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NOMEAÇÃO DE PEDRO MARTINS COMO EMPREITEIRO NA OBRA
DO MURO DO CASTELO DE TORRE DE MONCORVO (1536)
Transcrição de Maria Teresa Oliveira
CHAM – Centro de Humanidades, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, FCSH,
Universidade NOVA de Lisboa, 1069-061 Lisboa
Resumo

Abstract

1536, Muge, maio 13

1536, Muge, 13 May

D. João III nomeia Pedro Martins, biscainho, empreiteiro da obra do muro do castelo da vila de
Torre de Moncorvo.		

King João III appoints Pedro Martins, from the
province of Biscay, as contractor of the works
to build the castle wall in the town of Torre de
Moncorvo.
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FRAGMENTA HISTORICA

Nomeação de Pedro Martins como empreiteiro na obra
do muro do castelo de Torre de Moncorvo (1536)

Documento

1

Amtonio Piriz de Carvalho, eu el rey vos emvio muyto saudar, vy vosa carta e os autos que me emviastes sobre a obra do muro do castelo da villa da Tore de Memcorvo em que que [sic] vy as deligemcias
que fezestes per minha carta sobre os precos da call, pedra e area e asy como se nom achou pessoa que
menos lamço fezese que Pero Martiinz biscainho que pos a braça da dita obra de toda grosura que he de
dez palmos de groso e dez de comprido e outros dez d’alto em quatro mill e quinhemtos reaes. E porque
este preço pareçeo aimda gramde eu mamdey falar com o dito Pero Martiinz e a elle lhe apraz de a fazer
a preço de quatro mill reaes a dita braça de toda grosura que saya a mill reaes a braça comũa de dous
palmos e meyo de groso e dez de comprido e dez d’alto. E porque a mym pareceo bem o dito preço, ey
por bem que a dita obra do dito muro lhe seja dada e arematada por os ditos mill reaes por braça comũa
fycam[do] com elle a pedra e call do muro que se ouver de deribar e asy a pedra e madeira das casas
que se deribaram pera se a dita obra aver de fazer poemdo ele todalas acheguas, offeciaes e servidores
e todo o mais que for necesario pera se a dita obra fazer a sua custa e fazemdo a comforme a outra obra
que he feyta no dito muro e fortaleza e pelos apomtamemtos que me emviastes que por nom estarem
aquy se nom pode fazer o comtrato per elles e portamto vos mamdo que vos façaes la o comtrato per os
ditos apomtamemtos declaramdo em elle que a dita obra seja forada de camtaria de demtro e de fora
comforme a outra obra e que a grosura da dita camtaria seja a mayor que elle poder e que tenha seus
liadores em maneira que seja forte e segura, e vos o fazey obriguar a yso e os paguamentos lhe sejam
feytos a terços ou quartos da dita obra na forma que vos com elle comcertardes [fl. 2v] e o menos que
poderdes, e a todo o dito Pero Martiinz dara fyamça boa e abastamte asy ao dito dinheiro que receber
como a seguramça da obra e avisares o vedor della que olhe bem que se faça a dita obra boa e segura
e farta de call e terçada em sua medida e como a dita obra requere e o dito vedor a vegiara sempre em
maneira que se faça forte e segura porque todo o mascabo que se nella achar e se nom poder aver pelas
fiamças se avera pela fazemda do dito vedor. E vos pasarees mamdados pera o dito vedor dar ao dito
Pero Martiinz o dinheiro que na dita obra mom[ta]r2 aos tempos declarados no dito comtrato que lhe asy
ouver de ser feyto em o quall comtrato yra esta carta treladada e o dito vedor cobrara o trelado della em
pubrica forma comcertado per vos em que yra o trelado desta dita carta e o tera todo per[a] que com elle
e conhecimemtos do dito emprey[teyro] (...)3 per o esprivão dese oficio lhe ser levado em comta o que
lhe asy deu e o trelado do di[to] contrato e carta me emviay tamto que o teverdes feyto. Sprita em Muja
aos XIII dias de mayo Fernam da Costa a fez de 153bI.
Rey (assinatura)
Pera Amtonio Piriz de Carvalho sobre a obra do muro do castello da Tore de Memcorvo e contrato
que ha de fazer com Pero Martinz biscaynho.

Os critérios de transcrição adoptados encontram-se em Avelino de Jesus da Costa, Normas gerais de transcrição e publicação de documentos e textos medievais e modernos, 3.ª ed., Coimbra, Instituto de Paleografia e Diplomática, 1993.
2
Dobra na folha.
3
Delido.
1
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