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CARTA DE QUITAÇÃO DADA PELOS MORADORES DA VILA DA FEIRA
A JOÃO RODRIGUES DE SÁ, CAMAREIRO-MOR (1389)

Transcrição de Margarida Contreiras
IEM – NOVA/FCSH

Resumo

1389, Feira, abril, 4 

Carta de quitação dada pelos moradores da vila 
da Feira a João Rodrigues de Sá, camareiro-mor 
do Rei D. João I. 

Abstract

1389, Feira, 4 April

Letter of quittance issued by the residents of the 
town of Feira to João Rodrigues de Sá, master 
chamberlain of King João I.
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Carta de quitação dada pelos moradores da vila da Feira
a João Rodrigues de Sá, camareiro-mor (1389)
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1Documento

Sabham quantos este stormento virem que na Era de Mill e quatrocentos e vijnte e ssete Anos 
quatro djas do mes de Abril na villa da ffeira no paaço do Conçelho desse logar estando hij Ioham gon-
çaluez e Mem duraam Iuizes no dicto logo e Affomso da portella E Martim bertolameu de ffornos e pero 
de ffornos e Antonio salgado e Affomso de gaiat e Iarreiro de Iuyam e Iohanne de Iuyam e Iohanne de 
ffornos e domjngos d escariz e goncallo de brasfemes e ljunardo de cacauellos e Lourenco da vidore e do-
mingos de brasfemes e Iohanne annes deste logar e outro Iohanne de hi e Ioham mouro e Martim annes 
de gayat e A molher de Ioham martjnz de Manhoçe e vicente mjgeez de Inssua e domjngos martjnz dhi e 
Iohanne affomso de pijdello e A molher de antonio [?] gil e vicente esteuez do casal do çijo e vicente do 
pereiro e vicente esteuez de villa coua e Ioham dominguez de fframil e Steuom da vinha e Ioham galego 
e pero bertolameu e domjng eannes de fframil e Ioham caluo desse logar e goncalo de soureda e Ioham 
draque e gil das bouças e Iohane esteuez de ssoureda e ffagundo e bertolameu de villa coua e Pero es-
teueens e Antonio de brasfemes e Ioham gonçaluez de villa chaa e Ioham ffrancisco de manhoçe e Pero 
fferreira e Affomso do paradeeiro e A molher de martim prestar e Ioham ujcente de nogeira de crauo e 
Affomso ujçente de abonemera e martim gonçaluez de fornos e mem nogeira e payo de villar e Ioham 
prestar e goncallo annes de madahil e Affomso dominguez de gaijate e martim dominguez e Ioham pe-
queno e Steu eannes e Affomso da lama e mem martjnz de ffeaaes todos moradores no Iulgado da ffeira

Outrossij estando presente pedr eannes proc<or>ador de Ioham rrodriguez de ssaa camareiro 
moor de nosso Senhor El Rey em prezença de mym goncal eannes tabaliom d el Rey na ffeira presentes 
as testemunhas que adjante som scriptas o dicto Pedr eannes disse Aos ssobredictos que bem Sabijam 
em como o dicto Ioham rrodriguez estaua no dicto logo da ffeira com ssuas Ientes e despendera hij 
mantijmentos que lhe derom os Iuizes da ffeira e que delles pagou e delles fficarom por pagar E dizia o 
dicto Pedr eannes que o dicto Ioham rrodriguez mandaua rrogar a elles e os outros moradores da villa da 
ffeira que teuessem por bem que lhe quitassem alghũa coussa sse Ajnda deuja e nom pagara daquelles 
mantijmentos que Assij despendera ou sse lho nom quissesem quitar que Assij o dissessem e que lho 
mandaria pagar o dicto Ioham rrodriguez segundo era contheudo em hũa carta do dicto Ioham rrodriguez 
que emde mostrou 

E logo todos os ssobredictos lauradores e homees boos que hi estauam diserom cada huũ per 
ssua uez que lhe quitauam todo Aquello que lhes o dicto Ioham rrodriguez deuja e elles trouxerom per 
mandado dos Iuizes da ffeira ou doutras perssoas aquello que ende o dicto Ioham rrodriguez ouuera mais 
que lhijs ficasse guardado o demandarem e Auerem Alghũa cousa sse viesse [sic] e nnom pera o dicto 
Ioham rrodriguez e o el nom ouuer e que o Aujam no dicto Ioham rrodriguez por mujto bem enpregado 
ca el Era tal e tam boom que os deffenderia e lhe lho [sic] cobraria com booas obras E que mandauam e 
outorgauam que sse o dicto Ioham rrodriguez tijnha Alghuũ penhor no dicto Iulgado por a dicta rrezom 
que lho dessem

Outrossy per esta meesma gissa outorgarom Lourenço annes de nogeira e martim martjnz e lou-
renço de ssangreedo e Iohanne affomso de sangreedo das quaees coussas o dicto Pedr eannes pedio 
huũ stormento

testemunhas Ioham de Pijnho e Affomso martjnz tabaljaaes Affomso annes meirinho e goncallo 
esteuez escudeiro e outros e Eu Gonçal eannes tabaljom sobredicto que esto presente fuj e este stormen-
to screpui e meu Sijnal ffiz que tal [sinal de tabelião] he

 

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.




