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Resumo

1534, Évora, dezembro, 29

Mandado de Bartolomeu de Paiva, amo de D. 
João III, para o tesoureiro sobre a encadernação 
das crónicas que andavam na guarda-roupa do 
Rei.

MANDADO DE BARTOLOMEU DE PAIVA RELATIVO À ENCADERNAÇÃO 
DAS CRÓNICAS QUE ANDAVAM NA GUARDA-ROUPA DO REI (1534)

Lisboa, Torre do Tombo, Núcleo Antigo, 878, N.º 275.
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Abstract 

1534, Évora, 29 December

Order from Bartolomeu de Paiva, servant of King 
John III, to the treasurer regarding the binding 
of the chronicles which were in the King’s 
wardrobe.



Mandado de Bartolomeu de Paiva relativo à encadernação
das crónicas que andavam na guarda-roupa do rei (1534)

FRAGMENTA HISTORICA

338

1Documento

Senhor thesoureyro

diz el Rey noso Senhor que mandes fazer pera çinquo caronicas que amdão na sua guarda Roupa 
vymte e seis camtos e dous escudos das Armas e cinquo esperas e brochas pera todos b. liuros e tera 
cada liuro duas brochas com seus teçidos e quamdo se nam Acharem teçidos seIam de couro e sera tudo 
dourado, e asy mandey dourar quatorze camtos e tres escudos velhos que Ia seruiram nas ditas caronicas,

em euora aos xxix de dezembro de 1534,.

a) ho amo 

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.




