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CONTRATO DE CASAMENTO DE D. MARIA DE MENESES
COM RUI GOMES DA GRÃ (1493)

Transcrição de Margarida Contreiras 
IEM – NOVA/FCSH

Resumo

1493, Lisboa, Junho, 5 

Escritura de contrato de casamento de D. Maria 
de Meneses, filha de D. Inês, viúva de Henrique 
Moniz, alcaide-mor da cidade de Silves, para ca-
sar com Rui Gomes da Grã, fidalgo da Casa do 
Duque de Bragança, que segurou o dote, obri-
gando a sua quintã e olivais de Fonte de Louro.

Abstract

1493, Lisboa, 5 June
 
Notarial deed of the marriage contract of Maria 
de Meneses, daughter of Inês, widow of Henri-
que Moniz, chief-provost of Silves [Algarve], to 
marry Rui Gomes da Grã, a nobleman of the 
House of the Duke of Bragança, who guaranteed 
her dowry by pledging his property and olive 
groves at Fonte de Louro.

Lisboa, Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Casa de Povolide, Pac. 10, Maço 25, N.º 11
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Contrato de casamento de D. Maria de Meneses
com Rui Gomes da Grã (1493)
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1Documento

2 Em nome de deus amem Saibam os que este estormento de contrauto dote e cassamento virem 
que no ano do naçimento de nosso Senhor Iesu christo de mjl iiijc LRiij anos . a çinquo dias do mes de 
Iunho em odiuelas termo da çidade de lixboa nas poussadas de vaasco gill monjz do consselho d el Rej 
nosso Senhor E gouernador da cassa da Senhora dona filipa que deus aIa logo pello dicto vaasco gill ffoy 
apresentada hũa obrigaçam da quall o teor tall he ,,

Saibam os que este estormento de casamento virem que no ano do naçimento de nosso Senhor 
Iesu christo de mjl iiijc LRiij anos dezasseis dias do mes d abrill em ffaarom nas cassas da morada de dona 
ynes molher d anrrique monjz que deus aIa . loguo pella dita dona ynes ffoy dicto presente mj taballiam 
e testemunhas adiante escriptas . que ella deus prazendo queria cassar dona maria de menesses sua filha 
com Ruj gomez da graã fidalguo da cassa do Senhor duque com a quall lhe promete em dote e casamento 
casando elles anbos per palauras de presente . ssegundo manda a ley e a ssanta Igreia de rroma , esto 
que sse ssegue .,

Cinquo mjl dobras de çento e vijnte rreaes por dobra .s. 
mjl e qujnhentas que lhe da el Rej nosso Senhor 
E outras mjll e qujnhentas que lhe leixou a Senhora dona filipa 
E qujnhentas per foros que lhe ficarom per morte de seu paj 
E qujnhentas en corregimento de cassa e Ioyas e escrauos ., 
E mjl que auera per faliçimento dela dita dona ynes sua maem .,, 
E sse algũa coussa mjngoar das ditas mjl dobras que a d erdar per faliçimento dela , ella obriga 

pera jsso toda sua terça atee sse cumprirem as ditas mjl dobras ,
E todo esto a ssobredita dona ynes outorgou per sseus beens que pera ello obrigou 
E em testemunho de verdade mandou sseer fecto este estormento . testemunhas Ioham d arouca 

e Ruj gonçaluez escudeiros e outros E eu francisco dijz taballiam da Rainha nossa Senhora que esto es-
crepuj e meu sinal ffiz .,

nom seIa duueda no . b . e a . que estom Riscados porque eu taballiam o fiz por uerdade . 

E asy apresentou huũ aluara de dieguo monjz fecto e sijnado per elle cuIo o teor tall he .,

Eu dieguo monjz per este fecto e asijnado per mjm me obriguo ssegurar cassando mjnha Irmãa 
dona maria de fazer com ella çinquo mjl dobras de çento e vijnte Reaes por dobra .s. 

mjl e quinhentas d el rrey 
e outras mjl e quinhentas da Senhora que lhe ficarom em sseu testamento 
E qujnhentas em erança de fforos que lhe ficarom per morte de sseu paj . 
E qujnhentas em Ioyas e corregimento de cassa e escrauos ., 
E mjl per morte de sua maem .,, 
pera a quall ssegurança farey quallquer escriptura e obrigaçam que ffor neçessaria cassando ella 

per meu prazer ,, E comsselho E por çertidom leixej , este asjnado meu na maão do Senhor vaasco gill 
monjz meu tjo . 

fecto em odiuellas a onze de março de noueenta e tres .,,

E loguo pello dito Ruj gomez da graã que presente estaua ffoy dicto . que elle açeytaua as ditas 
obrigaçõees e lhe prazia cassar com a dita dona maria de menesses per dote E arras , ao qual dote destas 
çinquo mjl dobras elle obriga ao dicto dote .s. 

[a q]uintaã dos oliuaães que esta Iunto com a ffonte do louro 

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 Na margem superior: “1493 M iiijc LRiij”. No verso: “dote de casamento de ruy gomes da graã fidalgo da casa d el Rej . nosso 
sennor e do seu comselho e guouernador da muy xcelente Señora”.



FRAGMENTA HISTORICATranscrição de Margarida Contreiras

167

E a meetade da quintaã de lleçea que esta nos oliuaes [...] que Ruj da graã tem a meetade , 
E os moyos que erdou de sua tja catalina pacheca que ssom no porto de muIa 
e [...] com todas bemfeitorias que neellas fizerem em suas vidas ., 
E aas arras obriga duas mjl dobras que do Senhor duque tem obrigatorias de que tem vijnte mjl 

rreaes em cada huũ ano ., 
E das ditas çinquo mjl dobras disse que sse auja por entregue das quinhentas de que a obrigaçam 

faz mençam de Ioyas corrygimento de cassa e per hũa escraua ,, 
E as arras sse entendam nom [.......]3 filhos d antr anbos e auendo ffilhos as arras fiquem quebra-

das .,,
E em testemunho de uerdade mandarom fazer este estormento .,, 
E sse per estes beens In çima nomeados nom abastarem a este dote destas çinquo mjl dobras ., 

elle obriga majs as cassas que tem na dita çidade aa porta de oura que forom da dita catalina pacheca 
sua tija .,, 

testemunhas que a todo presentes fforom febus monjz e Ioham leite escudeiro d el rrej e affonso 
taueira e pero vaaz e Ioham nu[n]ez pedr eannes vasco gill monjz todos criados da dita Senhora dona 
filipa que ao rreçibimento e a todo presentes fforom ., 

E eu Ioham do rreguo escudeiro do dicto Senhor rrej e seu notairo geerall em a çidade de lixboa E 
sua correiçam que este estormento escreuj E em elle meu pubrico sinall ffiz .,, [sinal de tabelião]

3 Buraco.




