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Resumo
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Traslado do contrato que o Governador da Índia, 
António Moniz Barreto, fez com a cidade de Goa 
para acudir a Malaca.

Abstract 

1575, Goa, 12 February

Transcript of the contract that the Governor of 
India, António Moniz Barreto, celebrated with 
the city of Goa to assist Malacca.

Malveira, Colecção João Pereira, Índia, Doc. 1.

© Fragmenta Historica 6 (2018), (441-444). Reservados todos os direitos. ISSN 1647-6344



Traslado do contrato que o governador da Índia fez
com a cidade de Goa para acudir a Malaca (1575)

FRAGMENTA HISTORICA

442

1Documento

treslade se aqui o contrato que o senhor governador fez a esta cjdade quando lhe fez
o emprestimo para o socoro de malaquaa oIe – bij – de dezembro de 575 – 

a) afomso delgado,,

Ano do nacymemto de noso senhor yesu christo de mill e quinhemtos e setemta sjmquo anos aos 
doze dias do mes de fiuerejro do dyto ano em esta muj nobre sempre lleall cydade de guoa na camara 
dellaa semdo presemte dom tristão de meneses capytam da dyta cjdade e os vereadores Iuizes e o 
procurador da cydade e os quoatro procuradores do pouo fazendo camara vereasam segundo seu bom 
custume veyo ahy ter o muj yllustrjsjmo senhor antonyo muniz baReto capytam gerall e guouernador da 
Indya estamdo presemte muytos fidallguos caualleyros cydadões e os vimte e quoatro do pouo mystyreall 
e outras pesoas que na guouernamsa da teRaa soy amdar semdo asy Iumtos na camara o djto senhor lhe 
fez huma fallaa per escryto que da sua mão deu a mateus pyrez sacretajro do estado e lhe mamdou que 
a llese em voz allta a quall he a seguynte,,

mujto lleays e vallerozos senhores cauallejros e cydadões purtuguezes que no amoor e seruico ao 
voso Rey fazeis vemtagem a toda a outra nasam do mumdo emtemdido tereis a nesesydade e apertado 
serquo em que mallaqua estaa e que nos pede socoRo o quall he forsado mamda llo pello que vay a este 
estado que se sostemta do sull llembra me que quando os turquos vjerão sobre dio emprestastes ate as 
Ioyas de vosas molheres e filhas e em tempo de dom Ioão de crasto pera as nesesydades da mesmaa 
fortalleza vimte mill Cruzados sobre huma guedelha de suas barbas outros tamtos vos peso aguora 
pella pouqua pose do estado que me empresteis pera se vos logo paguarem pera que vos desmembro 
as Remdas de sallsete he bardes e pera não aver fallta nisto vos dou e emtrego meu filho em penhor 
dinheyro creio de vos nobres sydadomis [sic] que mo emprestareis soo a breuydade vos emcomem/
do [fól. 1v.º] porque o tempo he curto comfio em deos e em vosas llyberalljdades, que mallaqua seya 
socoRida e que de noso tempo fique memorya e não masquabo de se neguar este emprestjmo tão 
deuydo ao seruyco d ell Rey noso senhor pera com elle serey preguejro e Requeremte das omRaas e 
merces que vos fara primcjpallmemte por este Respeito 

e asy lhes mamdou ller as cartas que vyerão da cydade de mallaquaa, pella vya de choromamdell 
que escreueraa tristam vãz da veiguaa e outra da cydade de mallaqua pera esta cydade nas quoaes 
afirmauão e sertefiquavão, como a dyta cydade estaua serquada com muytos Iumquos e navios da Iaoa 
e trazião mais de quimze mill Iaos de pelleya e estauão esperamdo pellos dachems com sua armada 
por estarem todos comfederados por seus embayxadores e se Cospeytauaa que o Rey de Iamtana, com 
a vimda dos dachems se aIumtaria com elles por domde a gramde presa mamdauão pidir socoRoo a 
sua senhoria em nome de sua alltezaa e asy a esta Cjdade por ser cabesa do estado e o muyto aperto 
em que estauão se com breuydade não fosem socoRydos por ho capytam dom framsysquo amRiquez 
ser fallesydo de doemsaa, e aver na dyta cydade muytos doemtes e falltaa, de mamtjmemtos pouqua 
polluara e artelharia e outras pallauras que sua senhorya lhes prepos a como a mor fallta que tynha 
era de dynheyro pera prouymemto da dyta armadaa pydymdo lhes afymquadamemte da parte do dyto 
senhor que como lleais vasallos o quyzesem aIudar nesta nesesydade com outro tamto emprestymo 
Como socoRerão a dom Ioão de crasto que deos ayaa que erão vimte mill pardaos porque pera yso lhes 
obryguaua e desnembraua de sy a Renda de sallsete e bardes pera a cydade as mamdar aRecadar des 
no mes de marco deste ano presemte por diamte e se não farya outra despezaa ate o dyto emprestymo 
ser pago e que tambem o dyto senhor guouernador lhes obriguauaa toda a mais fazemdaa de sua allteza 
e Remdas e lhes pasarya as prouysomes [sic] nesesaryas pera este pagamemto aver efejto, o que todo 
visto pello dyto capytão e ve/readores [fól. 2] e muytos dos fydallguos e caualleyros cydadomis [sic] e os 

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.
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vimte e quoatro dos mesteres asemtarão que por via do emprestymo por a nesesjdade ser Importamte 
e que os mais dos omems erão obryguados acodyr com suas pesoas e fazemdas posto que todos os 
moradores estauão muyto despezos do tempo atras asy das gueRas pasadas Como da carestyaa dos 
mantymemtos e vysto outrosy Como sua allteza estaua tão llonge destas partes e Comfiados em suas 
ljalldades e como sempre forão leais vasallos e por acresemtarem em seus meresymemtos lhes pareseo 
Iusto que se deuyão tjrar de todo este pouo .s. fidallguos, caualleyros cydadomis e pouo mystjriall Copya 
de vymte mill pardaos de tamguas per vya de emprestjmo com sua senhorya e asy os hoficyaes de sua 
allteza e os desembarguadores da meza veador da fazemdaa procurador de sua alltezaa averem por bem 
Retefiquarem e aprouarem este acordo porquamto a nesesydade era gramde e o tempo breue e não 
avya llysemsa de sua alltezaa pera poderem llamsar o tall pedido aos moradores da maneyra que sua 
senhoria lhes pydia o que otroguarão polla nesesydade ser gramde e de tamto seruyso do dyto senhor, 
e o dyto senhor guouernador dyse que pera paguamemto deste emprestjmo lhes obriguaua as dytas 
Remdas de sallsete e bardes e a disnembraua pera que a cydade as mamdase aRecadar pollas pesoas 
que pera yso ordenasem des no mes de março primeiro segujmte Com declarasam que avya por bem 
que se não farya outra despezaa ate o dyto emprestymo ser pago e que tambem lhe obryguaua toda a 
mais fazemda de sua allteza e Remdas e todas as prouysomis que em comtrajro / [fól. 2v39] pasasem 
as avya por nullas e sem efeyto e asy as que erão pasadas e fazemdo se o Comtrayro querya que de sua 
fazemda se satisfizesem tudo ate a cydade e moradores serem paguos deste emprestymo,, e asy mais 
tudo aquyllo que sua alltezaa lhes devia e que era despezo de hum por semto de tudo a dyta cjdade e 
moradores fosem pagos amtes de se fazer outro nenhum paguamemto das Rendas do dyto sallsete e 
bardes posto que seyão de obras pyas e da dyta maneira o dyto senhor guouernador aseytou o dyto 
emprestymo e em nome de sua alltezaa se obrigou a lho comprir pella fazemda do dyto senhor e sua 
delle senhor guouernador pella nesesydade ser gramde e asy o ouverão por bem o veador da fazemda 
e o llesemseado gomcallo louremco, chamsarell moor deste estado e o Iuiz dos feytos e ouujdor gerall 
e precurador de sua alltezaa, e asy o llesemsyado amdre fernamdez Iuiz dos agrauos e todos ouuerão 
por boa e Retefiqarão a obriguasam das Remdas do dyto senhor e nyso otorguarão e comsemtjrão vysta 
a nesesydade e semdo tambem presemte o Imquizjdor moor he prizjdemte da comsyemsya o doutor 
bertollameu da fomsequa não somemte o aprouou e porem elle mesmo de sua lljure vomtade ofereseo 
trezemtos Cruzados de prata que este ano lhe vjerão do Reyno nas naos e que asy lhe paresya bem a todos 
que sua senhorya pasase as proujsõis nesesaryas pera a cydade ser paguaa com efeyto porque da dyta 
maneyra a cydade e moradores erão comtemtes fazer o tall emprestymo e com as dytas comdysomis e 
decrarasomis e este acordo se espreuese em hum Ljuro que estarya / [fól. 3] na dyta Cydade pera em todo 
o tempo se saber da maneyra que se fizera o dyto emprestjmo pydymdo outrosy os dytos vereadores ao 
senhor guouernador que ouuese por bem que nenhuma pesoa fose escuza do dyto emprestymo posto 
que por dereyto tjuese pryuyllegyo pera não dar nem emprestar e mamdarão a mym amtonyo Rodriguez 
de vascomsellos tabaliam pubriquo na dyta cydade pello dyto senhor que neste acordo escreuese he o 
aseytase e estepullase quamdo em dereyto ho pudya fazer e quamto em proueyto de todo este pouo 
Inda que auzemte o aseytase e nelle meu pubriquo synall fizese e asy o aseytey e estepulley em proueyto 
de todo este pouo e cydade he quamto per dereyto e nesesydade e se asynase por sua senhorya e os 
mais asyma nomeados eu sobredyto taballyão que esto escreuy,,

guouernador amtonyo muniz baReto,,

dom tristam de meneses,,

gomcallo, louremco,, allmeydaa,,

martym afomco de mello,,

amtonyo de saa,,

fernam gomez,,

amdreas afonco dellguado,,

vasquo de pyna,,

dyoguo pereyra,,
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Iana memdez,,

mateus fernamdez,,

Ioão coelho,,

dyogo froes,,

Iurdão fernamdez,,

<amtonio do souto mayor espryvão da camara desta cjdade de guoa o fiz treladar do propio e o 
comcertej com ho ofycyall aquy comyguo abajxo asjnado 

em guoa oje bij de dezembro de 575

comsertado Comjgo tabalião

a) yoham pinto

a) antonio do souto maior> / [fól. 4]

para se dar copia <a Sua Alteza> do contheudo nestes papeis parecendo ser necessario




