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Resumo
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Carta de Fernão de Crom a Domingos de Mou-
ra, vedor da fazenda de Garcia de Melo, sobre 
o envio do corpo do defunto Garcia de Melo de 
Madrid para Lisboa. 
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Abstract 

1632, Madrid, 21 February

Letter from Fernão de Crom to Domingos de 
Moura, overseer of the treasury of Garcia de 
Melo, about sending the body of the deceased 
Garcia de Melo from Madrid to Lisbon.

CARTA DE FERNÃO DE CROM A DOMINGOS DE MOURA
SOBRE O ENVIO DO CORPO DO DEFUNTO GARCIA DE MELO

DE MADRID PARA LISBOA (1632)



Carta de Fernão de Crom a Domingos de Moura sobre o envio
do corpo do defunto Garcia de Melo de Madrid para Lisboa (1632)

FRAGMENTA HISTORICA

494

1Documento

 
Senhor Domingos de moura

Por Vossa merce me pedir da parte da Senhora Dona Margarida de Castro lhe enuiasse o Corpo 
do Senhor Garcia de mello Cuja alma esta [em] gloria, e se offreçer jr o senhor Arccebispo de goa a lixboa 
E em sua companhia o Padre frey Gaspar do Rosario, me pareçeo não perder esta ocasião, e assj pedi a 
sua Illustrissima ouuesse por bem o dito padre frei Gaspar o leuasse consiguo por se auer offrecido de o 
fazer, com o amor que sempre teue ao defunto, E sua Illustrisima com o mesmo Amor o Conçedeo

Abrimos o caixão em que estaua depositado ontem, em 20, deste. Achamos o corpo todo jnteiro 
so a cabeça por detras hum pouco desapegada do pescoso, o corpo todo seco, e limpo sem podridão nem 
mao cheiro, a carne consumida, E a pelle tam seca como pergam[i]nho com alguns cabellos na cabeça, E 
as barbas no rosto de sorte que os que o ham visto em vida o conheçerão, e os membros e junturas todas 
tam ligadas como o dia de seu faleçimento, somente seco, e inteirisado, de modo que arrimado a huma 
parede estaua todo inteiro em pee por onde detreminej de o meter em outro caixão, pello comprimento 
de seu corpo, e lhe uestimos huma camisa limpa de casa e hum calcão branco, e huma carapusa na 
cabeça cuberta com huma toalha, E assy o amortalhamos em hum lançol nouo; 

como elle sempre foy deuoto de sam domingos determinamos de lhe uestir hum escapulario, 
capa, e capelo da dita ordem que offereçeo o padre frey gaspar para isso, e no escapulario lhe mandej 
por hum abito de Christo e desta maneira o metemos em hum caixão com enchimento de alechrim, e 
outras eruas cheirosas, e o caixão clauado o mandej cubrir com canhamaso ligado com suas cordas com 
letreyro que dis são Domingos

O Senhor Arcebispo partira de aqui ata 25. deste entretanto fica no capitolo do conuento dos 
carmelitas descalços para então o padre frey gaspar tomar entrega delle, e em chegando a lixboa / [f. 1v] 
Manda lo leuar a Casa da santa misericordia para despois a senhora Dona margarida ordenar seu enterro 
como lhe pareçer deçente.

O manto, e uestidos com que foi sepultado se fez todo em po, e comido da Traça so o corpo ficou 
enteiro como mirrado E a pelle tam seca como pergaminho, no modo que açima digo,

 E ordenej que lhe dixessem estes dias, ate sua partida 24. missas por sua alma posto que me 
magoou de o uer pois foy o mayor amigo que tiue nesta Vida, mas consolou me de o uer tam sem 
curupcão que tenho per sinal sua alma estar colocada entre os benauenturados de que todos os seus se 
podem consolar,

fico muj contente comprir com o que minha senhora dona margarida me tinha mandado, spero 
que ella e seus filhos se aueram per bem seruidos, com eu pedir perdam se per caso faltej em alguma 
cousa desente a mayor autoridade, mas como a de jr emcuberto, e em segredo não me pareçeo fazer 
maes aparato, fiqua a senhora Dona margarida obrigada ao Senhor Arccebispo, pelo amor com que 
aceitou de o leuar em sua companhia, E ao padre frey gaspar mui muito pello tomar tanto a seu cuidado.

Por não auer impedimento nas aduanas sobre a passajem negoçeamos hum passaporte pera ella,

Não quis escreuer a Senhora Dona margarida pera não magoar e vossa merce vsara desta carta 
pera com ella como lhe pareçer

guarde Deos a Vossa merce

Madrid 21. de feuereiro 632

a) fernando Cron

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.




