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SEGUNDA CARTA DE D. DIOGO DE MENESES A PERO DE MENDONÇA 
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Resumo

1578, Goa, abril, 17

Carta de D. Diogo de Meneses a Pero de Men-
donça Furtado, capitão de Chaul, sobre as ne-
cessidades financeiras do Estado da Índia. 
 

Abstract 

1578, Goa, 17 April

Letter from Dom Diogo de Meneses to Pero de 
Mendonça Furtado, captain of Chaul, about the 
financial needs in the State of India.

Bragança, Arquivo Distrital de Bragança, Casa de S. Payo, Caixa 9, Goa, Pasta 72-2.
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Segunda carta de D. Diogo de Meneses a Pero de Mendonça Furtado,
capitão de Chaul (1578)
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454

1Documento

Sennhor

Depois de lhe ter escrito a outra que com esta vai tiue por imformação que auia dinheiro nesa 
çidade embarguado por parte do samto oficio E pois asi he ej por milhor ave lo emprestado que dar 
opresão per outro modo a muita gemte, tenho sobre iso praticado o neçesario com o Inquisidor E 
asemtado que sem nenhum escrupulo se pode tomar emprestado pera esta necesidade e paguar a 
seu tempo como ouuer dinheiro ele escreue ao padre Viguairo de chaul sobre este neguoçio pelo que 
vosa merce com dom Ieronimo deuem de auer as comtias que lhe pareçer sem escrupulo nenhum pois 
tambem o tira per hum escrito seu que deu a dom Ieronimo o coal pasara do dinheiro que asi ouuer 
conhecimentos da maneira que os ouuer de pasar do outro dinheiro pera aVerem o paguamento,

tambem me dizem que na misericordia esta muito dinheiro em deposito asi pera o mandarem ao 
Rejno per letras como pera o mandarem a esta cidade deue de mamdar chamar o prouedor e Irmãos E 
dizer lhe quamto mais obre he de misericordia darem no pera esta neçesidade E Reçebemdo o a pesoa 
que nomear dom Ieronimo se lhes pasara conhecimento da maneira sobredita E ao tempo letras pera 
o Reino & toda a mais satisfação que niso quiserem se lhes dara E pera iso tudo leua dom Ieronimo 
prouisão de fora pela coal com o seu conhecimento se lhe pasara outro em forma do tisoureiro desta 
çidade sobre quem se caReguar em Receita o que deles Reçeber pera lhe ser feito paguamento ou dada 
a satisfação que diguo, E por aqui Vera em que trabalho estou ai de não ter com que posa dar Remedio 
a estas neçesidades como de buscar modos pera não dar opresão a gemte que he muito comtra minha 
condição 

Noso senhor sua muito Manifica pessoa tenha sempre em sua garda

de guoa a 17 d abril de 578

tudo o que Vosa merçe ouuer de fazer neste neguoçio d emprestimo a de ser em camara Iumtos 
os Vereadores E ofiçiais dela leuamdo comsiguo dom Ieronimo mascarenhas pera que nese lugar depois 
de lhe vosa merçe dizer o neçesario o posa aIudar com dizer o que qua vai E asi o deue fazer com os 
Irmãos da misericordia E o padre Vigairo a quem escreue o emquisidor sobre

a) dom dioguo de meneses /

Ao mujto magnifico Senhor ho Senhor Pero de Mendoça furtado capitão de çhaul

do capitão geral da India

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.




