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QUITAÇÃO DADA PELO CORREGEDOR AFONSO GIL DAS CONTAS
DO PROCURADOR DA CÂMARA DO PORTO JOÃO EANES RELATIVAS

AO ANO DE 1443-1444 (1447)

Transcrição de Pedro Pinto
Centro de Estudos Históricos, Universidade NOVA de Lisboa

CHAM – Centro de Humanidades, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, FCSH, 
Universidade NOVA de Lisboa, 1069-061 Lisboa

Resumo

1447, Porto, Julho, 6

Carta de quitação outorgada por Afonso Gil, cor-
regedor de Entre-Douro e Minho, a João Eanes, 
relativa às contas do ano de 1443-1444, quando 
serviu como procurador na câmara do Porto.

Abstract

1447, Oporto, 6 July

Letter of quittance granted by Afonso Gil, ma-
gistrate of Entre-Douro e Minho, to João Eanes, 
regarding the accounts of the year 1443-1444, 
when he served as attorney in the council of 
Porto.

Lisboa, Biblioteca Nacional, Almada Lencastre Basto, Pacote 114, N.º 187, Caixa 114 II, Capilha 1, Doc. 1
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Quitação dada pelo Corregedor Afonso Gil das contas do procurador
da Câmara do Porto João Eanes relativas ao ano de 1443-1444 (1447)
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1Documento

Affomso gill vassallo d ell Rey E sseu corregedor na correiçom d antre doiro e mjnho A quantos 
esta carta de quitaçom virem ffaço saber que Eu ffazendo correiçom Em 2 a çidade do porto ffiz perante 
mjm vijr os procuradores dos anos passados antre os quaaes ffiz perante mjm vijr Johann eannes genrro 
de mestre Jenym mercador morador em a dicta çidade que ffoy procurador Em ella ho anno que sse 
começou em correnta E tres E sse hacabou em corenta E quatro pera lhe auer de tomar conta do que 
rreçebera E despendera no dicto anno em que asij ffora procurador por 3 a dicta çidade Ao qual mandey 
que me mostrasse ho lljuro da rreçeita e despessa do dicto anno 

E pressentes aires pijnto E vaasco annes do cauallo E ffernam velho vereadores foy mostrado huũ 
lljuro que pareçia sseer Estprito per alluaro gill estripuam da camara da dicta çidade E ffoy achado per 
o dicto liuro que o dicto Johann eannes procurador rreçebera ho dicto anno que asij fora procurador da 
dicta çidade noventa mjll E sseteçentos E dous Reaes 4 brancos E noue pretos E mostraua sse per o dicto 
lljuro que despendera no dicto anno por a dicta çidade oyteenta E quatro mjll E quinhentos E çinquoenta 
E ssete Reaes E meo E tirada ha despessa da rreceita mostraua sse que fijcaua deuendo aa çidade sseis 
mjll E corenta E huũ rreall E ssete pretos dos quaes sse mostraua per ho dicto lljuro que ffezeram mais 
de despessa comvem a saber 5 ssetecentos E correnta E quatro Reaes E sij [sic] se mostraua que fficaua 
deuedor em çinque mjll E dozentos E noueenta E ssete Reaes E quatro pretos dos quaaes sse mostraua 
que fforom carregados sobre Johãm vaasquez procurador que ffoy da dicta çidade çinque mjll Reaes 
E mais oyteenta Reaes que dera a vaasco annes criado do rregente per mandado da çidade E asij sse 
mostraua que fijcaua deuedor de toda a rreceita aa dicta çidade em dozentos E dez E ssete Reaes os 
quaaes lloguo Entregou a afomso giralldez procurador da dicta çidade depois delle E o dicto Johann 
eannes me pedirom que lhe mandasse dar qujtaçom pois dera ssua conta bem E verdadeiramente E 
paguara lloguo aquello por que fficara deuedor aa dicta çidade E eu ante que lhe mandasse dar a dicta 
qujtaçom ffiz pregunta aos vereadores E procurador E parte dos homens boons que hij sijam [?] sse 
sabijom elles que o dicto Johann eannes rreçebesse no dicto anno que asij ffora procurador outras allgũas 
rrendas ou goardas ou coudesijlhos ou deposijtos ssalluo aquellas que sse per o dicto lljuro mostraua 
E elles disserom [que]6 nom que o elles soubessem outrosij lhes ffiz pregunta sse ha dicta conta ffora 
tomada Em proll da dicta çidade E como deujam ou sse sabijam que a dicta çidade lleuaua Emguano Em 
ella ou sse aujom allguũs embarguos a nom sseer dada quitaçom ao dicto Johann eannes procurador E 
elles disserom que nom E que lhes pareçia que a dicta com[ta]7 Era <bem> tomada E como deujam E ssem 
Emguano nemhuũ 

E eu vista a dicta conta E rreçeita E despessa E como os sobredictos nom aujom embarguo 
nemhu[ũ]8 a nom sseer dada quitaçom ao dicto Johann eannes dey o dicto Johann eannes procurador E 
sseus beens por quites E lljures pera ssenpre da dicta rreçeita E despessa 

E o dicto Johann eannes [pedio]9 esta carta de quitaçom E eu lha mandey dar asijnada per mjnha 
maão E asseellada do sseello do dicto Senhor Rey que perante mjm anda 

 dante na dicta çidade sseis dias do mes 10[de Ju]lho Johann eannes anes [sic] escripuam de 
Joham afomso Estpriuam da chançellaria da dicta correiçom a ffez Era do naçimento de nosso Senhor 
Jesu christo de mjll E quatroçentos E quoren[ta E]11 ssete 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.
 2 Riscado: “essa”. 
 3 Riscado: “ho conçelho da”.
 4 Riscado: “E”.
 5 Riscado: “que dera”.
 6 Buraco.
 7 Buraco.
 8 Buraco.
 9 Buraco.
10 Buraco.
11 Buraco.
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 pagou xx 

a) […]12

 13 quitacom de quando ffuj procurador e de como hey d andar Em besta muall

12 Assinatura do corregedor.
13 No verso foi cosido um círculo em papel ao pergaminho com esta inscrição.




