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Resumo

Abstract

1562, Goa, novembro, 20

1562, Goa, 20 November

Carta de Afonso Pestana, estante na Índia, a
Francisco Fernandes, capelão do Conde de Tentúgal, narrando eventos na Índia relativos à Inquisição, entre outros.

Letter from Afonso Pestana, resident in India,
to Francisco Fernandes, chaplain of the Earl of
Tentúgal, providing an account of events in India
related to the Inquisition, among others.

Évora, Biblioteca Pública de Évora, Convento de S. João Evangelista de Évora, Liv. 20, f. 223-224v.º
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Carta de Afonso Pestana, estante na Índia, a Francisco Fernandes, capelão
do Conde de Tentúgal, narrando eventos na Índia relativos à Inquisição, entre outros (1562)
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Senhor
beiyo as mãos a vosa merce por tamtas merces he omRas quamtas me ffaz he bem creo que lho
nam meReco poys tam mall me lembro dela em numca ho ter servydo depoys que estou nesta teRa he
eu nom me estreuo a dar descullpa poys tyue caRyguo d ell Rej mas proueRa a noso senhor que nam ho
tyueRa poys que avya de ser pera tanto trabalho he aymda amdo bem que poso com eles he outros em
cyma deles .,
quamto aho pano preto he a espada de tudo me foy dado porque vymdo de ormuz ho achey em
casa de tentyno [sic] 2 martynz que he hum [sic] pesoa muyto onRado de que eu sou muyto amyguo ele
meu e a molher nom falo porque me criey com ela e goRa ho fyzeRam desembarguador com trezentos
myl Reaes de ordenado he ya nam serve de percuRador d ell Rey que em estremo follgey porque he
caReyguo de muyto trabalho ,
quamto a espada pera nhuma cousa prestou ,.
pola gran bejyo myll vezes as mãos a vosa merce porque veo a muyto bom tempo he bem creo
de vosa merce que aymda que / [f. 223v] que [sic] aymda que la nam tyueRa fazemda nem dynheiro que
toda merce que ele me pudeRa fazer que tudo me fyzeRa com muyto amor he vontade he ysto crea vosa
merce que me fyqua sem poder crer ho comtraRyo
quamto a fazemda crea vosa merce que antonyo d olyueyRa que por nhum preso lha ouueRa de
vender porque abastaua ter eu vontade de pera com ela servyr a vosa merce poys que sam tam mofyno
que com outra cousa nam poso ,
eu confeso a vosa merce que antonyo de olyueyRa me pedyo por por [sic] muytas vezes que lhe
vendese mas eu pera fazer ho que devo nam he cousa que me fasa dobrar
quanto aho trabalho que vosa merce njso leua me peza muyto porque eu nam ho query [sic]
dar mande me dyzer ho que deu polas casas de sam manede [sic] he pelo qua[rto?] da vynha entam
mandaRey huma precuRacam a vosa merce ,
he quanto a fazenda vai me parecendo que cedo a vyndyrey porquanto ando pera me cazar se
for cousa que me arme he que posa vyver merce me fara senhor muyto gramde daquy por dyante em
me mandar todolos anos do Rendymento dela seys couodos he meo de meljnhas3 muyto boa ou de Raxe
trapada he nysto crea vosa merce que me faRa mujto gramde merce porque me achey este ano tam fallto
de vystydo que fyquey tam enfadado que ho nam sey dyzer a vosa merce / [f. 224]
quanto antonyo pestana tudo aquylo que lhe vosa merce puder fazer de mynha fazenda follguaRey
acodyr lhe com allguma cousa nysto nam toquo mays porque creo em que em tudo me faRa merce
as nouas desta teRa sam estar ho vyzo Rey de camjnho pera cochym com huma armada grosa
he dom francisco masquaRenhas por capytam mor cousas que os fydallguos estauam bem emfadados
ho arcebyspo pode crer que vay a camjnho nos cazos da emquyzyção ele premdeo pola emquyzyção
a dom pedro de menezes cemdo capytam de goa he o teue prezo seys ou sete mezes he no cabo deles
lhe proujcaRam a cemtemça na sala do sabayo he por ser paRente do vyzo Rey ho nam leuaRam a ygreya
por dyzer que ahy nam avya mays que moRer he vyver he outras cousas pyoRes ha penytencya foy esta
tres anos em sam framcisco que a de yumar [sic] pam he agua a cestas feyRas
quanto aho meu negocyo que he a dyuyda que eu devya a ell Rej ho conde vyzo Rey me fez
merce de me tomar setesemtos pardaos em solldos de pesoas que mos desem combem saber amjgos
he paRentes eu achey os dytos setesento [sic] pardaos he muyto poco espaso he ya os tenho paguos a
ell Rey e sem embarguo dysto aymda fyquo prezo pola cydade de goa ate se acabar de lyquydar a comta
he nem se fez ate goRa por me moRer ho comtador he prymcypallmente por ho veador da fazenda nam
poder por aazo d armada / [f. 224v] de maneyRa que deus seya louuado
Os critérios de transcrição adoptados são os da Universidade Nova de Lisboa, sugeridos em João José Alves Dias et al.,
Álbum de Paleografia, Lisboa, Estampa, 1987.
2
Quintino.
3
Pano de Malines.
1
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Transcrição de Pedro Pinto
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eu fyquo bem do meu neguocyo posto que fyquo prezo nesta cydade de guoa ate se acabar
eu escrevo aho senhor conde que temdo allguma amyzade com ho gouvernado [sic] que em boRa
a de vyr que he pesoa que me quejRa fazer merce de me despachar ho majs ya tenho detremjnado de lhe
nom escrever e me faRa senhor muyto gramde merce me mandar hos seys couodos he meo que peso a
vosa merce de maljnhas muyto boa por pesoa que mos de
beyyo as mãos a vosa merce
de guoa aos xx de nouembro de 1562 anos
la me desculpe vosa merce com ho com [sic] antonjo pexoto por lhe nom mandar ho que me
pedyo porque yuRo por allma de meu pay que me nom acho em tempo pera yso he saybay que a so deus
poso descobryr mynhas necydades [sic] mas eu ho faRey
a servyso de vosa merce
a) afomso pestana
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