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Resumo

1550, Lisboa, abril, 15

Carta de D. João III perdoando a Manuel Varela, 
que viera do Congo a Lisboa com cartas do Rei 
do Congo, e cometera um homicídio. 

CARTA DE D. JOÃO III DE PERDÃO A MANUEL VARELA,
QUE TROUXERA CARTAS DO REI DO CONGO (1550)

Lisboa, Torre do Tombo, Chancelaria de D. João III, Perdões, Liv. 16, f. 64v-65.
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Abstract 

1550, Lisbon, 15 April

Letter from King John III pardoning Manuel 
Varela, who had arrived in Lisbon from the 
Congo with letters from the King of Congo, and 
who had committed a murder.



Carta de D. João III de perdão a Manuel Varela,
que trouxera cartas do rei do Congo (1550)
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372

1Documento

Dom Iohão etc A todos os Corregedores ouuidores Iuizes e Iustiças de meus Reinos a que esta 
minha carta de perdão for mostrada saude

faço saber que manoel varela natural do crato Me enujou dizer por sua pitição que elle viera per 
mandado d el Rey de conguo a mym com cartas e estormentos de cousas de meu serujço e que por se elle 
sopricante temer da Iustiça o prender por se dizer que fora culpado na morte de hum marcos garçia que 
fora morto no crato não Requerera mais o despacho atee se liurar e se fora a tera liurar e saira a Sentença 
que o condenarão polla pouqua proua em tres annos de degredo per africa e que as partes lhe perdoarão 
Segundo o ver poderja per hum ppubrico estormento de perdão per aluaro leitão tabalião das notas na 
dita villa do crato aos cinquo dias do mes d outubro do anno passado de mil bc Rix em o qual se continha 
que a molher e filhos e parentes do dito morto marcos graçia não querjam acusar nem demandar ao dito 
sopricante manuel varela ante lhe perdoauão todo o Intereçe que contra elle per Rezão da dita morte 
podião ter Segundo no dito estormento milhor e mais compridamente hera contheudo declarando mais 
elle sopricante que no anno de Rij aos seis dias do mes d abryl que fora quinta feira de laua pees de 
noite acabando sse de fazer hum auto da prisão de christo na praça da villa do crato Recolhendo sse a 
gente pera suas casas fora ferido o dito marcos garçia morto de huma ferida na cabeça da qual faleçera 
dahy alguns dias e por o dito morto poer boca em hum Irmão delle sopricante saira voz e fama polla dita 
villa que elle sopricante ou cada hum de seus Irmãos o ferira por se dizer que o morto posera as mãos 
na may delle sopricante e a InIuriara e polla dita voz e fama e alguns Indiçios que contra elle sopricante 
ouuera fora condenado em minha Rolação nos ditos tres anos de degredo per as partes d alem E porque 
elle sopricante he homem que viue por sua fazenda e não he escudeiro nem caualeiro e nelle he Ia 
feita execução do preguão na audiençia e ter molher e filhos e lhe compria andar nos negoçeos aqui 
foy mandado e falar me nelles Me pedia por merçe lhe perdoasse liuremente o dito degredo ou lho 
comutasse em alguma obra pia pois os negoçeos a que viera de conguo herão cousas de meu serujço e 
avia de tornar com minha Reposta E eu vendo o que me elle sopricante asy dizer e pedir enujou Se asy he 
como elle diz e hy mais não ha visto hum pareçe com meu passe e como diz não ter parte que o acusasse 
e o perdão das partes que apresenta e como diz ser em elle feita execução do preguão E querendo lhe 
fazer graça e merçe tenho por bem e me praz de lhe perdoar e o Releuar dos tres annos de degredo em 
que diz ser condenado per as partes d alem pello caso contheudo em sua pitição Comtanto que pague 
doze mil reaes per a piedade E porquanto elle pagou os ditos  reaes Antonio nogueira meu capellão 
tisoureiro de minha capella que ora serue de meu esmoler segundo dello fuy çerto per hum seu asinado 
e per outro de alexandre lopes outrosy meu capellão escriuão do dito careguo que os sobre elle pos em 
Recepta, vos mando que daquy em diante o não prendaes nem mandeis prender nem lhe façaes nem 
consintaes fazer mal nem outro algum desaguisado quamto he por Rezão do dito caso porquanto minha 
merçe e vontade he de lhe perdoar minha Iustiça polla guisa que dito he Compry o asy / [fol. 65]  

e al não facaes

dada na minha cidade de lixboa a xb dias do mes d abril e feita em ella a xxj dias delle El Rey o 
mandou pellos doutores Iohão monteiro chanceler do mestrado de christos e gaspar de carualho ambos 
do seu conselho e seus desembarguadores do paço e pitições, Ieronimo luis a fez anno do nascimento de 
nosso senhor Iesu christo de mil bc Lta annos

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, excepto no uso do itálico para assinalar as letras desabreviadas.




