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Resumo

1541, Lisboa, maio, 23

Licença de D. João III pelo qual permite que João 
Rodrigues de Sá de Meneses obrigasse certas 
casas que tinha na Rua Nova de Lisboa para pa-
gamento do que se achasse por seu falecimento 
pertencer a sua mulher, D. Catarina de Noro-
nha. 

CARTA DE D. JOÃO III AUTORIZANDO QUE JOÃO RODRIGUES DE SÁ
DE MENESES OBRIGASSE CERTAS CASAS NA RUA NOVA (1541)

Malveira, Colecção João Pereira, Doc. 11.

© Fragmenta Historica 6 (2018), (353-354). Reservados todos os direitos. ISSN 1647-6344

Abstract 

1541, Lisbon, 23 May

Authorisation from King John III by which he 
grants permission to João Rodrigues de Sá de 
Meneses to commit certain houses he owned 
in Rua Nova de Lisboa as payment for whatever 
was deemed to belong to his wife, Catarina de 
Noronha, upon his death.



Carta de D. João III autorizando que João Rodrigues de Sá
de Meneses obrigasse certas casas na Rua Nova (1541)

FRAGMENTA HISTORICA

354

1Documento

2Dom Ioham per graça de deus Rey de portuguall e dos Allgarues d aquem e d alem maãr em 
affrica senhor de guinee e da comquista navegaçam e comerçio de ethiopia arabia persya e da Imdia A 
quantos esta minha carta virem faço saber que Ioham Rodriguez de ssaa de meneses do meu comselho 
me pidio ora por merçe que lhe outorguase que ele podese obriguar h as suas cassas que tem na Rua 
noua desta çidade que ssam da coroa Reall pera paguamemto do que se achase per seu faleçimemto que 
he obriguado paguar a dona cateryna de noronha sua molher de seu casamemto e esto atee comtja de 
quatroçemtos mill reaaes somente, das quães cassas lhe eu ora novamemte comfirmey a carta da merçe 
dellas ao dicto Ioam Rodriguez segumdo nela he comtheudo 

E visto seu Requerimento por lhe niso fazer merçe., Me prãz de lhe segurar os ditos quatroçemtos 
mill reaaes nas ditas cassas E quero que a Remda delas seIa a isso obriguada a descomtar e isto semdo 
caso que o dito Ioham rrodriguez de ssaa faleça primeyro que a dicta sua molher e avemdo ela d aver os 
ditos quatroçemtos mill reaaes segumdo forma do seu comtrato do tall e nam se achando beens moues 
e de Raiz per que possa e deua de ser emtregue dos ditos quatroçemtos mill reaaes ou parte deles.,. e 
ela sera obriguada de o ffazer saber em minha fazemda demtro de dous meses do dia que ho dito Ioham 
rrodriguez de ssaa faleçer pera se mamdar ver e ssaber a fazemda que lhe fica pera o que faleçer careguar 
sobre as sitas cassas., 

e por ffirmeza dello lhe mandey dar esta carta per mym asynada e aseelada do sello pemdemte,. 

ayres fernandez a fez em lixboa a xxiij de maio de mill e quynhemtos e coremta e hu  anos <e eu 
damiam diãz o fiz escreuer>

a) El Rey

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 No verso: “por trezemtos e satemta reaaes”; “ponha o escriuão o que leuou da carta segumdo forma da ordenacam”; 
“Registada no liuro do almazem”; “Registada na chancelaria”; “Pagou  iiijc Reaaes a xxj dias de Junho de mjll e bc Rij annos 
a) […]”; “n. 13”; “a) aluarus”; “Rodriguez de saa  […]; em letra posterior, “Casa d’Abrantes”; “Maço 7 nº - 46”; “[…]”.




