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CARTA DE VENDA DE OITO ALQUEIRES DE PÃO QUE FAZ ÁLVARO
GOMES, ESTANTE NA ILHA DA MADEIRA, A RUI MENDES

DE VASCONCELOS COMO ADMINISTRADOR DO HOSPITAL DE FIGUEIRÓ 
DOS VINHOS (1492)

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

1492, Pedrógão Grande, setembro, 15

Carta de venda de oito alqueires de pão meado 
(trigo e centeio) que faz Álvaro Gomes, estante 
na Ilha da Madeira, a Rui Mendes de Vasconce-
los como administrador do Hospital de Figueiró 
dos Vinhos.

Abstract

1492, Pedrógão Grande, 15 September

Deed of sale for eight bushels of mixed-flour 
(wheat and rye) by Álvaro Gomes, resident in 
the Island of Madeira, to Rui Mendes de Vascon-
celos, as the administrator of the Figueiró dos 
Vinhos Hospital.

Figueiró dos Vinhos, Arquivo da Santa Casa da Misericórdia de Figueiró dos Vinhos, Doc. avulso sem cota
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Carta de venda de oito alqueires de pão que faz Álvaro Gomes, estante na ilha da Madeira, a 
Rui Mendes de Vasconcelos como administrador do Hospital de Figueiró dos Vinhos (1492)
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1Documento

Saibham quantos esta carta de pura venda perdurauel ffyrmydom pera senpre uyrem como no 
ano do nacymento de nosso Senhor Iesu christo de mjl e iiijc LRtaij anos Aos xb dyas do mes de setenbro 
Em a uylla do pedrogam ho grande terra e Iurdycom do Senhor Ruy mendez de vascoconcelos [sic] dentro 
Em as pousadas da morada de mym tabaliam adyAnte nomeado e testemunhas adyante espritas pareçeo 
diogo martynz home [sic] solteyro morador Em a dicta uylla E apresentou hũa procuraçam esprita em 
papel da quall per mym tabaliam ffoy leuda e cantaua [sic] Em Ella antre as outras cousas pera esto 
que se ao dyante sege açaz bem abastante como huũ aluaro gomez natural da dicta uylla estante Em 
a Ilha da madeyra ffez seu procurador ho dicto diogo martynz que Elle por sy em seu nome podese e 
posa vender E aRendar Em prazer Emffatosym certos benes que Elle Auya Em esta uyla e termos della 
como Em este Reyno de portugal,, a qualquer pesoa ou pesoas que Elle quyger e per bem tyuer e polos 
preços que lhe aprouer e mandar ffazer esprituras per mãoo de tabaliam ou de espriuam que lhe as 
partes Requererem E asy posa Rreeçeber hos preços delles e dar conhycymentos e quytacoes E asy 
posa affyrmar ou testemunhas [?] quaesquer crasulas e condycoes penas e obrigacoes que lhe fforem 
Requerydas e pera esto hobrigou todos seues [sic] beens moues e de Rayz a qual procuraçam pareçia 
ser ffeyta e asynada per sagramor luIs tabaliam do Senhor duque Em a Ilha da madeyra aos xbij dias de 
Iulho de myl e quatroçentos e nouenta anos e que esteueram hy por testemunhas afomso annes e pero 
d eluas tabaliaes e diogo dyaz morador Em a dicta Ilha que dyse que conhya [sic] ho dicto aluaro gomez 

a quall procuracam asy apresentada logo pollo dicto diogo martjnz ffoy dicto que Elle por sy em 
nome do dicto aluaro gomez per vyrtude da dicta procuracam dyse que Elle uyndya como de ffecto 
logo vendeo deste dia pera todo senpre oyto alqueires de pam meado .s. trigo e çenteo que Elle auya 
na Roda maa termo da uylla da sertam pera ho esprital de ffygueiro dos uynhos ao Senhor Ruy mendez 
E a Senhora dona Isabel sua molher menystradores que som do dicto esprital de çerto dinheiro que 
tem dado Ioham dos apostolos aos dictos Senhores menystradores pera se comprar çerto pam pera ho 
dicto esprital do quall pam esta na dicta Roda maa no casal d aluaro gonçalluez de que horra he caseyro 
Rodrigo aluarez seu ffilho e tem ho dicto casal Emprazado Em tres uydas .s. Elle e sua molher Em duas 
pesoas e outra quall ho postomeyro delles nomear a horra de seu ffalycymento E obrigado a pagar ho 
dicto pam Em cada hũ ano per helles e seues erdeyros Em as dictas tres pesoas por çerto preço nomeado 
.s. por mjl e seyesçentos rreaaes branqos desta / [f. 1v] moeda horra corente deste Reyno a ffeytura desta 
presente do quall preço Eu dicto vendedor conheço e conffeso e verdade que dos dictos compradores 
Reeceby per ffernamd aluarez ho neto 

Eu tabaliam com as testemunhas damos de nos ffee e testemunho que uymos Rreeceber ho dicto 
preço ao dicto vendedor todo per Enteyro que nenhuũa cousa nom ffyqo por pagar Em houro e prata e 
deu logo hos dictos compradores por quytes e lyures deste dia pera senpre 

do quall pam Eu dicto vendedor quero E outorgo que uos dictos compradores E [sic] aIades com 
todas suas Emtradas e saydas e derreitos e pertenças e bemffeyturyas E asy E pola guysa que ho Eu ouue 
per tytolo de compra de luIs aluarez e de lyanor vaãz sua molher moradores que som Em a dicta uylla de 
çerto dinheirro que deuyam ao dicto aluaro gomez e mylhor se ho vos mylhor poderdes auer e ffacades 
delle Em helle todo ho que vos aprouer pera ho dicto esprityl [sic] como de vosa cousa propya posysom 
e vos tyro e demyto de mym e do dicto aluaro gomez per uyrtude da dicta procuracam do derreito 
senhoryo propriadade auçam domynyo que no sobredicto pam auya E o poEnho [sic] dicto esprital e nos 
dictos menystradores e me hobrigo per mym e per todos meues beens moues e de Raiz auydos e por 
auer ganhados e por ganhar a uos a dicta uenda Emparar e deffender e ffazer de paz e de boo tytolo de 
quem quer que vo lo Embargar quyger so pena de vo lo compoer Em doubro com todo mylhoramento 
E ao Senhor da terra outro tanto e per esta presente vos meteo e mandou meter Em pose Real corporal 
aoutoal posysom da dicta venda sem outra estancya nem ffegura de IuIzo que pera Ello seya compridou 
[sic] 

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. Agradecemos penhoradamente a Miguel Portela pela indicação e cedência 
das imagens.
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por ffyrmeza e verdade lhe mandey ser ffeyta esta presente que ffoy ffeyta dia mes Erra acyma 
esprita testemunhas que de presente fforam gonçallo annes clerygo de mysa ho sobredicto ffernamd 
aluarez moradores Em a dicta uyla e outros Eu pero ffranquo escudeiro tabaliam d el Rey noso Senhor Em 
a dicta uyla e termo dela que esta carta de venda espriuy per mandado do dicto vendedor Em ffym della 
de neu [sic] ppubrico synal asyney que tal he ∙

[sinal de tabelião]

pagou com nota xxx rreaaes




