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TESTAMENTO DE MARIA DO PORTO, PRESA NA CADEIA DO REI (1366)

Transcrição de Diana Martins
 IEM – NOVA/FCSH

Resumo

1366, Lisboa, ante os paços do Rei, agosto, 4

Testamento de Maria do Porto, mulher presa na 
Cadeia do Rei, em que faz uma listagem dos que 
tinham guardado as suas posses e determina 
que estas deviam ser entregues a João Garcia, 
clérigo e seu testamenteiro. 

Abstract

1366, Lisbon, before the King’s Palace, 4 August

Will of Maria do Porto, a woman imprisoned in 
the King’s Prison, in which she makes a list of 
those who were in possession of her belongings 
and stipulates that these should be handed over 
to João Garcia, clergyman and the executor of 
her will.

Lisboa, A.N.T.T., Colegiada de Santa Cruz do Castelo de Lisboa, mç. 4, nº 179
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1Documento

Sabham quantos este stromento virem que na Era de mill e quatrocentos e quatro Anos . vijnte 
e quatro dias d agosto na Cidade de lixbõa . Ante os paaços d El Rej . En presença de mjm Gonçalo 
dominguez tabeliom d El Rej na dicta Çidade e das testimunhas adeante scritas . Maria do porto . que 
hij sija presa na Cadea d El Rej . disse que ela temendo deus e A ora da sua morte . que ella queria dizer 
Algũas cousas que lhe Algũas pessoas tijnham em guarda 

Item nos disse que Martim perez scriuam da Audeancia do Bispo . lhe tijnha dous pelotes . huũ 
desses Aluo e ho outro de bifa nouo ssem botões e hũa ssaija de bifa picada abotoada per deante e huũ 
lençol 

Item disse que a molher do dicto Martim perez lhe tijnha dous veeos e hũa esmoleira pera uender 
Item disse que a molher d Afomso da rrosa lhe tijnha dous botões de prata e outras Alanbares 

meudos e huũ Alanbar grande e tres veeos de cabeça , e sseis Anees de prata e huũ capelo uerde d 
homem

Item dise <que lhe> tem domingos uicente huũ botom de prata .
Item em casa d Afonsso andre que estaua huũ seu pelote e que lhe deuia o dar sua soldada do 

tenpo que com ela viueo 
E loguo a dita Maria do porto ., disse que ela Rogaua e mandaua Aas pessoas sobredictas . E a 

outras quaesquer pessoas que lhe tijnham . ou Aujam a dar quaesquer cousas per qualquer Razom que 
fosse . que as dessem e entregassem a Ioham garcia creligo seu Abade . Ao qual outorgou e mandou que 
as podesse pedir e demandar e Receber . e uender e dar e destrebuijr per sua Alma della . pela guisa e 
nos logares que disse que ela falara . com ele em ssegredo 

E deu lhe poder que as possa demandar e entrar . sobrelas A preito e demanda per dante 
quaesquer Iustiças a demandar e defender e so obrigamento dos seus beens dela que pera elo obrigou 
das quaees cousas a dicta Maria do porto mandou dar este stromento Ao dicto Ioham garcia 

testimunhas vasco martijnz e Aluaro uaasquez tabeliães e vaasqu eannes da lagea homem d El 
Rej e Ioham dominguez Algoz e outros E eu Gonçalo dominguez tabeliom sobredicto que este stromento 
screuj e Aqui meu sinal fiz que tal [sinal] he 

pagou quatro soldos 

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.




