem  poderem  seruir  em  luguar  dos  ditos  omês, 
os  quaes  escrauos  seraõ  vistos  pellos  juizes  e  vereadores,  e  sedo 
comformes  a  esta  prouisaÕ  e  autos  pera  seruirem  em  luguar  dos 
ditos  ornes,  lhe  passarão  diso  sua  certidão  nas  costas  desta,  pera 
os  poder  ter  em  luguar  delles;  e  tédo  os  pella  dita  maneira 
mando  ao  almoxarife  da  dita  capitanya  da  Ribeira  Grande  que 
lhe  dee  e  pague  o  ordenado  dos  ditos  dous  escrauos  pella  outra 

prouisaõ  (*)  que  pera  jsto  tem,  porquanto  esta  naÕ  hé  pera 

(l)  Alvará  de  27  de  Setembro  de  1558. — Ibidem,  fls.  373-373  v., 
pelo  qual  haveriam  15^00  anuais,  pagos  aos  quartéis.  O  licenciado 
Luís  Martins  Evangelho  foi  nomeado  Corregedor  das  ilhas  de  Santiago 
e  do  Fogo,  por  alvará  de  26-10-1558.  (Ibidem,  fl.  371  v.);  Capitão  da 
capitania  da  Ribeira  Grande,  enquanto  fosse  corregedor,  em  8- 12- 1558. 
(Ibidem,  fl.  372);  Provisor  das  fazendas  dos  defuntos  das  Ilhas,  em 
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mais  que  pera  em  luguar  dos  dous  omés  dos  ditos  doze,  poder 
ter  os  ditos  dous  escrauos.  /  / 

E  cumpra  este  meu  aluará  como  se  nelle  comtem,  o  qual 
ey  por  bem  que  valha  e  tenha  força  e  viguor  como  se  fose  carta 
feyta  em  meu  nome  e  asellada  do  meu  sello  pendente,  sem 
ébarguo  da  ordenação  do  segundo  liuro,  que  despoem  o  com- trairo.  /  / 

Baltasar  Ribeiro  o  fez  em  Lixboa,  a  xxbij  dias  de  setembro 
de  )b°lta  e  oyto  annos. 

ATT  —  Chancelaria  de  D.  Sebastião  (Doações),  liv.  3,  £1.  374. 

8-  12- 1558.  (Ibidem,  fl.  373);  Provedor  dos  resíduos  dos  órfãos,  em 
9-  8-1559.  (Ibidem,  fl.  372  v);  Provedor  e  Contador  da  fazenda  real, 
em  27-9-1558.  (Ibidem,  fl.  373  v.);  e  Provedor  dos  órfãos  e  capelas 
e  Contador  dos  resíduos,  em  2- 10- 1558.  (Ibidem,  fl.  374). 
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ALVARÁ  DE  CAPITANIA  DA  RIBEIRA  GRANDE 
A  LUIS  MARTINS  EVANGELHO 

(8-12.1558) 

SUMÁRIO  — ■  Enquanto  o  capitão  se  não  livrasse  do  processo  que  con- 
tra ele  corria  em  Lisboa,  exerceria  o  corregedor  interi- 

namente o  cargo  de  capitão  da  ilha  de  Santiago. 

Eu  elRey  faço  saber  aos  que  este  aluará  virem,  que  pela 
confiança  que  tenho  do  licenciado  Luis  Martinz  Avangelho, 
do  meu  desembarguo,  que  ora  mando  por  corregedor  das  Jlhas 
do  Cabo  Verde,  que  em  tudo  o  de  que  o  écar[r]egar  me  seruirá 
com  aquele  recado  e  fieldade  de  que  cúpre  a  meu  seruiço,  ey 
por  bem  e  me  praz  que  équanto  elle  seruir  o  dito  oficio  de 
cor[r]egedor,  syrua  jútamente  de  Capitão  da  Jlha  de  Santiaguo, 
da  Capitanya  da  cidade  da  Ribeyra  Grade  da  dita  Jlha.  E  jsto 
naõ  se  acabando  primeiro  de  liurar  Joaõ  Cor[r]ea  de  Sousa, 
Capitão  da  dita  cidade,  dos  casos  por  que  hé  acusado  e  de  que 
se  ora  anda  liuraádo  em  minha  corte,  ou  naõ  mandando  eu 
antes  o  contrairo. 

E  portanto  mando  aos  juizes  uiuos,  procuradores  e  oficiaes, 
fidalguos,  caualeiros,  escudeiros,  ornes  boõs  e  pouo  da  dita  ci- 

dade da  Ribeyra  Grande,  que  tanto  que  o  dito  licenciado  Luis 
Martinz  nella  for  o  aja  por  Capitão  da  dita  Capitanya  e  lhe  obe- 

deçam e  cumpraõ  jnteiramente  seus  mandados  em  tudo  o  que 
tocar  ao  dito  car[r]eguo  de  Capitão,  équanto  o  seruir,  como 
dito  hé,  porque  asy  o  ey  por  bem  e  meu  seruiço.  /  / 

E  elle  jurará  na  chancellarya  aos  santos  avangelhos  que 
syrua  o  dito  car[r]eguo  bem  e  verdadeiramente,  guardando  em 
todo  a  mv  meu  seruiço  e  às  partes  seu  direito.  E  ey  por  bem 
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que  este  aluará  valha  e  tenha  força  e  viguor  como  se  fose  carta 
feyta  em  meu  nome,  per  my  asygnada  e  pasada  pella  chancel- 
larya,  sem  ébarguo  da  ordenação  do  segundo  liuro,  que  o  con- 

trario dispõem.  /  / 
Jorge  da  Costa  o  fez  em  Lisboa,  a  biij  de  dezembro  de 

jb"lbiij.  Manuel  da  Costa  o  fez  escreuer.  /  / 

E  ele  nao  avera  com  o  dito  car[r]eguo  de  Capitão  mais  orde- 
nado que  os  trezétos  mill  reaes  que  hadaver  com  os  car[r]eguos 

de  cor[r]egedor,  prouedor  e  contador  de  minha  fazenda,  como 
leua  per  outra  minha  prouisaõ.  E  este  aluará  mando  que  se 
registe  no  liuro  da  Camera  da  dita  çidade  pello  escriuaõ  dela. 

ATT  —  Chancelaria  de  D.  Sebastião,  (Doações),  liv.  3,  fl.  372. 
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CARTA  DO  EMBAIXADOR  EM  ESPANHA 
À  RAINHA  REGENTE  DO  REINO 

(22-1 -1559) 

SUMÁRIO  —  De  como  os  navios  de  Espanha,  contra  as  capitulações 
firmadas,  iam  comerciar  às  terras  de  Guiné  —  Como 
contrariar  eficazmente  este  facto. 

t 
Senhora 

Por  hua  carta  de  V.A.,de  vinte  e  huú  de  dezenbro,  fuj 
avizado  como  por  cartas  de  Simaõ  Cardoso,  feytor  em  Andalo- 
zia,  avia  sido  informado  como  em  Seuilha  se  fazião  prestes  tres 
nauios  pera  yrem  á  Guiné  resgatar  ou  saltear,  nos  quais  hião 
portugueses  que  viué  nas  Canárias  e  allgus  no  reyno  do  Algar- 
ue;  e  posto  que  deste  negoçeo  não  tinha  outra  informação, 
era  de  crer,  pelo  custume  en  que  estauaÕ  os  das  Canareas  a  hiré 
á  Guiné  e  ás  outras  ter  [r]  as  de  sua  demarquaçâo  a  resguatar 
e  fazer  saltos  comtra  sua  defeza  e  das  capitolaçoés  feitas  antre 
eses  Reynos  de  V.A.  e  estes,  de  que  ellRey  que  está  en  gloria 
se  avia  mandado  queyxar,  V.A.  tanben  de  que  se  nao  [h]á 
visto  castigo  algú  nos  culpados,  avendo  tantas  rezões  pera  jso, 
que  foy  azo  destes  e  outros  cometeré  mais  vezes  este  camjnho. 
de  que  V.  A.  hé  muj  deseruido,  de  que  loguo  fuj  dar  conta  a 
Prj[n]çesa;  e  ella  me  respondeo  que  ella  fana  njso  tudo  o  que 
podese  e  fose  neçesarjo.  /  / 

E  por  me  V.A.  escreuer  na  mesma  carta  que  tinha  man- 
dado ao  mesmo  feytor  tomase  deste  negoçeo  particular  jnfor- 

473 



mação  e  ma  emuyase  en  deligençia,  o  qual  me  escreueo  depois 
por  duas  outras  vezes,  sen  me  fallar  en  nenhúa  neste  negoçeo 
Por  domde  me  pareçeo  que  deuia  aver  ses[s]ado  e  por  iso  não 
fíz  outra  mais  deligençia;  e  comtudo  lhe  esrceuj  que  me  avi- 
zase  deste  negoçeo  e  oie  faz  cinquo  dias  me  foy  dada  hua  carta 
sua  e  húa  informação  de  todo  que  dele  tinha  entendido;  en 
a  qual  díz  que  os  naujos  partirão  de  Seujlha  pera  Calez  e  dahi 
pera  Tanarife  preste  [s]  e  proujdos  pera  fazerem  a  uiajen  de 
Guinee,  como  mais  larguamente  V.A.  verá  polia  mesma  jnfor- 
maçao  que  com  esta  emujo;  eu  mais  follguara  que  viera  en 
tempo  que  estrouara  a  ida  destes  navios, quorque  mais  serujço 
de  V.A.  fora  não  fazerem  esta  jornada,  que  averem  proujsões 
pera  serem  castigados;  porque  tenho  emtendido  que  se  fez 
pouqua  justiça  nas  Canarjas,  porque  as  justiças  e  os  delinquen- 

tes todos  ten  parte  neste  trato;  e  por  jso  requeyro  hú  pesque- 
sidor  que  vá  daquj  fazer  esta  dilligençia,  porque  se  se  cometer 
aos  dellá  hé  por  demais  esperar  que  se  faça  justiça,  porque,  como 
diguo,  todos  ten  parte  nelle;  e  se  me  consedem  pesquesidor, 
como  espero,  V.A.  deue  daver  por  seu  serujço  fazerlhe  allgúa 
merçê  e  que  lha  prometa  eu  de  sua  parte,  porque  o  cÕ  que  se 
poderá  comtentar  mÕtará  pouquo,  e  a  V.A.  vajlhe  mujto  en 
estes  serem  bem  castigados;  e  afora  jsto  não  me  pareçe  se  escu- 
zará  jr  con  elle  allgú  criado  de  V.A.  que  soljçite  e  requeyra  este 
negoçeo,  porque  fazédose  boa  deljgençia  desta  vez  —  sendo 
castigados  os  culpados  de  verdade,  será  escaramento  (*)  pera não  tornarem  lá  outros.  /  / 

Em  tempo  de  dõ  Duarte  dAllmeida  me  dizem  vierão  a 
seu  poder  estormentos  que  se  tirarão  nas  Canarjas,  per  que 
constaua[m]  mujto  claras  as  cullpas  destes  todos  que  vão  á 
Gujné  e  tratão  ordnarjamente  lá;  mande  V.A.  saber  delle  se 
os  tem  ou  a  quem  os  deixou,  que  poder  ser  serão  neçesarjos 

(*)  Leia-se:  escarmento. 
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pêra  se  prouer  mjlhor  no  que  cumpre  a  serujço  de  V.A.,  por- 
que mos  pedem  pera  jso  e  não  se  achao  quá.  Taõbem  peço  outras 

proujsões  pera  que  em  quaisquer  portos  destes  Reynos  a  que 
estes  ditos  navios  vieré  sejão  os  [hjomés  que  nelles  vieré  pre- 
zos  e  as  fazendas  socrestadas,  até  se  fazer  comprjmento  de  jus- 

tiça; e  que  os  portugueses  que  neles  vierem  seyaõ  emtregues 
ás  justiças  de  V.A.  /  / 

Tenho  confyança  que  será  bem  despachado  este  negoçeo, 
e  cõtodo  mande  V.  A.  saber  de  Don  Duarte  se  tem  estes  papeis 
que  diguo,  que  são  neçessanos.  Quanto  ao  da  saqua  do  tnguo, 
já  tenho  emujado  outra  cedola  a  Simão  Cardoso,  que  creio  será 
obedecido.  /  / 

No  mais  que  me  V.  A.  escreueo  acerqua  da  compra  delle 
ser  demtro  das  doze  legoaas,  não  falley  niso  á  Prj[n]çeza  ate- 
gora,  porque  as  vinte  mil  faneguas  estauaõ  jaa  todas  compradas, 
como  mãdou  aquj  por  testemunhas.  E  pera  estas  não  foy  mais 
neçesano  que  Ijcensa  para  as  tirar,  a  qual  lhe  mandey.  Pera  a 
mais  saqua  que  ouuer  trabalharey  por  negoçear  o  que  Vosa 
Alteza  manda.  O  negoçeo  dos  çimquo  mil  cruzados  não  hé 
jnda  acabado  de  çentençear  o  pleyto,  porque  esta  gente  hé  muj 
vagarosa  em  semelhantes  negoçeos,  e  eu  quena  segurar  ser 
[  ]  que  por  seus  vagares  não  hé  [  ]  primeyro 
vaqua  de  Crasto  que   [  ]   de  Veygua,  cuja  morte 
[  ]  como  eu  esperaua  o  que  [...]  auizarse  hé  neçesario 
[  ]  espero  que  se  acabe  cedo  [  ]  o  prezente  ne- 
nhuãs  de  [  ]  visto  que  se  diz  mujto  que  as  pazes  são  com- 
croidas  amtre  elRey  de  Castella  e  o  de  Frãça,  mas  não  [h]á 
certeza  diso./  / 

A  Jsabel,  Rainha  dlnglaterra  não  hé  casada,  como  se  dixe 
de  prjmeyro;  tras  seu  embaxador  cõ  elRej  Felljpe,  tenlhe 
mãdado  dizer  que  aquele  Reyno  hé  taõto  agora  seu  como  em 
vida  de  sua  Jrmãã,  com  muitas  outras  palauras  de  comprimen- 

tos; isto  se  tem  por  çerto  e  por  cartas  de  Frandez;  e  poré  dizem 
que  naÕ  comsente  confições;  taõbem  se  diz  aquj  afirmadamente 
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que  elRey  de  Frãça  comete  con  grande  instancia  casamento 
delRej  Feljpe  con  sua  filha;  e  porque  as  menos  destas  cousas 
que  se  dizem  tenho  por  çertas,  nao  nas  escreuo  por  tais;  quamdo 
me  constaré  sereno  as  escreuerey  sem  arreçeo  a  V.A.  Cuja  vida 
e  muj  real  estado  Noso  Senhor  guarde  e  acreçente  tanto  e  por 
taõtos  anos  como  todos  seus  crjados  e  vasalos  desejamos.  /  / 

De  Valhedoljd,  a  xxij  de  Janeyro  de  1559. 

a )  Martí  Corea  de  Silua. 

ENDEREÇO:  Pera  ElRey  Noso  Senhor. 

ATT  —  Gav.  15- 18- 18. 
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MERCÊ  AO  BISPO  DE  CABO  VERDE 

(30-5-1560) 

SUMÁRIO  —  Manda  que  o  braço  secular  faça  cumprir  as  sentenças 
dos  que  são  rebeldes  ao  foro  do  Bispo  e  seus  vigários. 

Eu  elRey  faço  saber  a  vós  corregedor  das  Jlhas  do  Cabo 
Verde,  que  ora  sois  e  ao  diante  for,  que  eu  saõ  emformado  que 
quãdo  o  Bispo  das  ditas  Jlhas  ou  seus  Viguayros  procedem 
cõtra  seus  sudytos  com  semçuras  hacclesiasticas,  elles  saõ  reuejs 
e  comtumazes  e  lhe  naõ  obedesem  e  comtrauem  as  ditas  sem- 
suras  e  escumjnhoés;  e  quamdo  o  dito  Bispo  ou  seus  Vjguayros 
mádaõ  á  mjnha  Relação  pydyr  ajuda  de  braço  secullar  se  pasa 
muito  tempo,  pella  distançia  que  há  de  mjnha  corte  ás  ditas 
Jlhas  e  com  jso  os  mallfeytores  ficam  sem  castygo.  /  / 

E  sendo  dysto  hemformado  elRey  meu  senhor  e  avô  e  elRey 
meu  vysabô,  que  samta  glorja  ajaõ,  passarão  suas  prouisoeés 
pera  os  corregedores  das  ditas  Jlhas,  mádandolhes  que  desem 
aos  Bispos  delias  e  a  seus  Vyguayros,  cõtra  allgua  pesoa  leygua 
de  mjnha  lurdyçaõ,  por  amdar  declarada  e  naõ  quer[er]  obede- 

cer ás  semsuras  e  proçedimentos  cõtra  elles  feytos,  vós  posaees 
cõçeder  a  dita  ajuda  de  braço  secullar,  naquella  forma  e  ma- 
neyra  que  a  podem  e  deuem  cõçeder  os  desembarguadores  dos 
agrauos  da  casa  da  sopncaçam;  e  sem  embarguo  da  ordenação 
em  cõtrairo  e  das  que  lhe  per  vós  for  [em]  cõçedidas,  dareis 
á  execução  sua  sentença  na  fazenda  e  pesoas  dos  cõdenados, 
cõforme  a  direito  e  mjnhas  hordenaçoeês,  o  que  asy  compry 
jnteyramente;  e  ey  por  bem  que  este  alluará  tenha  vjguor, 
como  se  fose  carta  feyta  em  meu  nome,  per  mym  asynada  e 
passada  pella  chancellarva,   sem  embarguo  da  hordenaçam 
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do  2.0  liuro,  titolo  20,  que  despoem  que  as  cousas  cujo  [ejfeyto 
o|ujuer  de  durar  mais  de  hú  anno  pasem  per  cartas  e  naõ  per alluarás.  /  / 

E  esto  se  cumprirá  asy  emquamto  o  eu  ouuer  por  bem 
e  naõ  madar  o  cõtrairo.  /  / 

O  doutor  Joaõ  de  Barros  o  fez  em  Lixboa,  a  xxx  dias  de 

mayo  de  jb°lx. 

Comçertada  Comcertada 

Roque  Vieira  P°  dOliueira 

ATT  —  Chancelaria  de  D.  Sebastião  (Privilégios),  liv.  2,  fl.  237  v. 
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REGIMENTO  DOS  OFICIAIS  RÉGIOS 
DAS  FAZENDAS  DOS  DEFUNTOS 

(1-1-1361) 

SUMÁRIO  —  El-Rei  legisla  em  pormenor  sobre  os  tesoureiros,  prove- 
dores e  outros  funcionários  oficiais  das  fazendas  dos 

defuntos  das  Ilhas  de  Cabo  Verde  e  da  Guiné. 

Eu  EIRej  faço  saber  a  uós  gouernador  das  terras  do  Brasil 
e  aos  capitães  das  capitanias  das  ditas  terras,  e  assi  aos  capitães 
das  Ilhas  de  Saõ  Thomé  e  do  Cabo  Verde,  e  aos  corregedores, 
ouuidores,  juizes  e  justiças,  officiaes  e  pessoas  das  ditas  terras 
do  Brasil  e  Jlha  de  Saõ  Thomé  e  do  Cabo  Verde,  e  aos  officiaes 
das  fazendas  dos  defunctos  que  nas  d'tas  partes  falecem,  que 
pello  assi  sintir  por  meu  seruiço  e  pera  as  fazendas  dos  ditos 
defunctos  poderem  uir  a  boa  arrecadação  e  se  entregarem  a  seus 
herdeiros  &  pessoas  a  que  direitamente  pertencerem,  ey  por 
bem  e  me  praz  que  daqui  em  diante  se  tenha  acerca  disso  a 
maneira  adiante  declarada. 

1 .  Primeiramente  ej  por  bem  e  mando  que  os  Thesou- 
rciros  das  fazendas  dos  defunctos  das  ditas  partes  naõ  tenham 
cm  seu  poder  dinheiro  algum  dos  ditos  defunctos,  antes  como 
for  arrecadado  se  meterá  loguo  em  hum  cofre  grande  e  forte 
que  pera  isso  auerá,  de  tres  fechaduras  com  suas  chaues  de  dif- 
ferentes  guardas,  das  quaes  chaues  terá  huá  o  prouedor  dos  ditos 
defunctos  e  a  outra  o  thesoureiro,  e  outra  o  escnuaõ  de  seu 
cargo,  que  carregará  em  receita  o  dito  dinheiro  sobre  o  dito 
thesoureiro  em  hú  liuro  que  se  em  cada  hum  ano  pera  isso  fará, 
o  qual  será  numerado  e  assinado  pello  dito  prouedor,  conforme  á 
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ordenação  e  perante  elle  se  meterá  o  dito  dinheiro  no  dito  Cofre, 
o  qual  estará  em  poder  do  dito  thesoureiro,  dando  elle  fiança 
de  dous  mil  cruzados,  segura  &  abonada,  ao  recebimento  do  dito 
dinheiro.  E  o  dito  thesoureiro  será  obrigado  a  mandar  o  dito 
dinheiro  assi  como  se  for  arrecadando,  per  letras  de  pessoas 
seguras  e  abonadas,  nos  primeiros  nauios  que  pera  o  Regno  vie- 

rem, naõ  passando  os  termos  do  pagamento  das  ditas  letras  de 
sesenta  dias.  E  assi  mandará  loguo  com  as  ditas  letras  os  Cader- 

nos do  dinheiro  delias,  declarando  nelles  os  nomes  dos  defunctos 
e  onde  heram  moradores  e  que  offiçios  tinhaõ  &  se  heraõ  casa- 

dos, se  solteiros,  tudo  muito  declaradamente,  pera  as  ditas  letras 
e  Cadernos  auerem  de  ser  entregues  ao  thesoureiro  das  fazendas 
dos  ditos  defunctos,  que  reside  nesta  cidade  de  Lixboa,  e  elle 
auer  de  cumprir,  e  fazer  açerca  disso  o  que  dispõem  o  seu  regi- 

mento, e  as  ditas  letras  viraõ  dirigidas  a  pessoas  outrosi  seguras 
e  abonadas  que  seiaõ  moradores  nesta  çidade. 

2.  Os  officiaes  das  ditas  fazendas  dos  defunctos  nao  toma- 
rão nem  comprarão  pera  si  nem  pera  outrem  cousa  algua  das 

ditas  fazendas,  nem  se  seruiraó  delias,  nem  de  escrauos  nem  de 
outra  alguã  cousa,  e  assi  naõ  consintirao  que  outras  alguãs  pes- 

soas arrecadem  as  ditas  fazendas  dos  defunctos  nem  as  tenham 
em  seu  poder  por  qualquer  uia  que  seia.  E  fazendo  o  contrario 
emcorreraõ  em  penna  de  perdimento  de  seus  officios  e  de  pa- 

garem anoueados  o  que  assi  tomarem  ou  per  qualquer  maneira 
ouuerem  das  ditas  fazendas,  amettade  pera  os  captiuos  e  a  outra 
ametade  pera  quem  os  acusar. 

3.  O  prouedor  dos  defunctos,  tanto  que  souber  que  alguá 
pessoa  está  em  paçamento  porá  guarda  na  casa  em  que  estiuer, 
de  maneira  que  se  naõ  possa  sobnegar  fazenda  alguá  da  tal  pes- 

soa, o  que  fará  de  modo  que  lhe  naõ  dê  toruaçaõ;  &  tanto  que 
a  dita  pessoa  faleçer  irá  loguo  com  o  escnuam  de  seu  cargo 
fazer  jnuentario  de  toda  a  fazenda  que  tiuer,  e  assi  das  escreptu- 
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ras,  conhecimentos  &  papeis  que  lhe  forem  achados  e  tudo  fará 
escreuer  no  dito  jnuentario;  o  qual  ínuentario  se  fará  em  hú 
liuro  emeadernado  que  iá  terá  feito  pera  nelle  se  escreuerem 
todos  os  inuentarios  que  se  ouuerem  de  fazer.  E  o  dito  liuro  será 
numerado,  contado  e  assinado  pello  dito  prouedor,  conforme  á 
ordenação.  E  a  pessoa  em  cuia  casa  a  dita  pessoa  estiuer  doente, 
fará  saber  ao  dito  prouedor  de  como  adoeçeo  atee  o  segundo  dia 
de  sua  doença.  E  naõ  comprindo  a  dita  pessoa  assi,  será  degra- 

dada por  dous  annos  pera  o  Brasil  sendo  nas  ditas  Ilhas  de 
Saõ  Thomé  e  do  Cabo  Verde,  e  sendo  no  Brasil  será  o  dito 
degredo  pera  a  dita  Jlha  de  Saõ  Thomé.  E  pagará  sincoenta 
cruzados,  ametade  pera  captiuos  e  a  outra  metade  pera  quem  o 
acusar. 

4.  As  fazendas  de  raiz  que  ficarem  per  falecimento  dos 
defunctos  se  naõ  venderão  sem  consétimento  de  seus  herdeiros, 
e  ar[r]endarseaõ  as  nouidades  delias  em  pregaõ  a  quem  por 
cilas  maes  der.  E  o  dinheiro  do  dito  rendimento  se  meterá  no 
dito  Cofre  e  se  carregará  em  receita  sobre  o  dito  thesoureiro  na 
maneira  açima  dita. 

5.  O  prouedor  dos  defunctos  da  Jlha  de  Saõ  Thomé  será 
obrigado  a  escreuer  suas  cartas  aos  officiaes  dos  defunctos  do 
Regno  de  Congo  e  da  Jlha  do  Principe,  pera  que  mandem  á 
dita  Jlha  de  Saõ  Thomé  todas  as  fazendas  dos  ditos  defunctos 
que  lá  ouuer.  E  o  prouedor  das  fazendas  dos  defunctos  das  Jlhas 
do  Cabo  Verde  passará  seus  mandados  pera  os  meus  feitores  e 
officiaes  que  residem  nos  Regnos  de  Guiné,  pera  que  mandem 
á  cidade  da  Ribeira  Grande,  da  Jlha  de  Santiago,  todas  as  fazen- 

das dos  defunctos  que  lá  ouuer,  nos  primeiros  nauios  que  pera 
ella  uierem.  E  nas  ditas  cartas  e  mandados  irá  o  treslado  deste 
capitulo,  pello  qual  lhes  mando  que  as  cumpram  e  guardem 
inteiramente.  E  qualquer  delles  que  assi  o  naõ  cumprir  pagará 
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cm  dobro  por  seus  bens  as  fazendas  que  por  sua  culpa  ou  negli- 
gencia se  perderem  e  naõ  vierem  a  boa  arrecadação. 

6.  Os  feitores  e  officiaes  das  minhas  feitorias  das  ditas 
parte  do  Brasil  e  Jlhas  entregarão  aos  officiaes  dos  defunctos  os 
soldos  que  tiuerem  ucncidos  nos  nauios  do  trato  as  pessoas  que 
faleceré  nos  ditos  nauios  ou  em  terra,  e  assi  toda  a  maes  fazenda 
que  se  deuer  nas  ditas  feitorias  aos  ditos  defunctos.  E  os  ditos 
feitores  cobrarão  conhecimentos  em  forma  dos  thesoureiros  dos 
defunctos  com  os  quaes  lhe[s]  será  lcuado  em  conta  o  que 
lhe[s]  assi  entregarem. 

7.  Os  capitães  e  pilotos  dos  nauios,  se  nelles  falecerem 
alguãs  pessoas,  faram  loguo  fazer  inuentairos  de  suas  fazendas 
pellos  escnuaés  dos  ditos  nauios,  se  os  leuarem,  e  se  naõ  por 
alguãs  pessoas  de  confiança  que  saibam  escreuer,  a  que  será  dado 
íuramento  dos  Sanctos  Euangelhos,  que  o  façam  bem  e  uerda- 
deiramente.  E  informarseaõ  das  pessoas  que  nos  ditos  nauios 
forem,  com  iuramento  que  lhe[s]  outrosi  faraó,  das  fazendas  que 
nelles  vem,  dos  ditos  defunctos,  pera  se  de  tudo  fazer  jnuen- 
tairo  e  se  auer  de  entregar  aos  ditos  officiaes  dos  defunctos,  o 
que  os  ditos  capitães  e  pilotos  assi  compriraõ,  sob  penna  de 
pagarem  por  seus  bens  as  ditas  fazendas  em  dobro. 

8.  Os  ditos  prouedores  tomarão  em  cada  hum  anno  conta 
aos  ditos  thesoureiros  das  fazendas  e  dinheiro  que  tem  reçebido 
dos  dictos  defunctos  e  assi  do  que  tem  mandado  ao  Regno  per 
letras.  E  achando  que  naõ  mandarão  o  dito  dinheiro  pellas  uias 
costumadas  c  nos  nauios  em  que  per  elles  prouedores  lhes  foi 
mandado,  conforme  a  este  Regimento,  o  faram  loguo  mandar 
per  letras  como  dito  hé,  e  naõ  lhe[s]  entregando  os  ditos  thesou- 

reiros o  dito  dinheiro  aos  tempos  em  que  o  possaõ  mandar  pellas 
ditas  letras,  os  sospenderaõ  de  seus  officios  e  os  prenderão  e  naõ 
seram  soltos  até  que  lhe  |  s  |  entreguem  o  dito  dinheiro.  E  dei- 
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xandosse  elles  estar  em  pnsaõ  sem  dar  o  dito  dinheiro,  faram  os 
ditos  prouedores  por  elle  penhora  e  execução  em  seus  bens  e 
fazendas. 

9.  Jtem  em  todos  os  jmuentairos  que  se  fizerem  das  fazen- 
das dos  defunctos  se  tresladaraó  os  testamentos  dos  ditos  defunc- 

tos  concertados  com  os  próprios  per  dous  escnuaes  com  o  pro- 
uedor.  E  os  treslados  dos  ditos  jnuentairos  e  testamentos  seraõ 
inuiados  per  duas  uias  ao  thesoureiro  que  reside  nesta  cidade  de 
Lixboa,  consertados  por  dous  escnuães  com  o  dito  prouedor. 
E  os  ditos  treslados  e  assi  os  treslados  delles  que  o  dito  thesou- 
seiro  que  reside  nesta  cidade  mandar  pello  escriuaÕ  de  seu 
cargo,  ás  pessoas  que  os  requererem,  terão  força  e  vigor,  posto 
que  sciam  treslados,  sem  embargo  da  ordenação  que  o  contrairo 
dispõem. 

10.  Nos  ditos  jnuentarios  se  tresladaraó  as  escreturas  e 
conhecimentos  das  dmidas  que  se  deuerem  aos  defunctos,  alem 
de  os  próprios  serem  entregues  aos  thesoureiros  e  carregados 
sobre  elles  em  receita  nos  liuros  de  seus  conhecimentos,  as  quaes 
diuidas  os  ditos  thesoureiros  arrecadarão  e  receberam  dos  deue- 
dores,  com  toda  a  breuidade,  de  maneira  que  por  sua  culpa 
ou  negligencia  se  nam  perca  cousa  algua  das  ditas  diuidas  nem 
se  dilate  [a]  arrecadação  delias,  porque  naõ  o  compondo  assi 
pagaram  em  dobro  por  seus  bens  toda  a  fazenda  que  se  perder 
ou  que  por  sua  culpa  ou  negligencia  naõ  uier  a  boa  arrecadação, 
ametade  pera  os  captiuos  e  a  outra  amettade  pera  quem  os 
acusar. 

1  1 .  Jtem  os  prouedores  estaram  presentes  a  todas  as  ven- 
das das  fazendas  dos  defunctos  quando  se  arrematarem  em 

pregam  e  as  faraó  vender  por  seu-  iusto  preço  a  quem  por  ellas 
maes  der,  sob  a  pena  conteuda  no  capitulo  atrás.  E  o  dinheiro 
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que  nisso  fizer  faram  loguo  metter  no  dito  cofre  e  carregar 
em  receita  sobre  os  thesoureiros. 

12.  Porque  sam  informado  que  alguãs  pessoas  antes  de 
seus  falecimentos  fazem  testamentos  e  escreturas  simuladas, 
pellas  quaes  dispõem  de  suas  fazendas  e  as  deixam  a  alguãs 
pessoas  sem  lhes  deuerem  cousa  algua  nem  serem  seus  herdeiros, 
e  isto  por  tolheré  [a]  arrecadação  delias  aos  officiaes  das  fazen- 

das dos  defunctos,  mando  aos  ditos  prouedores  que  achando  per 
informação  que  os  defunctos  tem  herdeiros  neste  Regno,  ascen- 

dentes ou  descendentes,  a  que  sua  fazenda  ou  parte  delia  per- 
tença, que  em  tal  caso,  sem  embargo  de  os  ditos  defunctos  dei- 
xarem em  seus  testamentos  ou  derem  ( sic )  em  sua  uida  per 

escrepturas  sua  fazenda  ou  parte  delia  a  outras  pessoas,  mora- 
dores ou  estantes  nas  ditas  Jlhas  ou  partes  de  Guiné  e  Brasil, 

tomem  e  ponhaõ  as  ditas  fazendas  em  arrecadaçam,  conforme 
a  este  regimento  e  procedam  contra  os  que  forem  culpados  nas 
ditas  simulações  á  execução  das  pennas  contheudas  na  ordena- 

ção dos  que  fazem  contractos  simulados,  como  for  justiça. 

13.  Os  prouedores  faram  enterrar  os  defunctos  que  mor- 
rerem sem  testamento  e  da  fazenda  que  a  seus  herdeiros  per- 
tencer, tiradas  as  diuidas  se  as  tiuerem,  faram  gastar  nas  exéquias 

e  offiçios  de  cada  hum  atee  contia  de  dez  mil  reis  somente, 
posto  que  a  fazenda  seia  grande.  E  sendo  a  fazenda  do  de- 
functo  pouca,  dahy  pera  baixo  poderam  mandar  despender 
pella  alma  do  defuncto  o  que  ao  bispo  e  a  elles  bem  parecer. 
E  posto  que  a  fazenda  naõ  abaste  pera  pagar  todos  os  acredores, 
todauia  se  fará  seu  enterramento  com  huã  missa  rezada  e  seu 
responso,  e  naõ  sendo  o  bispo  presente  será  com  parecer  do  seu 
prouisor. 

14.  Os  ditos  prouedores  e  offiçiaês  entenderão  na  arre- 
cadação das  fazendas  dos  freires  clérigos  das  ordens  de  nosso 
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Senhor  Jesu  Chnsco  e  de  Sanctiago  e  Aujs,  que  nas  dicas  Jlhas 
e  partes  faleçerem  e  as  faraó  enuiar  a  este  Regno,  assi  como  por 
bem  deste  regimento  o  [h]aõ  de  fazer  nas  fazendas  dos  outros 
defunctos,  porque  eu  o  ej  assi  por  bem  e  lhes  dou  pera  isso 
comissão  e  poder  como  gouernador  e  perpetuo  administrador 
que  sam  das  ditas  ordens. 

15.  E  quanto  ás  fazendas  dos  outros  clérigos  se  cumprirá 
e  guardará  o  costume  antiguo,  que  os  ditos  prouedores  e  offi- 
çoaês  ategora  vsaraõ  na  arrecadação  delias. 

16.  E  porque  saõ  outrosi  informado  que  os  defunctos 
antes  de  seu  falecimento  fazem  alguãs  escrepturas  e  conheci- 

mentos simulados,  dizendo  que  deuem  diuidas  a  alguãs  pessoas 
e  confessaõ  as  ditas  diuidas  em  seus  testamentos;  e  assi  que  se 
poem  embargos  indiuidamente  nas  fazendas  dos  ditos  defunc- 
toõ,  per  pessoas  que  as  querem  deter  pera  depois  as  comprarem 
e  auerem  pera  si  por  menos  do  que  ualem,  ej  por  bem  e  mando 
que  se  naõ  paguem  daqui  em  diante  nas  ditas  Jlhas  e  partes, 
diuidas  alguãs  que  os  defunctos  deuerem,  nem  se  recebam 
embargos  em  suas  fazendas,  de  qualquer  qualidade  que  seiam, 
posto  que  os  ditos  defunctos  confessem  as  ditas  diuidas  em  seus 
testamentos.  E  que  os  acredores  mostrem  delias  escrepturas  ou 
conhecimentos,  excepto  se  as  taes  diuidas  se  fizerem  em  vso  dos 
ditos  defunctos,  de  seu  comer,  vistir  e  calçar  &  outras  cousas 
meudas,  que  seram  vistas,  examinadas  e  iulgadas  pellos  ditos 
prouedores.  E  isto  até  conta  de  dés  mil  reis  somente.  E  tudo  o 
maes  será  remetido  ás  Justiças  deste  Regno,  a  que  o  conheci- 

mento do  caso  pertençer,  com  quaesquer  embargos  que  os  acre- 
dores puserem,  pera  cá  serem  os  ditos  acredores  ouuidos  com  os 

herdeiros  dos  ditos  defunctos  e  se  fazer  açerca  disso  o  que  for 
justiça.  E  as  fazendas  seraõ  outrosi  enuiadas  ao  Regno  com  toda 
a  breuidade,  de  maneira  que  se  neste  Regimento  contem. 
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17.  Os  ditos  prouedores  se  informarão  e  saberão  sempre 
se  se  fazem  algús  comluyos  ou  compras  per  baixos  preços  nas 
fazendas  dos  defunctos  e  proueraõ  nisso  segundo  forma  da  orde- 

nação. E  ej  por  bem  que  açerca  da  execuçam  e  arrecadação  das 
ditas  fazendas  se  tenha  o  modo  e  maneira  que  os  meus  almo- 

xarifes e  recebedores  tem  na  execução  e  arrecadação  das  rendas 
e  diuidas  de  minha  fazenda  e  que  os  ditos  prouedores  e  thesou- 
reiros  tenhaõ  nisso  e  jurisdição  e  poder  que  os  ditos  meus 
almoxarifes  e  reçebedores  por  bem  do  regimento  delia  tem  na 
dita  execução  e  arrecadação  de  minhas  rendas  e  diuidas.  E  isto 
auendo  respeito  a  eu  ter  concedido  o  mesmo  pnuilegio  á  rendi- 

ção dos  captiuos,  a  que  algua  parte  das  ditas  fazendas  pertençe. 

18.  Jtem  os  gouernadores  e  capitães  das  ditas  partes  & 
Jlhas  e  os  corregedores,  ouuidores,  juizes  e  Justiças  delias,  naõ 
entenderão  nas  cousas  das  fazendas  dos  ditos  defunctos,  nem  na 
arrecadação  delias,  per  uia  de  appellaçaõ  ou  aggrauo,  nem  per 
outra  qualquer  maneira  que  seia.  E  deixarão  tudo  fazer  aos  ditos 
prouedores  dos  defunctos  na  forma  e  maneira  que  se  neste  regi- 

mento contem,  os  quaes  prouedores  terá  nos  ditos  casos  a  mesma 
alçada  que  tem  os  corregedores  das  ditas  partes  nos  casos  que 
nam  couberem  na  dita  alçada,  pera  cada  huã  das  casas  da  soph- 
caçaõ  os  [o«]  do  ciuel,  onde  o  conhecimento  pertencer. 

19.  Sendo  os  ditos  prouedores  doentes  ou  impedidos,  de 
maneira  que  naõ  possam  seriar  seus  offiçios,  elles  cometteram 
a  seruentia  dos  ditos  officios  a  alguãs  pessoas  que  lhes  pera  isso 
parecerem  atitas  e  sufficientes,  nam  passando  o  tempo  da  tal 
comissam  de  seis  meses.  E  o  mesmo  faram  quando  os  thesou- 
reiros,  escriuaés  e  maes  officiaes  dos  defunctos  forem  falecidos 
ou  doentes,  ou  impedidos,  de  maneira  que  naõ  possaÕ  seriar 
seus  officios.  E  isto  atee  o  dito  tempo  de  seis  meses  somente, 
porque  durando  maes  os  ditos  impedimentos,  os  ditos  proue- 

dores me  escreueraõ  e  faram  saber  por  suas  cartas,  pera  eu  nisso 

486 



premer  como  ouuer  por  meu  seruiço.  E  as  pessoas  que  assi  encar- 
regarem da  seruentia  dos  offiçios  de  thesoureiro,  daram  fianças 

a  seu  reçebimento,  segundo  forma  deste  regimento.  E  naõ  as 
dando  nem  elegendo  e  pondo  os  ditos  prouedores  na  seruentia 
dos  ditos  officios  de  thesoureiros  daram,  digo  pessoas  abonadas 
e  sufficientes  pera  os  seruirem,  pagarão  os  ditos  prouedores  per 
seus  bens  e  fazendas  todas  as  perdas  e  damnos  que  os  herdeiros 
dos  defunctos  receberem  por  culpa  e  negligencia  dos  ditos  offi- 
ciaes,  o  que  assi  me  prãz,  sem  embargo  de  quaesquer  minhas 
prouisoês  e  regimentos  que  ah)  aia  pera  os  gouernadores,  capi- 

tães, corregedores,  ouuidores  e  quaesquer  outras  Justiças  e  offr 
ciaes  poderem  prouer  das  seruentias  dos  ditos  officios. 

20.  Ey  por  bem  que  nos  feitos  e  causas  que  se  tratarem 
nas  ditas  Jlhas  e  partes  sobre  as  fazendas  dos  defunctos  e  arre- 

cadação delias  naõ  aia  fereas,  sem  embargo  da  ordenação  que  as 
concede. 

21.  As  certidões  das  Justificações  que  os  herdeiros  dos 
defunctos,  ou  seus  prouedores  leuarem  ás  ditas  partes  e  Jlhas 
quando  lá  forem,  ou  mandarem  arrecadar  (*)  as  ditas  fazendas, 
seram  passadas  pello  Juíz  das  Justificações  de  Guiné,  Jndia  e 
Mina,  que  reside  nesta  cidade  de  Lixboa  e  naõ  perante  outras 
alguãs  íustiças  e  officiaes,  o  qual  juiz  primeiro  que  dee  despacho 
algum  nos  autos  das  taes  Justificações,  mandará  dar  vista  delles 
ao  thesoureiro  dos  defunctos  que  está  na  dita  cidade,  pera  elle 
dizer  se  tem  alguã  duuida  ou  embargos  a  se  passarem  as  taes 
Justificações,  por  ter  informação  que  há  nisso  alguns  comluyos, 
ou  que  se  compram  as  ditas  fazendas  indiuidamente  pellas  pes- 

soas que  as  lá  querem  jr  ou  mandar  arrecadar.  E  com  a  resposta 
do  dito  thesoureiro  dará  o  dito  juiz  nisso  o  despacho  que  for 
Justiça. 

(*)  No  texto:  arrecadas. 



22.  Os  Capitães,  Pilotos  e  Mestres  de  to  [dos  j  os  nauios 
que  forem  aos  Rios  de  Guiné  e  assi  os  feitores  e  officiaes  do 
trato  que  lá  estiuerem,  se  informarão  se  falecerão  em  terra  alguás 
pessoas  de  que  ficassem  fazendas  e  as  poram  loguo  em  boa 
arrecadação  e  nos  primeiros  nauios  que  virem  pera  a  cidade  da 
Ribeira  Grande  da  Jlha  de  Sanctiago  do  Cabo  Verde,  enuiaraõ 
as  ditas  fazendas  pera  sc  entregarem  ao  thesoureiro  delias  que 
na  dita  çidade  reside.  E  ej  por  bê  que  possam  leuar  pello  traba- 

lho que  nisso  leuarem  tres  por  çento  de  tudo  o  que  nos  ditos 
Rios  em  terra  arrecadarem  c  entregarem  ou  fizeré  entregar  ao 
dito  thesoureiro  da  çidade  da  Ribeira  Grande,  o  qual  thesoureiro 
leuará  das  ditas  fazendas  que  se  assi  arrecadarem  em  terra  nos 
ditos  Rios  outros  tres  por  cento,  posto  que  maes  leue  das  fazen- 

das que  arrecada  na  dita  cidade.  E  os  ditos  capitães,  pilotos, 
mestres  e  feitores  e  officiaes  seram  obrigados  trazerem  ou  envia- 

rem as  ditas  fazendas  á  dita  cidade  da  Ribeira  Grande,  nos 
pnmejros  nauios  que  pera  ella  vierem,  sob  penna  de  as  pagarem 
em  dobro,  amettade  pera  os  captiuos  e  a  outra  metade  pera  quem 
os  acusar. 

O  thesoureiro  das  fazendas  dos  defunctos  que  reside  no 
Regno  de  Congo  leuará  e  auerá  seis  por  cento  de  todas  as  fazen- 

das que  no  dito  Regno  fizer  uir  a  boa  arrecadação  e  as  enuiar  ao 
Thesoureiro  que  reside  na  dita  Jlha  de  Saõ  Thomé. 

Ey  por  bem  que  na  Jlha  do  Príncipe  aja  hum  thesoureiro  das 
fazendas  dos  defunctos  que  nella  falecerem,  o  qual  leuará  e 
auerá  de  seu  ordenado  tres  por  cento  de  tudo  o  que  arrecadar  das 
ditas  fazendas  e  fizer  leuar  e  entregar  ao  dito  Thesoureiro  da 
Jlha  de  Saõ  Thomé,  leuará  e  auerá  outros  tres  por  çento  somen- 

te, das  ditas  fazendas  que  lhe  assi  forem  enuiadas  da  dita  Jlha 
do  Príncipe. 

Na  Ilha  do  Foguo  auerá  outro  Thesoureiro  das  fazendas 
dos  defunctos  que  nella  falecerem,  o  qual  terá  e  leuará  de  seu 
ordenado  outros  tres  por  çento  de  tudo  o  que  na  dita  jlha  arre- 

cadar das  ditas  fazendas  e  enuiar  ao  thesoureiro  que  reside  na 
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dita  cidade  da  Ribeira  Grande.  E  o  dico  thesoureiro  da  Ribeira 
Grande  leuará  somente  das  ditas  fazendas  que  lhe  assi  forem 
enuiadas  da  jlha  do  Foguo  outros  tres  por  cento,  posto  que  das 
outras  fazendas  que  na  dita  cidade  arrecadaõ  leue  e  aja  mais 
ordenado. 

E  os  ditos  Thesoureiros  do  Regno  de  Congo,  Jlhas  do  Prín- 
cipe e  de  Fogo,  seraõ  obrigados  [a]  ar[r]ecadarê,  cobrarem  e 

auerem  as  fazendas  dos  dictos  defunctos  com  toda  a  breuidade 
e  de  as  mandarem  nos  primeiros  nauios  aos  ditos  thesoureiros 
da  Jlha  de  Saõ  Thomé  e  da  cidade  da  Ribeira  Grande,  sob  penna 
de  pagaré  em  dobro  por  suas  fazendas  o  que  assi  naõ  arreca- 

darem ou  deixarem  de  mandar  por  suas  negligencias,  ametade 
pera  os  captiuos  e  a  outra  metade  pera  quem  os  acusar. 

Os  prouedores  dos  defunctos  das  ditas  partes  do  Brasil  e 
jlhas  de  Saõ  Thomé  e  do  Cabo  Verde,  leuaram  e  aueraõ  de  seu 
ordenado  dous  por  cento  de  tudo  o  que  das  ditas  fazendas  fize- 

rem uir  a  boa  arrecadação. 

E  mando  que  este  regimento  se  cumpra  e  guarde  como  se 
nelle  contem,  sem  embargo  de  quaesqucr  regimentos  e  proui- 
soés  que  em  contrario  aja.  E  quaesquer  Justiças,  e  officiaes  que 
o  assi  naõ  cumprirem  seram  emprazados  pera  a  minha  corte  e 
emcorreraõ  em  suspenção  de  seus  officios  atee  minha  merçê,  e 
as  outras  pessoas  que  forem  contra  o  nelle  conteúdo,  seraõ 
outrosi  emprazadas  pera  minha  corte  e  pagará  cada  hum  çem 
cruzados,  amettade  pera  os  captiuos  e  a  outra  metade  pera  quem 
os  acusar.  /  / 

E  este  regimento  se  aiuntará  ao  regimento  do  dito  thesou- 
reiro  das  fazendas  dos  defunctos,  que  reside  nesta  cidade  de 
Lixboa,  o  qual  thesoureiro  enuiará  loguo  suas  cartas  com  o  tres- 
lado  delle,  feitas  pello  escnuaõ  de  seu  cargo,  e  assinadas  pello 
dito  thesoureiro  e  aselladas  com  o  sello  da  dita  cidade,  ás  ditas 
partes  do  Brasil  e  Jlhas  de  Samthomé  e  do  Cabo  Verde,  pera 
se  o  dito  regimento  auer  de  tresladar  nos  liuros  das  Camaras 
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das  cidades  c  villas  das  ditas  partes  e  Jlhas  e  se  auer  dahy  em 
diante  de  compnr  como  se  nelle  contem;  aos  quaes  treslados 
feitos  e  assinados  na  maneira  que  dito  hé,  ej  por  bem  que  seia 
dada  tanta  fee  e  credito  como  ao  próprio,  que  hade  ficar  em 
poder  do  dito  thesoureiro.  /  / 

E  ej  por  bem  que  este  valha  e  tenha  força  e  vigor  como  se 
fosse  carta  feita  em  meu  nome,  per  mim  assinada  e  passada  per 
minha  chancelaria,  sem  embargo  da  ordenação  do  segundo  liuro, 
titulo  vinte,  que  dis  que  as  cousas  cujo  efeito  ouuer  de  durar 
maes  de  hú  anno  passem  per  cartas  e  passando  por  aluarás  naõ 
valhaõ.  E  valerá  este  outrosi,  posto  que  naÕ  seia  passado  pella 
chançelaria,  sem  embargo  da  ordenação  que  manda  que  os 
meus  aluarás  que  naõ  forem  passados  pella  chançelaria  se  naõ 
guardem.  /  / 

André  Sardinha  o  fez  em  Lixboa  ao  primeiro  dia  do  mes  de 
janeiro  de  mil  quinhentos  e  sesenta  e  hum.  Manoel  da  Costa 
o  fez  escreuer.  /  / 

A  Rainha 

O  qual  Regimento  eu  Pero  Leitam  Tinoco,  Notário  apos- 
tólico das  ordés  Militares  nesta  corte,  tresladej  do  próprio  origi- 

nal, a  que  me  reporto.  E  o  consertej  com  o  notário  abaixo  assi- 
nado e  eu  assinej  de  meu  publico  Signal.  /  / 

Em  Lixboa  aos  dez  dias  do  mes  de  Septembro  de  mil  seis- 
centos e  tres  annos. 

Concertado  comiguo  notário 

t 
Duarte  da  Silua 

(Sinal  Público) ATT  —  Ms.  871,  Eis.  157-165  v. 
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149 

ALVARÁ  AOS  LAVRADORES  DO  AÇÚCAR  DA  MADEIRA 

(16- io- 1562) 

SUMÁRIO  —  El-Ret  dá  licença  aos  lavradores  do  açúcar  da  ilha  da 
Madeira,  para  poderem  mandar  um  navio  sen  aos  Rios 
da  Guiné,  a  resgatar  escravos  para  os  engenhos. 

Eu  elRev  faço  saber  aos  que  este  aluará  vyrem,  que  avemdo 
respevto  ás  gramdes  despesas  que  os  lauradores  dos  açuqueres 

da  Jlha  da  Madevra  fazé"  ê  suas  fazemdas  e  emgenhos,  com  os trabalhadores  e  homens  que  trazé  de  soldada  e  por  jornaes  na 
negoceaçã  dos  ditos  açuqueres,  e  como  algús  dos  ditos  laura- 

dores, por  temerê  taes  despesas  e  as  nam  poderé  suprir,  deixã 
muitas  vezes  de  laurar  e  fazer  tamta  camtidade  de  açuqueres 
como  fariam  se  teuesé  nas  ditas  fazemdas  seus  prop[r]ios  es- 
crauos,  que  trabalhasé  e  amdase  cõtinuadaméte  no  meneo  e 
seruiço  delas,  como  hé  neçesario  pera  que  as  ditas  fazemdas 
posa  amdar  sempre  aproueitadas  e  se  nã  danefiqué,  né  venhã 
em  demynuiçã  por  falta  dos  ditos  trabalhadores,  no  que  os 
lauradores  e  pesoas  cujas  as  ditas  fazédas  sam  reçebé  muita 
perda  e  é  meus  direitos  há  por  esa  causa  quebra,  queremdo 
açerca  diso  prouer,  e  por  fazer  merçê  aos  ditos  lauradores  dos 
açuqueres,  por  este  meu  aluará  ey  por  bem  e  me  praz  lhes  dar 
lugar  e  liçemça  que  posá  armar  na  dita  Jlha,  é  cada  hum  dos 
dous  annos  que  jmda  esta  por  correr  do  cõtrato  per  que  Amto- 
nio  Gomçaluez  e  Duarte  de  Lima,  moradores  nesta  cidade  de 
Lixboa,  tem  per  arremdaméto  as  minhas  remdas  e  direitos  da 
Jlha  do  Cabo  Uerde  (1),  hum  nauio  pera  jr  resguatar  escrauos 
aos  Rios,  cõ  todas  as  mercadorias  com  que  os  ditos  cõtratadores, 
por  bem  do  dito  comtrato,  pode  resguatar  ê  Guiné;  a  qual 

(*)  Ilha  de  Santiago,  do  arquipélago  de  Cabo  Verde. 
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armaçã  os  ditos  lauradores  fará  aa  sua  custa,  asy  de  nauio  como 
de  gemte,  soldo  e  outras  quaisquer  despesas  é  mercadorias  que 
foré  neçesanas,  de  que  o  vedor  de  minha  fazemda  na  dita 
Jlha,  ou  quê  o  dito  carguo  seruir,  poderaa  apresemtar  o  capitã 
e  feitor,  a  cõtemtaméto  dos  ditos  lauradores,  pera  nos  ditos 
Rios  fazer  a  tall  armaçã  e  resguate.  /  / 

E  os  ditos  comtratadores  poram  sométe  o  scprivam  do  dito 
nauio  pera  escreuer  é  seu  liuro  todo  o  que  se  fizer,  e  leuaraa  o 
Regimêto  e  taixas  per  omde  se  hade  fazer  e  cõforme  aos  Regi- 
métos  que  se  dã  na  Casa  da  Mina  aos  nauios  que  da  dita  Casa 
vã  despachados,  quamdo  o  trato  da  dita  Jlha  do  Cabo  Verde 
corjrjer  per  comta  de  minha  fazemda.  // 

E  depois  da  dita  armaçã  asy  ser  feita  nos  ditos  Rios,  viraa 
o  dito  nauio  direytaméte  aa  Jlha  de  Sãtyaguo  e  ahy  seraa  des- 

pachado pelo  feytor  e  ofyçiaés  do  dito  trato,  pera  valiaçã  que  se 
£araa  das  peças  que  vierem  na  dita  armaçã,  avaliadas  de  tres 
em  tres,  e  do  que  momtar  na  dita  avaliaçã  pagaram  os  ditos 
lauradores  dos  açuqueres  o  quarto  e  vytena  a  dinheiro,  asy  e 
da  maneira  como  paguã  os  moradores  da  dita  Jlha  de  Saõtvaguo 
por  seu  pnuilegio;  e  a  dita  avaliaçã  lhe  seraa  [feyta]  é  cada  huã 
das  ditas  viagens,  cõ  todo  o  fauor  que  for  posyuel,  pella  neçe- 
sidade  que  a  dita  Jlha  da  Madeyra  tem  dos  ditos  escrauos, 
porque  com  as  ditas  declarações  e  lemitaçoês  derã  os  ditos 
cõtratadores  seu  consentimêto  aa  dita  armaçã  e  resguate  do  dito 
nauio,  por  me  nisso  seruiré,  segumdo  se  vyo  per  hum  seu  asy- 
nado  do  dito  comsêtiméto,  feyto  a  treze  dias  deste  mes  dou- 
tubro  do  anno  presemte  de  quvnhemtos  sesenta  e  dous.  /  / 

E  pera  se  o  dito  nauio  poder  armar  pella  dita  maneyra,  o 
dito  vedor  de  minha  fazemda  e  prouedor  dela  na  dita  Jlha  da 
Madevra,  farã  avaliaçã  cada  hum  dos  ditos  dous  annos,  pelos 
ditos  lauradores,  dos  açuqueres  e  ordenarã  o  que  cada  hum 
deles  deue  paguar  pera  as  despesas  que  se  ouuere  de  fazer  com 
o  dito  nauio,  soldo  e  mãtimétos  dele,  e  outras  quaêsquer  que 
foré  neçesanas  pera  poder  jr  ao  dito  resguate  e  armaçã,  cõforme 
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aa  fazemda,  emgenho  e  neçesidade  de  que  cada  hum  dos  ditos 
lauradores  teuer  de  escrauos;  e  a  respeyto  do  que  der  pera  as 
ditas  despesas  lhe  será  dadas  pelos  ditos  vedor  da  fazemda  e 
prouedor  dela,  quamdo  o  dito  nauio  vyer  dos  Rios,  as  peças 
de  escrauos  que  ouuer  daver  pela  sua  parte  da  despesa  que  niso 
tiuer  feyta,  em  tall  maneira  que  cada  hum  dos  ditos  lauradores 
pague  o  que  lhe  direitaméte  couber  pera  as  ditas  despesas,  e 
aja  as  peças  que  lhe  por  rezam  da  sua  parte  das  taes  despesas 
pertemçeré,  e  se  faça  a  dita  avaliaça  e  repartiçá  com  toda  boa 
ordem,  pera  que  nã  aja  amtre  os  ditos  lauradores  por  esa  causa 
duuidas  né  deferemça  alguã.  /  / 

E  o  dito  capitão  e  mestre  do  dito  nauio  seram  obrigados, 
tamto  que  cheguaré  aa  dita  Jlha  do  Cabo  Verde,  o  fazerem 
saber  aos  offiçiaes  do  dito  trato  e  fevtona  delia,  e  regystarem 
na  dita  fevtona  as  mercadorias  que  no  dito  nauio  foré,  pera  se 
ver  e  saber  como  nã  sã  outras  ne  mais  que  as  que  per  este  aluará 
pode  leuar  e  comforme  a  elle.  // 

Pelo  que  mamdo  aos  ditos  vedor  de  minha  fazemda  ou  a 
quem  o  dito  carguo  seruir,  c  prouedor  dela  na  dita  Jlha  da  Ma- 
deyra,  que  pella  dita  maneyra  façã  a  tall  avaliaça  e  repartiçá,  e  a 
quaêsquer  minhas  justiças,  officiaes  outros  e  pesoas  asy  da  dita 
Jlha  como  da  Jlha  do  Cabo  Verde  e  Guinee,  a  que  este  aluará  for 
mostrado  ou  o  treslado  delle,  c  modo  que  faça  fee,  que  deixe 
aos  ditos  lauradores  dos  açuqueres  da  Jlha  da  Madeyra,  armar 
o  dito  nauio  cada  hum  dos  ditos  dons  annos  soomête  e  jr  res- 
guatar  com  elle  aos  ditos  Rios  no  modo  atras  declarado,  e 
cumpram  e  guardem  e  façam  jmteiraméte  cumprir  e  guardar 
este  dito  aluará,  como  se  nelle  cõthe;  o  qual  ey  por  bem  que 
valha  e  tenha  força  e  viguor,  posto  que  o  effeyto  delle  aja  de 
durar  mais  de  hum  anno  e  que  nã  seja  pasado  pella  chamçelaria, 
sem  embarguo  da  ordenaçá  do  seguindo  liuro  em  comtrairo.  /  / 

Dioguo  Lopez  o  fez  é  Lixboa  a  xbj  dias  doutubro  de  mil 
e  b°  sesemta  e  dous.  E  eu  Duarte  Diaz  o  fiz  escreuer. 
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[Noutra  letra]: 

E  a  pesoa  que  for  por  capitão  do  dito  nauyo  será  obrigado 
registar  na  feytoria  do  Cabo  Verde  os  escrauos  que  trouxerem 
no  dito  nauio,  de  que  os  oficiaes  da  dita  feytoria  lhe  pasaraõ 
certidão  asinada  per  todos,  em  que  declare  quamtos  escrauos 
vem  no  dito  nauyo,  e  comforme  a  dita  certidão  os  emtreguará 
na  dita  Jlha  da  Madeyra,  e  naõ  poderá  vemder  nhú  escrauo 
que  vier  no  dito  nauyo,  saluo  na  dita  Jlha,  omde  viraõ  direy- 
tamente. 

aa )  Raynha. 
ho  Cõde. 

Aluará  per  que  V.A.  há  por  bê  dar  licemça  aos  lauradores 
dos  açuqueres  da  Jlha  da  Madeyra,  que  posa  mandar  aos  Rios 
de  Guinee  hu  nauio  a  resguatar  cada  hu  dos  dous  anos  soométe, 
que  jmda  esta  pera  cor[r]er  do  cõtrato  de  Amtonio  Gonçaluez 
e  Duarte  de  Liaõ,  na  maneira  e  cõ  as  declarações  e  lemitaçoes 
cõtheudas  neste  aluará,  pera  V.A.  ver. 

ADF  —  Documento  original,  n.°  113. 
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150 

ALVARÁ  AOS  LAVRADORES  DO  AÇÚCAR  DA  MADEIRA 

(30-10-1562) 

SUMÁRIO  —  Manda  el-Rei  que,  acabados  os  dois  anos  do  arrenda- 
mento das  rendas  reais,  os  lavradores  do  açúcar  da  Ma- 

deira possam  mandar  anualmente  um  navio  ao  resgate 
de  escrauos  nos  Rios  da  Guiné. 

Eu  elRcv  faço  saber  aos  que  este  aluará  vire,  que  avemdó 
respevto  ás  despesas  que  os  lauradores  dos  açuquercs  das  capi- 

tanias da  çidade  do  Fumchal  e  de  Machico,  da  Ilha  da  Ma- 
deyra,  fazé  é  suas  fazemdas  e  cmgenhos  com  os  trabalhadores 
e  homens  que  trazé  de  soldada  c  por  jornaes  na  negoceaça  dos 
ditos  açuqueres,  e  como  algús  dos  ditos  lauradores,  por  temeré 
as  taees  despesas  e  as  nã  poderé  suprir,  deyxavam  muitas  vezes 
de  laurar  tamta  camtidade  de  açuqueres  como  fana  se  tiuese 
seus  prop[r]yos  escrauos,  que  lhe  trabalhasé  c  amdase  cotinua- 
damete  no  seruiço  das  ditas  fazemdas,  no  que  eles  recebiam 
muita  perda  e  é  meus  direitos  avia  por  esa  causa  quebra  e  menor 

remdiméto,  ouue  por  bê",  per  hum  meu  aluará  (J),  por  lhes niso  fazer  merçê,  lhes  dar  lugar  e  hçemça  que  podesé  armar  na 
dita  Jlha  em  cada  hum  dos  dous  annos  que  está  pera  cor[r]er 
do  comtrato  per  que  Amtonio  Gomçaluez  e  Duarte  de  Liam, 
moradores  nesta  çidade  de  Lixboa,  té  per  arremdaméto  as  mi- 

nhas remdas  e  direitos  da  Jlha  do  Cabo  Verde  (2),  hum  nauio 
pera  jr  resguatar  escrauos  aos  Rios,  cõ  todas  as  mercadorias 
com  que  os  ditos  comtratadores  pello  dito  comtrato  pode  res- 

(')  Cff.  documento  de  16  de  Outubro  de  1562. 
(2)  Ilha  de  Santiago,  do  arquipálago  de  Cabo  Verde. 
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guatar,  e  com  as  comdiçoés  e  declarações  cõtheudas  no  dito 
aluará,  por  os  ditos  comtratadores  seré  diso  cõtemtes,  como 
mais  cumpridamête  se  no  dito  aluará  cÓthé.  /  / 

E  ora  queremdo  outrossy  pelos  ditos  respeytos  e  por  outros 
justos  cjue  me  a  jso  moué,  fazer  merçê  aos  ditos  lauradores  e 
pesoas  que  tem  as  ditas  fazemdas  e  emgenhos  daçuqueres  na 
dita  Jlha  da  Madeyra,,  ey  por  bem  e  me  praaz,  que  pasados  os 
ditos  dons  annos  do  dito  comtrato  dAmtonio  Gomçalucz  e  Duar- 

te de  Liam,  posã  dahy  em  diamte  armar  e  mamdar  cada  anno, 
emquãto  c  eu  ouuer  por  bõ  e  nã  mandar  o  comtrairo,  hum  nauio 
a  resguatar  aos  ditos  Rios,  com  mercadorias  e  jsto  na  propfrjya 
forma,  modo  e  maneyra  em  que  pello  dito  aluará  pode  mandar 
cada  híi  dos  ditos  dous  annos  per  que  jmda  dura  o  dito  cõtra- to-// 

Notifico  o  asy  aos  veedores  de  minha  fazemda  e  lhes  mando 
que  tamto  que  os  ditos  dous  annos  fore  acabados  e  tornamdose  as 
ditas  remdas  e  direitos  da  Jlha  do  Cabo  Verde  e  Guinee  [a] 
arremdar  per  nouo  cõtrato,  façã,  meter  nelle  por  comdiçã  e  decla- 

rar aas  pesoas  que  lamçare,  como  os  ditos  lauradores  dos  açuqueres 
da  Jlha  da  Madeyra,  tem  provisam  minha  peia  poderem  madar 
cada  anno  hum  nauio  ao  dito  resguate,  na  maneyra  é  que  o 
podem  fazer  pello  dito  aluará,  e  cõ  esa  comdiçã  se  lhe  arremate 
as  ditas  remdas  e  direitos,  e  faça  fazer  asemto  no  trelado  do 
dito  comtrato,  que  se  fez  com  os  ditos  Amtonio  Gomçaluez 
e  Duarte  de  Liã,  que  estaa  no  liuro  dos  comtratos,  que  amda 
na  dita  fazemda,  pera  ficar  per  lembramça  e  se  poder  ver  ao 
tempo  que  se  os  ditos  direitos  ouuerê  de  arremdar,  como  se 
hade  fazer  o  cõtrato  do  tal  arremdaméto  com  a  dita  comdiçã 
e  declaraçã;  o  qual  asemto  se  faraa  expeçificadaméte  pello  aluará 
que  lhe  pasey  pera  os  ditos  dous  annos,  e  se  relatará  nelle  o 
modo  e  que  os  ditos  lauradores  podé  mandar  o  dito  nauio  e  os 
direitos  que  se  ha  de  pagar  das  mercadorias  que  leuam  e  obri- 

gações com  que  o  podé  fazer,  e  asy  a  maneyra  que  se  hade  ter 
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no  pagar  das  despesas  do  dito  nauio  e  repartiçã  dos  escrauos 
que  trouxer.  /  / 

E  nam  se  arremdamdo  as  ditas  remdas  e  direitos,  todauia, 
poderam  os  ditos  lauradores  mandar  o  dito  nauio  cada  anno 
ao  dito  resguate,  na  maneyra  que  se  comthé  no  outro  aluará  de 
que  usará  emquáto  o  eu  asy  ouuer  por  bê  e  nam  mandar  o  cõtrai- 
ro,  como  dito  hé.  /  / 

E  asy  mamdo  ao  veedor  de  minha  fazemda  da  dita  Jlha  da 
Madevra,  ou  a  quê  o  dito  carguo  seruir  e  ao  prouedor  dela, 
que  pasados  os  ditos  dous  annos  do  arremdaméto  de  Amtonio 
Gomçaluez  e  Duarte  de  Lia,  faça  dahy  em  diamte  cada  anno 
a  avaliaça  do  que  cada  hum  dos  ditos  lauradores  deue  pagar 
pera  as  despesas  do  dito  nauyo  na  ordé  em  que  pello  dito  aluará 
o  hade  fazer  cada  hú  dos  ditos  dous  annos;  e  a  quaésquer  mi- 

nhas justiças,  officiaes  outros  e  pesoas  asy  da  dita  Jlha  da  Ma- 
deira como  da  Jlha  do  Cabo  Verde  e  Guinee,  a  que  este  aluará 

e  o  outro  foré  mostrados  ou  o  trelado  delles,  em  modo  que 
faça  fee,  que  deixe  aos  ditos  lauradores  dos  açuqueres  da  Jlha 
da  Madevra  armar  o  dito  nauio  cada  anno  e  jr  resguatar  cõ 
elle  aos  ritos  Rios,  equáto,  o  asy  ouuer  por  bê,  e  cumpra  e  guarde 
e  façam  jmteiraméte  cumprir  e  guardar  o  dito  aluará  e  este, 
como  se  nelle  cóthé.  // 

E  ey  por  bem  que  este  valha  c  tenha  força  e  viguor,  como 
se  fose  carta  feyta  em  meu  nome,  per  mim  asynada  e  pasada 
pela  chamçelaria,  sem  embarguo  da  ordenaça  do  segumdo  liuro, 
titolo  vymte,  que  diz  que  as  cousas  cujo  effeito  ouuer  de  durar 
mais  de  hum  anno  pasé  por  cartas  e  por  aluarás  ná  valham. 
E  valerá  outrossy,  sem  embarguo  de  na  ser  pasado  pella  dita 
chamçelaria  e  da  ordenaçã  em  comtrano.  /  / 

Dioguo  Lopez  o  fez  em  Lixboa  a  trimta  dias  doutubro  de 
mil  b°  sesemta  e  dous.  E  eu  Duarte  Diaz  o  fiz  escreuer. 
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[Noutra  letra] : 

E  a  pesoa  que  fõr  por  capitão  do  dito  nauio  será  obrigado 
registar  na  feytoria  do  Cabo  Verde  os  escrauos  que  trouxer 
no  dito  nauyo,  de  que  os  ofiçiaés  da  dita  feytoria  lhe  pasaraõ 
certidão,  asinada  per  todos,  c  que  declare  quamtos  escrauos 
vem  no  dito  nauyo,  e  comforme  a  dita  certidão  os  emtreguará 
na  dita  Jlha  da  Madeyra,  e  naõ  poderá  vemder  nhú  escrauo 
que  vier  no  dito  nauyo,  saluo  na  dita  Jlha,  omde  virão  direy- 
taméte. 

aa )  Raynha. 
ho  Conde 

Aluará  per  que  V.  A.  há  por  bem  que  acabados  os  dous 
annos  que  jnda  estã  por  cor[r]er  do  cõtrato  dAmtonio  Gom- 
çaluez  e  Duarte  de  Liaõ,  os  lauradores  do  açuqueres  da  Jlha 
da  Madeyra  posã  mãdar  aos  Rios  de  Guinee  hum  nauio  cada 
anno,  emquanto  o  V.  A.  ouuer  por  bem  e  não  mãdar  o  cõtrairo, 
a  resguatar  na  maneyra  e  cõ  as  declarações  e  lemitaçoês  cótheu- 
das  ê  outro  aluará  que  lhe  V.  A.  mãdou  pasar,  pera  poderé 
mãdar  o  dito  nauio  pellos  ditos  dous  anos  e  como  neste  hé 
declarado,  e  que  tornandose  o  trato  [a]  arremdar  se  meta  asy 
per  cõdiçã,  e  este  valha  como  carta  e  nã  pase  pella  chamçelaria. 

ADF  —  Documento  original  n.u  114. 
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151 

REPRESENTAÇÃO  DA  CÂMARA  DA  RIBEIRA  GRANDE 

(16- 12- 1562) 

SUMÁRIO  —  Regulamentação  do  cargo  de  almotacé  na  cidade  da 
Ribeira  Grande,  à  margem  do  livro  primeiro  das  Orde- 

nações, for  falta  de  pessoas  competentes. 

Dom  Sebastião  &.a  Faço  saber  aos  que  esta  minha  carta 
virem,  que  os  juizes  e  vereadores  e  prouedores  e  procurador  da 
cidade  de  S.  Thiago  da  Ribeira  Grande,  da  ilha  de  Cabo 
Verde  (1),  me  escreueram  que  para  a  dita  cidade  ser  melhor 
regida  e  gouernada,  era  necessário  que  os  almotacés  (2)  que  a ella  houuessem  de  seruir  em  cada  huú  anno,  seruissem  mais 
tempo  do  que  era  determinado  pela  ordenação  do  liuro  pri- 

meiro, titulo  dos  almotacés,  e  isto  porque  na  dita  cidade  naõ 
hauia  tantos  homens  para  que  elles  já  pudessem  eleger  vinte 
quatro  pessoas  autas  (3)  para  o  dito  officio  em  cada  huú anno.  /  / 

E  visto  o  que  assim  dizem  e  por  me  parecer  mais  proueito 
do  pouo,  ey  por  bem  e  me  praz  que  os  almotacés  que  na  dita 
cidade  houuerem  de  seruir,  siruam  daqui  em  diante  tres  meses 
do  anno,  posto  que  por  bem  da  dita  ordenação  houuessem  de 
seruir  huú  mes  somente.  E  porquanto  a  dita  ordenação  dá 
certa  forma  como  se  haõ  de  fazer  os  ditos  almotacés  em  cada 
huú  anno,  ey  por  bem  que  daqui  em  diante  na  dita  cidade, 
acerca  do  eleger  os  almotacés  se  tenha  da  maneira  seguinte:  / / 

(J)  Ilha  de  Santiago. 
(-)  Oficial  eleito  pela  câmara  para  inspeccionar  os  pesos,  medidas, 

preços  dos  géneros,  limpeza  da  cidade,  etc. 
(:!)  Aptas. 
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Nos  primeiros  tres  meses  do  anno  siruam  os  juizes  que 
foram  o  anno  passado  e  pera  os  tres  meses  logo  seguintes  se 
elejam  duas  pessoas  autas  que  siruam  de  almotacés  os  ditos 
tres  meses,  e  a  eleição  das  ditas  pessoas  se  fará  segundo  forma 
da  ordenação,  e  nos  outros  tres  meses  seguintes  siruam  de 
almotacés  o  vereador  mais  moço  e  o  procurador  do  concelho 
que  foram  o  anno  passado.  E  isto  emquanto  o  eu  assim  houuer 
por  bem  e  naõ  mandar  o  contrario,  sem  embargo  da  dita  orde- 

nação que  do  contrario  dispõem;  e  portanto  mando  ao  juiz, 
vereadores  e  procurador  e  officiaes  da  Camara  da  dita  Cidade, 
que  ora  saÕ  e  ao  diante  forem,  que  assim  o  cumpram  e  guar- 

dem, e  façam  inteiramente  cumprir  e  guardar,  porque  assim 
ey  por  bem  e  meu  seruiço.  /  / 

E  por  firmeza  deste  lhe[s]  mandei  passar  esta  carta,  por 
mim  assignada  e  assellada  do  meu  sello  pendente,  a  qual  se 
registará  no  liuro  da  Chancellaria  da  dita  Cidade,  e  estará  no 
cartório  delia  em  toda  a  boa  guarda.  /  / 

Dada  em  Lisboa,  aos  deseseis  dias  de  dezembro,  Antonio 
Carualho  a  fez.  Anno  do  nascimento  de  Nosso  Senhor  Jesiu 
Christo  de  mil  quinhentos  e  sessenta  e  dous  annos.  Pero  Fer- 

nandes a  fez  escreuer. 

ATT  —  Chancelaria  de  D.  Sebastião,  liv.  4,  fl.261.  —  Sena  Bar- 
celos, Obr.  cit.  I,  p.  141-142. 

500 



152 

O  RESGATE  CASTELHANO  NA  GUINÉ 

(15-5- 1563) 

SUMÁRIO  —  Apela-se  para  as  Capitulações  feitas  entre  D.  Afonso  V 
e  os  Reis  Católicos  acerca  das  zonas  de  influência  e 
soberania  portuguesa  nas  Costas  da  Guiné  —  O  Rei  de 
Espanha  manda  examinar  o  problema  e  castigar  os  cul- 

pados com  severas  penalidades. 

Don  Felipe  por  la  gracia  de  Dios  Rey  de  Castilla,  etc.  A 
vos  el  leçençeado  Esquibel,  nuestro  Juiz  de  apelaçiones  en  las 
Yslas  de  Gran  Canária,  salud  e  graçia.  /  / 

Sepades  que  Don  Françisco  Pereyra,  Embaxador  dei  Sere- 
nisimo  Rey  de  Portugal  nuestro  sobnno,  en  esta  Corte,  y  en 
su  nombre,  nos  hizo  relaçion,  diziendo  que  la  Costa  y  Prouinçia 
de  Guinea  y  Arguin,  y  todo  lo  descubierto  y  por  descubnr  de 
esas  yslas  para  abaxo,  con  sus  minas,  puertos  y  aderentes,  son 
de  la  Conquista  y  nauegaçion  dei  dicho  Serenisimo  Rey,  y 
que  conforme  a  las  Capitulaçiones  que  ay  entre  nos  y  nuestros 
Reynos  y  los  suyos,  hechas  por  los  Senores  Reys  Católicos  y 
El  Rey  Don  Alonso,  en  el  ano  de  mil  y  quatrocientos  y  ochen- 
ta,  sobre  la  demarcaçion  y  perpetua  paz,  de  los  que  ante  nos 
presentó,  fué  asentado  que  ningunos  de  nuestros  súbditos,  ni 
estranjeros,  que  a  ellos  viniesen,  no  podiesen  harmar  ni  abi- 
tallarse  en  ningunos  de  los  puertos  de  los  dichos  nuestros 
Reynos,  para  yr  a  rescatar,  saltear,  conquistar,  ni  negoçiar  a  la 
dicha  Prouinçia  y  Costa  de  Guinea  y  Arguin,  y  otras  partes, 
so  graues  penas  contenidas  en  las  dichas  Capitulaçiones  a  los 
transgresores;  y  que  sin  embargo  de  lo  en  ellas  contenido  y  en 
su  perjuizio,  y  de  sus  súbditos  y  contratadores,  Diego  Perez 
de  Cabnjas,  Pedro  de  la  Barrera,  Joan  Huc,  Pedro  de  Segobia, 
Baltasar  de  Matens,   Pero  Hernandez  de  Telde,   Joan  de 
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Aguiaz,  Joan  Nunez,  Joan  Delgado,  Pedro  Rodriguez,  Cris- 
tobal Garrichi,  Luis  Perdomo,  Cristobal  de  Vargas,  Mansilla 

de  Lugo  y  Mena,  y  Agustin  de  la  Cruz,  Joan  Hernandez, 
Manuel  Hernandez  Furamar,  Martin  de  Cabrera,  Josepe  Rodri- 

guez, Françisco  de  Salamanca,  Pedro  Gonçalez,  Aluaro  Gomes, 
Françisco  Alfonso  Gil,  Diego  Perez,  Lourenço  Hernando  Ca- 

brera Senabed,  harmadores,  capitanes,  pilotos,  maestros,  y 
otros  marineros  y  consortes,  venizos  y  estantes  en  las  dichas 
yslas,  de  diez  anos  a  esta  parte,  por  dibersas  vezes  y  en  dife- 

rentes tiempos,  avian  armado  muchos  nauios  pera  yr  a  robar, 
rescatar  y  contratar  y  mal  [h]azer  en  la  dicha  Costa  de  Gui- 
nea  y  Arguin,  y  que  aviendo  ydo  con  la  dicha  determinaçion, 
avian  tomado,  rescatado  y  robado  en  ella  gran  cantidad  de 
esclabos,  negros,  y  moros,  barones  y  hembras,  y  otras  muchas 
mercadorias  de  marfil,  cera  y  bastimentos,  asi  en  la  mar  en 
nauios  suyos  y  de  sus  contratadores,  como  en  tierra,  por  la 
dicha  Costa,  Rios  e  Puertos  delia;  y  hechos  los  dichos  robôs 
y  rescates,  se  avian  venido  a  las  dichas  yslas  y  a  otras  partes  de 
nuestros  Reynos,  adonde  se  avian  metido  y  bendido  los  dichos 
esclabos  e  mercadorias  como  cosa  adquerida  de  buen  titulo;  y 
porque  todo  lo  susodicho  se  hizo  contra  lo  capitulado,  e  sin 
espreso  mandado  y  voluntad  dei  dicho  Serenisimo  Rey,  y  en 
perjuiçio  dei  derecho  y  interese  de  sus  contratadores,  por  el 
contrato  que  con  ellos  tiene  hecho  los  tales  harmadores,  pilo- 

tos, maestros,  manneros  y  consortes  dei,  e  devian  de  ser  puni- 
dos e  castigados,  pedindonos  mandasemos  ymbiar  persona  de 

nuestra  Corte  que  hiçiese  sobre  ello  justiçia,  y  boluiese  e  res- 
tituyse  lo  que  ansi  en  los  dichos  anos  avian  tomado  y  rescatado, 
con  todos  los  danos  que  se  avian  recresçido,  y  probeer  en  ello 
como  la  nuestra  merçed  fuese;  lo  qual  visto  por  algunos  dei 
nuestro  Consejo,  fué  acordado  que  deuiamos  mandar  dar  esta 
nuestra  Carta  para  vos  en  la  dicha  razon,  y  nos  tobimolo  por bien.  /  / 
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Por  la  qual  vos  mandamos  que  luego  beays  lo  susodicho, 
y  bayais  con  vara  de  nuestra  justiçia  a  cada  vna  de  las  dichas 
yslas  y  a  los  lugares  y  partes  delias  que  sea  nesçesano,  y  vos 
fuere  senalado,  y  hayais  ymformaçion  e  sepais  como  e  de  que 
manera  lo  susodicho  [h]a  pasado,  e  para  de  los  dichos  diez 
anos  a  esta  parte,  y  en  cada  vno  dellos,  y  quien  son  los  arma- 

dores principales,  capitanes,  pilotos,  maestros,  manneros  y 
consortes,  que  mandaron  y  fueron  a  Ia  dicha  Costa  de  Guinea 
y  Arguin,  y  a  las  otras  partes  de  la  demarcaçion  de  lo  dicho 
Serenisimo  Rey,  a  los  dichos  rescates  y  contrataçion,  y  que 
traxieron  e  hicieron  traer  los  dichos  esclabos,  y  por  cuyo  man- 

dado, e  quien  les  dió  para  ello  consejo,  fauor  y  ayuda;  y  a  los 
que  por  la  dicha  ymformaçion  allaredes  culpados,  les  prended 
los  cuerpos,  y  presos  proçeded  contra  ellos  y  contra  los  demás 
ausentes,  que  no  pudierdes  aver  para  los  prender,  comforme 
a  justiçia,  y  a  las  dichas  Capitulaçiones;  y  mandamos  a  qua- 
lesquier  personas,  de  quien  entendieredes  ser  ymformado  por 
testigos,  escrituras  y  papeies,  que  vos  los  den,  y  vengan  ante 
vos  a  vuestros  llamamentos,  so  las  penas  que  de  nuestra  parte 
les  pusieredes,  las  quales  nos  por  la  presente  las  ponemos  y 
aprouamos  por  puestas,  lo  contrario  haziendo,  y  que  os  podais 
ocupar  y  ocupeis  en  lo[s]  susodicho [s]  quatro  meses;  y  que 
ayais  e  llebeis  de  salário  en  cada  dia  vn  dia  dellos  para  vuestra 
costa  y  mantenimiento,  sete  çientos  y  çinquenta  marauedis, 
e  para  Pedro  Gonçalez  de  Pedrosa,  executor  en  la  nuestra 
Audiência  de  los  juezes  de  apelaçion  en  las  dichas  yslas,  pera 
otro  alguaçil  que  pera  ello  nombraredes  por  ausência  o  ocupa- 
çion  dei  dicho  Pero  Gonçalez,  trescientos  marauedis,  y  para  vn 
escnuano  que  tenga  titulo  de  nuestro  escriuano,  que  vos  nom- 

braredes, ante  quien  mandamos  que  pase  lo  susodicho,  doçien- 
tos  marauedis  demás,  allende  de  sus  derechos  de  presentaçiones 
de  testigos,  escrituras  y  otros  autos,  que  ante  el  pasaren,  los 
quales  dichos  marauedis  dei  dicho  vuestro  salário  y  salários 
y  derechos  de  los  dichos  alguaçil  e  escriuano,  mandamos  que 
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ayays  y  leueis  y  cobreys  y  os  sean  dados,  y  pagados  por  las 
personas  y  bienes  de  los  que  en  lo  susodicho  allaredes  culpados, 
que  para  lo  aver  y  cobrar,  y  para  [hjazer  sobre  ello  todas  las 
pusiçiones,  ventas  y  remates  de  bienes,  aunque  sea  el  termino 
de  vuestra  comision,  vos  damos  poder  complido;  y  si  para 
[  h]azer  y  complir  lo  susodicho,  fauor  y  ayuda  ouierdes  menes- 
ter,  por  esta  nuestra  carta  mandamos  a  todolos  Consejos,  Jus- 
tiçias,  Caualleros  y  Escuderos,  e  otras  personas,  que  vos  lo  den 
y  [hjagan  dar,  so  las  penas  que  de  nuestra  parte  les  pusierdes, 
las  quales  nos  por  la  presente  les  ponemos  y  auemos  por  pues- 
tas,  y  por  condenados  en  ellas;  y  para  las  executar  y  para  todolo 
demás  en  esta  nuestra  carta  contenido,  vos  mandamos  poder 
complido,  con  todas  sus  ynçidençias  y  dependências,  anexida- 
des  y  conexidades;  e  mando  que  los  marauedis  que  cobrardes 
para  nuestra  camará  de  las  otras  condenaçiones,  los  ymbieys  al 
nuestro  Recetor  General  de  las  penas  pertençientes  a  nuestra 
Camara  y  Fisco,  sin  tomar  ni  rettener  cosa  alguna  delias,  ni 
auisar  dello  a  persona;  y  las  condenaçiones  que  no  cobrardes 
ynbiareis  a  nuestro  Consejo  relaçion  particular  delias:  declaran- 

do las  que  son,  y  de  que  personas,  y  porque  causa,  y  que  can- 
tidad,  y  el  estado  en  que  queda  cada  vna  de  las  dichas  conde- 

naçiones, y  lo  que  combendria  [hjazer  para  la  cobrança;  lo 
qual  [hjazed  y  complid  dentro  de  cient  dias  despues  que  se 
compliere  el  termino  desta  comision,  so  pena  de  pagar  lo  que 
se  montare  en  las  dichas  condenaçiones;  y  los  unos,  ni  los 
otros  no  fagades  ni  fagan  ende  al  por  alguna  manera,  so  pena 
de  la  nuestra  merçed,  y  de  diez  mil  marauedis  para  la  nuestra 
Camara  a  cada  vno  que  lo  contrario  hiçiere.  /  / 

Dada  en  Madrid  a  quinze  de  Mayo  de  mil  y  quinientos 
y  sesenta  y  tres  anos.  /  / 

Yo  elRey.  // 

El  leçençeado  Minacha/  El  Dotor  Belasco.  / / 
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Yo  Françisco  Ocheraso,  Secretario  de  Su  Magestad,  la 
hize  escreuir  por  su  mandado. 

Registrada.  Martin  de  Bergara.  Martin  de  Bergara  por 
Chançiller. 

No  verso:  Copias  das  Prouisoés  que  mandey  a  EIRey  nosso 
Senhor,  por  Alvaro  Fernãdez  Caldeiraõ,  sobre  os  que  hiaõ  tractar 
s  resgatar  ao  Cabo  Verde  sem  licença  de  sua  Alteza. 

ATT  —  Gav.,  15-14-9. 
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ALVARÁ  DO  REI  DE  ESPANHA  AO  MAIOR  DE  SEVILHA 

(17-5-1563) 

Sumário  —  Manda  tomar  conta  e  conhecimento  dos  agravos  dos 
que  foram  com  navios  à  costa  da  Guiné  praticar 
roubos  e  extorsões  contra  as  estipulações  de  paz  firma- 

das por  D.  Afonso  V  e  pelos  Reis  Católicos  em  1480. 

Don  Phelipe  ect.  Liçençiado  Texedanio  alldemayor  de 
Seuilla,  salud  y  graçia.  Sepades  que  don  Françisco  Pereyra, 
enbaxador  dei  Serenisimo  Rey  de  Portugal  mio  Sobrino,  en 
esta  mia  corte  y  en  su  nombre  nos  hizo  relaçion,  diçiendo  que 
bien  sauiamos  que  la  costa  y  prouinçia  de  Guinea  y  Arguin 
y  todolo  descubierto  y  por  descubnr,  las  yslas  de  Canária  pêra 
baxo  con  sus  minas,  puertos  y  aderentes,  son  de  la  conquista 
y  nauegaçion  dei  dicho  Serenisimo  Rey,  y  que  comrorme  alas 
capitulaçiones  que  ay  entre  nos  y  nuestros  reynos,  echas  por 
los  senores  reyes  católicos  y  elrey  don  Alonso,  en  el  ano  de 
mill  y  quatroçientos  y  ochenta,  sobre  la  demarçion  e  perpetua 
paz  dellos  que  ante  nos  presentó,  fué  asentado  que  ninguno 
de  nuestros  súbditos  ni  estranjeros  que  a  ellos  vinniesen,  no 
pudiesen  harmar  ni  abitallarse  en  ningun  de  los  puertos  de  los 
dichos  nuestros  reynos  para  yr  a  rescatar,  saltear,  conquistar  ni 
negoçiar  a  la  dicha  prouinçia  de  Guinea  y  Arguin  y  costa  y  otras 
partes  so  graues  penas,  contenidas  en  las  dichas  capitulaçiones 
aios  transgresores,  y  que  sin  enbargo  de  lo  en  ellas  contenido 
y  en  su  perjuiçio  y  de  sus  súbditos  y  contratadores,  de  tres  anos 
a  esta  parte  an  ydo  alas  dichas  partes  Gregorio  y  Melchior 
de  Spínola  mercaderes,  Françisco  Alonso  y  Alvaro  Gomez  y 
otros  sus  consortes  vezinos  de  esa  çiudad  harmadores,  capi- 
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tanes,  pilotos  y  maestros  de  naos,  tomaron  y  rescataron  muchos 
moros  y  negros  y  traydolos  a  esa  çiudad  y  otros  lugares  y  ven- 
didolos  a  quien  les  paresçió,  como  cosa  adquirida  de  buen  titulo; 
y  porque  todo  lo  suso  dicho  se  hizo  contra  lo  capitulado  y  sin 
exspreso  mandado  y  voluntad  dei  dicho  Serenisimo  Rey  v  en 
perjuiçio  dei  derecho  e  ynteres  de  sus  contratadores,  por  el 
contrato  que  con  ellos  tiene  echo,  las  tales  personas,  armadores 
y  pilotos  y  manneros  y  consortes  deuyan  ser  punidos  y  casti- 

gados, pidiendo  nos  mandasemos  enviar  vna  persona  de  nues- 
tra  corte  que  hiçiese  sobre  ello  justiçia,  y  boluece  y  restituyese 
lo  que  ansi  en  los  dichos  anos  auian  tomado  y  rescatado  con 
todos  los  danos  (?)  que  se  auiam  recresçido  y  probeer  en 
ello  como  la  nuestra  merced  fuese,  lo  qual  visto  por  algunos  dei 
nuestro  consejo,  fué  acordado  que  deuiamos  mandar  dar  esta 
nuestra  carta  para  vos  en  la  dicha  razon  y  nos  tuuimos  lo  por 
bien,  por  la  qual  vos  mandamos  que  luego  beays  lo  suso  dicho 
y  agais  ymformaçion  y  sepais  de  que  manera  lo  susodicho  a 
pasado  y  pasa  de  los  dichos  tres  anos  a  esta  parte,  y  en  cada 
vno  dellos  y  quien  son  los  contratadores  pnnçipales,  capitanes, 
pilotos,  maestros,  manneros  y  consortes  que  [mandaron]  y  fue- 
ron  ala  dicha  ysla,  costa  de  Guinea  y  Arguin,  y  alas  otras  partes 
de  la  demarcaçion  dei  dicho  Serenisimo  Rey,  a  los  dichos  rescates 
y  contrataçiones  que  traxeron  traer  los  dichos  esclauos  v  por 
cuyo  mandado  e  quien  les  dió  para  ello  consejo,  fauor  y  ayuda 
y  a  los  que  por  la  dicha  ymformaçion  allaredes  culpados  les 
prended  los  cuerpos  y  presos  enbiarnos  heis  relaçion  dei  dicho 
negoçio,  pera  que  visto  por  nos  proueamos  lo  que  combenga; 
y  mandamos  a  quales  quier  personas  de  quien  entendieredes 
ser  ymformados  por  testigos,  escrituras  y  papeies  que  vos  los 
den  y  bengan  ante  vos  y  a  vuestros  llamamientos  so  las  penas 
que  de  nuestra  parte  les  pusierdes,  las  quales  nos  por  la  presente 
las  ponemos  e  auemos  por  puestas  lo  contrario  diziendo.  /  / 
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Dada  en  Madrid  a  diez  y  siete  de  mayo  de  mill  y  quinien- 
tos  y  sesenta  y  tres.  /  / 

Yo  Elrrey 

El  liçençiado  [Minacha]  /  El  doctor  Velasco  /  Yo  Fran- 
cisco [Ocheraso],  secretario  de  su  Magestad  real  la  fize  escnuir 

por  su  mandado. 
Martin  [de  Bergara] . 

ATT  —  CC,  II-247-24. 
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INSTRUMENTO  SOBRE  O  TESTAMENTO 
DE  FREI  PEDRO  DE  ALMEIDA 

(2- io- 1564) 

SUMÁRIO  —  Contracto  de  desistência  e  aceitação  sobre  a  herança  de 
frei  Pedro  de  Almeida,  mestre-escola  da  Sé  de  Santiago, 
entre  o  filho  e  o  D.  Prior  do  Convento  de  Tomar. 

Saibaõ  quantos  este  pubnco  Jnstrumento  de  cõçerto  &  de 
asistençia  e  açeitaçaõ  virem,  que  no  anno  do  naçimento  de 
nosso  Senhor  Jesu  Christo  de  mil  e  quinhentos  e  sesenta  e 
quatro  annos,  a  dous  dias  do  mes  de  outubro,  em  a  çidade  de 
Lixboa  e  casas  do  apousentamento  do  Padre  Frev  Fernaõ  Lopez, 
capelão  dei  Rey  nosso  senhor  e  vigairo  da  Conceição  da  dita 
çidade,  sendo  hi  presente  o  muito  Reuerendo  Padre  frey 
Vicente,  Dom  Prior  do  conuento  de  Tomar,  da  ordem  de 
nosso  Senhor  Jesu  Christo  e  geral  delia,  perante  mim  notairo 
e  testemunhas  a  ho  diante  nomeadas,  pareçeo  hi  presente  Pero 
dAlmeida,  pintor,  morador  na  dita  çidade  na  rua  do  Alemo, 
filho  de  Pero  dAlmeida  defuncto,  cónego  que  foi  na  See  de 
Santiago  do  Cabo  Verde  e  depois  mestrescola  na  mesma. 
E  per  elle  foi  dito  que  logo  como  Amrrique  Esteuez  da  Veiga, 
morador  nesta  çidade,  soube  que  o  dito  mestrescola  era  falle- 
çido  no  mar,  vindo  a  este  Revno,  por  vyr  a  elle  endereçado 
o  testamento  que  fizera,  o  leuara  a  Diogo  Soarez,  thesoureiro 
dos  defunctos,  com  outras  cartas  que  disse  que  lhe  o  dito  de- 

functo mandara  de  descarregos,  que  fez  ajuntar  a  ho  dito 
testamento.  E  asv  as  letras  e  scnpturas  e  algum  dinheiro  amoe- 

dado e  ouro,  dizendo  que  o  remitia  alli  por  se  descarregar  de 
trabalhos. 
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E  per  auisos  que  mandou  a  húa  parte  e  a  outra,  foy  posto 
embargo  na  dita  fazenda  por  parte  do  dito  conuento  de  Tomar, 
dizendo  que  por  ser  o  dito  defuncto  freire  professo  da  dita 
ordem  e  naõ  ter  pagos  os  tres  quartos  das  rendas  de  seus  bene- 

fícios antes  da  sua  morte,  naõ  podia  testar  e  que  pertencia  a  ho 
conuento  a  dita  fazenda  per  jnteiro.  E  prouando  depois  elle 
Pero  dAlmeida  ser  filho  natural  do  dito  defuncto,  legitimado 
e  nomeado  por  erdeiro  no  testamento,  o  corregedor  Manuel 
Aluarez,  juiz  dos  feitos  e  causas  de  justificações  de  Guinee, 
Mina  e  Jndias,  e  visto  o  dito  testamento  e  cartas  proua  e  legi- 

timação delle  Pedro  dAlmeida,  per  sua  sentença  o  ouue  e  pro- 
nunçiou  por  erdeiro  do  dito  Pero  dAlmeida,  mestrescola,  seu 
pay,  mandando  que  tirado  o  que  bastasse  pera  as  diuedas  e  des- 

carregos do  testamento,  fosse  entregue  a  o  dito  herdeiro  o 
remanescente  da  dita  fazenda,  segúdo  todo  mais  largamente 
na  dita  sentença  se  contem;  per  vertude  da  qual,  pretendendo 
elle,  Pero  dAlmeida,  auer  em  si  a  dita  fazenda  como  erdeiro 
do  dito  seu  pay,  e  que  pera  isso  se  aleuantasse  o  dito  embargo, 
o  Padre  Dom  Prior  a  que  o  sobredito  lhe  requereo  e  pedio, 
disse  que  em  nome  do  dito  conuento  o  naõ  podia  nem  deuia 
fazer  e  lho  cõtranou,  dizendo  (como  dito  fica)  que  o  dito 
defuncto  naÕ  podia  á  ora  da  sua  morte  testar  nem  despoer  de 
seus  bees  e  que  pera  o  poder  fazer  ouuera  de  ter  pagos  os  tres 
qaurtos,  assi  da  conesia  que  primeiro  teue,  como  da  digni- 

dade de  mestrescola  de  que  depois  foy  prouido,  ou  parte 
delia,  a  ho  que  atee  ora  da  sua  morte  inclusiue  se  naõ  acha 
ter  satisfeito,  como  constará  per  çertidaõ  do  escnuaÕ  dos  tres 
quartos.  /  / 

Pelo  que  tendo  per  jnformaçaõ  ser  assi,  alem  de  o  dito 
Padre  (a  quem  se  deue  dar  credito)  ho  afirmar,  por  se  naõ 
meter  a  demanda  com  o  dito  conuento,  sendo  elle  ofiçial  pintor, 
que  lhe  conuem  mais  trabalhar  em  ganhar  de  comer  pera  sua 
casa  que  despender  o  tempo  e  o  que  naõ  tem  em  demandas, 
tendo  auido  sobre  isso  conselho,  disse  que  consentia  e  lhe  apra- 
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zia,  como  de  feito  lhe  aprouue  e  consentio,  que  o  dito  conuento 
jn  solidum  fosse  erdeiro  de  toda  a  fazenda  do  dito  mestrescola 
seu  pay,  assi  da  que  agora  hee  sabida  que  se  achou  por  pape[i]s, 
conhecimentos  e  obrigações,  como  da  que  adiante  per  jnfor- 
maçoés,  auisos  e  outras  diligencias  sahir  e  averiguar  que  era 
sua;  e  isto  com  o  dito  conuento  pagar  suas  diuedas  e  encargos 
e  fazer  por  sua  alma,  como  religiosos  que  saõ  e  obrigados  ás 
almas  dos  freires  da  sua  ordem.  /  / 

E  em  caso  que  elle  Pero  dAlmeida,  per  vertude  da  sen- 
tença do  dito  corregedor,  tenha  ou  pretenda  teer  algum  direito 

&  auçaõ  á  dita  fazenda  do  dito  seu  pay,  elle  de  sua  liure  e  naõ 
forçada  nem  jnduzida  vontade  o  alarga,  çede  e  trespasa  no  dito 
conuento,  dõ  Prior  e  freires  delle,  por  seruiço  de  Deus  e  salua- 
çaõ  dalma  do  dito  defuncto,  sabendo  muy  çerto  que  será  mais 
alembrado  e  ajudado  com  missas  e  ofiçios  diurnos  per  elles,  que 
per  outro  algum  parente,  amigo  nem  filho.  /  / 

E  dise  mais  que  qunto  ás  duas  peças  de  scrauos  moços  que 
o  dito  seu  pay  trazia  consigo  pera  elle  seu  filho,  jnda  que  o  dito 
seu  pay  no  testamento  disesse  que  lhas  mandaua  dar  pelo  ser- 

uiço que  lhe  fizera,  erao  realmente  de  çerto  fato  que  lhe 
ficou  em  poder  seu  na  ilha  quando  delia  se  tornou  muito 
doente  a  este  Reyno,  o  que  jurará  e  prouará  se  comprir.  E 
outros  gastos  que  ora  fez  de  seis  mil  e  quatrocentos  reaes  na 
alfandega  e  sisa  que  gastou  do  seu,  no  despacho  dos  ditos  escra- 
uos  e  em  justificações  e  outras  diligençias,  e  dias  que  perdeo 
de  seu  ofiçio,  e  hum  ofiçio  de  dez  Padres  que  lhe  quer  fazer 
pela  alma  na  Conçeiçaõ  desta  çidade  á  sua  custa,  o  que  deixa  no 
aluidro  dos  Padres  e  do  dito  Padre  Dom  Prior,  que  a  tudo  em 
nome  do  dito  conuento  disse  que  açeitaua  e  açeitou  a  erança  ao 
dito  defuncto  com  os  ditos  encarregos.  E  auendo  respeito  ao 
dito  Pero  dAlmeida  ser  filho  do  defuncto  e  a  mais  do  fato  e 

despesas  que  açima  diz,  crendo  á  boa  fee  que  será  assi,  por  con- 
tempraçaõ  da  alma  do  dito  defuncto  e  por  caridade  e  smola, 
auia  e  ouve  por  bem  que  o  dito  Pero  dAlmejda  seu  filho,  aja  e 
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lhe  fiquem  da  dita  fazenda  as  ditas  duas  peças  de  scrauos  que 
já  tem  em  sua  casa  e  mais  vinte  mil  reaes,  o  que  lhe  fazia  e  fez 
bom  pela  dita  fazenda  e  rendas  do  dito  conuento,  que  por  ello 
obrigou  e  outrosi  o  dito  Pero  dAlmeida  que  o  açeitou  em  cari- 

dade, disse  que  com  autoridade  e  consentimento  e  aprazimento 
de  Ysabel  Rodeira  sua  legitima  molher,  cuja  outorga  lhe  será 
tomada,  também  obngaua  e  obrigou  todos  seus  beês  moués  e 
de  raiz,  auidos  e  por  auer,  e  manter  esta  escriptura  de  conçerto 
e  ho  nella  conteúdo.  E  que  sendo  neçessano  requereria  que  da 
maneira  sobredita  fosse  julgado  per  sentença.  E  porque  a 
ambas  [as]  partes  de  todo  o  sobredito  aprouue  e  foraõ  dello 
contentes,  assi  o  outorgarão  &  mandarão  ser  disso  feita  esta 
nota,  em  que  o  dito  Padre  Dom  Prior  e  Pero  dAlmeida  assi- 

narão, e  que  deste  Jnstro  [mento]  e  outorga  se  tirassem  senhos 
pubricos  Jnstrumentos  dum  teor;  testemunhas  que  foraõ  pre- 

sentes: ho  dito  frey  Fernão  Lopez,  capelão  dei  Rey  nosso  senhor 
e  Vigairo  da  Conceição,  e  frei  Jorge  de  Penalua,  outrosi  capelão 
&  cantor  do  dito  senhor,  e  Joam  Lopez,  estante  na  dita  çidade. 
E  eu  Pero  Luis  Ortega,  notairo  apostólico  per  autoridade  apos- 

tólica e  por  el  Rey  nosso  senhor,  outrosi  notairo  e  escnuaõ 
pubrico  do  dito  conuento,  que  resaluando  os  riscados  que  diziaõ 
Vigairo  e  Frey,  que  isto  notei  e  escreui  /  /  com  o  riscado 
Eto  /  E  cantor  per  verdade  / 

t 

aa )  Frey  Viçente  dõ  Prior 
Pero  dAlmeyda     Fernão  Lopez     Jorge  Penalua 

Yoam  Lopez 

Jta  est  per  nota.  Petrus  Ludouicus 

Aplíc  Nots. 
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E  logo  nodito  dia,  mes  e  anno,  em  casa  do  dito  Pero  dAl- 
meida,  donde  eu  notairo  fuj,  e  sendo  hl  presente  a  dita  Ysabel 
Rodeira,  sendo  lhe  per  mí  notairo  lido  e  dito  em  substancia  o 
que  se  atrás  contem  no  dito  jnstro  [mento]  e  perguntada  se  lhe 
aprazia  e  era  contente  do  que  ho  dito  seu  marido  tinha  feito  e 
concordado  com  o  dito  Padre  Dom  Prior,  em  nome  do  con- 
uento,  a  qual  disse  que  era  muito  contente  e  lhaprazia  disso  e 
daua  sua  outorga  a  tudo,  e  pera  o  ter  e  manter,  da  sua  parte 
também  obrigaua  seus  bés  como  o  dito  seu  marido  Pero  dAl- 
meida  os  já  tinha  obrigados.  E  por  certeza  dello  mandou  fazer 
este  termo,  em  que  a  sobredita  outorgante  da  sua  maõ  assinou 
e  as  testemunhas  que  foraõ  presentes,  Joam  de  Campos,  ouri- 
ues  e  Antonio  Boudao  ( sic ),  framengo,  lapidario,  estante  na 
dita  çidade,  que  também  asinaraõ.  E  eu  dito  Pero  Luis  Ortega 
notairo,  que  jsto  notei  e  escreui. 

aa )  Antthonij  Boudan       Ysabel  Rodeyra       Yoam  de 
Campos 

Jta  est  per  nota.      Petrus  Ludouicus 
Aplíc  Nots. 

ATT — -Congregações  Religiosas  (Ordem  de  Cristo),  vol.  55, 
fls.  26  v-28  v. 
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FEITORIA  DA  ILHA  DE  SANTIAGO 

(16- io- 1564) 

SUMÁRIO  —  Regulamentação  dos  emolumentos  a  receber  pelos  escri- 
vães  da  feitoria  da  ilha  de  Santiago. 

Eu  EIRey  faço  saber  aos  que  este  aluará  virem  que  Manuel 
Fidalgo,  escnuáo  da  feitoria  da  ilha  de  S.  Tiago  de  Cabo 
Verde  ('),  me  enuiou  dizer  que  elle  seruira  em  o  dito  cargo 
sem  ter  regimento  nem  prouisaõ  que  declarasse  o  premio  que 
hauia  de  hauer  de  muitas  cousas,  .s.  dos  regimentos,  contas  e 
quitações  que  se  daõ  aos  capitães  e  muitos  dos  nauios  do  trato, 
assentos  da  gente  dos  taes  nauios,  arrematações  de  escrauos  que 
se  vendem  na  feitoria  e  assentos,  certidões  e  outros  processos 
sobre  cousas  que  tocauam  ao  dito  officio,  pedindome  lhe  man- 

dasse declarar  o  premio  e  salário  que  pelas  ditas  cousas  deuia 
de  hauer;  e  hauida  informação  do  dito  caso,  depois  de  se  ver  em 
minha  fazenda  com  o  douctor  Manuel  dAndrade  do  meu 
Desembargo,  que  tiue  por  corregedor,  contador  e  prouedor  de 
minha  fazenda  na  dita  ilha,  hey  por  bem  e  me  praz  que  o 
dito  Manuel  Fidalgo  e  os  mais  escrivães  da  dita  feitoria  que 
pelos  tempos  em  diante  forem,  leuem  e  ajam  o  seguinte.  /  / 

Pelos  regimentos  que  hé  costume  darem  se  aos  capitães  ou 
mestres  que  forem  por  feitores  dos  meus  nauios  e  armações  que 
por  conta  de  minha  fazenda  se  houuerem  de  fazer  nos  Rios  de 
Guiné,  e  assim  pelas  contas  que  com  o  prouedor  de  minha 

(')  Por  carta  regia  de  22  de  Maio  de  1560.  —  ATT  -  Chance- 
laria de  D.  Sebastião  (Doações),  liv.  6,  fls.  122-V-123.  Renunciou  em 

Gaspar  de  Araújo,  não  chegando  a  servir,  segundo  verba  de  19- 1- 1582. 
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fazenda  ou  com  quem  pera  isso  seu  poder  tiuer,  e  de  tomar  das 
ditas  armações  e  feitorias  delias  e  quitações  que  lhes  hade  pas- 

sar, hauerá  por  tudo  juntamente  e  depois  de  tomadas  as  ditas 
contas,  ao  tempo  que  as  partes  tirarem  suas  quitações,  huú 
marco  de  prata  de  cada  nauio  somente,  e  de  cada  pessoa  que 
se  assentar  nos  ditos  nauios  para  nelles  hauer  de  vençer  o  soldo 
ou  ordenados,  hauerá  o  dito  escrivão  pelo  assento  que  disso 
fizer,  vinte  reis,  que  lhe  seraõ  pagos  ao  tempo  que  a  tal  pessoa 
se  assentar;  e  de  cada  lote  de  escrauos  mais  que  se  na  dita  fei- 

toria venderem,  ora  poucos,  hauerá  custa  das  partes  pelo  assento 
da  dita  venda,  cento  e  oitenta  reis;  e  de  todos  os  mais  assentos 
e  certidões,  devassas,  tresllados  de  quaesquer  papeis  que  pas- 

sarem e  fizerem  hauerá  o  premio  e  sellano  que  lhe[s]  perten- 
cer, conforme  á  ordenação  que  trata  do  dito  caso;  notifico  o 

assim  ao  capitão,  contador  e  prouedor  da  minha  fazenda  e  fei- 
tor da  dita  feitoria,  e  a  quaesquer  outros  officiaes  da  dita  ilha, 

que  ora  saõ  e  ao  diante  forem,  e  mando  lhe[s]  que  leixem  leuar 
ao  dito  Manuel  Fidalgo  e  a  quaesquer  outros  escrivães  da  dita 
feitoria  que  pelo  tempo  em  diante  forem,  o  dito  premio  e  sel- 

lano das  escripturas  que  fizerem,  porquanto  hey  por  bem  que 
o  possam  leuar  pela  maneira  que  se  contem  nesta  prouisaõ,  e 
lha  cumpram  e  guardem  inteiramente  como  aqui  hé  con- 
theudo,  a  qual  valerá  e  terá  força  e  vigor  como  se  fosse  carta 
feita  em  meu  nome  e  assellada  do  meu  sello  pendente,  sem 
embargo  da  ordenação  do  segundo  liuro,  titulo  xx,  que  o  con- 

trario dispõem.  /  / 
Balthasar  Ribeiro  o  fez  em  Lisboa,  a  xbj  dias  de  outubro 

de  mil  quinhentos  e  sessenta  a  quatro.  E  eu  Bartholomeu 
Fróis  o  fiz  escreuer. 

Sena  Barcelos,  Obr.  citada.,  I,  p.  142-143. 

NOTA — Não  encontrámos  o  original  e  por  isso  não  nos  respon- 
sabilizamos pela  exactidão  do  texto. 
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OBRAS  DA  SÉ  CATEDRAL  DE  CABO  VERDE 
(2-11-1564) 

SUMÁRIO  —  Que  as  penas  pecuniárias  dos  condenados  em  Santiago 
e  no  Fogo,  oh  a  degredo  e  penas  remíveis  em  dinheiro, 
sejam  aplicadas  às  obras  da  Sé  por  tempo  de  três  anos. 

Eu  elRey  faço  saber  aos  que  este  alluará  virem,  que  eu  ei 
por  bem  e  me  praz  por  algús  justos  respeitos,  que  me  a  isto 
moué,  que  todas  as  penas  de  dinheiro  em  que  forem  conde- 

nadas quaesquer  pessoas  moradores  na  jlha  do  Cabo  Verde  (a) 
e  ilha  do  Foguo,  se  aplique  pera  as  obras  da  See  da  Cidade  de 
Santiago  (2)  da  dita  jlha  do  Cabo  Verde  (1),  por  tempo  de 
tres  annos  somente,  que  começarão  da  feitura  deste  em  diante. 
E  assi  ey  por  bem  que  auendo  alguas  das  ditas  pessoas  perdoes 
de  pena  de  degredos  ou  doutras  quaesquer  cousas  em  que  forem 
condenados,  e  auemdo  tabem  de  paguar  dinheiro  por  rezao  dos 
ditos  perdoes,  que  o  tal  dinheiro  delles  seja  e  se  aplique  jso 
mesmo  pera  as  ditas  obras  da  See,  pello  dito  tempo  de  tres annos.  /  / 

Notifiquo  asi  ao  regedor  da  casa  suplicação  e  ao  gouernador 
da  casa  do  ciuel,  e  aos  meus  desembargadores  do  paso  e  das 
ditas  casas,  e  lhes  mando  que  sendo  asi  condenados  em  penas 
de  dinheiro,  ou  perdoados  com  declaração  de  o  paguarem 
quaesquer  pessoas  que  forem  moradores  nas  ditas  ilhas  do 
Cabo  Uerde  (:)  e  Foguo,  apliquem  o  dinheiro  das  ditas  con- 

denações e  perdoes  pera  as  ditas  obras  da  See,  por  tempo  de 

(!)  Ilha  de  Santiago. 
(2)  Ribeira  Grande,  na  ilha  de  Santiago. 
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tres  annos,  como  dito  hé,  e  nam  pera  outra  cousa  allguá;  e 
cumpra  e  guardem,  e  façam  inteiramente  cumprir  e  guardar 
este  meu  alluará,  como  se  nelle  contem,  o  qual  se  treeladará 
nos  liuros  que  andam  nas  ditas  casas  da  suplicação  e  do  ciuel, 
em  que  se  regista  os  regimentos  e  prouisoés,  e  asi  no  liuro  da 
casa  do  despacho  dos  desembargadores  do  Paço,  pera  se  saber 
como  ho  asi  tenho  mandado.  E  ao  doutor  Manoel  dAndrade, 
do  meu  desembargo  e  ouuidor  dos  feitos  crimes  da  casa  da 
supncaçaõ,  que  ora  uai  á  dita  Jlha  do  Cabo  Uerde  (*)  a  deh- 
gencias  e  a  cousas  de  meu  seruiço,  mando  que  emquanto  nella 
estiuer  seruindo  quaésquer  carguos,  aplique  iso  mesmo  todas  as 
penas  de  dinheiro  em  que  condenar  as  pessoas  lá  moradores 
e  na  Jlha  do  Foguo,  pera  as  ditas  obras  da  See,  e  as  penas  que 
couberé  na  sua  alçada  faça  dar  á  deuida  execução.  E  nas  sen- 

tenças de  que  der  apellaçaõ  declare  que  as  penas  de  dinheiro 
em  que  por  ellas  condenar  as  taes  pessoas  sejam  pera  as  ditas 
obras,  o  que  també  asi  comprirá  qualquer  pessoa  que  despois 
da  uinda  do  dito  doutor  Manoel  dAndrade  seruir  de  corregedor 
na  dita  Jlha;  e  huú  e  outro  guardarão  outro  si  este  alluará,  o 
qual  ey  por  bem  que  ualha  e  tenha  força  e  uiguor,  posto  que  o 
efeito  delle  aja  de  durar  mais  de  hum  anno,  e  que  nam  seia 
pasado  pella  chancelaria,  sem  embarguo  das  ordenaçois  do 
segundo  liuro  em  contrairo.  /  / 

Diogo  Lopez  o  fez  em  Lixboa,  a  dous  dias  de  Nouembro 
de  mill  e  quinhentos  e  sesenta  e  quatro.  Eu  Duarte  Diaz  o 
fiz  escreuer. 

ATT  —  Leis  Extravagantes   (Casa  Forte),  liv.  4,  fls.  63  v-65. 

APOSTILA 

Ey  por  bem  que  seja  recebedor  do  dinheiro  das  ditas  con- 
denações e  perdoes,  na  corte,  durante  o  tempo  dos  ditos  tres 

annos,  Antonio  Gouçalues,  contratador  das  rendas  da  dita  Ilha 
de  Cabo  Verde  (1),  e  escnuaõ  da  reçeita  e  despesa  do  dito 
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dinheiro  o  doutor  Joam  de  Barros,  meu  escnuaõ  da  Camara,  o 
qual  fará  huú  liuro  numerado  e  assignado  no  principio  de  cada 
folha  polia  pessoa  que  tem  carrego  de  assignar  os  liuros  da  arre- 

cadação de  minha  fazenda,  em  que  o  dito  doutor  Joham  de 
Barros  carregará  em  receita  sobre  o  dito  Antonio  Gonçalues  o 
dinheiro  que  receber  e  lhe  for  entregue,  que  se  applicar  para  as 
ditas  obras  da  See,  cada  um  em  liuro  per  si,  com  declarações 
da  quantia  do  dinheiro  que  for  e  do  nome  da  pessoa  que  o 
pagar,  e  do  caso  ou  casos  per  que  lhe  for  mandado  que  pague 
e  do  lugar,  dia  e  mes  e  anno  em  que  se  entregar;  e  asy  lhe 
lançará  o  dito  escriuaõ  em  despesa  em  liuro  também  apontado 
no  mesmo  liuro,  as  despesas  e  entregas  que  do  dito  dinheiro 
fizer,  com  as  declarações  necesserias;  e  o  dito  Antonio  Gonçal- 

ues passará  conhecimento  em  forma  a  cada  pessoa  do  dinheiro 
que  asy  receber,  conforme  ao  assento  da  receyta  delle,  e  seraõ 
os  taes  conhecimentos  feitos  pelo  dito  doutor  Joham  de  Barros 
e  assignados  por  ambos;  e  quando  se  lhe  asy  passar  os  ditos 
conhecimentos  do  dinheiro,  faça  deso  declaração  nos  assentos 
da  recepta  do  dinheiro,  e  no  dito  liuro  da  receyta  e  despesa  será 
treslladado  o  meu  aluará,  escrito  em  meia  folha  atrás  e  esta 
postilla,  e  será  o  dito  trellado  concertado  e  assignado  por  o  dito 
doutor  Joham  de  Barros,  pera  se  ver  e  saber  como  asy  ouue  todo 
por  bem  na  maneira  declarada  no  dito  aluará  e  postilla,  polia 
qual  ey  por  bem  que  seja  recebedor  do  dinheiro  das  condena- 

ções que  se  nas  ditas  Ilhas  de  Cabo  Verde  (*)  e  do  Fogo  derem á  execussaõ,  o  recebedor  do  dinheiro  das  ditas  obras  da  See  e 
escrivão  deso  o  mesmo  escriuaõ  da  receita  e  despesa  do  dinheiro 
das  obras,  que  fará  outro  liuro  apontado  no  modo  sobredito  do 
dinheiro  das  ditas  condenações  que  se  pagam  e  entregam  ao 
dito  corregedor;  e  esta  postilla  se  cumprirá  como  se  nella  con- 

tem, posto  que  o  effeito  delia  haja  de  durar  mais  de  hú  anno 
e  que  naõ  seja  passada  polia  chancellaria,  sem  embargo  da  hor- 
denaçaõ  do  segundo  liuro  em  contrairo.// 
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Diogo  Lopes  o  fez  em  Lisboa,  a  tres  dias  de  Nouembro  de 
jVlxiiij.  Duarte  Lopes  o  fez  escreuer. 

Foram  trelladados  estes  aluarás  por  mim  Joham  de  Barros 
e  contador,  os  próprios  que  tomei  ao  dito  Antonio  Gonçalues. 
Em  Lisboa  a  xxb  de  Nouembro  de  i  564.  /  / 

Joam  de  Barros 

SENA  BARCELOS,  Obr.  cit.,  I,  p.  143-145.  —  Não  arcamos  com 
a  responsabilidade  da  exactidão  do  texto,  por  o  não  termos  revisto  sobre 
o  original. 
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SENTENÇA  CONTRA  O  CONCELHO  DA  PRAIA 
(20-1 1- 1564) 

SUMÁRIO  —  Examina-se  o  privilégio  concedido  ao  concelho  da  Praia 
de  Santa  Maria  for  el-Rei  D.  Manuel,  resolvendo-se 
que  fora  concessão  pessoal  dada  a  Pedro  Correia  e  além 
disso  obtido  subrepúciamente ,  pelo  que  caducara. 

D.  Sebastião,  etc.  A  todollos  corregedores,  ouuidores,  jui- 
zes, justiças,  offiçiaés  e  pessoas  de  meus  Reinos  e  Senhorios  a 

que  esta  minha  carta  de  sentença  for  mostrada  e  o  conheçiméto 
delia  com  direito  pertençer,  façouos  saber  que  em  esta  minha 
Corte  e  Casa  da  Supplicaçaõ,  perante  mj[m]  e  o  juiz  de  meus 
feitos  delia,  foj  apresentado  hú  estromento  dagrauo  que  os  juizes 
e  uereadores  e  mais  offiçiaés  da  comarca  da  Villa  da  Praja  de 
Santa  Maria  tiraram  dante  o  corregedor  por  mj  [m]  com  alçada 
nas  jlhas  do  Cabo  Verde.  /  / 

Pello  qual  estromento  se  mostraua,  antre  outras  cousas  em 
elle  conteudas,  os  ditos  supplicantes  fazerem  huá  petição  per 
escripto  ao  dito  corregedor,  dizédo  em  ella  que  elRei  Dom 
Joam  meu  Senhor  e  avô,  que  sancta  gloria  aja,  fizera  merçè 
aos  vezinhos  (l)  da  dita  villa  per  huá  carta  patente  que  apre- 
sentauaõ,  que  naÕ  podessé  jr  responder  á  çidade  da  Ribeira 
Grande,  onde  o  dito  corregedor  fazia  sua  continua  habitação. 
Pedindo  que  os  naÕ  constrangessem  a  jrem  lá  citados,  pella 
muita  opressam  que  nisso  lhes  dauaõ  em  os  tirar  de  suas  casas 
per  qualquer  cousa  que  os  çitassem  e  demandassem  perante  o 
dito  corregedor,  senaõ  que  quem  dos  ditos  corregedores  e  mora- 

(J)  Habitantes,  moradores. 
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dores  quisesse  alguã  cousa  os  fosse  lá  çitar  e  demandar,  pois  na 
dita  villa  auia  juiz  e  ouuidor  que  faziaõ  justiça  ás  partes  que 
lho  requeriam;  e  pediam  lhe  mandasse  guardar  o  dito  priui- 
legio  como  nelle  se  continha  e  que  em  lho  assi  guardar  e  com- 
pnr  receberiam  justiça  e  merçê,  apresentando  os  ditos  supph- 
cantes,  com  a  dita  petição,  o  dito  priuilegio  de  que  faziaõ 
menção,  do  qual  o  teor  hé  o  seguinte.  /  / 

Dom  Joam,  per  graça  de  Deus  Rei  de  Portugal  e  dos 
Algarues  daquem  e  dalém  mar  em  Africa,  Senhor  de  Guiné 
e  da  conquista,  nauegaçaõ  do  comerçio,  Thiopia,  Arábia,  Pérsia 
e  Jndia  etc.  A  quantos  esta  minha  carta  virem  faço  saber  que 
por  parte  de  Pero  Correa,  do  meu  conselho  e  veador  da  fazenda 
da  Rainha,  minha  sobre  todas  muito  amada  e  preçada  molher, 
me  foi  apresentado  hú  aluará  delRei  meu  senhor  e  padre,  que 
santa  gloria  aja,  passado  pella  Chançelaria  de  que  o  trelado  de 
verbo  ad  verbum  hé  o  seguinte  (2).  // 

O  qual  priuilegio  fora  junto  á  dita  petição,  e  visto  todo 
pello  dito  corregedor,  mandara  de  todo  fazer  auto  e  que  se 
ajuntasse  a  elle  o  trelado  de  sua  alçada  e  lhe  fosse  concluso,  pera 
madar  o  que  lhe  pareçesse  justiça.  /  / 

Por  bem  do  qual  o  trelado  da  dita  alçada  do  dito  corregedor 
fora  junto  ao  dito  auto,  e  sendolhe  leuado  comcluso  elle  respon- 

dera, dizendo  em  sua  resposta  que  o  dito  priuilegio  fora  con- 
cedido a  Pero  Correa,  que  era  falecido,  e  sucçedera  Françisco 

Correa  seu  filho  na  capitania,  que  era  segunda  pessoa,  e  per 
duas  rezoés  naõ  tinha  força  o  chamado  priuilegio:  a  primeira 
porque  fora  pessoal  por  parte  delRei  meu  senhor  e  avô,  que 
santa  gloria  aja,  e  espirara  per  ambas  as  vias,  o  que  naõ  auia  no 
direito  comú;  e  pera  que  se  uisse  como  claramente  espiraram, 

(2)  Cfr.  doe.  de  10-10-1513. 
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se  visse  o  Capicullo  de  sua  alçada,  que  claramente  dezia  que 
conheceria  de  todos  os  casos  e  dez  legoas  ao  redor  da  çidade.  /  / 

Pello  que  claro  estaua  auer  espirado  o  chamado  priuilegio; 
e  porque  mais  claramente  se  uisse  como  nã  fazia  agrauo  aos 
supphcantes,  dado  caso  que  açima  todo  çessara,  era  sorretiçio 
o  chamado  priuilegio,  porque  a  rezaõ  de  deçidir  delle  et  sic  de 
conçeder,  fora  por  dizeré  ao  dito  Senhor  que  santa  gloria  aja, 
que  com  hirem  á  dita  Çidade  se  jnquietauaõ;  e  naõ  disseraõ 
como  da  Praja  a  elle  auia  somente  duas  legoas,  e  de  muitos 
lugares  de  termo  da  Praia  á  dita  Praia  auia  dez,  doze,  quatro, 
tres,  duas  legoas,  donde  vinha  [m]  á  dita  Praia  a  letigar  ante 
juizes  e  ouuidor  nã  leterados,  e  ajnda  poucas  vezes  auia  ouui- 
dor;  e  se  isto  fora  dito  ao  dito  Senhor,  naõ  conçedera  o  chamado 
priuilegio.  /  / 

Pello  que  mandaua  a  Joaõ  de  Pina  que  desse  sua  fee  como 
da  dita  çidade  á  Villa  da  Praia  naõ  auia  mais  que  duas  legoas; 
e  como  na  dita  Villa  naõ  auia  mais  que  quatro  ou  çinquo  casas 
juntas,  e  as  mais,  que  eram  muitas  mais  que  as  do  termo  da 
dita  çidade,  estauaõ  apartadas  da  dita  Villa,  duas,  tres,  quatro, 
cinquo,  seis,  sete,  oito,  noue,  dez,  onze,  doze,  dezaseis  e  mais 
legoas;  e  assi  como  as  mais  das  ditas  casas  estauaÕ  perto  da  dita 
çidade  como  da  Praia,  e  delas  mais  perto  da  dita  çidade;  e  assi 
como  na  dita  Villa  auia  poucas  vezes  ouuidor,  e  como  agora 
auia  muitos  dias  que  o  naõ  auia,  e  como  núqua  na  dita  Praia 
ouuera  ouuidor  letrado;  pello  que  era  muito  seruiço  de  Deus  e 
meu  vsar  elle  corregedor  de  sua  alçada;  e  o  porque  agora  vieraõ 
com  o  dito  requerimento  elle  o  sabia  e  o  diria  quando  lhe  pare- 

cesse neçessario;  e  protestaua  de  repricar  á  re[s]  posta  dos  supph- 
cantes; e  por  sua  má  desposiçaõ  naõ  estaua  pera  poder  escreuer 

nem  dizer  mais;  e  assi  mandaua  a  Joam  de  Pina  que  desse  sua 
fee  como  a  dita  Villa  naõ  tinha  figura  de  Villa  mais  que  da 
maneira  sobre  dita,  segundo  que  todo  esto  mais  largamente  na 
dita  re[s]  posta  do  dito  corregedor  era  conteúdo,  da  qual  fora 
dado  a  uísta  ao  procurador  dos  supphcantes;  e  elle  veio  com 
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hua  repnca,  alegado  de  sua  justiça,  com  a  qual  e  com  a  re[s]- 
posta  do  dito  corregedor  e  com  o  teor  da  petição  dos  ditos 
supplicantes  e  seu  pnuilegio,  elles  pedirão  o  dito  estromento 
dagrauo,  e  lhe  foi  passado;  o  qual  me  foi  trazido  e  apresentado 
é  esta  minha  Corte  e  Casa  da  Supplicaçao,  perante  mj  [m]  e  o 
juiz  de  meus  feitos  delia,  onde  os  ditos  supplicantes  per  seu  pro- 

curador arrezoaraó  e  alegarão  de  seu  direito  e  justiça,  apresen- 
tando com  suas  rezoés  hú  pubrico  estromento  com  ditos  de 

testemunhas,  que  foi  junto  ao  dito  estromento  e  me  foi  leuado 
comcluso.  /  / 

E  v'sto  per  mj  [m]  em  Relação  cõ  os  do  meu  desembargo,  foi 
acordado  que  o  meu  procurador  ouuesse  a  uísta  do  dito  estro- 

mento e  dissesse  de  sua  justiça,  por  se  tratar  de  jurdiçaõ.  Por 
bem  do  qual  foi  dado  a  uista  do  dito  estrométo  ao  procurador 
de  meus  feitos,  que  arrezoou  e  alegou  tanto  do  seu  direito  e 
justiça  que  o  dito  estromento  me  foi  leuado  comcluso.  /  / 

E  visto  per  mj[m]  em  Relação  cõ  os  do  meu  desembargo, 
acordei  que  o  concelho  da  Praia  naõ  hé  agrauado  pello  corre- 

gedor, visto  os  autos  e  sua  alçada  e  resposta,  e  portanto  o  naõ 
prouejo.  /  / 

E  portanto  vos  mando  que  o  cumpraes  e  guardeis  assi 
e  da  maneira  que  se  em  esta  sentéça  contem,  e  al  naõ  façaés.  /  / 

Dada  em  esta  minha  çidade  de  Lixboa,  aos  vinte  dias  do 
mês  de  Nouembro.  EIRei  nosso  senhor  ho  mandou  pello  doutor 
Françisquo  de  Leirea,  do  seu  desembargo  e  desembargador  e 
juiz  de  seus  feitos  em  esta  Corte  e  Casa  da  Supplicaçaõ.  Gaspar 
Gomez  ha  fez  por  Jacome  de  Villasboas.  Anno  do  nacimento 
de  nosso  Senhor  Jhesu  Cristo  de  mil  e  quinhentos  sesenta  e 
quatro  annos.  E  eu  Jacome  de  Villasboas  ha  sobscreui.  Pagou 

desta  sentença  nada  e  d'assinar  nada,  por  ser  por  parte  de  Sua Alteza. 

ATT — (Livraria  —  Fundo  Antigo,  n.°  246)  .Livro  das  Sentenças 
da  Coroa,  fls.  173V.-175. 
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CARTA  DE  DIOGO  CARREIRO  A  EL-REI 

(29-3-1565) 

SUMÁRIO  —  Descobrimento  do  rio  Senegal  (Nilo)  e  do  caminho  de 
Tumbiictitu — Projecto  de  chegar  a  Gana  —  Constru- 

ção de  uma  fortaleza  na  foz  do  rio  Senegal. 

t 
Senhor 

Já  por  cartas  que  escreuj  a  V.  A.  e  pelo  que  de  my  lá  se 
sabe,  será  V.  A.  ímformado  das  grades  varjedades  de  trabalhos 
que  nesta  minha  viajem  soçederaÕ,  asy  da  parte  dos  frácesses 
cõ  quê  pelejei,  como  de  naufrágios  e  tormentas  que  por  mj[m] 
passarão.  Agora  finalmente  me  deu  o  Senhor  vitoria  pera  poder 
entrar  neste  rio  cõtra  toda  a  esperãça  dos  meus,  que  por  vezes 
comigo  aviaõ  estado  nele,  o  qual  todavia  foy  por  grade  indus- 

tria de  Fernão  Viçente,  piloto  mor  nessa  cidade,  meu  piloto. 
Relatar  a  V.  A.  as  coussas  deste  rio  e  marauilhas  dele,  porque 
nõ  poderei  evitar  largura,  o  no  farei.  Somente  direi  que  Deus 
noso  Senhor  me  fez  mercê,  pera  que  eu  podesse  seruir  a  V.  A.; 
tenho  paçifiquos  todos  estes  Reis  primeiros,  cõ  os  quais  en 
nome  de  V.  A.  fui  liberal  en  dadiuas;  tenho  cõprehendido 
todo  o  rio  e  via  de  Túbuqutu,  patente  e  clara,  e  quãdo  esta 
chegue  a  V.  A.,  queredo  Deus  serei  lá  chegado  e  de  volta,  per 
maneira  que  pasados  azenegues,  tuquorois,  fulos,  chegarei  aos 
guineos  da  cidade  Gana,  populosissima  metropoli  de  Túbo- 
qutu;  egenus  et  pauper  sou  eu,  mas  cõ  a  ajuda  de  Deus  farei 
que  o  senhorio  de  V.  A.  suba  por  todo  este  rio,  que  mais  que 
todos  os  da  terra  sobe. 

"j"  Ysto  pois  agora  descuberto,  -s~vias,  braços,  esteiros, 
lagamares  do  no  e  príncipes  dele,  cõué  muito  ante  omnia,  fazer 
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fortaleza  na  bocca  da  barra  do  no,  cõforme  ao  intéto  delrrey  dõ 
João  o  segundo,  quando  mãdaua  70  nauios  a  este  rio,  que  nõ 
fizeráo  nada.  E  aqui  nesta  barra  fúdado  o  aliçe[r]çe  desta 
impressa  deste  forte,  V.  A.  ficará  neste  rio  supremo  sobre  todos 
estes  Reis  e  governado  em  paz  e  amor,  como  agora  o  temos,  se 
for  neseçario  oprimir  do  mar,  trebutar  e  dar  preçeitos,  tudo 
V.  A.  poderá  fazer;  e  eu  o  seu  menor,  cõ  40  homéis  somente 
me  obrigo  e  o  ponho  falando  sé  erogãçia;  na  ylha  e  península 
me  obrigo  a  edificar,  a  mao  grado  delRey  de  Jalofo,  a  quê 
toqua,  sé  que  mo  possa  estoruar  momento.  O  qual  depois  que 
cõ  pouca  força  seja  forte,  cõ  somente  20  homéis  o  guardaremos 
de  estrãjeiros  per  mar,  de  príncipes  bárbaros  per  terra.  E  ysto 
ajudados  do  sitio  natural,  que  hé  huã  redõdeza  de  hua  casi  jlha, 
rodeada  de  húa  parte  de  mar  e  da  outra  do  no,  península  por 
60  passos  de  terra  firme,  que  eu  guardarei  cõ  híí  berço.  E  depois 
fiqua  V.  A.  sendo  senhor  cõ  só  híí  bragujntin. 

f  E  por  que  eu  vou  ar[r]iba  proseguindo  cõ  annao  e 
batel  e  da  parte  de  V.  A.  obriguei  a  Fernaõ  Viçente  piloto, 
que  cõ  huú  pataxe  me  foçe  á  ilha  de  Santiago  buscar  manti- 

mentos, da  sua  volta,  Deus  querédo,  ficando  eu  no  pataxe,  o 
mãdarej  logo  ao  Rejno,  do  qual  e  dos  que  me  segujráo  será 
V.  A.  imformado  do  que  desejar  saber  deste  nouo  descobri- 

mento. Agora  comué  á  vmana  e  real  benenjdade  de  V.  A. 
serme  propicio  e  fauoreçer  esta  ympressa,  que  por  minha  mao 
o  Senhor  Deus  hade  perfeitoar  ( sic )  pera  seu  seruiço,  ao  qual  seja 
gloria  et  nõ  nobis;  ele  guarde  e  soblime  o  real  estado  de 
V.  A.  II 

Deste  braço  do  Njlo  en  Çanagá,  29  de  março  1565. 

a )  Diogo  Carreiro t 
ENDEREÇO:  A  El  Rey  noso  Senhor. 

ATT  —  CC,  I- 107-58. 
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ALVARÁ  SOBRE  A  FAZENDA  DOS  TAGOMÃOS 

(15-7- 1565) 

Sumário  —  Manda  subir  a  Sua  Majestade  a  sentença  acerca  dos 
bens  dos  defuntos  tangomaos  na  Guiné. 

Eu  elRei  faço  saber  aos  que  este  aluará  virem,  que  eu  ey 
por  bê  e  me  praz  por  justos  respeitos  que  me  a  isso  moué,  que 
quando  algú  herdeiro  de  algú  defuncto  tango  mao  Q)  que 
falecesse  nas  partes  de  Guinee  demandar  o  hospital  de  Todolos 
Sanctos  desta  cidade  de  Lixboa,  para  que  lhes  restitua  a  fazenda 
que  ficou  do  dito  tágo  mao  e  que  o  dito  hospital  arrecadou  por 
lhe  pertencer  e  lhe  ser  aplicada  por  prouisoés  e  regimentos 
delRei  D5  João  (3)  meu  Senhor  e  Auô,  que  sancta  gloria  aja, 
por  o  tal  herdeiro  dizer  que  naõ  foi  citado  né  requerido,  ou  que 
lhe  faltou  algúa  solenidade  des  que  conforme  a  direito  se  reque- 

rem antes  das  fazendas  dos  ditos  tango  maos  poderé  ser  julgadas 
por  perdidas,  os  juizes  do  dito  hospital  e  quaesquer  outros  a 
que  o  conhecimento  do  caso  pertencer,  náo  publiquem  a  sen- 

tença final  que  no  tal  caso  se  ouuer  de  dar,  sem  primeiro  me 
dar  [em]  delia  e  do  caso  especial  conta.  // 

(!)  Tangomão  ou  tanganhao:  indivíduo  que  se  internava  no  ser- 
tão africano  a  comprar  e  vender  escravos. 
(2)  Por  alvarás  de  25  de  Janeiro  de  1508  e  28  de  Janeiro  de 

151 2.  —  ATT  -Chancelaria  de  D.  foao  III,  liv.  26,  fls.  247-247  v. 
Confirmados  por  carta  de  D.  João  III  cm  12  de  Novembro  de  1539. Ibidem. 

(3)  Por  alvará  de  25  de  Julho  de  1547.  —  ATT  -  Chancelaria 
de  D.  João  III,  liv.  15,  fls.  97  v-98. 
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E  poré  procederão  ordinariamente  tee  no  caso  tomar  final 
determinação,  da  qual  primeiro  me  daraõ  conta  e  enformaçaÕ 
antes  de  a  publicarem,  e  fazendoo  de  outra  maneira,  alem  de 
lho  auer  de  estranhar  conforme  á  culpa  que  tiueré,  mando  que 
as  taes  sentenças  em  que  se  naõ  fizer  mençaõ  que  se  me  deu 
delias  primeiro  conta,  se  naõ  dem  a  execução,  o  que  assi  ey  por 
bem,  pera  que  se  guarde  neste  caso  assi  ás  partes,  como  ao  dito 
hospital,  a  justiça,  mais  inteiramente.  /  / 

Diogo  Fernandez  o  fez  em  Lixboa  a  15  de  Julho  de  1565. 
Baltesar  da  Costa  o  fez  escreuer.  E  ouuiraõ  acerca  disso  o  pro- 
uedor  do  hospital,  e  este  aluará  valerá  como  carta,  sé  embargo 
da  ordenação,  e  será  resgistado  no  liuro  que  anda  na  mesma 
Rolaçaõ  da  Casa  do  Ciuel. 

ATT  —  Leis  Extravagantes,  liv.  5,  fl.  182. — Privilégios  de  D.  Se- 
bastião, liv.  4,  fl.  162. 

527 



160 

CARTA  DO  EMBAIXADOR  EM  LONDRES 
A  EL-REI  DE  ESPANHA 

(18-3-1566) 

SUMÁRIO  —  Diligência  junto  da  Rainha  da  Inglaterra  para  que  fosse 
vedado  aos  navios  desta  nação  irem  resgatar  às  costas 
da  Guiné  sem  sua  expressa  licença. 

t 
S.C.R.  Majestad 

Ecreui  a  V.  Majestad  por  la  mia  precedente  de  los  5  dei 
presente,  que  auia  embiado  persona  a  saber  de  los  nauios  que 
me  auisauan  que  se  ponian  en  orden  para  yr  alas  índias.  La 
relaçion  que  me  [h]a  traydo  va  con  esta.  Y  segun  me  dizen, 
su  intento  es  yr  a  Guinea  a  rescatar  negros,  y  de  alli  haran  su 
camino  a  venderlos  alas  partes  de  mejor  comodidad  hallaren 
en  las  Islas  de  V.  Majestad.  /  / 

Llegome  antier  de  mariana  la  relaçion,  con  la  qual  fui  ala 
tarde  ala  Reyna,  y  le  dixe.  Que  bien  se  acordaria,  que  quando 
el  Capitan  Achines  auia  partido  de  aqui  ha  dos  anos,  ella  me 
auia  asegurado  que  no  yria  a  parte  donde  diese  moléstia  a  súb- 

ditos de  V.  Majestad,  ni  a  lugar  vedado.  Y  que  no  obstante 
esto,  y  que  ella  se  lo  ouiese  assi  ordenado,  el  auia  hecho  lo  con- 

trario, e  ydo  a  contratar  a  partes  donde  aun  los  mesmos  súbditos 
de  V.  Majestad,  sin  su  particular  liçençia,  no  yuan  ni  podian 
yr.  E  que  yo  aunque  pudiera  auerme  mucho  agrauiado  de  su 
hecho,  no  auia  querido  hazerlo,  por  auer  entrado  en  compania 
y  ala  parte  desta  jornada  algunos  de  su  consejo.  Y  que  publi- 
candose  esto,  no  podna  dexar  de  llegar  a  notiçia  de  V.  Majes- 

tad. De  que,  por  ser  negocio  de  la  calidad  que  era,  y  con  que 
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V.  Majestad  por  machos  respectos  tema  muv  particular 
quenta,  pudiera  iustamente  reçebir  dcsgusto.  Por  lo  qual  vo 
me  auia  callado.  Mas  que  entendia  que  agora  se  aprestauan 
çiertos  nauios  para  la  mesma  jornada,  conforme  ala  relaçion  que 
le  dev,  le  pedia,  que  mãdase  a  estos  de  manera  que  con  effecto 
se  cumpliese,  que  no  fuesen  a  negociar  ni  contratar  a  ninguna 
delas  partes  do  V.  Majestad  lo  tiene  prohibido.  Pues  de  mas 
de  no  ser  justo,  si  hiziesen  lo  contrario,  V.  Majestad  tendna 
gran  causa  de  agrauiarse  y  resentirse  dello. 

Respondiome.  Que  quanto  ala  jornada  de  Aclunes,  que 
ella  sabia  que  los  de  su  consejo,  que  auian  tomado  parte  en  ella, 
no  auian  entendido  que  el  fuese  a  lugar  prohibido  por  V.  Ma- 

jestad, ni  su  intento  dei  auia  sido  hazerlo,  sino  que  forçado  de 
los  vientos  auia  llegado  a  aquellas  partes,  v  negoçiado  con 
liçençia  v  voluntad  de  los  Gobernadores,  de  los  qualcs  auia 
traído  testimonio.  Y  que  hasta  estar  ella  desto  informada,  no 
auia  consentido  que  pareçiese  antella. 

Respondile.  Que  yo  sabia  muv  bien  lo  que  acerca  dello 
auia  pasado,  v  por  los  respectos  dichos  auia  dissimulado.  Mas 
que  si  no  se  remcdiaua,  que  vo  no  podna  dexar  de  auisar  a 
V.  Majestad.  /  / 

Dixome  la  Reyna,  que  era  menester  que  sus  súbditos 
supiesen  los  lugares  vedados,  por  que  no  fuesen  ally,  o  que  los 
gobernadores  los  auisasen  alia,  v  no  los  consintiesen  nego- 
çiar.  // 

Dixele,  que  las  partes  do  estaua  beclia  la  prohibiçion  era 
muv  sabida.  Y  que  V.  Majestad  no  era  razon  que  tuuiese 
presídios  en  sus  tierras,  para  defenderias  de  sus  amigos.  Sino 
que  sus  súbditos  supiesen  que  no  auian  de  vr  a  hazer  cosa 
semejante.  /  / 

Dixome  que  la  informauan  que  Françeses  v  de  otras  naçio- 
nes  yuan  a  contratar  alli.  /  / 

Respondile.  Que  alguna  vez  podrian  yr,  mas  contra  volun- 
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tad  de  sus  Reyes  y  sin  su  sabiduria,  y  no  otros  sino  ladrones 
y  piratas,  que  biuen  sin  ley  ni  respecto.  / / 

Nuestro  Serior  la  S.C.  v  Real  persona  de  V.  Majestad 
guarde  con  acrecentamiento  dc  mas  Reynos  y  senonos,  como 
sus  vassallos  y  criados  deseamos.  /  / 

De  Londres,  18  de  Março  1566. 

\  Autógrafo]   :  de  V.  Majestad 
muy  humilde  criado  v  vasallo  que  sus 
reales  manos  besa. 

Guzman  de  Silua. 

AGS  —  Estado,  Maço  819,  fls.  72  e  sgj. 
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161 

REGIMENTO  DAS  FAZENDAS  DOS  DEFUNTOS 
DA  GUINÉ  E  CABO  VERDE 

(2 1-9- 1567) 

SUMÁRIO  —  El-Rei  modifica  parcialmente  o  antigo  regimento,  adap- 
tando-o  melhor  às  circunstancias  e  conveniências  locais 

1  Eu  EIRej  faço  saber  a  uós  gouernador  das  terras  do 
Brasil,  e  aos  capitães  das  capitanias  das  ditas  terras,  e  assi  aos 
capitães  das  Jlhas  de  Saõ  Thomé  e  Cabo  Verde,  e  aos  corre- 

gedores, ouuidores,  juizes,  justiças,  offiçiaes  e  pessoas  das  ditas 
terras  do  Brasil  e  Jlha  de  Saõ  Thomé  e  do  Cabo  Verde  e  aos 
offiçiaes  das  fazendas  dos  defunctos  que  nas  ditas  terras  falece- 

rem, que  por  quanto  pollo  regimento  que  mandei  fazer  per  bem 
da  arrecadação  das  ditas  fazendas,  no  primeiro  de  janeiro  de  mil 
e  quinhentos  e  sesenta  e  hum  ('),  naõ  está  prouido  em  alguãs 
cousas  que  depois  pello  tempo  em  diante  se  uio  ser  necessário 
o  prouimento  delias,  e  que  açerca  de  outras  em  que  já  pello  dito 
regimento  hera  prouido,  se  diuia  ter  e  guardar  outro  modo  maes 
conueniente  á  dita  arrecadação,  mandej  por  este  acreçentar  algús 
capítulos  ao  dito  regimento  e  delle  mudar  outros  em  milhor 
forma,  pella  maneira  que  se  segue: 

2.  Primeiramente  ej  por  bem  que  os  offiçiaes  das  ditas 
partes  a  que  pertencer  a  arrecadação  das  ditas  fazendas  as  arre- 

cadem das  pessoas  que  as  deuerem  e  em  seu  poder  tiuerem  nos 
tempos  em  que  forem  obrigadas  [a]  fazer  os  pagamentos  e 
entregas  das  ditas  fazendas  e  naõ  as  pagando  e  entregando  aos 
taes  tempos,  mando  aos  ditos  offiçiaes  que  loguo  executem  as 
ditas  pessoas  pellas  ditas  fazendas  e  as  execuções  façâo  assi  e  da 

(')  Cfr.  doe.  de  1  de  Janeiro  de  1561,  n.°  148. 
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maneira  que  se  fazem  sobre  a  arrecadaçaõ  de  minha  fazenda  e 
conforme  ao  regimento  delia. 

3.  Sendo  caso  que  os  Gouernadores,  Capitães,  Corregedo- 
res, Ouuidores,  Juizes,  Justiças  c  outros  quaesquer  officiacs  das 

ditas  partes  se  queiraõ  intromctter  e  entender  na  arrecadaçaõ  e 
cousas  das  ditas  fazendas  sem  auerem  respeito  a  lho  eu  defender 
— ■  xbiij.0  capitulo  do  dito  regimento  —  ej  por  bem  e  mando 
aos  prouedores  dos  defunctos  das  ditas  partes  que  contra  elles 
proçedaõ  per  autos  que  enuiaraõ  há  Mesa  do  despacho  das  cou- 

sas da  Conciençia  e  Ordens,  pera  serem  vistos  pellos  deputados 
delia  e  elles  mandarem  disso  conta  e  os  mandar  julgar  como 
for  Justiça.  E  qualquer  outra  pessoa  ou  pessoas  de  qualquer 
qualidade  e  condição  que  seiam,  que  impedirem,  e  perturbaré 
per  algum  modo  a  dita  arrecadaçaõ  aos  ditos  officiaes  delle  e  lho 
naõ  deixarem  fazer  liuremente,  emeorreraõ  em  penna  de  sin- 
coenta  cruzados,  ametade  pera  os  captiuos  e  a  outra  ametade 
pera  quem  os  acusar. 

4.  Os  ditos  officiaes  a  que  assi  pertençer  a  dita  arreca- 
daçaõ seram  obrigados  [a]  arrecadarem  as  fazendas  de  quaes- 

quer defunctos,  do  dia  que  falecerem  a  seis  meses  primeiros 
seguintes,  e  dentro  nclles  passarão  todas  as  ditas  fazendas  per 
letras  a  este  Regno,  a  pagar  na  çidade  de  Lixboa  ao  thesoureiro 
das  fazendas  dos  defunctos  de  Guiné  que  nella  reside,  sob 
penna  de  pagarem  em  dobro  todo  o  que  nas  ditas  fazendas  se 
perder,  como  se  contem  no  quinto  capitulo  do  dito  regimento, 
e  de  alem  disso  naõ  vençerem  seus  ordenados  pollo  assi  naõ 
comprirem.  E  aueraÕ  a  mais  penna  crime  que  parecer. 

5.  Os  Cadernos  e  nomes  dos  defunctos  que  os  thesou- 
reiros das  ditas  partes  pello  primeiro  capitulo  do  dito  regimento 

sara  obrigados  [a]  fazer  pera  enuiarem  ao  Regno,  seram  feitos  e 
1  ninados  per  ordem  dos  prouedores  onde  os  ouuer  e  naõ  pellos 
ditos  thesoureiros,  sem  embargo  do  dito  capitulo  em  contrario. 
E  mando  aos  ditos  prouedores  que  de  todas  as  letras  que  os  ditos 
thesoureiros,   assi  como  as  forem  arrecadando,  ouuerem  de 
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enuiar  ao  dito  thesoureiro  de  Guiné  nos  primeiros  nauios  que 
partirem,  ordenem  dous  Cadernos  de  hú  theor  segundo  forma 
do  dito  capitulo  .s.  hú  pera  se  dar  ao  dito  thesoureiro,  e  outro 
pera  estar  na  Mesa  da  Conscientia.  E  ambos  os  ditos  Cadernos 
enuiaraõ  á  dita  Mesa,  e  com  cada  hum  delles  os  treslados  dos 
jnuentairos  e  testamentos  dos  defunctos  de  cujas  fazendas  forem 
as  ditas  letras  e  cadernos,  tudo  justificado  e  assinado  pellos  ditos 
prouedores,  pera  da  dita  Mesa  se  entregar  ao  dito  thesoureiro  o 
seu  Caderno,  e  o  outro  ficar  nelle  em  boa  guarda.  /  / 

E  assi  faram  tresladar  nos  ditos  Cadernos  huã  das  uias  das 

letras  de  fazendas  e  dinheiros  que  os  ditos  thesoureiros  manda- 
rem ao  Reino;  a  qual  uia  também  elles,  ditos  prouedores  man- 

darão íuntamente  com  os  ditos  cadernos  hà  dita  Mesa.  E  pera 
effecto,  mando  aos  ditos  thesourejros  que  lhes  entreguem  a  dita 
uia  a  tempo  conueniente  que  a  possam  mandar  com  os  ditos 
cadernos.  E  os  escriuaés  que  assi  per  ordem  dos  ditos  proue- 

dores fizerem  os  ditos  Cadernos  e  tresladarem  as  ditas  letras  e 
jnuentairos  e  testamentos,  seram  pagos  hos  ditos  thesoureiros  á 
custa  das  fazendas  dos  defunctos  de  que  forem  os  ditos  Cadernos 
e  letras  pro  rata,  de  tudo  o  que  lhe[s]  os  ditos  prouedores  alui- 
drarem  da  dita  screptura.  E  elles  ditos  prouedores  mandarão  os 
ditos  Cadernos  da  maneira  que  dito  hé,  nos  primeiros  nauios, 
sob  pcnna  de  outro  si  naõ  venceré  seus  ordenados.  E  quando  os 
prouedores  emcorrerem  nesta  penna  o  thesoureiro  das  fazendas 
dos  defunctos  de  Guiné,  que  nesta  cidade  reside,  terá  cuidado 
de  fazer  disso  lembrança  na  Mesa  da  Conscientia  pera  se  nisso 
prouer. 

6.  Seram  obrigados  os  ditos  thesoureiros  a  enuiarem  per 
letras  o  dinheiro  que  das  ditas  fazendas  tiuerem  recebido  quando 
os  ditos  prouedores  enuiarem  os  ditos  Cadernos  com  a  dita  uia 
das  mesmas  letras  que  lhes  os  ditos  thesoureiros  [h]aõ  de  entre- 

gar, sob  penna  de  serem  suspensos  de  seus  officios  pellos  ditos 
prouedores,  até  eu  nisso  prouer  como  ouucr  por  bem. 
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y.  Os  di  cos  prouedores  seram  obrigados  a  tomar  conca 
cada  seis  meses  aos  dicos  chesoureiros  de  codo  o  dinheiro  que 
ciuerem  recebido,  segundo  forma  do  occauo  capiculo  do  dito 
regimenco,  sem  embargo  de  lha  auerem  de  cornar  cada  anno, 
per  bem  do  dito  capitulo.  E  elles  ditos  prouedores  aueraõ  hum 
por  cento  de  toda  a  contia  de  que  lha  assi  tomarem,  e  arreca- 

daram delles  todo  o  dinheiro  que  ficarem  deuendo  pella  ordem 
do  dito  capitulo  e  o  enuiaraõ  a  este  Regno  com  os  ditos  Cadernos 
na  forma  que  dito  hé,  e  seram  obrigados,  quando  lhes  assi  toma- 

rem conta,  a  fazerem  liuros  numerados  e  assinados  por  elles, 
nos  quaes  os  escriuães  das  prouedorias  assentaram  todo  o  dinheiro 
que  os  ditos  thesoureiros  ciuerem  recebido  e  enviado  per  letras  a 
este  Regno  ao  dito  thesoureiro  de  Guiné;  &  dos  que  entregarem 
aos  ditos  prouedores,  por  fim  de  suas  contas,  declarando  o  nu- 

mero das  ditas  letras  e  contia  do  dinheiro  de  cada  huá  delias, 
&  sobre  quem  foram  passadas  e  os  nomes  dos  defunctos  de  que 
o  tal  dinheiro  for,  e  quanto  hé  de  cada  hú  &  onde  heraõ  mora- 

dores, e  que  officios  tinham,  se  eraõ  solteiros  se  casados,  e  quem 
foram  suas  molheres,  tudo  meudamente  per  assencos  discincos  e 
declarados  de  cada  defuncco,  e  segundo  a  ordem  que  o  primeiro 
capiculo  do  dico  regimenco  dá  pera  se  fazerem  os  dicos  cadernos; 
os  quaes  assencos  seram  codos  assinados  pellos  ditos  chesoureiros, 
prouedores  e  escnuaés  de  seus  cargos.  E  quando  dos  caes  liuros 
que  estam  em  poder  dos  ditos  prouedores,  as  partes  pedirem 
certidões  de  alguns  dos  ditos  assentos,  adições  ou  uerbas,  elles  as 
faram  passar  aos  ditos  escriuaés  com  o  theor  dos  ditos  assentos, 
adições  ou  uerbas,  e  nellas  daram  sua  fee  que  sam  conformes 
com  os  ditos  liuros  e  reçeitas  dos  ditos  thesoureiros.  E  seram  assi- 

nadas pellos  ditos  prouedores  e  escriuaés  de  seus  cargos.  E  tudo 
híis  e  outros  assi  cumprirão  sob  penna  de  priuaçaõ  de  seus  offi- 

cios e  de  pagarem  ás  partes  em  dobro  o  que  por  sua  negligencia 
perderem.  E  alem  disso  lhes  pagarem  a  cem  reis  por  cada  dia 
que  se  ocuparem  na  arrecadação  de  suas  fazendas. 
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8.  Quando  os  ditos  chesoureiros  acabarem  de  seruir  & 
reçeber  os  tres  annos  per  que  ordinariamente  saõ  prouidos  e 
tiuerem  seruido  conforme  a  seu  regimento  &  dado  boas  contas 
cada  seis  meses,  como  dito  hé,  ey  por  bem  e  mando  aos  ditos 
prouedores  que,  com  pareçer  do  Prelado  ou  Vigairo  Geral,  naõ 
sendo  presentes,  lhes  encomende  a  seruentia  do  dito  cargo  de 
thesoureiro  pera  que  o  siruaõ  da  maneira  que  dantes  o  seruiam 
per  minhas  prouisoés,  atee  eu  delle  prouer  a  quem  ouuer  por 
bem.  E  de  como  os  ditos  thesoureiros  tem  acabado  seu  tempo  e 
ficaõ  assi  seruindo  me  auisaram  os  ditos  prouedores  por  suas 
cartas,  que  enuiaraõ  hà  Mesa  da  Consciência  nos  primeiros 
nauios  que  partirem. 

9.  Os  Prouedores,  e  Capitães  das  ditas  partes  naõ  proue- 
raõ  officios  dos  defunctos,  sendo  caso  que  por  alguá  maneira 
uaguem,  ou  posto  que  as  pessoas  que  deles  forem  prouidos 
seiam  presos  por  casos  que  o  deuam  ser  per  dereito,  ounmpedi- 
dos  por  algum  outro  modo.  Porquanto  ej  por  bem  que  o  Pre- 

lado ou  Vigairo  Geral,  em  sua  absentia,  encarreguem  os  ditos 
officios  dos  defunctos,  que  pella  dita  maneira  vagarem,  ás 
pessoas  que  lhes  bem  pareçer,  enquanto  eu  delles  naõ  prouer, 
011  durar  o  liuramento,  ou  impedimento  daquelles  que  os  ser- 
uiram.  E  os  capitães  seram  obrigados  a  enuiar  os  treslados  dos 
autos  dos  que  assi  forem  presos  á  Mesa  da  Conscientia,  pera  se 
nelles  prouer  como  for  justiça.  E  os  prouedores  o  faram 
outrosi  saber  por  suas  cartas,  que  enuiaram  á  dita  Mesa  da 
Conscientia. 

10.  Os  prouedores  e  thesoureiros  das  Jlhas  de  Sancthomé, 
e  do  Cabo  Verde,  daqui  em  diante  ordenarão  huã  pesoa  que 
em  cada  hú  anno  vá  aos  Rios  das  ditas  Jlhas  com  outra  pessoa 
por  seu  escnuaõ,  a  fazer  arrecadação  das  fazendas  dos  defunctos 
que  nos  ditos  Rios  falecerem,  dando  a  tal  pessoa  primeiro  a 
fiança  que  dá  o  dito  thesoureiro.  Porquanto  sou  informado  que 
se  arrecadaõ  as  ditas  fazendas  per  pessoas  que  naõ  daõ  conta 
delias.  E  á  pessoa  que  a  isso  for  com  seu  escnuam,  seram  pagos 
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á  custa  do  ordenado  cjue  o  dito  thesoureiro  com  seu  escriuam 
hadauer  pella  dita  arrecadação,  segundo  forma  do  regi- mento. /  / 

E  morrendo  alguã  pessoa  ou  pessoas  nos  ditos  Rios  antes 
de  a  elles  chegar  a  dita  pessoa  com  seu  escriuam,  os  pilotos,  ou 
mestres  dos  nauios  onde  as  fazendas  dos  taes  defunctos  ficarem, 
seram  obrigados  a  reterem  em  si  as  ditas  fazendas,  sem  consen- 

tirem que  outra  pessoa  faça  arrecadação  delias,  sob  penna  de 
serem  presos  por  esse  caso  e  pagarem  de  sua  fazenda  a  que  assi 
naõ  reteuerem  &  deixarem  perder.  E  se  demandará  de  furto  a 
quem  a  tiuer. 

Defendo  e  mando  aos  Capitães,  Pilotos  e  Mestres  das  naos 
e  nauios  que  uierem  da  costa  de  Guiné  &  dos  que  forem  de 
huãs  jlhas  pera  as  outras,  da  dita  costa,  que  naõ  uendam  nem 
comprem  fazenda  alguã  nem  escrauos  de  defunctos,  das  ditas 
naos  e  nauios  sob  penda  de  paragem  cem  cruzados,  amettade 
pera  os  captiuos  e  a  outra  pera  quem  os  acusar.  E  toda  a  fazenda 
que  os  Capitães,  Pilotos  e  Mestres  assi  comprarem  a  pagaram 
em  dobro  aos  herdeiros  delia.  E  alem  da  obrigação  que  elles  tem 
pello  septimo  capitulo  do  dito  regimento  a  fazer  jnuentairos  das 
ditas  fazendas,  seram  obrigados  a  assinarem  os  ditos  jnuentairos 
com  os  escriuaés  delles  e  com  seis  pessoas  que  saibam  escreuer 
por  testemunhas.  E  naõ  sabendo  todas  escreuer,  assinarão  as  que 
souberem  huãs  pellas  outras.  E  todas  veram  as  fazendas  e  facto 
dos  ditos  jnuentairos  que  assinarem,  em  os  quaes  se  lançarão 
os  escrauos  quando  os  ouuer,  per  seus  nomes,  com  suas  jdades  e 
marcas  e  todos  os  sinaes  que  tiuerem,  de  modo  que  seiam  bem 
conhecidos.  /  / 

E  os  ditos  Capitães,  Pilotos  &  mestres,  specialmente  aquelles 
que  ao  tempo  que  se  fizerem  os  ditos  jnuentanos  tiuerem  o 
mando  das  ditas  naos  e  nauios,  tomarão  as  ditas  fazendas  a  seu 
cargo  e  teram  delias  cuidado,  como  de  fazenda  sua  própria,  pera 
que  nellas  naõ  aja  mingoa  e  quebra  algua,  curando  e  tratando 
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os  escrauos  dos  dicos  defunctos  como  sc  fossem  seus  e  os  man- 
terão com  os  mantimentos  que  seus  Senhores  pera  elles  traziaõ. 

E  se  naõ  abastarem  lhe|s]  daraõ  o  necessário  e  faraó  rol  de  tudo 
o  que  com  elles  despenderem  assinado  pello  dito  esenuão  com 
duas  testemunhas,  pera  tudo  lhe|s|  ser  pago  no  thesoureiro  que 
residir  no  lugar  onde  chegarem,  á  custa  das  ditas  fazendas,  com 
o  frete  que  lhe[s]  delias  for  dando.  E  alem  disso  aueram  hum 
cruzado  por  cada  peça  de  escrauo  que  entregarem  ao  dito  the- 

soureiro de  Guiné. 

ii.  Os  quaes  capítulos  mando  que  se  cumpraõ  e  guardem 
assi  e  da  maneira  que  se  nelles  contem,  sob  as  pennas  declaradas 
no  dito  regimento,  que  o  thesoureiro  das  fazendas  dos  defunctos 
de  Guiné,  que  nesta  cidade  reside  tem  em  seu  poder,  a  que  este 
será  íuncto.  E  que  o  dito  thesoureiro  enuie  loguo  suas  cartas 
com  o  treslado  delle,  feitas  pello  esenuaõ  de  seu  cargo  e  assi- 

nado pello  dito  thesoureiro  e  asseladas  com  o  sello  da  dita  çidade, 
hàs  ditas  partes  do  Brasil,  J lhas  de  Saõ  Thomé  e  Cabo  Verde, 
pera  se  tresladar  no  huro  das  comarquas  das  çidades,  villas  e 
lugares  das  ditas  partes  onde  pella  dita  maneira  tem  enuiado  o 
treslado  do  dito  regimento,  pera  dahj  em  diante  se  auerem  os 
ditos  capítulos  de  cumprir  como  em  elles  se  contem;  aos  quaes 
treslados,  feitos  e  assinados  pello  modo  que  dito  hé,  ej  por  bem 
que  se  dê  tanta  fé  e  credito  como  a  este  próprio,  que  há  de  ficar 
na  maÕ  do  dito  thesoureiro.  E  que  este  valha,  tenha  força  e 
vigor,  como  se  fosse  carta  per  mim  assinada  e  passada  per  minha 
chancelaria,  sem  embargo  da  ordenação  do  segundo  huro,  titulo 
vinte,  que  diz  que  as  cousas  cujo  effeito  ouuer  de  durar  maes  de 
hum  anno  passem  per  cartas,  e  passando  per  Aluarás  naõ 
valhaõ.  /  / 

E  valerá  este  outrosi,  posto  que  riam  seia  passado  pella  chan- 
celaria, sem  embargo  da  ordenação  que  manda  que  os  Aluarás 

que  naõ  forem  passados  pella  chancelaria  se  naõ  guardem.  /  / 
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Jorge  Lopéz  o  fez  em  Lixboa,  aos  vinte  e  hum  dias  de 
Septembro  de  mil  e  quinhentos  e  sesenta  e  sete.  Valério  Lopéz 
o  fez  escreuer.  /  / 

O  Cardeal  Jffante. 

Eu  Pero  Leitam  Tinoco,  Notário  apostólico  das  Ordés  Mili- 
tares nesta  corte,  tresladej  o  regimento  atrás,  do  próprio  original, 

a  que  me  reporto,  consertado  per  mim  com  o  notário  abaixo 
assinado.  E  eu  assinej  de  meu  publico  Signal.  Em  Lixboa  aos 
onze  dias  do  mes  de  Septembro  de  mil  e  seis  centos  e  tres  annos. 

Concertado  comiguo  notário 

t 
Duarte  da  Silva 

ATT  —  Ms.  871,  fk  166-171. 
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ASSISTÊNCIA  RELIGIOSA  AOS  NAVEGANTES 

(,6-3-:568) 

SUMÁRIO  —  Lei  ordenando  que  os  que  vão  para  a  índia,  Mina,  Bra- 
sil, S.  Tomé,  Cabo  Verde  e  outras  partes  semelhantes, 

se  confessem  e  comunguem  antes  da  partida. 

Por  elRei  nosso  senhor  ser  informado,  que  muitas  pessoas, 
das  vão  nas  naos  de  armada,  que  em  cada  hum  anno  vão  aas 
partes  da  índia,  assi  capitães,  homées  de  armas,  soldados,  gente 
do  mar,  como  quaesquer  outras  pessoas,  se  não  confessão  nem 
recebem  o  sanctissimo  Sacramento  da  comunhão  antes  de  se 
embarcarem,  sendo  a  primeira  &  principal  cousa,  que  deuem 
fazer,  por  quanto  vão  a  partes  remotas  &  com  prouauel  perigo 
de  suas  vidas,  manda  que  daqui  em  diante,  no  tempo  que  na 
casa  da  índia  se  assentar  toda  a  tal  gente,  que  houuer  de  ir  aas 
ditas  partes  nas  taes  naos,  se  notifique  a  cada  hú  delles  em 
particular,  que  se  confessem  &  recebão  o  sanctissimo  Sacraméto 
da  comunhão,  &  de  como  o  fizerão  cobre  assinados  dos  curas 
das  freguesias  onde  reside,  &  os  leuem  aa  pessoa  ou  pessoas, 
que  o  Cardeal  Infante  Dõ  Hérique  seu  tio,  &  os  Arcebispos 
que  pelo  tempo  foré  do  Arcebispado  de  Lisboa,  para  isso  depu- 

tarem. /  / 
E  para  a  tal  pessoa,  ou  pessoas  saberem  a  gente  que  vai 

em  cada  húa  das  taes  naos,  manda  ao  escriuão  da  casa  da  índia 
que  cada  anno  assentar  a  tal  géte,  que  faça  roes  separados  de 
toda  a  que  vai  em  cada  húa  das  taes  naos,  assi  do  capitão, 
homês  de  armas,  soldados,  gente  do  mar,  como  de  quaesquer 
outras  pessoas  de  qualquer  qualidade  que  sejão,  que  houuerem 
de  ir  nas  ditas  naos.  E  isto  sob  pena  de  suspensão  de  seu  officio 
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até  a  mercê  de  S.  A.  Os  quaes  roes  dará  aa  tal  pessoa,  ou 
pessoas  deputadas,  para  nelles  fazerem  declaração  dos  que  são 
confessados,  &  receberão  o  sanctissimo  Sacramento  da  comu- 

nhão. /  / 

E  mando  aos  officiaes  da  casa  da  índia,  &  a  quaesquer 
outros  a  que  pertencer  fazer  alardo  da  géte  que  vai  nas  ditas 
naos,  que  sob  a  dita  pena,  antes  de  fazerem  o  alardo,  peção 
os  taes  roes  aa  dita  pessoa,  ou  pessoas  deputadas,  para  per  elles 
verem,  ao  tépo  que  se  fizer  o  dito  alardo  em  cada  húa  das 
ditas  naos,  se  comprirão  todos  com  a  tal  obrigação  spiritual. 
E  achando  que  algús  delles  o  não  comprirão,  em  tal  caso  os 
farão  tirar  fora  das  naos  em  que  forem,  &  não  consentirão  que 
vão  nellas  aa  índia,  &  se  procederá  contra  elles  &  seus  fiado- 

res, como  se  costuma  fazer  aos  que  por  sua  culpa  deixão  de  ir 
aa  índia,  despois  de  serem  assentados,  &  pagos  de  seus  soldos 
adiantados.  Aos  quaes  fiadores  se  fará  também  notificação  do 
conteúdo  nesta  prouisão,  ao  tempo  do  pagamento  do  ditos soldos.  /  / 

O  que  sua  Alteza  houue  por  bem,  que  outro  si  se  fizesse 
daqui  em  diante  nas  naos  &  nauios,  que  forem  aa  Mina,  Bra- 

sil, jlhas  de  S.  Thomee,  &  Cabo  Verde,  &  a  outras  partes 
semelhantes.  E  manda  aos  veedores  da  fazenda,  que  quando 
cada  hum  delles  entender  no  negocio  da  índia,  o  façam  assi 
inteiramente  compnr  &  guardar,  &  dar  aa  execução  as  ditas 
penas,  sem  appelação  nem  aggrauo.  /  / 

E  manda  aos  deputados  da  mesa  da  conciencia  &  ordées 
que  ora  são,  &  ao  diante  forem,  que  cada  anno,  ao  tempo  que 
se  as  taes  naos  começarem  de  fazer  prestes,  fação  lembrança 
aos  ditos  veedores  da  fazenda  desta  prouisão,  &  assi  ao  feitor 
&í  officiaes  da  casa  da  índia,  &  aos  mais  a  que  pertencer.  E  ao 
dito  feitor  &  officiaes  manda,  que  cada  anno,  ao  tempo  das 
ditas  armadas,  fação  poer  nas  portas  da  dita  casa  o  traslado 
desta  prouisão,  concertado  &  assinado  per  elles,  para  ser  noto- 

54° 



rio  aas  pessoas,  que  houuercm  de  ir  aa  Inldia  &  aas  ditas 
partes.  /  / 

Per  hfia  prouisão  de  16.  de  Março  de  mil  &  quinhentos 
&  sesenta  &í  oito.  /  / 

DUARTE  NUNES  DE  LEÃO—  Leis  Extravagantes,  collegidas  e 
relatadas  per  mandado  do  muito  alto  e  muito  poderoso  rey  D.  Sebas- 
tiam,  nosso  senhor.  Em  Lisboa,  por  António  Gonçalves,  1569.  Livro 
V,  Parte  VI,  Título  I,  Lei  XIV,  fl.  255. 
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MISSAS  DO  INFANTE  D.  HENRIQUE 

(2-4-, 568) 

SUMÁRIO  —  Manda  pagar  os  ordenados  aos  capelães  da  Ilha  de 
Santiago  que  têm  o  dever  de  celebrar  as  missas  testa- 

mentárias por  alma  do  Infante  D.  Henrique. 

Eu  el  Rey  como  governador  etc,  faço  saber  aos  que  este 
alluará  virem  que  eu  ey  por  bé  e  me  praz,  por  allgíís  respeitos, 
que  o  ordenado  que  os  vigairos  e  capelães  curados  das  igrejas 
da  Jlha  dc  Santiaguo  do  Cabo  Verde  té  c  cada  hú  armo,  per 
minhas  provisões  e  delRey  meu  senhor  c  avô,  que  santa  gloria 
ajaa,  por  dizerem  as  missas  pela  allma  do  Ifãte  dom  Ãrrique, 
se  lhes  pague,  declarando  elles  pelo  Juramento  dos  Satos  Evan- 

gelhos, que  diseram  as  ditas  missas  nos  dias  e  tempos  que  sã 
obriguados,  sé  mais  apresétarem  diso  certidões  allguãs,  posto 
que  as  dietas  prouisoés  declarem  que  as  apresété;  e  certifico 
o  asy  ao  allmoxenfe  ou  recebedor  do  allmoxanfado  da  dita  ilha, 
que  ora  hé  e  ao  diante  for,  que  dee  e  pague  ho  ordenado  das 
ditas  missas  aos  viguairos  e  capelaés  curados  que  as  asy  diserem, 
declarando  o  per  seu  juramento  e  é  todo  cumpram  e  guarde 
este  meu  alluará  como  se  nelle  cote,  o  qual  quero  que  valha, 
tenha  força  e  viguor,  como  se  fose  carta  feita  é  meu  nome,  por 
my  asjnada  e  passada  pela  chancelaria  da  dita  ordem,  se  em- 
barguo  de  quallquer  prouisam  ou  regimento  é  contrairo.  /  / 

Symaõ  Borralho  o  fez  é  Allmeirim  a  ij  dias  do  mes  [de] 
abrill  de  jb°lxbiij. 

ATT  —  Chancelaria  da  Ordem  de  Cristo,  liv.  I,  fl.  230  v. 
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MERCÊ  A  FABRICA  DA  SÉ  DE  SANTIAGO 

(2-4-,568) 

SUMÁRIO  —  El-Ret  manda  dar  da  sua  fazenda,  para  a  fábrica  da  Sé. 
100S000  anuais,  pelo  prazo  de  três  anos 

Eu  elRey  como  gouernador,  etc,  faço  saber  aos  que  este 
alluará  virem  que  eu  ey  por  bem  e  me  praz  fazer  esmola  á  see 
da  cidade  de  Santiaguo  (*)  da  Jlha  do  Cabo  Verde  (2)  pera 
as  despesas  da  fabrica  da  dita  see,  de  çe  mill  reaes  é  cada  hú 
armo.  E  isto  por  tepo  de  tres  anos  somente,  alem  do  mais  têpo 
per  que  lhe  já  fiz  esta  esmola;  os  quaes  tres  annos  começarão  do 
dia  é  que  se  acabarem  os  derradeiros  tres  annos  e  diante  e  seram 
paguos  e  étreg[u]es  ao  recebedor  da  fabrica  no  allmoxanfado 
da  dita  Jlha  á  custa  de  minha  fazenda,  asy  e  da  maneira  que  se 
lhe  atee  ora  pagarão  per  outras  minhas  prouisoés  e  conforme 
a  ellas  e  se  despéderam  pela  maneira  que  se  nellas  cote.  /  / 

E  portáto  mando  ao  allmoxarife  ou  recebedor  do  allmoxa- 
nfado da  dita  Ilha,  que  étregue  cada  hu  dos  ditos  tres  annos  ao 

recebedor»  da  fabrica  da  dita  see  os  ditos  çc  mill  reaes  pella 
maneira  acima  declarada,  per  este  só  alluará  gerall  sem  mais 
outra  provissam.  E  pelo  treslado  dele,  que  se  registará  no  liuro 
dos  Registos  do  dito  allmoxanfado  pelo  escnuaõ  dele,  e  das 
mais  prouisoés  per  que  se  lhe  atee  ora  pagarão,  e  conhecimento 
é  forma  do  recebedor  da  fabrica  da  dita  see,  feito  pelo  escnuaõ 
de  seu  carguo  e  asynado  por  ãbos.  ê  que  declare  que  lhe  ficaõ 
os  ditos  çem  mill  reaes  carregados  é  recejta,  mando  que  lhe  seiaõ 
leuados  e  conta  cada  anno  que  lhos  asy  paguar.  /  / 

(')  Ribeira  Grande 
(2)  Ilha  de  Santiago. 
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E  naõ  tédo  o  dito  allmoxarife  dinheiro  de  que  posa  paguar 
os  dito  çé  mill  reaes  cada  hú  dos  ditos  tres  annos,  mando  ao 
feitor  do  trato  da  dita  Jlha  que  á  conta  do  dinheiro  que  os 
contratadores  saõ  obriguados  paguar  é  cada  hú  anno  á  minha 
fazenda  per  bem  de  seu  cõtrato,  étreg[u]e  ao  dito  allmoxarife 
os  ditos  çé  mill  reaes  cada  hú  dos  ditos  tres  annos  pera  paga- 

mento da  fabrica,  os  quaes  lhe  seraõ  carregados  e  recejta,  com 
declaração  que  seraõ  pera  o  dito  pagamento.  E  passará  deles 
certidam  é  forma  ao  dito  feitor  pera  descoto  dos  contratadores 
pela  ordé  que  se  té  no  mais  dinheiro  que  lhe  étregar.  /  / 

E  este  alluará  ey  por  bem  que  se  cíípra,  posto  que  ho  efeito 
dele  ajaa  de  durar  mais  de  hú  anno,  sé  ébargo  de  qualquer 
prouisam  ou  regimento  é  contrairo.  /  / 

Symaõ  Borralho  o  fez  é  Allmeirim  a  dous  dias  dabrill  de 
jbrlxbiij°.  E  eu  Duarte  Diaz  o  fiz  escreucr. 

ATT — Chancelaria  da  Ordem  de  Cristo,  hv.  I,  fl.  230  v. 
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MERCÊ  AO  CURA  E  AJUDADOR  DA  SÊ 

(2-4-,568) 

Sumário  —  Manda  pagar  jo$oo  anuais  ao  cura  e  ajudador  da  Sé, 
aos  quartéis  do  ano,  com  certidão  passada  pelo  Bispo. 

Eu  el  Rey  como  gouernador,  etc,  faço  saber  que  eu  ouue 
por  be,  per  huã  minha  provisam,  que  na  see  da  cidade  e  Jlha 
de  Sãtiago  do  Cabo  Verde,  ouuese  hú  ajudador  pera  ajudar 
ao  cura  da  dita  see.  Pello  que  ey  por  bê  e  me  praz  que  daquy 
é  diante  o  dito  cura  e  ajudador  tenham  e  ajam  de  seu  manti- 

mento ordenado  trinta  mill  reaes  ê  cada  hú  anno,  que  se  repar- 
tiram por  elles  da  maneira  que  pareçer  ao  bispo  do  bispado  da 

dita  Jlha.  E  asy  averam  mais  o  pee  do  alltar  e  mais  beneses  que 
ao  cura  pertéçé,  repartidos  pella  mesma  maneira;  os  quaes 
trinta  mill  reaes  lhe  serão  asétados  e  paguos  á  custa  de  minha 
fazenda  no  allmoxarifado  da  dita  Jlha,  do  dia  que  começarem 
a  seruir  é  diante,  aos  quartéis  do  anno  per  jnteiro  e  sem  quebra 
alguá,  posto  que  a  hy  ajaa,  por  este  só  aluará  gerral,  sê  mais 
outra  provisam  e  com  çertidam  do  dito  bispo  de  como  o  dito 
cura  e  ajudador  seruem  e  cumprem  suas  obriguaçoés,  é  que 
declarará  o  que  cada  hu  deles  hadauer  e  o  dia  ê  que  começarem 
a  seruir.  /  / 

E  portáto  mando  ao  allmoxarife  ou  recebedor  do  allmoxa- 
nfado  da  dita  Jlha  que  ora  hé  e  pello  tépo  for,  que  dee  e  pague 
e  cada  hú  anno  aos  ditos  cura  e  ajudador,  os  ditos  trinta  mill 
reaes,  da  maneira  que  o  bispo  os  repartir  ãtre  elles.  E  lhe[s] 
faça  delles  bom  paguamento  aos  tépos  e  da  maneira  sobre  dita, 
per  este  só  aluará  geral,  como  dito  hé.  E  pello  treslado  dele, 
que  será  registado  no  liuro  dos  Registos  do  dito  allmoxarifado 
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e  a  certidam  do  dito  bispo  açima  declarada,  e  conhecimento 
dos  ditos  cura  e  ajudador,  mando  que  lhe  seja  leuados  é  conta 
os  ditos  trinta  mill  reaes  cada  anno  que  lhos  asy  paguar.  /  / 

E  por  quáto  o  cura  seruira  já  ates  de  lhe  ordenar  este  man- 
timento, averá  a  sua  parte  dos  ditos  trinta  mill  reaes  do  prj- 

meiro  dia  de  Janeiro  que  pasou  deste  anno  presente  de  jblxbiij0 
é  diante.  E  naõ  tédo  o  dito  allmoxanfe  dinheiro  de  seu  recebi- 

mento de  que  posa  pagar  os  ditos  trinta  mill  reaes  cada  anno, 
mande  o  feitor  do  trato  da  dita  Jlha  que  á  conta  do  dinheiro 
que  os  contratadores  saõ  obriguados  paguar  é  cada  hú  anno 
á  minha  fazenda,  per  bê  de  seu  contrato,  étreg[u]e  ao  dito 
almoxarife  é  cada  hú  anno  os  ditos  trinta  mill  reaes  pera  paga- 

mento do  dito  cura  e  ajudador,  os  quaes  lhe  seraõ  carrega- 
dos é  recejta,  com  declaração  que  sam  pera  o  dito  paga- mento. /  / 

E  pasará  deles  certidam  c  forma  ao  dito  feitor,  pera  des- 
conto dos  cõtratadores,  pella  ordé  que  se  te  no  mais  dinheiro 

que  lhe  etrega.  E  este  alluará  quero  que  valha,  tenha  força  e 
viguor,  como  se  fose  carta  feita  é  meu  nome,  por  my  asjnada 
e  pasada  pela  chancelaria  da  dita  orde,  sé  ébarguo  de  quallquer 
provisam  ou  regimento  5  cõtrairo.  /  / 

Symaõ  Borralho  o  fez  e  Allmeirim,  a  ij  dabrill  de  jb°lxbiij°. 
E  sendo  passada  allgua  provisam  deste,  mando  se  naÕ  cumprirá. 
E  este  somente  averá  efeito.  E  eu  Duarte  Diaz  o  fiz  escreuer. 

ATT  —  Chancelaria  cia  Ordem  de  Cristo,  liv.  I,  fl.  231. 
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166 

ALVARÁ  AO  PORTEIRO  DA  MAÇA  DA  SÉ 

(2-4-1568) 

SUMÁRIO  —  Tendo  sido  criado  na  Sé  de  Cabo  Verde  o  cargo  de 
porteiro  da  maça,  manda  el-Rei  que  se  lhe  pague  anual- 

mente de  seu  ordenado  $$oo. 

Eu  elRey  como  gouernador,  etc,  faço  saber  que  eu  ey  por 
bé  e  me  praz  que  a  pesoa  que  seruir  de  porteiro  da  maça,  que 
ora  ordenej  que  ouuese  na  see  da  çidade  e  jlha  de  Saõtiago  do 
Cabo  Verde,  tenha  e  ajaa  de  seu  mantimento  ordenado  com 
ho  dito  carguo,  á  custa  de  minha  fazenda,  cinco  mill  reaes 
é  cada  hú  ano,  alem  doutros  cinco  mill  reaes  que  mais  hadauer 
per  outra  minha  provissam,  á  custa  da  fabrica  da  dita  see;  os 
quaes  cinco  mill  reaes  que  asy  hadauer  á  custa  de  minha  fazenda, 
lhe  seraõ  asetados  e  paguos  no  allmoxarifado  da  dita  jlha  aos 
quartéis  do  ano  per  jnteiro  e  sem  quebra  allgua,  posto  que  ha  hy 
ajaa,  do  dia  que  começar  a  seruir  é  diante,  per  este  só  alluará 
gerall  sé  mais  outra  provisam,  apresentando  cada  anno  certidam 
do  bispo  do  bispado  da  dita  jlha,  de  como  o  dito  porteiro  da 
maça  serue  e  cúpre  suas  obriguaçoés.  /  / 

E  portãto  mando  ao  allmoxarife  ou  recebedor  do  allmo- 
xarifado da  dita  jlha  que  ora  hé  e  pello  tepo  for,  que  do  dito 

tépo  é  que  ho  porteiro  da  maça  começar  a  seruir  e  diante,  lhe 
dee  e  pague  cada  anno  os  ditos  cinco  mill  reaes  e  lhe  faça  deles 
bom  pagamento,  aos  tempos  e  da  maneira  acyma  declarada, 
per  este  só  alluará  gerall,  como  dito  hé.  E  pello  treslado  dele, 
que  se  registará  no  liuro  dos  Registos  do  dito  almoxarifado 
pello  escnuáo  dele  e  conhecimento  do  dito  porteiro  da  maça, 
e  certidão  do  bispo  acyma  declarada,  mando  que  lhe  sejam  os 
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ditos  cinco  mill  reaes  leuados  ê  conta  cada  anno  que  lhos  asy 
paguar.  E  naõ  tendo  o  dito  allmoxanfe  dinheiro  de  seu  recebi- 

mento de  que  posa  paguar  os  ditos  cinco  mill  reaes  cada  anno, 
mando  ao  feitor  do  trato  da  dita  jlha  que  á  conta  do  dinheiro 
que  os  contratadores  sam  obnguados  pagar  ê  cada  hú  anno 
a  minha  fazenda,  per  be  de  seu  contrato,  étreg[u]e  ao  dito 
allmoxanfe  é  cada  hú  anno  os  ditos  cinco  mill  reaes  pera  paga- 

mento do  dito  porteiro  da  maça,  os  quaes  lhe  seraõ  carregados 
e  recejta,  com  declaração  que  sam  pera  o  dito  pagamento. 
E  pasará  deles  çertidam  é  forma  ao  dito  feitor  pera  desconto 
dos  ditos  contratadores,  pela  ordem  que  se  té  é  o  mais  dinheiro 
que  se  lhe  étrega.  /  / 

E  este  alluará  quero  que  valha,  tenha  força  e  viguor,  como 
se  fose  carta  feita  é  meu  nome,  por  my  asinada  e  passada  pella 
chancelaria  da  dita  ordê,  sé  ébarguo  de  quallquer  provisam  ou 
regimento  é  contrairo.  /  / 

Symaõ  Borralho  o  fez  é  Allmeinm  a  dous  dias  do  mes 
dabrill  de  jbclxbiij°.  E  eu  Duarte  Diaz  o  fiz  escrever. 

ATT  —  Chancelaria  da  Ordem  de  Cristo,  liv.  I,  fls.  231-231  v. 
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ALVARÁ  AO  LEITOR  DE  GRAMÁTICA 

(24-4-1568) 

SUMÁRIO  —  El-Rei  decreta  o  aumento  do  ordenado  do  Leitor  de 
Gramática  em  20$ooo  anuais  —  Estaria  a  ordem  do 
Prelado  para  ler  no  Seminário  que  se  projectava. 

Eu  elRey  como  gouernador,  etc,  faço  saber  que  avendo 
respeito  á  êformaçaõ  que  o  bispo  do  Cabo  Verde  me  êviou 
da  sufiçiêçia  de  Ãtonio  Pachequo,  que  ora  lê  gramática  na 
cidade  e  jlha  de  Satiago,  ey  por  bem  e  me  praz  de  lhe  acre- 
çétar  ê  seu  mantimento  vinte  mill  reaes  mais  é  cada  hú  anno, 
alem  doutros  vinte  mill  reaes  que  sam  ordenados  ao  dito  carguo, 
pera  que  daquy  é  diante  tenha  e  aja  de  seu  mantimento  orde- 

nado coremta  mill  reaes  é  cada  hú  anno.  E  elle  Antonio  Pache- 
quo será  obnguado  a  ler  e  jnsinar  gramática  no  Seminário  que 

se  ordenar  na  dita  cydade  e  jlha  de  Santiago,  e  a  compnr  todas 
as  obriguaçoés  que  lhe  o  prelado  poser,  porque  com  esa  decla- 

ração lhe  acreçeto  os  ditos  vinte  mill  reaes;  os  quaes  ey  por 
bem  que  lhe  sejam  paguos  á  custa  de  minha  fazenda  no  allmo- 
xanfado  da  dita  jlha.  /  / 

E  portáto  mando  ao  allmoxanfe  ou  recebedor  dele  que  hora 
hê  e  pello  tempo  for,  que  dee  e  pague  daquy  ê  diante  ao  dito 
Ãtonio  Pachequo  os  ditos  vinte  mill  reaes  é  cada  hú  anno,  aos 
quartéis  dele  per  jnteiro  e  sem  quebra  allguá,  posto  que  ha  hy 
ajaa,  per  este  só  alluará  gerall  sê  mais  outra  provissam.  E  pello 
treslado  dele,  que  será  registado  no  liuro  dos  Registos  do  dito 
allmoxanfado  pello  escnuao  dele  e  conhecimento  do  dito  Ãto- 

nio Pachequo  e  certidam  do  prelado  de  como  elle  êsyna  e 
cumpre  todas  suas  obriguaçoés,  mando  que  lhe  sejam  leuados 
ê  conta.  /  / 
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E  naõ  tendo  o  dito  allmoxarife  dinheiro  de  seu  recebimento 
de  que  posa  paguar  os  ditos  vinte  mill  reaes,  mando  ao  feitor 
do  trato  da  dita  jlha  que  á  conta  do  dinheiro  que  os  contra- 

tadores saõ  obriguados  paguar  é  cada  híí  anno  por  bê  de  seu 
contrato,  étregue  ao  dito  allmoxarife  os  ditos  vinte  mill  reaes 
cada  anno  pera  pagamento  do  dito  Ãtonio  Pachequo,  os  quaes 
lhe  seraõ  carregados  é  recepta,  com  declaração  que  sam  pera 
o  dito  pagamento.  E  pasará  deles  certidam  é  forma  ao  dito  fei- 

tor pera  desconto  dos  contratadores,  pella  ordé  que  se  té  no 
mais  dinheiro  que  lhe  étrega.  /  / 

E  este  alluará  quero  que  valha,  tenha  força  e  viguor,  como 
se  fose  carta  feita  é  meu  nome,  por  my  asinada  e  pasada  pella 
chancelaria  da  dita  ordem,  sé  ébarguo  de  quallquer  provisam, 
ou  regimento  é  contrairo.  /  / 

Symaõ  Borralho  o  fez  é  Lixboa,  ao  prjmeiro  dia  do  mes 
de  dezembro  de  jbclxbiij.  E  eu  Duarte  Diaz  o  fiz  escreuer. 

APOSTILLA 

Ey  por  bem  e  mando  que  o  alluará  acyma  escrito  pasc 
pella  chancelaria  da  ordé  de  noso  Senhor  Jhesuú  Christo,  posto 
que  seja  pasado  o  tépo  é  que  por  ella  ouuera  de  pasar.  E  pagará 
a  chancelaria  da  dita  somente.  Atonio  dAbreu  a  fez  é  Almei- 

rim a  xxinj0  dias  dabnll  de  jbclxbiij°. 

ATT — Chancelaria  da  Ordem  de  Cisto,  liv.  I,  fl.  231  v. 
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CONDIÇÕES  JURÍDICAS  DA  GUERRA  JUSTA 

(23-1-1569) 

SUMÁRIO  —  Resolução  da  Mesa  da  Consciência  sobre  as  condições 
em  que  se  podia  fazer  guerra  justa  a  infiéis  e  mais  con- 

cretamente ao  Imperador  do  Monomotapa. 

Vistos  e  examinados  estes  autos,  e  dittos  de  testemu- 
nhas (1),  pelas  quaes  se  prova  que  os  Emperadores  de  Mono- 

motapa, mandão  matar  e  roubar  muitas  vezes  seus  vassallos 
e  inocentes  (2),  e  fazem  muitos  outros  males  e  tyrannias  por 
causas  leves,  e  que  mandarão  matar  e  roubar  algús  Portugueses, 
indo  elles  pacificamente  a  contratar,  e  como  hum  destes  Empe- 

radores mandou  matar  o  P.e  D.  Gonçalo  (3)  indo  elle  em  nome 
delRey  N.  Senhor  por  seu  Embaxador,  mandado  do  Visorrei 
da  índia  a  pregar  a  feé  de  Chnsto,  a  qual  pregou  pacificamente, 
e  sé  escândalo  (4),  antes  com  sua  doutrina  e  bom  exemplo  se 
converteo  o  Rei  e  a  Rainha,  e  os  pnncipaes  do  Reino,  os  quaes 
todos  despois  apostataraõ  deixando  a  feé  de  N.  S.  Jesu  Chnsto 
que  professarão,  tornando  a  seus  ritos  gentílicos;  e  como  na 

(*)  Infelizmente  não  topámos  com  os  autos,  que  ciariam  luz  espe- 
cial ao  problema.  Em  data  de  31  de  Janeiro  de  1569,  segundo  registo 

no  Livro  dos  Assentos  da  Mesa  da  Consciência,  fl.  35,  daquele  ano, 
foi  discutido  o  assunto.  Deve  tratar-se  deste  documento,  que  averba 
apenas  as  resoluções  tomadas.  Aquele  Livro  dos  Assentos  considera-se 
perdido. 

(2)  No  texto  lê-se:  einocentes. 
(3)  D.  Gonçalo  da  Silveira,  S.  J.  Vid.  especialmente  a  valiosa 

documentação  publicada  por  D.  Bertha  Leite  in  D.  Gonçalo  da  Silveira, 
Lisboa,  1946.  (Agência-Geral  do  Ultramar). 

(4)  Alvoroço,  sem  provocar  indignação. 
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morte  do  ditto  padre  D.  Gonçalo  se  naõ  guardou  ordem  natu- 
ral, né  figura  de  juízo;  /  / 
E  visto  outrosi,  como  roubarão  e  retiveraÕ  em  sua  terra 

dous  Portugueses,  que  hiaõ  mandados  polo  Capitão  de  Çofala 
por  embaxadores,  sendo  elles  invioláveis,  segundo  o  commum 
direito  das  gentes;  e  como  acolhe  em  suas  terras  muitos  Mouros 
ímigos  da  fee  de  N.  S.  Jesu  Chnsto,  e  que  foraõ  autores  de 
muitas  das  ditas  offensas  e  lesoêes  e  o  seraõ  ao  diante,  sem  se 
provar  que  da  parte  dos  dittos  Portugueses  ouvesse  culpa  ou 
desordem; 

E  vistas  outrosi  as  bulias  Apostólicas,  per  que  se  concede 
a  elRey  N.  S.  somente  (defendendosse  sob  graves  censuras  a 
todos  e  a  cada  hú  dos  outros  Príncipes  Chnstaõs)  o  comercio 
de  todos  os  Reinos,  Ilhas  e  Províncias  que  estaÕ  do  Cabo  de 
Naõ  e  do  Bojador  té  à  índia,  com  tal  que  o  ditto  Senhor  Rey, 
faça  nos  dittos  Reinos  e  Províncias  promulgar  o  Evangelho, 
mandando  a  isso,  e  ao  negocio  da  conversão,  e  para  edificaçaõ 
de  Igrejas  e  templos,  ministros  idóneos  e  necessários  (5); 

Despois  de  vistas  e  examinadas  todas  as  dittas  cousas  cõ 
a  deliberação  necessária,  se  tomarão  as  determinações  seguintes. 

Que  pode  e  deve  elRey  N.  Senhor  mandar  promulgar  o 
Santo  Evangelho  nos  Reynos  e  Senhorios  de  Monomotapa, 
e  em  quaesquer  outros  de  sua  Conquista,  fazendose  com  tal 
resguardo  e  moderação  que  se  naõ  impida  o  frutto  da  pregação, 
né  se  dee  causa  a  escândalos;  e  para  isso  aver  ef feito,  e  para 
segurança  dos  ministros,  avendo  provável  receo  de  traições, 
e  de  quaesquer  outras  perturbações,  como  há  nos  dittos  Reinos 
e  Senhorios  de  Monomotapa,  podense  fazer  fortalezas,  e  man- 

dar gente  armada;  e  sendo  caso  que  os  Cafres  ou  quaesquer 
outras  gentes  da  ditta  Conquista  naõ  queiraõ  admetir  os  dittos 

(5)  Cfr.  a  bula  Desideras  ut  nobis,  de  2  de  Abril  de  1506  e  a 
bula  Sedes  Apostólica,  de  4  de  Julho  de  1505,  ambas  de  Júlio  II,  in 
Bullarium  Patronatus,  I,  p.  73  e  60. 
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ministros,  né  consentir  que  lhes  declare [m],  cõ  o  resguado 
apontado  o  Evangelho,  ou  impidaõ  cõ  violência  a  hospitalidade 
e  comercio,  que  saÕ  de  comú  dereito  das  gentes,  propondosse 
e  fazendosse  tudo  cõ  a  devida  moderação;  podense  portanto  os 
Capitães  e  vassallos  do  ditto  Senhor  Rei,  pôr  em  defensão, 
sendo  para  isso  necessário,  e  para  segurança  de  suas  pessoas 
e  fazendas  podem  fazer  guerra,  despojando,  cativando,  tomando 
lugares  e  seguindo  todos  os  mais  dereitos  da  justa  guerra;  e  assi 
podé  fazer  todas  as  mais  cousas  necessárias  pera  alcançaré  a  ditta 
segurança. 

Pode  també  elRey  N.  Senhor,  conforme  a  dereito,  princi- 
palmente nos  dittos  Reinos  e  Senhorios  de  sua  Conquista,  tolher 

leys  tyrannicas  e  ritos  nefarios  e  contra  natureza,  em  especial 
mortes  injustas  de  innocentes,  e  quando  cõ  razoes  e  meos  sua- 

ves se  isto  naÕ  remediasse,  pode  justamente  fazer  guerra, 
e  depor  os  Reis  e  Senhores  que  o  impidem,  levantar  outros, 
e  seguir  os  mais  dereitos  de  justa  guerra  ,  té  com  effeito  cesarê 
os  ditos  ritos,  e  mortes  injustas. 

E  porquanto  alé  do  dereito  que  as  dittas  bulias  apostólicas 
daõ  a  elRey  N.  S.  para  a  ditta  promulgação  do  Evangelho,  hos- 

pitalidade e  comercio,  té  outro  de  novo  contra  o  ditto  Rei  de 
Monomotapa,  polas  grande  offensas  e  lesoés  que  por  elle  lhe 
saõ  feitas  e  a  seus  vassallos,  na  violação  de  seus  legados,  na 
morte  injusta  do  P.e  D.  Gonçalo  e  no  modo  e  circústancias  que 
nella  ouve,  na  morte  de  outros  Portugueses,  e  roubos  de  suas 
fazendas,  e  no  acolhimento  e  favor  que  o  ditto  Rey  daa  em 
suas  terras  e  portos  aos  Mouros,  imigos  da  nossa  Santa  Feé, 
induzidores  de  todos  [os]  males  e  offensas,  e  que  faraó  o  mesmo 
ao  diante,  provandosse  que  da  partr  dos  Portugueses  naõ  ouve 
excesso  né  culpa  que  tal  merecesse,  antes  que  navegarão  e  tra- 

tarão nas  dittas  partes  pacificamente  e  sé  escândalos.  Por  todos 
estes  respeitos  apontados  pode  elRey  N.  Senhor  mandar  fazer 
guerra  ao  ditto  Rey  de  Monomotapa,  cõ  as  limitaçoés  e  decla- 

rações seguintes. 
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Que  assi  para  se  fazer  a  ditta  guerra  justamente  há  causas, 
que  saõ  as  já  referidas,  e  para  [ella]  outrosi  autoridade  em  elRey 
N.  Senhor,  que  representa  huã  pessoa  publica  obrigada  a  de- 

fender sua  republica  e  vassallos  de  todas  as  injurias,  aja  també 
intenção  recta  de  se  promulgar  nas  dittas  partes  o  Evangelho, 
e  isto  hé  [que]  a  conversão  e  saluaçaõ  das  almas  seja  a  primeira 
causa  que  se  pretenda,  mandando  pera  este  effeito  numero  com- 

petente de  ministros  idóneos,  e  naõ  amplificação  de  império  né 
honra  própria,  ou  proveito  de  príncipe,  né  outros  particulares 
respeitos,  as  quaes  tres  causas  saõ  necessárias,  conforme  a  de- 
reito,  pera  se  mover  justamente  guerra  e  sé  pecado. 

Que  antes  de  se  fazer  guerra  ao  ditto  Rey  de  Monomotapa, 
se  lhe  requeira  em  nome  delRey  N.  Senhor,  que  lance  logo, 
em  termo  limitado,  todos  os  Mouros  de  suas  terras  e  senhorios, 
como  imigos  que  saõ  da  feé  de  Christo,  e  entregue  os  mais 
culpados,  que  foraõ  autores  de  todas  as  offensas  feitas  aos  Por- 

tugueses, e  de  ter  o  ditto  Rei,  Rainha  e  seus  principaes  vassallos 
deixado  a  ditta  fee  que  professarão,  e  o  verdadeiro  caminho  da 
salvação  de  suas  almas,  e  assi  lhe  faça  lembrança  das  cousas 
mais  necessárias  pera  o  ditto  Rey  e  seus  vassallos  viré  em  conhe- 

cimento dos  grande  erros  que  té  cometido  contra  Deus,  e  da 
intenção  e  respeito  com  que  S.  A.  principalmente  movido 
manda  gente  e  armada  ás  dittas  partes,  que  hé  para  castigo  dos 
dittos  Mouros.  /  / 

E  naõ  deferindo  o  ditto  Rei  a  este  requerimento,  e  naõ 
lançando  né  entregando,  como  fica  ditto,  os  dittos  Mouros, 
podeselhe  fazer  justamente  guerra,  e  seguir  todos  os  dereitos 
delia,  té  cõ  effeito  seré  os  dittos  Mouros  de  todo  lançados, 
o  qual  meo  hé  o  principal,  para  se  começar  e  prosseguir  o  nego- 

cio da  conversão,  com  esperança  de  fruitto,  e  para  fundamento 
do  edifício  spiritual,  que  Deus  for  levantando  nas  dittas  partes, 
inda  despois  de  lançados  os  Mouros,  se  pode  fazer  justamente 
guerra  ao  ditto  Rei,  polas  injurias  e  lesoés  feitas  aos  Portugue- 

ses, como  fica  apontado,  cÕ  tal  declaração,  que  primeiro  se  lhes 
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peça  justa  satisfação  delias,  principalmente  da  violação  dos  lega- 
dos (que  hé  grande  offensa,  e  ávida  por  tal  entre  todas  as  gen- 

tes e  que  se  pode  mal  satisfazer)  e  dando  o  ditto  Rei  tanta 
quantidade  douro,  e  tal  tributo,  ou  tantas  legoas  de  terra,  que 
a  juizo  de  boõs  varões,  seja  igual  recompensa  de  todas  as  dittas 
injurias  e  lesões,  e  das  despesas  da  armada,  e  das  que  se  fizeré 
em  todo  o  discurso  da  guerra,  em  tal  caso  deve  de  suspender 
a  guerra,  né  se  pode  fazer  né  continuar  justamente.  Mas  sendo 
caso  que  o  ditto  Rei  negue  a  ditta  satisfação,  podeselhe  fazer 
justamente  guerra,  seguindose  todos  os  dereitos  que  se  nella 
executaõ,  mas  somente  té  certo  termo,  que  hé  a  ditta  satis- 

fação. /  / 
Em  Almeirim,  a  23  de  Janeiro  de  1569. 

Martim  Gonçaluez  da  Camara         Duarte  Carneiro  Rangel 
Leaõ  Enriquez  Paulo  Afonso 
Torres.  Simaõ  Gonçaluez  Preto 

Gonçalo  Diaz  de  Carvalho. 

BNL  —  CA,  voí.  308,  fls.  21 0-21 1.  —  Publicado  por  Fr.  Manuel 
dos  Santos  em  Historia  Sebastica,  Lisboa  Occidental,  M.DCC.XXXV, 
p.  135-139,  com  algumas  divergências  de  pormenor,  e  no  Boletim  da 
Sociedade  de  Geografia  de  Lisboa,  1883,  n.°  n,  p.  561-563,  com  a 
data  errada  de  28  de  Janeiro,  sobre  o  Ms.  n.°  8  (fls.  266-67 v-)  ̂ ° 
Fonds  Portugais  da  BNP. 

NOTA  —  Organizada  a  expedição  militar  punitiva,  sob  o  comando 
de  Francisco  Barreto,  contra  o  Monomotapa,  foi  enviada  de  Sena,  pelo 
comandante  em  chefe  ao  Imperador,  por  intermédio  de  Francisco  de 
Magalhães  (falecido  no  caminho),  Francisco  Rafaxo  e  Gaspar  Borges, 
a  seguinte  embaixada. 

«Primeiramente  dizei  ao  Monomotapa,  que  eu  sou  mandado  pelo 
muito  alto,  &  muito  poderoso,  &  Christianissimo  Rey  D.  Sebastião 
meu  Senhor  a  renovar  pazes  com  elle,  assentar  o  trato,  &  comercio 
desta  terra,  &  alimpar  todas  as  espinhas,  que  impedem  aos  Portugue- 
zes  o  caminho  para  as  suas  terras,  &  que  por  essa  razaõ  comecey 
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pela  terra  do  Mongaz,  òí  me  fico  fazendo  prestes  para  ir  alimpar  os 
espinhos  de  outras  terras,  &  abrir  estrada  para  communicar  com  Sua 
Alteza,  com  que  EIRey  meu  Senhor  deseja  ter  comercio,  &  amizade. 

Em  segundo  lugar  lhe  dizey,  se  lembre  Sua  Alteza  de  que  por  sua 
própria  vontade,  &  de  alguns  vassallos,  &  Senhores  do  seu  Reyno, 
&  de  sua  mãy  consentio  ser  baptizado  pelo  Padre  D.  Gonçalo,  &  por 
tanto  ficou  obrigado  a  seguir  a  Fé  Catholica,  &  guardar  os  Manda- 

mentos da  Ley  de  Deos,  o  que  ategora  naõ  fez:  que  a  queira  guardar 
com  os  mais  daqui  por  diante,  vivendo  como  verdadeiro  Christaõ: 
&  que  para  isso  lhe  mandarey  lá  Padres,  se  os  quizer:  &  que  se  assim 
o  naõ  fizer,  perderá  sua  alma,  &  ficará  excluido  da  Gloria,  &  Bem- 
aventurança  eterna:  &  que  esta  he  a  principal  lembrança  que  lhe 
mando  por  EIRey  meu  Senhor. 

Dizey-lhe  em  terceiro  lugar,  que  os  Mouros  com  as  muitas  men- 
tiras, &  falsidades,  que  disseraõ  a  Sua  Alteza,  o  constrangeraõ  a  man- 

dar matar  alguns  Portuguezes,  &  principalmente  ao  P.  D.  Gonçalo, 
de  cuja  maõ  recebeo  o  santo  Bautismo,  &  a  Fé  de  Jesu  Chnsto:  e  por 
quanto  este  Padre  foy  à  sua  Corte  como  Embaixador,  &  Legado  do 
Vice-Rey,  que  entaõ  era  da  índia  posto  por  EIRey  meu  Senhor,  & 
confiado  na  sua  palavra,  e  verdade,  deve  Sua  Alteza  dar  a  devida 
satisfação  destas  mortes,  mandando  entregar  todos  os  Mouros,  que 
intervieraõ  nestes  negócios;  mormente  na  morte  do  Padre  D.  Gonçalo, 
ou  lançallos  das  suas  terras  dentro  de  hum  anno,  que  começará  da 
notificação  desta  lembrança,  da  qual  se  fará  assento:  &  quanto  mais 
cedo  os  lançar  mais  brevemente  se  faraó  as  pazes,  que  naõ  podem  ser 
firmes,  havendo  Mouros  na  terra. 

Em  quarto  lugar  lhe  direis,  que  para  satisfação  dos  muitos, 
&  grandes  gastos,  &  despezas,  que  se  fizeraó  com  as  Armadas,  em 
que  vim  de  Portugal,  &  se  fazem  de  prezente  com  a  gente,  &  solda- 

dos que  trago  nestes  rios  á  custa  da  fazenda  delRey  meu  Senhor,  & 
em  satisfação  da  morte  do  Padre  D.  Gonçalo,  &  mais  Portuguezes, 
que  também  foraõ  mortos,  me  ha  de  dar  para  a  Coroa  delRey  meu 
Senhor  todas  as  minas  de  ouro  de  Massapa,  &  Matao,  &  as  mais, 
que  Sua  Alteza  quizer  dar,  &  conceder  com  algumas  terras  perto  del- 

ias, para  eu  me  ir  assentar  nellas  com  os  Portuguezes,  &  estar  mais 
perto  de  sua  Alteza,  para  milhor  o  poder  servir».  —  Fr.  Manuel  dos 
Santos,  Obr.  cit.,  p.  141-142. 

A  relação  da  viagem  de  Francisco  Barreto,  acompanhado  pelos 
Padres  da  Companhia  de  Jesus,  foi  feita  pelo  Padre  Monclaros  e  pode 
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ler-se  em  BNL,  Colecção  de  Alcobaça,  vol.  308,  fls.  186-209,  com 
notas  marginais  de  Gaspar  Álvares  de  Lousada,  Foi  publicada  pelo 
Boletim  da  Sociedade  de  Geografia  de  Lisboa  em  1883  (n.°  10  e  11), 
sobre  o  códice  da  BNP,  Fonds  Portugais,  n.°  8,,  fls.  241-265  v.,  tam- 

bém com  notas  de  Lousada.  Com  a  relação  do  Padre  Monclaros,  S.  }., 
há  que  confrontar  a  carta  de  Vasco  Fernandes  Homem  a  Luís  da  Silva, 
escrita  em  Sena  aos  15  de  Fevereiro  de  1576  e  a  Relação  também  da 
sua  autoria,  existente  na  Biblioteca  da  Sociedade  de  Geografia  de  Lis- 

boa (Res.  2-4-66),  objecto  de  comunicação  ao  Congresso  Internacional 
de  História  dos  Descobrimentos  de  1960,  pelas  Senhoras  Dr.as  D.  Ro- salina da  Silva  Cunha  e  D.  Alice  Estorninho.  Cfr.  Actas,  Vol.  V, 
I  Parte,  p.  93-103. 
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169 

CARTA  RÉGIA  A  D.  FREI  FRANCISCO  DA  CRUZ 

(12-2- 1569) 

SUMÁRIO  —  Mercê  de  ioo$ooo  anuais  ao  Bispo  de  Cabo  Verde,  para 
despesas  de  deslocação  na  visita  canónica  à  diocese. 

Dom  Sebastiam  etc,  como  gouernador  etc,  faço  saber  aos 
que  esta  minha  carta  virem  que  considerando  eu  a  obrigação 
que  como  gouernador  e  perpetuo  administrador  do  dito  mes- 

trado e  orde,  e  polias  bulias  appostolicas,  tenho  de  prouer  de 
mantimentos  competétes  aos  prelados,  administradores,  cabidos 
e  menistros  eclesiásticos  dos  bispados  e  lugares  que  pertêçé  à 
dita  ordé,  que  sam  de  minha  obngaçam  e  ao  comprimento  dos 
mais  écargos,  mandej  sobre  jso  fazer  deljgençias  pelos  proue- 
dores  de  minha  fazenda  nas  ditas  partes  e  tomej  particullarmente 
outras  éformaçoés  de  quáto  rédem  os  dízimos  e  das  callidades 
das  ter  [r]  as  e  distançia  dos  lugares  e  difficuldade  que  há  na 
visitação  das  dioceses  e  dos  preços  das  cousas  e  as  mais  que 
pareceram  necesarias,  as  quaes  todas  foraõ  vistas  e  examinadas 
no  despacho  da  Mesa  da  Conciencia  e  Ordeés  pelos  deputados 
delia  e  per  outros  letrados  e  Religiosos  que  se  per  meu  man- 

dado pera  jso  ajutaraõ.  /  / 
E  pera  conforme  aas  ditas  bulias  apostólicas  e  a  direito 

determinar  a  obrigação  que  eu  tenho  ao  prouimento  das  ditas 
cousas  e  é  que  modo  se  proueriam.  E  ãtre  outras  determinações 
que  se  tomarão  pera  bom  gouerno  e  administração  dos  ditos 
bispados,  c  particullar  no  que  toqua  ao  mantimento  do  prelado 
que  ora  hé  e  ao  diate  for  do  bispado  do  Cabo  Verde,  tendo 
respeito  á  grande  distançia  da  diocesis  a  que  pertêçé  outras  ilhas 
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e  lugares  de  trabalho  he  nauegaçaÕ,  e  ao  preço  grande  e  despesa 
com  que  se  hâode  visitar,  e  ao  que  valem  os  dízimos  delias  pera 
a  dita  ordem  e  mesa  mestrall  delia,  se  determinou  que  o  prelado 
do  bispado  do  Cabo  Verde  devia  daver  çé  mill  reaes  mais 
e  cada  híí  ano,  alem  dos  quatroçétos  mill  reaes  de  dote  e  mercê 
que  ora  té  cada  hú  dos  prelados  de  minha  obrigação,  pera  ter 
e  aver  quinhétos  mill  reaes  de  réda  e  cada  hú  ano,  e  que  por 
esta  despesa  ser  a  principall  e  mais  obrigatória,  com  que  por 
jso  se  deue  cóprir,  ordenando  o  pagamento  delles  é  beés  e  que 
milhor  e  mais  facilmente  o  posa  auer,  por  se  evitarem  dillaçois 
e  outros  jnconvenietes  que  se  seg[u]em  fazendose  os  semelhates 
pagamentos  per  meus  offiçiaés,  é  grande  detrimento  do  offiçio 
pastorall  e  do  cuidado  e  liberdade  com  que  os  ditos  prelados 
e  menistros  eclesiásticos  deué  seruir  as  jgrejas  e  resedir  nellas, 
se  lhe  deuaõ  por  este  e  outros  respeitos  dasetar  os  ditos  qui- 
nhetos  mill  reaes  confforme  ao  aséto  que  gerallmente  hé  tomado 
sobre  os  mantimentos  dos  prelados  e  menistros  dos  bispados 
e  lugares  de  minha  obrigação,  e  propor] iedades  ou  quaês  quer 
outras  rédas  separadas  de  milhor  quallidade  e  acomodadas  ao 
uso  do  dito  prelado,  as  quaes  segundo  comú  extimaçaõ  valle- 
[sé]  os  ditos  quinhétos  mill  reaes  de  réda  cada  anno  e  que  se 
aministrasé  e  recolhese  por  elles  e  per  seus  feitores,  asy  e  da 
maneira  que  ho  fazem  os  outros  prelados  do  Rejno  é  seus  bis- 

pados. /  / 
E  por  que  esta  separação  e  desmembraçaõ  de  proprie- 

dades naõ  podia  auer  efeito  com  a  breuidade  necesana,  pelo 
muito  tépo  que  se  avia  de  gastar  nas  éfformaçoes  e  deljgençias 
que  era  necesario  fazeremse  prjmeiro  que  niso  se  tomase  vitimo 
asento,  se  determinou  que  étretato  deuia  o  dito  prelado  começar 
[a]  auer  os  ditos  cem  mill  reaes  de  acreçétamento  e  que  se  lhe 
pagasé  á  uísta  dos  dízimos  das  ditas  partes  de  Cabo  Verde  e 
rédas  que  nellas  a  ordem  té,  da  maneira  que  se  lhe  pagaõ  os 
quatro  çétos  mill  reaes  que  té  de  seu  dote  e  merçê.  E  que  pera 
se  milhor  poder  comprir  a  desposisaÕ  do  sagrado  concilio  tre- 
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dentino  sobre  o  que  toqua  á  residência  dos  prelados,  que  rito 
jmporta  pera  remédio  dos  malles  presétes  e  reformação  dos  cos- 

tumes, detreminaraõ  que  se  deuia  fazer  o  dito  acreçétamento 
e  aver  efeito  com  as  limitações  seguítes,  com  as  quaés  se  asétou 
que  se  tábe  fizese[m]  aos  mais  prelados  de  minha  obrigação 
.s.  que  ho  dito  prelado  do  bispado  do  Cabo  Verde  vença  e  ajaa 
os  ditos  çem  mill  reaes  de  acreçétamento,  resedindo  é  seu  bis- 

pado e  naõ  resedindo  os  naõ  ajaa  e  os  perca  per  jnteiro,  ou  o  que 
soldo  a  liura  mõtar  no  tempo  que  for  ausente  e  deixar  de  rese- 
dir;  e  que  o  que  asy  perdese  e  deixase  por  esa  causa  de  vençer 
dos  ditos  çem  mill  reaes,  fose  pera  as  despesas  do  Seminário  do 
dito  bispado  e  diocesis  do  Cabo  Verde;  e  que  é  lugar  de  colhei- 

tas que  como  mantimento  haó  os  prelados  dos  bispados  do 
Rejno,  ouuese  dos  ditos  çé  mill  reaes  dacrecentamento  e  vençese 
trjnta  mill  reaes  cada  anno,  que  hé  casi  a  terça  parte  deles, 
visitado  é  pesoa  as  jgrejas  e  freg[u]esias  de  seu  bispado  ou  por 
seu  visitador  ordinário,  que  dele  tenha  per  jso  seu  selairo  depu- 

tado, repartidos  os  ditos  trjmta  mill  reaes  jgoalmente  pelas  ditas 
jgrejas,  por  que  naõ  as  visitando  per  sy  ou  seu  visitador  ou 
allguas  delas,  nao  vençena  o  que  soldo  a  liura  couber  dos  ditos 
trjnta  mill  reaes  por  ano  da  see  e  jgrejas  que  naõ  visitar,  e  que 
seria  obrigado  o  dito  prelado  [a]  pagar  á  sua  custa  o  escnuaõ 
da  visitação,  aljubeiro  e  quaés  quer  outros  officiaés  e  [a]  fazer 
as  despesas  declaradas  é  outras  proujsois  minhas,  que  cõforme 
a  dita  detreminaçaõ  lhe  aviaõ  de  ser  passadas.  /  / 

E  que  ho  dito  prelado  apliquase  a  obras  pijas  e  despédese 
nelas  as  penas  de  sua  chançellana,  e  podendo  ser,  pera  milhor 
exemplo,  as  despendese  no  lugar  onde  as  pesoas  condenadas 
viu [e] sé  e  resedisé,  e  as  naõ  cõvertese  per  allguã  via  é  seus 
prop[r]ios  usos,  e  que  fose  o  dito  prelado  obrigado  é  cõciécia 
a  restetuir  ao  Seminaryo  e  officiais  delle  a  parte  que  leuase 
do  dito  acreçétamento  contra  esta  ordem  e  lemitaçoés  acima 
declaradas,  e  naõ  podese  fazer  os  fruitos  seus,  porquãto  aos  offi- 
çiais  do  Seminário  com  esas  obrigaçois  lhe  deuia  eu  cõçeder  o 
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duo  acreçétamento  e  é  outra  maneira  naõ.  E  que  quando  os 
officiaes  do  Seminário  se  descuydasem  de  requerer  a  parte  que 
do  dito  acreçétamento  lhe  coubese,  é  caso  que  o  prelado  o  não 
podese  aver,  ou  que  por  quallquer  outra  via  se  não  aplicase  ao 
dito  Seminário,  fose  pera  minha  fazenda  e  o  que  niso  mõtase 
ouuese  menos  o  prelado  do  dito  acreçétamento.  /  / 

E  conformãdome  eu  é  tudo  com  as  ditas  detreminaçois, 
de  que  me  foy  dada  relação,  por  desejar  que  o  auméto  e  vene- 

ração do  culto  deuino  vá  é  deuido  crecimento  e  os  menistros 
eclesiásticos,  principallmente  os  prelados,  tendo  competétes 
mantimentos,  possão  com  descençia  e  autoridade  represétar 
o  grãde  cargo  que  por  noso  Senhor  lhe  hé  dado  e  procurar  com 
mais  dehgençia  e  liberdade  a  salluação  das  allmas,  e  pera  que 
cumprã  jnteiramente  os  mais  écargos  põteficaes,  e  por  folgar 
de  fazer  merçê  a  dom  Francisco  da  Cruz,  do  meu  cõselho,  que 
hora  hé  bispo  do  Cabo  Verde,  ev  por  bê  e  me  praz  que  elle 
tenha  e  ajaa  de  minha  fazenda,  pelo  rédimento  dos  dízimos 
e  redas  que  á  dita  ordé  e  mesa  mestrall  dela  pertéçé  nas  ditas 
partes,  équanto  se  lhe  não  separarem  outras  rédas  e  fruitos,  os 
ditos  çem  mill  reaes  de  acreçétamento  é  cada  hú  ano,  alé  dos 
quatro  cétos  mill  reaes  de  seu  dote  e  merçê.  E  esto  cõ  todas  as 
condiçois,  limitaçois  e  declaraçois  cõteudas  nesta  carta,  e  étrando 
neles  os  trinta  mill  reaes  que  hasy  hadauer,  é  lugar  de  colheitas, 
visitando  a  sé  e  jgrejas  de  seu  bispado,  repartidos  pelas  ditas 
jgrejas  na  maneira  açima  declarada. 

Os  quaes  çem  mill  reaes  quero  e  me  praz  que  lhe  sejam 
asetados  e  pagos  no  allmoxarifado  da  dita  ilha  do  Cabo  Verde, 
pelos  rendimentos  dos  dízimos  e  das  mais  redas  que  aa  dita 
ordé  pertéçé,  des  os  noue  dias  do  mes  de  Setembro  do  ano 
passado  de  j  b°lxbiij°  é  diãte,  é  que  lhe  foj  a  dita  merçê,  aos 
quarte[i]s  do  anno,  do  prjmeiro  rédimento  de  cada  quartell, 
per  jnteiro  e  sem  quebra  allguã,  posto  que  ha  hy  ajaa,  per  esta 
só  carta  geral  sé  mais  outra  prouisão  minha,  com  as  condiçois 
e  obriguaçois  nella  declaradas,  que  ey  por  bé  e  mando  que 
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é  todo  se  cúpraõ  e  goardem  sé  mingoa  nem  desfalecimento 
allgíí,  porque  com  esa  declaração  e  limitaçam  lhe  faço  o  dito 
acreçétamento  e  é  outra  maneira  não;  os  quaes  çem  mill  reaes 
o  dito  bispo  averá  residindo  é  seu  bispado,  como  dito  hei,  e  não 
residindo,  os  não  auerá  nem  lhe  será  pago  cousa  allguã  deles 
no  tépo  que  for  auséte  e  não  resedir;  e  todo  o  que  mõtar  no 
dito  tépo,  soldo  a  liura,  se  étregará  ao  recebedor  das  rendas  do 
Seminário  pera  as  despesas  dele,  pera  que  o  aplico,  e  ey  por  bé 
aplicado.  /  / 

Notefico  o  asy  ao  allmoxanfe  ou  recebedor  do  dito  allmo- 
xanfado,  que  hora  hé  e  pelo  tépo  for,  e  lhe  mando  que  dos 
ditos  noue  dias  do  mes  de  Setembro  do  ano  passado  é  diãte, 
dee  e  pag[u]e  ao  dito  bispo,  équanto  resedir  é  seu  bispado, 
os  ditos  çem  mill  reaes  é  cada  hú  anno  e  lhe  faça  deles  bom 
pagamento  aos  tépos  e  da  maneira  acima  declarada,  per  esta 
só  carta  gerall,  como  dito  hei,  e  não  resedindo  pesoalmente 
no  dito  bispado  nem  cõpnndo  as  obrigaçois  das  visitaçois  pelo 
modo  que  nesta  carta  se  cote,  mando  ao  dito  allmoxarife  ou 
recebedor  que  do  tépo  que  for  auséte  lhe  não  pag[u]e  cousa 
allguã  do  dito  acreçetamento,  nem  do  que  leixar  por  vençer 
dos  trjnta  mill  reaes  das  visitaçois,  não  visitando  a  see  e  jgrejas 
de  sua  obrigação  ou  allguãs  delas,  soldo  a  liura,  repartidos  na 
maneira  acima  declarada,  e  tudo  se  étreg[u]e  ao  recebedor 
das  rédas  do  Seminário  no  dito  bispado,  o  quall  recebedor  e  asy 
os  mais  officiaes  do  Seminário  teram  especiall  cuydado  de 
requerer  é  cada  hu  ano  o  pagamento  do  que  lhe  asy  perteçer 
aver  do  dito  acreçetamento,  pellas  causas  e  respeitos  acima 
declarados.  /  / 

E  pello  treslado  desta  carta,  que  será  registada  no  liuro  da 
despesa  do  dito  allmoxarife  ou  recebedor  pelo  esenuáo  de  seu 
cargo  e  consentimento  do  bispo,  mando  que  lhe  sejão  os  ditos 
cem  mill  reaes  leuados  é  cõta  cada  ano  que  lhos  asy  pagar.  E 
pella  mesma  maneira  lhe  será  leuado  é  cõta  o  que  ao  recebedor 
das  rédas  do  Seminário  étregar  do  que  ho  dito  bispo  não 
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vençer  do  dito  acreçétamento,  por  ser  auséte  e  não  resedir,  com 
conhecimento  é  forma  do  dito  recebedor,  feito  pelo  escriuão 
de  seu  cargo  e  asinado  per  ãbos,  e  que  declare  que  lhe  fica  a 
taal  cotia  carregada  é  recejta,  e  não  o  comprindo  o  dito  allmo- 

xartfc  ou  recebedor  asy,  ey  por  bê"  que  êcorra  na  pena  declarada 
na  carta  que  pasej,  e  que  é  pagamento  dos  ordenados  do  pre- 

lado e  menistros  eclesiásticos  do  dito  bispado,  pela  quall  será 
executado  no  modo  que  se  cõté  na  dita  carta  e  cõ forme  a  ella; 
e  não  tedo  o  allmoxarife  ou  recebedor  dinheiro  de  que  posão 
pagar  os  ditos  çem  mill  reaes  cada  ano,  mando  ao  feitor  do 
trato  da  dita  jlha  que  á  cõta  do  dinheiro  que  os  contratadores 
sam  obrigados  [a]  pagar  cada  anno  a  minha  fazenda,  per  bê 
de  seu  cõtrato,  étreg[u]e  ao  dito  allmoxarife  ou  recebedor,  os 
ditos  cem  mill  reaes  cada  anno,  os  quais  lhe  seraõ  carregados 
é  receita,  com  declaração  que  seraõ  pera  o  dito  pagamento,  c 
passará  deles  certidão  e  forma  ao  dito  feitor  pera  descõto  dos 
cÕtratadores,  pella  ordem  que  se  tem  no  mais  dinheiro  que  lhe 
«rega.  //v 

E  portãto  mando  á  pesoa  que  na  dita  jlha  tem  cargo  de 
prouer  e  minha  fazenda  c  a  quaisquer  juizes,  justiças,  offtciaes 
e  pesoas  que  por  parte  do  Reitor  do  colégio  do  Seminário  ou 
do  prouedor  (?),  recebedor  c  quaesquer  offiçiaes  dele,  que  pera 
jso  for  requerido,  que  com  muito  cujdado  e  deljgençia  obrigue  ao 
allmoxarife  ou  recebedor  a  lhe  êtregar  o  que  mõtar  no  dito 
acreçétamento,  do  tempo  que  ho  bispo  for  auséte  e  naõ  resedir; 
e  fazendo  elle  pagamento  do  dito  tepo  ao  bispo  e  naõ  ao  rece- 

bedor do  Seminário,  ey  por  bé  que  êcorra  ê  penna  de  perdi- 
mento  se  seu  offiçio;  e  sendo  caso  que  ho  Reitor  e  offiçiaes  do 
colégio,  por  respeito  do  bisp)  naõ  requeiraõ  o  tall  pagamento, 
mando  ao  dito  allmoxarife  que  elle  de  seu  offiçio  seja  obrigado 
a  o  fazer.  /  / 

E  outrosy  mando  á  pesoa  que  tiuer  cargo  de  prouer  é 
minha  fazenda  na  dita  ilha  do  Cabo  Verde,  que  tenha  espe- 
çiall  cuydado  de  saber  se  o  cumpre  o  dito  allmoxarife  asy  ou 
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se  o  deixaõ  de  requerer  o  Reitor  e  offiçiaês  do  colégio.  E 
achando  cjue  o  naõ  requerem  nem  o  allmoxarife  lhe[s]  paga, 
elle  de  seu  offiçio  lhe  faça  pagar  e  étregar  c  compnr  é  tudo 
esta  obrigação  e  as  mais  cousas  cõteudas  nesta  carta,  asy  e  da 
maneira  que  se  nella  cote.  /  / 

E  sendo  caso  que  ho  allmoxarife  étreg[u]e  os  çem  mill 
reaes  deste  acreçétamento  ao  prioste  que  tiuer  cargo  de  recadar 
os  mantimentos  ordenados  do  prelado  e  menistros  eclesiásticos 
do  dito  bispado,  pera  o  dito  prioste,  que  será  pesoa  leiga  e 
secullar,  de  sua  maõ  pagar  a  cada  hú  o  seu,  será  o  dito  prioste 
hobrigado  pela  mesma  maneira  a  fazer  o  dito  descõto  ao  bispo 
do  tépo  que  for  auséte  e  [a]  dar  o  que  niso  mõtar  pera  o  Semi- 

nário, no  modo  sobre  dito  e  como  o  ouuera  de  fazer  o  dito 
allmoxarife.  E  naõ  o  compnndo  asy,  ey  por  bê  que  seja  preso 
e  êcorra  é  pena  de  cem  cruzados,  ametade  pera  os  catiuos  e  a 
outra  ametade  pera  quê  o  acusar,  é  que  será  pela  mesma 
maneira  executado.  // 

E  mando  á  dita  pesoa  que  tiuer  cargo  de  prouer  é  minha 
fazenda  na  dita  jlha,  e  a  quaesquer  outros  juyzes  e  justiças, 
offiçiaes  e  pesoas  a  que  esta  carta  for  mostrada  e  o  conheci- 

mento delia  pertêçer,  que  é  todo  a  cumpraõ  e  façaõ  jnteira- 
mento  cumprir  e  guoardar,  asy  e  da  maneira  que  se  nella  cÕté, 
e  lhe  dê  todo  o  fauor  e  ajuda  que  lhe  de  minha  parte  for  reque- 

rido. E  pera  que  o  cõteudo  nella  seja  a  todos  notório,  esta  carta 
se  registará  nos  liuros  das  camarás  das  cidades  e  villas  pnncipaes 
da  dita  jlha  e  asy  no  liuro  da  receita  e  despesa  do  recebedor  do 
Seminário,  pera  ter  cuydado  o  que  a  elle  pertêçer  quando  o 
bispo  for  auséte.  /  / 

E  por  firmeza  de  todo  lhe  mádej  dar  esta  carta  per  mim 
asinada  e  asellada  com  o  sello  pendente  da  dita  ordem.  Antonio 
Carvalho  a  fez  é  Allmeirim  aos  xij  dias  do  mes  de  feuereiro, 
ano  do  nacimento  de  noso  Senhor  )hesu  Chnsto  de  jb°lxix.  E 
desta  carta  se  naõ  pagará  na  chancelaria  direitos  allgús  dos  que 
pertéçé  a  minha  fazenda.  E  eu  Duarte  Dias  a  fiz  escreuer. 
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APOSTILA 

Ey  por  bê  e  mando  que  esta  carta  pase  pela  chancelaria, 
posto  que  seja  passado  o  tépo  é  que  por  ella  ouuera  de  passar, 
sem  se  pagar  mais  direitos  allgús  dos  que  pertéçé  a  minha 
fazenda.  Antonio  dAbreu  a  fiz  é  Évora  a  xbj  dias  de  feuereiro 

de  jb°lxx.  E  asy  mádo  a  Grauiell  de  Moura  que  o  asente  é  seu 
liuro  posto  que  outrosy  seja  pasado  o  tempo. 

t 
Antonio  dAbreu. 

ATT  —  Chancelaria  da  Ordem  de  Cristo,  liv.  2,  fls.  7  v-9. 
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CARTA  DE  MERCÊ  A  D.  FRANCISCO  DA  CRUZ 

(16-3-1569) 

SUMÁRIO  —  De  como  se  hão-de  fazer  ao  prelado  os  pagamentos ordenados,  bem  como  aos  cabidos  e  mais  ministros 
eclesiásticos,  dos  bens  da  Ordem  de  Cristo. 

Dom  Sebastião  etc,  como  gouernador  etc,  faço  saber  aos 
que  esta  carta  virem  que  os  bispos,  cabidos  e  mais  menistros 
ecclesiasticos  das  Sees  e  Jgrejas  das  çidades  do  Funchall,  da  Jlha 
da  Madeira,  e  da  cidade  d  Angra,  da  Jlha  Terçeira  e  das  mais 
Jlhas  dos  Açores  e  das  Jlhas  de  Santiago  do  Cabo  Verde  e  de 
Santhomé,  e  asy  das  partes  do  Brasill,  me  éviaram  dizer  que 
ellcs  eraõ  muito  mallpagos  de  seus  mantimentos  ordenados, 
acreçétamentos  e  merçês,  e  na  arrecadação  deles  gastauaõ  muito 
tempo  e  deixauaõ  muitos  delles  o  seruiço  das  Jgrejas  e  de  cum- 

prir com  suas  obrigaçois,  por  virem  arrecadar  os  ditos  manti- 
mentos aos  lugares  onde  os  allmoxarifes,  feitores  e  offiçiaes 

que  lhe[s]  os  taês  pagamentos  aviam  de  fazer,  resediam,  no 
que,  alem  de  fazerem  muita  despesa,  era  grande  detrimento 
do  seruiço  das  ditas  Sees  e  Jgrejas,  onde  eram  obrigados  [a]  con- 

tinuamente resedir,  pelo  que  convém  a  seus  cargos  e  cuydado 
das  allmas  de  seus  freg[u]eses,  pedindome  os  quisese  açerqua 
diso  prouer,  pera  que  se  lhe j  s]  fezesé  os  ditos  pagamentos  aos 
tempos  c  da  maneira  que  se  continha  e  era  declarado  c  suas 
cartas  e  prouisois,  pera  poderem  milhor  comprir  com  as  obri- 

gaçois dos  seus  cargos.  /  / 
E  visto  seu  requerimento,  avendo  eu  a  jso  respeito,  e  como 

a  mayor  e  mais  prinçipall  obrigação  que  como  gouernador  do 
dito  mestrado  e  ordem  nas  ditas  partes  tenho,  hé  a  o  pagamento 
dos  ditos  prelados,  cabidos  e  menistros  ecclesiasticos,  e  a  que 
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as  rendas  delas  estaô  é  espeçiall  obrigadas,  e  minha  téçaõ  hé, 
pellos  ditos  respeitos  e  por  outros  que  me  a  jsso  mouem,  que 
elles  sejaõ  muito  bê  pagos  de  seus  mantimentos  ordenados, 
acreçétamentos  e  merçês,  do  primeiro  rendimento  das  ditas 
rédas,  e  antes  de  se  delas  fazer  outra  allguá  despesa,  por  muito 
jmportáte  e  neçesana  que  seja,  ey  por  bem  e  mando  aos  feitores 
de  minha  fazenda,  allmoxarifes  e  reçebedores  é  todas  as  ditas 
Jlhas  e  nas  partes  do  Brasil,  e  quaes  quer  outros  offiçiaes  a  que 
perteça  fazer  os  taes  pagamentos,  que  daquy  é  diáte  tenha  [m] 
espeçiall  cuydado  de  étregar  aos  priostes  que  os  ditos  bispos, 
cada  hú  ê  seu  bispado,  pera  jso  ordenar,  todo  o  que  montar 
nos  mantimentos  ordenados,  acreçétamentos  e  merçês,  e 
dinheiro  dos  bispos,  cabidos,  vigairos,  beneficiados  e  todos  os 
outros  menistros  eclesiásticos  das  Sees  e  Jgrejas,  pellas  cartas  e 
prouisois  que  delles  té  conforme  a  ellas,  pera  que  da  maõ  do 
dito  prioste  aja  cada  hú  o  que  lhe  pertençer  conforme  a  suas 
prouisois,  a  quall  étrega  e  pagamento  lhes  faraó  do  primeiro 
rendimento  das  minhas  rendas  das  ditas  Jlhas  e  partes  do  Bra- 
sill,  aos  quartéis  do  anno  per  jnteiro  e  sem  quebra  allguá,  posto 
que  ha  hy  ajaa,  e  primeiro  que  das  ditas  rendas  se  faça  outra 
allguá  despesa,  por  espeçiall  c  jmportáte  que  seja,  porquáto  ey 
por  bem  que  elles  naõ  posam  despender  nem  pagar  cousa  allguá 
sé  primeiro  os  ditos  priostes  serem  étreg[u|es  de  todo  o  que  é 
cada  quartell  handauer  e  montar  nos  ditos  mantimentos  orde- 

nados, acreçétamentos  e  merçês,  c  asv  do  que  for  aplicado  pera 
despesas  das  fabricas,  conforme  as  cartas  e  prouisois  que  diso 
tiuerem,  porque  esta  ey  por  mais  jmportáte  e  obrigatória  e 
neçesana  despesa,  que  todas  as  outras  que  hy  ajaa;  e  o  trjgo 
e  vinho  e  quall  quer  outra  cousa  que  mais  tiuerem  de  manti- 

mento, de  que  ajam  dauer  pagamento  em  fruitos,  lhe[s] 
pagarão  c  étregaraõ  pela  mesma  maneira  todo  jútaméte  no  tépo 
da  nouidade,  per  jnteiro  e  sé  quebra,  como  dito  hé.  /  / 

E  o  dito  prioste  dará  conhecimento  raso  aos  ditos  allmoxa- 
rifes, feitores  e  officiaes  outros  que  lhe  os  taes  pagamentos 
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fizerem,  da  cócia  que  lhe  asy  pagarem,  per  que  se  obrig[u}é 
a  lhes  dar  conhecimentos  dos  ditos  bispos,  cabido  e  pesoas 
eclesiásticas  e  reçebedor  das  fabricas  a  que  ouuer  de  fazer  os 
ditos  pagamentos,  feitos  pelos  escnuaés  da  feitoria  ou  allmo- 
xanfado  onde  tiuerem  asentados  seus  mantimentos  ordenados, 
acreçétamentos  e  merçês,  de  como  saõ  pagos  deles.  /  / 

E  pello  trelado  desta  carta,  que  será  registada  nos  liuros 
das  despesas  dos  ditos  feitores,  allmoxarifes  ou  recebedores,  e 
os  ditos  conhecimentos  feitos  da  dita  maneira  e  os  trelados  das 
cartas  e  prouisois  que  tiuerem  destes  mantimentos  ordenados, 
acreçétamentos  e  merçês,  e  as  certidões  que  as  ditas  prouisois  re- 

querem, lhe  [  s  j  será  leuado  é  cõta  todo  o  que  lhes  asy  pagar  [em  j 
e  naõ  o  comprindo  asy  os  ditos  feitores,  allmoxarifes,  reçebedores 
e  offiçiaes  outros  a  que  pertéça  fazer  os  ditos  pagamentos,  ey 
por  bê  que  cada  hú  deles  écorra  é  pena  de  cem  cruzados  por 
cada  vez  que  o  asy  naõ  cumprir  [em],  ametade  pera  quem  os 
acusar  e  a  outra  metade  pera  a  fabnea  da  See  da  parte  onde  se 
o  dito  pagamento  ouuer  de  fazer.  /  / 

E  pera  que  elles  com  mais  cuydado  façaõ  os  ditos  paga- 
mentos, sé  dilação  nem  darem  vexação  aos  ditos  prelados  e 

menistros  eclesiásticos,  como  sou  éformado  que  ateequy  fizeraõ, 
é  grande  prejuízo  do  seruiço  das  Jgrejas  e  do  cuidado  das 
allmas,  ey  por  bé  e  me  praz  de  dar  comissam  e  poder  aos  ditos 
bispos,  que  cada  hú  é  seu  bispado,  por  tépo  de  quatro  annos 
somente,  que  começarão  da  feitura  desta  carta  é  diãte,  possam 
constranger  e  obrigar  aos  ditos  feitores,  allmoxarifes  e  reçebe- 

dores e  offiçiaes  outros  a  fazer  os  ditos  pagamentos,  naõ  os 
fazendo  elles  no  tépo  que  saõ  obrigados,  a  executalos  por  jso  é 
seus  beés  e  fazenda,  e  asy  pella  dita  penna  cada  vez  que  nella 
ccorrer[em],  atee  elles  com  efeito  satisfazerem  e  étregar[em]  o 
que  deué,  e  forem  obrigados  [a]  pagar  de  cada  quartell;  avendo 
outrosy  a  ellRey  dom  Manueli,  meu  bisauô  e  [a]  ellRey  meu 
senhor  [e]  hauô,  que  sáta  gloria  ajaá  o  terem  asy  conçedido  ao 
bispo  do  Funchall  pellas  mesmas  causas.  /  / 
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E  passados  os  ditos  quatro  anos  faraó  as  ditas  execuções  e 
os  constrangerão  e  obrigarão  a  fazer  os  ditos  pagamentos  os 
prouedores,  de  minha  fazenda  nas  ditas  jlhas  e  partes  do  Brasill. 
E  portáto  mãdo  aos  ditos  prouedores  e  as  quaés  quer  corregedores, 
ouuidores,  juizes  e  justiças  a  que  esta  carta  for  mostrada  e  o 
conhecimento  delia  pertéçer,  que  dem  aos  ditos  bispos  e  pre- 

lados todo  o  fauor  e  ajuda  que  pera  o  cõprjmento  delia  da 
minha  parte  lhes  requererem,  e  é  todo  a  cumpraõ  e  façaõ 
jnteiramentc  compnr  e  guardar  como  se  nella  cote;  a  quall  se 
registará  no  liuro  da  fazenda  da  dita  ordem,  pera  se  fazerem 
outras  taés  cartas  aos  prelados  das  ditas  Jlhas  e  partes  do  Bra- 

sill, que  as  pedirem;  e  asy  se  registará  no  liuro  do  registo  da 
Mesa  da  Conciécia  e  Ordés,  pera  se  saber  como  o  asy  tenho 
mandado.  /  / 

E  esta  carta  mãdcj  dar  a  dom  Francisco  da  Cruz,  bispo  do 
Cabo  Verde,  do  meu  conselho,  pera  vsar  delia,  e  se  cúprirá  no 
seu  bispado  e  sc  registará  nos  liuros  dos  registos  do  allmoxa- 
nfado  da  dita  Jlha  de  Cabo  Verde  e  dos  cotos  delia,  pera  que 
ho  allmoxanfe  a  cúpra  jnteiramente.  /  / 

Dada  na  villa  dAllmeirjm,  aos  xbj  dias  do  mes  de  março, 
Antonio  Carualho  a  fez,  ano  do  naci mento  de  noso  Senhor 

Jhesú  Chnsto  de  jbelxix.  E  posto  que  acima  diga  que  esta  se 
registe  no  liuro  dos  registos  da  Mesa  da  Conciécia,  se  naõ 
registará,  porquãto  seja  registada  na  chancelaria  da  dita  ordem. 
Direitos  allgús  dos  que  pertéçé  a  minha  fazenda.  E  eu  Duarte 
Dias  a  fiz  escreuer. 

Ey  por  bê  que  esta  carta  pase  pella  chancelaria,  posto  que 
seja  passado  o  tépo  é  que  por  ella  ouuera  de  passar,  e  delia  se 

naó  pagarão  outros  direitos  allgús  dos  que  pertéçé'  a  minha fazenda.  Ãtonio  d  Abreu  a  fez  é  Évora,  a  xbj  dias  de  feuereiro 
de  jb°lxx. 

t 
Antonio  dAbreu 

ATT  —  Chancelaria  da  Ordem  de  Cristo,  Bv.  2.  fls.  9  v.-io. 
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BREVE  DE  S.  PIO  V  AOS  BISPOS  DE  CABO  VERDE 

(4-8-1569) 

SUMÁRIO  —  Concede  faculdades  excepcionais,  por  dez  anos,  aos 
arcebispos  e  bispos  de  Goa,  Cochim,  Malaca,  Baía  e 
Cabo  Verde,  em  virtude  da  distância  a  que  as  ditas 
dioceses  ficam  da  Cúria  Romana  para  a  visita  canónica. 

PIVS  PAPA  V. 

Ad  fvtvram  memoriam.  Exigic  incumbentis  nobis  apos- 
tólica; seruitutis  officium,  ut  cum  nos  ipsi  ubique  interesse 

nequeamus,  vt  exinde  fidelium  quorumlibet,  optata  facilius 
prouenire  possit  salus,  oficij  nostri  partes  venerabilibus  Archie- 
piscopis  et  Episcopis,  salubnter  demandemus,  aliasque  desuper 
disponamus,  prout  locorum  et  temporum,  ac  personarum  quah- 
tate,  pensata,  conspicimus  in  Domino  salubnter  expedire.  /  / 

Exponi  sane  nobis  nuper  fecerunt  venerabiles  fratres, 
Archiepiscopus  Goanensis,  necnon  Cochinensis  et  Malachensis, 
ac  Sancti  Saluatons  do  Brasil,  et  de  Capo  uindi  Episcopi,  quod 
licet  nos,  et  nonnulli  alij  Romani  Pontífices  praedecessores 
nostri,  diuersas  licentias,  facultates  et  indulta  ípsis  et  eorum 
singuhs  concesserimus,  pro  populorum  eorum  cura  commis- 
sorum,  qui  a  Romana  Curia  adeo  distant,  ut  ad  íllam  non  nisi 
cum  maximis  difficultatibus  et  penculo  accedere  possunt, 
commodiori  gubernio,  nihilominus  quia  nondum  satis  eorum 
necessitatibus  est  consultum,  ne  ex  eo  quia  dilecti  fihj  Chns- 
tifideles  illarum  partium,  maxime  ad  Christi  fidem  nouiter 
conuersi,  propter  itineris  a  dieta  Curia  longitudinem,  pencu- 
losamque  nauigationem  aut  illorum  paupertatem,  ad  nos  et 
Sedem  Apostolicam  nequeunt  uenire,  contingat  íllos  oppor- 

57° 



tunis  remedijs  ec  dieta:  Sedis  benignitate  destitutos,  in  peccatis 
censunsque  ligatos  decedere.  /  / 

Nos  tam  pra:missis  de  causis,  quam  eciam  attendentes 
Sedem  pracfatam  cum  eis  qui  neophici  existiinc,  et  adhuc  mgum 
Domini  plene  sufferre  non  didicerunt,  mitius  agere  consue- 
uisse,  cupientesque  propterea  ipsonim  commoditatibus  quan- 
tum  in  nobis  esc  consulere,  eosdemque  Archiepiscopos  et  Epis- 
copos  ac  eorum  singulos,  a  quibusuis  excommunitionis,  sus- 
pensionis  et  interdicti,  alijsque  ecclesiasticis  sententijs,  censuns 
et  penis,  a  mre  uel  ab  homine,  quauis  occasione  uel  causa  latis, 
siquibus  quomodolibet  innodati  existunt,  ad  effectum  prsesen- 
tium  duntaxat  consequendum,  harum  serie  absoluentes,  et 
absolutos  fore  censentes,  necnon  facultatum,  jndultorum  et 
licentiarum  prxdictorum,  tenores  prasentibus,  pro  expressis 
habentes  eorumdemque  Arcluepiscopi  et  Episcopi  in  hac  parte 
nobis  humiliter  porrectis  supplicationibus  inchnati,  eisdem 
Archiepiscopo  et  Episcopis,  de  quibus  in  his  et  alijs  specialem 
in  Domino  fiduciam  obtinemus,  omnibusque  et  singulis 
modernis  et  pro  tempore  existentibus  Administratoribus  in 
partibus  illis  ordinariam  et  quasi  [ordinariam]  iurisdictionem 
Episcopalem  habentibus,  ut  per  se  uel  alium  seu  ahos,  quos 
pro  tempore  duxerint  deputandos,  quoscunque  utnusque  sexus 
Chnstifideles,  eas  partes  inhabitantes  et  incolentes,  cuiuscun- 
que  status,  gradus,  ordinis  et  conditiones  sint,  ab  omnibus  et 
singulis  eorum  peccatis,  criminibus,  excessibus  et  delictis 
quantunque  grauibus  et  enormíbus,  etiam  Sedi  Apostólica 
reseruatis,  et  in  bulia  Cena:  Domini  contentis  (preterquam 
conspirationis  in  nostram  et  Romani  Pontificis  pro  tempore 
existentis,  aut  alicuius  ex  Sancta:  Romana:  Ecclesia:  Cardinali- 
bus  personam,  íniectionis  manuum  violentarum  in  Episcopis 
aut  alios  Pra:latos  Maiores,  pra;sbitencidij,  ac  falsificationis 
litterarum  apostolicarum)  de  quibus  corde  contriti  et  ore  con- 
fessi  fuennt,  jniuncta  eis  pro  modo  culpa:  penitentia  salutar), 
necnon  excommunicationis,  suspensionis  alijsque  censuris  et 
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penis  ecclesiasticis,  etiam  de  quibus  Sedes  ípsa  foret  consu- 
lenda,  in  quas  pro  tempore  inciderint,  quoties  illis  expedire 
uidebitur,  apostólica  auctoritate  absoluere,  necnon  eum  eisdem 
Christifidelibus  super  irregularitate  per  eos  quomodolibet,  et 
ex  quauis  (prarterquam  homicidij  uoluntarij  tantum)  causa 
pro  tempore  contracta.  // 

Quodque  ília  et  pramissis  non  obstantibus,  ad  omnes 
etiam  sacros  et  praesbiteratus  ordines  promoueri,  et  in  eam 
susceptis  etiam  in  altaris  ministério  ministrare,  necnon  beneficia 
quaecunque,  quotcunque  et  qualiacunque,  cum  cura  et  sine  cura, 
se  inuicem  compatientia,  etiam  si  canonicatus  et  prebenda?  seu 
dignitates  personatus,  administrationes  uel  officia  et  dignitates 
ipsa:  in  cathedralibus  etiam  Metropolitanis,  post  Pontificales 
maiores,  seu  collegiatis  ecclesijs  principales  fuerint,  et  ad  illa 
consueuerint  qui  per  electionem  assumi,  eisque  cura  immineat 
animarum,  si  illis  alias  canonice  conferantur  aut  eligantur, 
praesententur  uel  assumantur  ad  illa  et  instituantur  in  illis, 
recipere  et  retinere  libere  et  licite  valeant,  omnemque  infâmia: 
notam  siue  maculam  ab  eis  penitus  abolere,  eosque  in  pnsti- 
num  statum  restituere  et  plenane  reintegrare,  ac  denique  super 
omnibus  et  singuhs  casibus  et  negotijs  pro  tempore  contingen- 
tibus,  in  quibus  quoad  ipsos  Chnstifideles  íuris  canonici  posi- 
tiui  relaxado  seu  super  illo  dispensatio  illis  necessária  aut  expe- 
diens  uidebitur  (super  quo  eorum  conscientias  oneramus) 
dispensare  libere  et  licite  possint  et  valeant,  ad  decennium, 
auctoritate  apostólica,  tenore  prasentium,  licentiam  et  facul- 
tatem  concedimus  et  impartimur,  hortantes  nihilominus  eos, 
et  eorum  singulos,  ut  in  casibus  et  negotijs  grauionbus  hac 
posteri  facultate  parce  utantur.  /  / 

Non  obstantibus  pramissis,  ac  constitutionibus  et  ordina- 
tionibus   apostolicis,    cetensque   contranjs   quibuscunque.  // 
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Datum  Roma:,  apud  Sanctum  Petrum,  sub  Annulo  Pis- 
catoris,  die  quarta  Augusti,  M.D.lxvuij.  Pontificatus  nostri 
Anno  Quarto. 

Cx.  Glonenus. 
Da.  Hanien. 

ATT  —  Bulas,  28-56. 
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