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CARTA DE D. JOÃO MARTINS DE SOALHÃES, BISPO DE LISBOA,
CONTENDO O TRASLADO DE ESCRITURAS RELATIVAS À SENTENÇA
EXARADA CONTRA MIGUEL LOURENÇO, CARPINTEIRO, POR NÃO VIVER
MARITALMENTE COM A SUA MULHER (1304)
Transcrição de Diana Martins
IEM – NOVA/FCSH
Resumo

Abstract

1304 [E. 1342], Lisboa, março, 18

1304 [E. 1342], Lisbon, 18 March

Carta de D. João, Bispo de Lisboa, contendo o
traslado de várias cartas relativas à execução da
sentença que o dito Bispo tinha dado contra Miguel Lourenço, carpinteiro, para que fizesse vida
marital com sua mulher.

Letter from Dom João, Lisbon’s Bishop, containing the transcription of several letters regarding
the execution of the sentence that the aforesaid
Bishop had issued against Miguel Lourenço, a
carpenter, ordering him to fulfil his marital vows
towards his wife.

Braga, Arquivo Distrital de Braga, Gaveta das Notícias Várias, n.º 76.
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Carta de D. João Martins de Soalhães, bispo de Lisboa, contendo o traslado de escrituras
relativas à sentença exarada contra Miguel Lourenço, carpinteiro, por não viver maritalmente
com a sua mulher (1304)

Documento

1

A quantos esta carta virem . Nos I[oham] pela merçéé de deos Bispo de lixbõa fazemos saber
que Maria salamona portador desta carta nos mostrou . tres cartas [...]s en papel escritas seeladas de
nosso seelo uerdadeyro das quááes os teores som en fundo scritos . E porque [a]s cartas eram ia uelhas
e escomestas e com uelhysse ou per máá guarda ia que rrotas pediu nos essa Maria [s]alamona que lhas
fezessemos eyxenplar e traladar so nosso seelo . porque dizia que se ya áá Corte de R[o]ma a demandar
seu marido Miguéél lourenço e que per esta razom se temia de sse rromperem mays . e de per[d]er por
ende o seu dereito .
E nos uistas essas cartas com diligençia porque fomos e somos certos que as dictas cartas eram
nossas e de nosso séélo seeladas . e que o fecto assy pasara como en elas era conteudo e pera nom
perder a dicta Maria salamona o seu dereito . Mandamos o teor dessas cartas aqui de ueruo a ueruo
screuer . da hũa das quaes <o teor> atal he .
Ao muyto Alto e muy Nobre Senhor Don Denis pela graça de deos Rey de Portugal e do Algarue .
Nos Iohane pela merçéé de deos Bispo de lixbõa nos enuyamos encomendar como a senhor que de grado
serueriamos .
Pedimos uos por merçéé come a braço segrar que façades comprir hũas sentenças que os nossos
vigayros de lixbõa e nos demos antre Maria miguéés dicta salamona e Miguéél lourenço carpenteyro
que se nom podem comprir senom per uos segundo como conteudo he mays compridamente nas dictas
sentenças que ende leua seu filho deles .
E outrossy uos pedimos que os beens que o dicto Miguéél lourenço e a dicta Maria miguééz
ham que os façades entregar áá dicta Maria miguééz ca nos disserom que esse Miguéél lourenço anda
degastando os beens d anbos com outras molheres e como nom deue .
Dante en Ourem ujnte e tres dias de Nouembro . Era Mª cccª xlª
O teor da outra carta tal he .
De nos Iohanne pela merçéé de deos Bispo de lixbõa a todolos priores procuradores racõeyros
capelaães e a todolos outros clerigos da Cidade e do nosso bispado de lixbõa que esta nossa carta virem
saude e ben.
Sabede que sobre contenda que era per dante nos antre Maria migueez dicta salamona da hũa
parte e Miguéél lourenço e Maria fernandiz molher que se chama do dicto Miguéél lourenço da outra
per razom de casamento assináámos áás dictas partes termho perantorio a que fossem adeante per seu
preyto per dante nos assy como fosse de dereito .
E porque a dicta Maria salamona pareçeu ao dicto termho per dante nos e nom pareçerom os
dictos Miguéél lourenço e Maria fernandiz nem despoys pero fossem atendudos . por ende iulgamos esse
Miguéél Lourenço e Maria fernandiz por reuéés . e pola sa rreuelia escomungamo los em estes fectos
Por que uos mandamos a todos e a cada huũ de uos en uertude de obedéénça que os denuçedes por
escomungados en uossas egreias aos domjngos e áás festas e os esquiuedes e facades esquiuar come
escomungados . ata que humildosamente uenham star a mandado da sancta egreia .
Dante en lixbõa .xj. dias de agosto . Era Mª cccª xªl
O teor da terceyra carta tal he .
Ao muyto alto e muy Nobre Senhor don Denis pela graça de deos Rey de Portugal e do Algarue .
Nos Iohane pela merçéé de deos Bispo de lixbõa nos enuyamos encomendar en uossa graça assy come a
senhor que de grado seruiriamos .

1
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.
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Sabede que como Maria 2 miguééz dicta salamona portador desta nossa carta demandasse per
dante nos Miguéél lourenço carpenteyro uizinho de ffaarom por seu marido dizendo que a reçebera per
sa molher e ela ele por seu marido per parauoas de presente . e mostrando hũa sentença que fora dada
per don vicente pááez en outro tempo nosso vigayro na séé de lixbõa na qual era conteudo que o dicto
vigayro iulgara a dicta Maria miguééz ao dicto Miguéél lourenço por molher e ele a ela por marido .
E nos esguardando a dicta sentença do nosso vigayro . que fora dada áá petiçom do dicto Miguéél
lourenço demandando a ele per dante 3 o dicto vigayro por molher e esguardando como nunca fora dela
apelado confirmamos a dicta sentença e iulgamo lha outra uez por molher e mandamos ao dicto Miguéél
lourenço que uiuesse con a dicta Maria miguééz e lhy fezesse maridança assy come a sa molher da qual
sentença o dicto Migueel lourenço e Maria fernandiz que se chama sa molher apellarom per áá Corte de
Roma .
E nos nom lhy reçebemos a dicta apelaçom porque era máá e uáá e contra dereito .
E nos por mays auondamento de dereito asináámos lhys termho a que uééssem per dante nos
a mostrar alguũs agrauamentos se lhos fezeramos e que aparelhados eramos pera os reuogar ao qual
termho pareçeu a dicta Maria miguééz e nom pareçerom os dictos Miguéél lourenço nem Maria fernandiz
per sy nem per seu procurador a mostrar nemhuũ agrauamento nem nemhũa razom por sy nem er
siguindo a dicta apellaçom ao tempo que o dereito manda . nem despoys pero ia muyto mays tempo 4
passou daquele que he asijnado en dereito pera seguir a apellaçom . e assy a nossa sentença ficou firme .
E nos porque os dictos Miguéél lourenço nem Maria fernandiz nom quiserom obedééçer ao nosso
mandado nem guardar a dicta sentença dada per nos e polo dicto nosso vigayro escomungamo los assy
come mays conpridamente conteudo nas nossas cartas que a dicta Maria miguééz ten .
E ora a dicta Maria miguééz ueo a nos e disse nos que o dicto Miguéél lourenço seu marido nom
querria uiuer com ela nem lhy fazer maridança assy como era conteudo nas nossas cartas e ha gram
tempo que iaz en sentença d escomonhom e nunca curou de sayr dela nem cura . Por que uos pedimos
senhor por merçéé chamando uos come braço segrar que uos praza de mandardes dar hũa uossa carta
áá dicta Maria miguééz per áás iustiças dos uossos Reynos per que metam en posse de todos os béés
do dicto Miguéél lourenço hu quer que lhos achem e a mantenham en posse deles assy come sa molher
lijdima . al de meos que nom ande mindigando poys a ele desenparo e nom pode auer dereito com ele .
Dante en lixbõa xviij.º dias de M[arço de Mi]l e trezentos e quareenta e dous annos .
E pera nom uijr nemhũa destas cousas des[..........]s esta carta com nos oxores de susso dictos
seelada de nosso séélo pendente a essa [........ d]icta salamona en testimõyo de uerdade .
Dante en Çamora. xx. [d]jas de Junh[o de Mil] . e trezentos . e quareenta e noue annos .
a) [Iohann]es [?]

2
3
4

Riscado: “fernandiz”.
Riscado: “nos”.
Riscado: “que o dereito”.
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