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Resumo

[post. 1557, S.l., junho, 11]

Lista das pessoas que pedem comendas de or-
dens religiosas.

Abstract 

[after 1557, no location, 11 June]

List of persons requesting commendams of reli-
gious orders.
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1Documento

Pesoas que pedem comendas

A

Antonio de Saldanha them Promesa de comenda de   reaes E deu se lhe tempo de dous meses 
para a declaraçam dela que sam pasados ha muitos meses

Dom Amtam de noronha, Pede comenda que tem seruida ha muito tempo tem tença ,

Amdre soarez Pede Por seus seruicos merçe para sy E seus filhos na qual entre [sic] a comenda 
de lardosa ,

Aleixo de sousa Pede satisfaçam de xxbiij anos de seruico Na India E neste Reyno E da morte de 
tres Irmãos merçe para pagar  b  cruzados que deue ,

E que na satisfaçam que lhe fizer entre a comenda de soure nam na dando aos filhos do vltimo 
comendador , tem hu  aluara de cem mil reaes de tença ate ser prouido na ordem de christos de   reaes 
de Renda , o qual foy feito a xb de Ianeiro de 1555 •

Dom Aleixo de meneses . Pede soure para se poder sustentar na ,

Dom Aluaro d abranches <corte> , Pede A comenda mazcarenhas , E que deixara   reis nos 
liuros de Sua Alteza , ou a De lomgroiua , E deixara os ditos   reaes E vilar de Rey –

B

Bernaldim de tauora Pede por seus seruicos A comenda de Lomgroiua pela qual alargara as tencas 
que tem de Sua Alteza ate ser prouido que sam    reaes ,

Dom Bernaldo de noronha , Pede hu a comenda pelos seruicos da India E que alargara a capitania 
D ormuz , 

E pede a comenda da lourinhã que vagou por Ruy mendez de vasconcelos - / [f. 1v]

D

2Dom Dioguo de crasto . Pede a comenda mazcarenhas tem   reaes cad ano enquanto lhe nam 
derem comenda

E Pede as suas tenças que sam   reaes em direitos Reais as quaes tencas tem para hu  filho E 
para hu  neto

Pede tambem em direitos Reays para eles ,

Dom Dioguo manoel Pede a comenda de Saluaterra avendo Respeito a seus seruicos E a lhe nam 
ser feita merce ,

tem aluara para ser prouido de comenda depois de serem prouidos os que tem seruido comendas 
per prouisões de sua Alteza E asy as pessoas que sua Alteza ouue por Benemeritos per seus aluaras feitos 
antes d oito d octubro de 1554 •

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. 
2  À margem esquerda: “Ia tem despacho”; “tem quatro meses de tempo pera se lhe Responder, começa de principio de 
setenbro”.
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F

Dom Felipe de sousa Pede a comenda de soure Pelos seruicos de seu pay E pelos que ele fez a 
sua Alteza avendo Respeito a ficarem de sua tia dona maria da Silua cuio vniuersal erdeiro he corenta mil 
reaes de tença E de seu avó dom Felipe de Sousa  reaes 

tem hu  aluara de cem mil reaes de tença ate ser prouido na ordem de comenda que valha cento 
 reaes feito em lixboa A biij de nouembro de 1552 • 

Dom Fernando de crasto , Pede a comenda de Soure pelos seruicos que fez em Afriqua onde foy 
duas vezes E neste Reyno no que se ofereçeo em seu tempo , / [f. 2]

filho de Dom Pedro d almeida , ouue o sua Alteza por Benemerito 
Pede comenda ,

3filho de Ruy pereira – Pede A comenda que vagou por seu pay que val    reaes

G

Dom garçia d almeida , Pede hu a comenda4 das velhas por duas nouas que tem que valem ,   
 reaes , E que fique a pessoa que casar com sua filha , pois sua Alteza tem peIo de lhe fazer merçe das 

ditas comendas que tem ,
E isto alem dos   reaes <de> que lhe sua Alteza fez merçe por seu falesçimento para casamento 

da dita sua filha das tenças que por ele vagasem ,

Donna guiomar coutinha , Pede para seu filho dom gastam hu a comenda pelo tempo que seruio 
em Afriqua com dous caualos E oito homens a sua custa ,

5Dom gonçalo filho de Dom Afomso de castelo branco , Pede a comenda que vagou pelo dito seu 
pay ou cousa equyvalente a ela ,.

E PaIem da lança d el Rey ou que o acrescentem ,
<quanto a paIem d el Rey foy Respondido que por agora etcc / [f. 2v]

I

Dom Iorge d aBranches Pede a comenda mazcarenhas auendo Respeito aos seruiços que tem 
feitos em africa E nesta corte E em hir com a Princesa que santa gloria aia a castela sem por estas cousas 
aver nunqua merçe extraordinaria nem albitre ,

tem h a comenda que val cento  reaes E hu  alvara de setenta mil reaes de tença ate ser proui-
do na ordem de christos de h a comenda que valha foRos para ele   reaes com declaraçam que quando 
for prouido dela alargara a comenda que tem E os setenta mil reaes de tença o qual aluara foy feito em 
almeirim a xxj de setembro de 1551 •

<a comenda tem deixado por demanda ,.>
 
Dom Ioam de sequeira Them aluara feito em lixboa a xxb d abril de 1555 , que dahy a dous anos 

o melhoraria sua Alteza na ordem em çem mil reaes mais alem do que tinha , 

Ieronimo Tel z Pede comenda Pelo tempo que seruio em Afriqua ,

Ioam de sepulueda <falesçido> , Pede por seus seruicos A comenda de lardosa tem hu  aluara 
feito em lixboa Ao primeiro d octubro de 1554 , para ser provido dahy a dous anos na ordem de christos 
de comenda que valha foRos para ele çem mil reaes , E emquanto o nam prouerem tem  reaes / [f. 3]

3 À margem esquerda: “Ia tem despacho Leua [?] o que El Rey que deus tem tinha nisto praticado – “.
4 Riscado : “s”.
5 À margem esquerda: “Ia tem despacho .”.
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Dom Ioam de castelo branco6 Pede comenda A qual diz que foy seruir a cepta per mandado do 
Principe que deus tem que lhe tinha prometido de a auer de sua Alteza como francisco de saa he teste-
munha , 

alega o tempo que seruio o Principe E que esteue em africa dous anños

Dom Iames . Irmão do Duque de Bragança ,7 Pede a comenda mazcarenhas

L

Luis de noronha Pede comenda Pelos seruicos da Imdia E pelos que féz em Mazaguam ,
Luis de Saldanha – Pede comenda . Them hu  aluara de cem mil reaes de tença , atte ser prouido 

de comenda que valha os ditos çem mil reaes ou qualquer outra cousa da fazenda de sua Alteza feito a 
dez de março de 1549 • / [f. 3v]

M

Martim CoRea da Silua8 ., sayo lhe despacho que lhe faria Sua Alteza merçe de hu a comenda das 
que ora estam vaguas que valese forros para ele cento  reaes E milhor aInda . E que quando estiuese No 
despacho delas lha nomearia 

nam o aceptou 
Replica ,

Martim Afonso de Sousa9 , Pede pelos seruicos que fez na Imdia Brasil E neste Reyno a comenda 
da lomgroiua ,

E quitaçam do dinheiro que trouxe da Imdia , 
<fala tanbem na comenda mazcarenhas –>

R

Ruy guom z da cunha , Pede hu a comenda das velhas auendo Respeito a morte de seu Irmão na 
Imdia E ao seruico que fez A Sua Alteza – 

V

Vasco da cunha10 Pede a comenda de Soure pelos seruicos da Imdia E por Morte de dous Irmãos 
que lhe la mataram em seruico de Sua Alteza •

<Soma 29 . pesoas .> / [f. 4]

o comendador Mor11 Pede A comenda da lomgroiua / [f. 4v]

Pesoas que Pedem comendas12

 6 Por cima: “Ia tem despacho .”.
 7 Por cima: “Ia he Respondido .”.
 8 Por cima: “Ia tem despacho .”.
 9 Por cima: “Ia tem despacho .”.
10 Por cima: “Ia tem despacho .”.
11 Por cima: “Ja tem despacho .”.
12 Apontamentos posteriores: “Cathalogo dos nomes de varias pessoas que pedem commendas por seus serviços. Em 15 de 
Janeiro de 1555”; “Transcripto no Livro 6 da Reforma dos Documentos das Gavetas a folha 44”; “Gaveta 2 Maço 9 Nº 14”; 
“gaveta 2ª Maço . 9 . – Nº 14 .”.




