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DILIGÊNCIAS PARA DESCARGO DA ALMA DE D. JORGE DE MELO,
BISPO DA GUARDA (1549)

Transcrição de Maria Teresa Oliveira
CHAM – Centro de Humanidades, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, FCSH, 

Universidade NOVA de Lisboa, 1069-061 Lisboa

Resumo

1549, Lisboa, dezembro 17

D. João III ordena ao juiz de fora da vila de Por-
talegre que faça as diligências necessárias para o 
descargo da alma de D. Jorge de Melo, bispo da 
Guarda. 

Abstract

1549, Lisbon, 17 December

King João III orders the juiz de fora of the town of 
Portalegre to make the necessary arrangements 
to execute the will of Dom Jorge de Melo, bishop 
of Guarda.

Lisboa, Museu Nacional de Arqueologia, MsPp/DIV., cx. 3, n.º 357-360
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1Documento

Eu el rey faço saber a vos juiz de fora da villa de Portalegre que eu ouve por bem que na mesa 
da conçiençia se despachassem as cousas que pertençem ao descargo da alma de Dom Jorge de Melo 
bispo que foi da Guarda e as satisfações das pessoas que ho serviram. E porque as ditas satisfações e 
descargos se hão de comprir dos beens e rendas ecclesiasticas que ao dito bispo pertençerem ouve co-
missão do nunçio do Sancto Padre pera que o bispo de São Tome do meu conselho, presidente da dita 
mesa, despachasse com os desembargadores della os ditos descargos e satisfações como vissem que era 
justiça e compria 2 a serviço de Nosso Senhor. E porque pera se dar despacho áas partes e se pagar a cada 
hum o que lhe for devido das ditas rendas e fazenda he neçessario fazerem se as diligençias que abaixo 
vão declaradas vos mando que tanto que vos este for apresentado façais logo as ditas deligençias pelo 
regimento e capitulos seguintes:

Item. Vos enformareis se o dito bispo tinha em sua vida feito algum livro de sua fazenda ou in-
ventairo dela e trabalhareis pel’o aver pera por elle vos emformardes da fazenda que per seu faleçimento 
ficou. E assi pelo dito livro e ynventairo, se os ouver, como pelas enformações que per bem de minhas 
ordenações e direito deveis tomar, fareis enventairo de toda [fl. 131v] sua fazenda que nessa çidade e 
seu termo ficou per seu falleçimento, e requerereis que o dayão e cabido da see della que pera se fazer 
o dito inventairo vos declarem qualquer cousa que lhe pareçer que cumpre pera a dita fazenda e rendas 
virem a boa recadação, e se jáa o tiverdes feito ou o corregidor dessa comarqua, emviareis o treslado 
delle aa dita mesa.

Item. Mandareis logo ora apregoar nessa çidade que todas as pessoas a que o dito bispo ficou 
devendo algũa cousa e assi os que o serviram venhão fazer çerto perante vos de suas dividas e serviços, 
e da prova que cada hum der fareis fazer autos per hum taballião dante vos que pera isso tomareis com 
o treslado das escrituras e ditos das testimunhas que vos apresentarem, assinados per vos e pelas ditas 
testimunhas, e fareis fazer um quaderno no qual fareis per vossa letra assentos sobre sy do que cada hum 
dos ditos devedores ou criados provou, e açerca do fazer das ditas provas ouvireis sempre a pessoa que o 
cabido pera isso vos nomear pera que milhor se possa saber a verdade do que cada hum allega e prova.

Item. Vos enformareis se o dito bispo tinha livro em que se escrevia as pessoas que o servião e 
as satisfações que lhe dava, e se algũa das ditas pessoas que perante vos requererem ouveram [fl. 132r] 
delle em sua vida pagamento ou satisfação de sua divida ou 3 serviço ou algũa outra tença ou merçe, e 
assi os ditos livros se os hay ouver e enformação que do caso achardes per testemunhas 4 ou escrituras 
fareis ajuntar ao dito quaderno e provas.

Item. Sabereis do dito cabido <e> por algũas outras pessoas, parentes ou criados do dito bispo 
que vos pareça que tem rezão de o saber o que pagava a cada hum de seus criados por anno de serviço 
e se fazia açerca disso algũa deferença per respeito das qualidades das pessoas e dos ofiçios em que o 
servião e fareis fazer autos da prova e enformação que disso achastes e do que vos pareçer que a cada 
hum se deve pagar conforme áa dita prova e enformação e todo o mais açima dito fareis assento no cabo 
do dito quaderno.

Item. Fareis vir perante vos o almoxarife ou reçebedor do dito bispado que o dito bispo tinha 
posto nessa çidade ao tempo que falleçeo e lhe pedireis os contratos dos arrendamentos e fianças que 
tiver tomadas aos rendeiros ou reçebedores e tudo fareis tresladar pelo escrivão que tomardes pera as 
ditas diligençias e o proprio tornareis áa mão do dito almoxarife ou reçebydor, e não os tendo elle em 
seu poder sabereis [fl. 132v] do dayão e cabido quem reçebe ora as ditas rendas depois que o dito bispo 
faleçeo e lhe pedireis os treslados dos contratos e escrituras por onde se as ditas rendas arrecadam os 
quais conçertados por vos emviareis áa dita mesa da conçiençia com o quaderno e papeis açima ditos, 
e notificareis áas partes que áa dita mesa podem vir requerer despacho de suas dividas e satisfações de 

1 Os critérios de transcrição adoptados encontram-se em Avelino de Jesus da Costa, Normas gerais de transcrição e publica-
ção de documentos e textos medievais e modernos, 3.ª ed., Coimbra, Instituto de Paleografia e Diplomática, 1993.
2 Riscado “e”.
3 Palavra riscada.
4 Riscado “os”.
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seus serviços. E isto cumprireis posto que não passe pela chançelaria sem embargo da ordenação em 
contrairo. Gaspar Garro o fez em Lixboa a 17 de dezembro de 1549. O licenciado Jorge Seco o fez escrever.

Pera o juiz de fora da villa de Portallegre fazer as diligençias açima decraradas pera os descarre-
gos da alma de dom Jorge de Melo bispo que foy da Guarda.




