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CODICILO AO TESTAMENTO DE D. GONÇALO DE CASTELO BRANCO
(1493)
Transcrição de João Costa
Centro de Estudos Históricos, Universidade NOVA de Lisboa
CHAM – Centro de Humanidades, NOVA FCSH-Universidade dos Açores
Resumo

Abstract

1493, Lisboa, setembro, 26 – novembro, 14

1493, Lisbon, 26 September – 14 November

Codicilo ao testamento de D. Gonçalo de Castelo
Branco, aprovado por suas filhas D. Mécia e D.
Maria, seguido de instrumento de posse por seu
filho, D. Martinho de Castelo Branco, das casas
de seu pai pertencentes ao morgado.

Codicil to the will of Gonçalo de Castelo Branco, approved by his daughters Mécia and Maria,
followed by an instrument of ownership by his
son, Martinho de Castelo Branco, of his father’s
houses belonging to the eldest son.

Lisboa, Centro de Estudos Históricos, Colecção de Pergaminhos, Maço 1, nº 13, 1 olim Catálogo Silva’s /
Pedro de Azevedo, Leilão de 16-18 de Maio de 1994, Nº 580
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Documento

1

Saibam quantos este estormento de codicilho virem que no anno do nacimento de nosso Senhor
Iesu christo de mjll e quatrocentos e nouenta e tres annos vinte seis dias do mes de setembro na cidade
de lixboa nas casas da morada do Senhor dom gonçallo de castel branco do conselho d el Rey nosso Senhor e gouernador da sua casa do ciujll e etc
Iazendo hi doente em cama o dicto Senhor gouernador em todo seu siso per elle foy dicto que he
verdade que elle tem Ia fecto e ordenado seu testamento em que despos de sua alma e de sua fazenda o
que lhe bem pareceo E que porem querendo ora elle emader e declarar em o dicto seu testamento disse
que quanto he a estas suas casas em que viue que porquanto elle sabe certo que ellas som do moorgado
da pouoa e nunqua entrarom em partilha algu a em tempo de seus antecessores E que posto que as
casas que elle em ellas fez e acrecentou ou algu a parte dellas fossem de fora do dicto moorgado que
porem forom dadas e aIuntadas e acrecentadas a estas em Refeyçom da perda do queymamento que se
fez na pouoa que he do dicto moorgado no tempo dos castelaãos e assy que fiquam ora todas Iuntas em
o dicto moorgado pois lhe lhe [sic] forom dadas segundo elle vyo per hu a carta d el Rey dom fernando
pollo dicto queymamento e fiquam conuertidas em o dicto moorgado
E portanto o declara ora assy E quer que andem sempre todas Iuntas em o dicto moorgado E Roga
e encomenda mujto e manda a todos seus filhos por que aIam a sua bençam que assy as leixem andar no
dicto moorgado e nom ponham em ello duujda algu a e o aIam assy por bem se n sso pode auer algu a
duujda e escusem toda contenda que sobre ello possa v r .,
E majs disse que he verdade que a Senhora dona breatiz vallente sua molher que deus aIa lhe
leixou toda sua terça pera elle fazer della o que lhe aprouuesse segundo se contem em seu testamento E
que porem a elle Senhor gouernador aprazia que todo o que sobeIar da terça da dicta sua molher defunta
tirando o que se despender na sua capeella pera que elle apartou as marjnhas que estam Iunto com a
dicta pouoa E algu as outras cousas pera a dicta sua capeella segundo elle tem declarado que todo o que
Remanecer entre e seIa metudo em a colaçom de seus filhos com com [sic] todallas outras cousas e beens
que per seu finamento <fiquarem> nas partes que a cada hu couber
E loguo estando hi o Senhor dom martinho seu filho moor e dom pedro e dona Isabel sua molher
E dona filipa E dona Isabel e dom lopo seus filhos presentes E Iorge de meello seu Ienrro per elles todos
Iuntamente foy dicto que assy lhes aprazia dello e prometerom de ho assy comprirem e manterem e
nunqua ho em algu tempo contradezerem E que lhe tijnham em merçee a dicta terça da Senhora dona
breat z vallente sua madre que lhes ora le xa em collaçom como dicto he
E majs declarou que posto que o dicto dom martinho seu filho tenha Ia per doaçoões d el Rey villa
noua de portimam com suas Rendas e todallas cousas que lhe pertencem que porem os moynhos que
elle comprou ham d entrar aa colaçom e assy a despesa que fez no fazimento das marjnhas e hu a orta e
hu a vinha e duas ou tres moradas de casas que depoes hi comprou E Isso mesmo a despesa que fez no
tapamento dos lezeroões auendo o dicto seu testamento por boo em todo o all que nelle he conteudo
E em testemunho desto assy ho outorgou e mandou seer fecto este estormento
testemunhas que presentes forom afomsso de ferreyra sobrjnho do dicto Senhor gouernador e
fidalgo da casa do dicto Senhor Rey e meestre Ioham da madanella e Ruy memdez contador de gujmaraães e fernam martjnz scriuam dos orfoõs de Santarem <e pero coelho alcaide dos montes> seus criados
E majs disse que pidia aa prioressa d achellas que aIa todo esto assy por bem
testemunhas os sobredictos E eu bras afomsso ppubrico tabaliam per autorjdade d el Rey nosso
Senhor na dicta cidade e seu termo que este estormento scpriuj
¶ E depoes desto em v nte sete dias do dicto mes de setembro e do dicto anno dentro no moesteiro d achellas situado no termo da dicta cidade na casa do cabijdo do dicto moesteiro Estando hi presentes. ss. a Senhora dona breatiz de castel branco prioressa do dicto moesteiro e aldonça rrodriguez e
2

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
No sobrescrito, em letra posterior: “testamento de dom gonçallo gouernador em que deijxa suas casas e morgado”; “declara que as casas em que viuia erão do morgado da Pouoa”.
1

170

Transcrição de João Costa

FRAGMENTA HISTORICA

crara mena ynes gonçalluez de castel branco Catarina afomsso tareyIa ferrnandez violante aabul aldonça
d az e breatiz vaaz de castel branco E outrossy estando hi dona mjcia pereyra e dona marja vallente ambas filhas do dicto Senhor dom gonçallo gouernador e todas freyras professas do dicto moesteiro Iuntas
em cabijdo e cabijdo fazendo chamadas a elle per soom de campaam tangida segundo seu boo custume
spicialmente pera este auto que se segue per mym tabaliam abaixo nomeado lhes foy l do e declarado
este estormento de codicilho suso scripto todo de verbo a verbo
E pellas dictas dona mjcia e dona maria filhas do dicto Senhor gouernador foy dicto que a ellas
apraz a outorgarem o dicto cod cilho e estormento mas que porquanto eram freyras professas e nom
t nham pera ello poder que porem pidiam como logo de fecto pidirom aa dicta Senhora prioressa e
donas e conuento que lhes dessem pera ello autorjdade e aprazimento e consentimento E logo as dictas Senhora prioressa e donas diserom que consirando ellas seer serujço de deus comprir se o que o
dicto Senhor gouernador ordenaua que ellas dauam como logo de fecto derom aas dictas dona mjcia e
dona maria sua autorjdade e consintimento pera poderem outorgar o dicto estormento e cousas em elle
cont udas pello modo que os dictos seus Irmaãos e Irmaãs ho teem outorgado
E portanto disserom as sobredictas dona mjcia e dona maria que ellas com o dicto aprazimento
e consentimento expresso que teem da dicta Senhora prioressa e donas e conuento outorgauom como
de fecto outorgarom e ouuerom por bem todo que o dicto Senhor gouernador seu padre asy ordenou
e declarou e lhes aprouue e apraz mujto dello e prometerom ellas em seus nomes e as dictas Senhora
prjoressa e donas em nome do dicto seu moesteiro de nunqua ho reuogarem nem contradezerem em
tempo algu per sy nem per outrem de fecto nem de djreito
testemunhas que presentes forom Ioham gonçalluez o rosado morador Iunto com o dicto moesteiro e frey Rodrigo da ordem de sam domjngos capellam do dicto moesteiro E eu sobredicto bras afomsso tabaliam que esto screpuj com a antrelinha onde diz fiquarem e onde diz e pero coelho alcaide dos
montes e aquj meu sinal fiz que tal he
[sinal]
pagou Cem rreaes /
Saibam quantos este estormento de posse virem que no anno do nacimento de nosso Senho
Iesu christo de mjll e quatroçentos e nouenta e tres annos quatorze dias do mes de nouembro na
cidade de lixboa nas casas que forom da morada do Senhor dom gonçallo que deus aIa gouernador
que foy da casa do ciu l e do conselho d el Rey nosso Senhor e etc pareçeo h o Senhor dom mart nho
Senhor da villa noua de portimam e do conselho do dicto Senhor Rey e veedor da sua fazenda E disse
que porquanto elle he o filho mayor e majs velho do dicto Senhor gouernador que deus tem a quem
de djreito pertence auer e herdar o seu moorgado da pouoa com o quall moorgado andam todas estas
dictas casas que forom da sua morada que som parte do dicto moorgado segundo se contem em este
estormento doutra parte scripto e em hu a carta do Senhor Rey dom fernando que deus tem e em a
Institujçom do dicto moorgado e em outras scripturas sobre ello fectas que porem elle como herdeiro
que he do dicto moorgado querja tomar como logo de fecto tomou posse de todo o assentamento das
dictas casas em que o dicto Senhor gouernador u u a assy como partem da parte do agujam com Rua
ppubrica de Sam martinho e da parte do sul com outra Rua ppubrica que vay de Sam Iorge pera a porta
da alfama e do poente com outra Rua ppubrica que atrauessa de Sam martinho pera baixo e do leuante
com casas e quintaal da Relaçom e com outras confrontaçoões com que de djreito deuem de part r
das quaes casas todas assy Iuntamente tomou a dicta posse per virtude deste dicto estormento dest
outra parte scripto como herdeiro que he do dicto moorgado perante mym tabaliam e testemunhas
abaixo nomeadas entrando em ellas corporalmente abrjndo e fechando sobre si suas portas tomando
em suas maãos paao e pedra e telha e esto todo pacificamente e sem contradiçam de pessoa algu a
que lhe a ello posta fosse
dizendo que elle per virtude do dicto estormento e per bem dos dictos autos que assy fez se auIa
como de fecto ouue por metido e Inuijstido em posse real autuar e corporal de todo o assentamento das
dictas casas E que de como elle assij tomaua a dicta posse pidia a mjm tabaliam que lhe desse dello este
ppubrico estormento pera sua guarda
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testemunhas que presentes forom dioguo carreyro e pero lourenço criados do dicto Senhor dom
martinho e Iorge ferrnandez criado que foy do dicto Senhor gouernador E eu bras afomsso ppubrico
tabaliam per autorjdade d el Rey nosso Senhor na dicta cidade e seu termo que este estormento scripuj
em que meu sinal fiz que tal he
[sinal]
pagou xx rreaes
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