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Resumo

1440, [Lisboa]

Fragmento de livro de despesas de Martim 
Zapata, tesoureiro-mor na cidade de Lisboa.

Abstract

1440, [Lisbon]

Fragment of expenses ledger of Martim Zapata, 
chief treasurer of the city of Lisbon.

Lisboa, Torre do Tombo, Fragmentos, Caixa 10, Maço 1, N.º 80 e 10.
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1Documento

2[Primeiro fragmento]

113

concertado Item gonçall eannes pintor ha d auer seu man-
tijmento pera sy E pera huũ homem .s. 
por cada huũ mes  bijc L llibras per carta 
dada b dias d abrill Era iiijc R anos

4Item lhe deu o mantijmento do mes de Ianeiro  bijc L llibras
Item lhe deu em parte de pago do mantijmento 

do dicto ano  bijc L llibras
Item lhe deu em conprimento do primeiro quartel  bijc L llibras 47250
Item lhe deu o mantijmento do segundo E terçei-

ro quartes deste ano  bc llibras 141750
Item lhe deu do quarto quartel do dicto ano  ijc L llibras

189000 5 pagou sse [?] concertado 
Soma -  6 llibras que se mostra per este 

liuro que o dicto martim çapata deu ao 
dicto gonçallo annes pintor por seu man-
tijmento E d huũ seu homem 7 de todo o 
dicto ano a  bijC L llibras por mes per a 
dicta carta

concertado Item a aluaro periz torre em chaao ha d auer seu 
mantijmento deste ano que sse [?]  come-
çou por primeiro dia de Ianeiro desta Era 
.s. por cada huũ mes  llibras per carta 
dada xxx dias de março Era iiijc R anos 

8 Item lhe deu o mantijmento do mes de Ianeiro  llibras 
Item lhe deu o mantijmento de feuereiro  llibras
Item lhe deu o mantijmento de março  llibras
Item lhe deu o mantijmento do mes d abril  llibras
Item lhe deu do mes de mayo e Iunho  llibras

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 Lisboa, Torre do Tombo, Fragmentos, Caixa 10, Maço 1, N.º 80.
3 Numeração original do registo.
4 Estas cinco entradas foram traçadas com um X.
5 Esta expressão: “pagou sse concertada” foi traçada com um X.
6 Riscado: “bijC L”.
7 Riscado: “dos dictos ix meses”.
8 Estas seis entradas foram traçadas com um X.
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Item lhe deu o mantijmento do 9 iij E iiij quartes 
deste ano  llibras 240000

10 pagou sse [?] concertado 
Soma - c  llibras que o dicto martim çapata deu 

ao dicto aluaro periz torre em chaão por 
seu mantijmento de todo o dicto ano a  
llibras por mes per a dicta carta /

[fól. 1v.º] Item a afomso baasquez e briatjz annes sua mo-
lher criados da condessa dona Isabel ham 
d auer  llibras de sua teença deste ano 
per carta dada prestumeiro dia de março 
Era iiijc R anos

11 Item lhes deu do primeiro quartel do dicto ano  bc llibras
Item deu 12 do segundo quartell  bc llibras
Item lhes deu o mantijmento de iij E quatro 

quartees  llibras

13 pagou sse [?] concertado 
Soma -  llibras que o dicto martim çapata 

deu aos dictos afomso baasquez e beatriz 
annes sua molher 14 que aujam d auer de 
sua teença do dicto anno por a dicta carta

Item francisca gonçaluez ama da dicta condes-
sa ha d auer  llibras de sua teença do 
dicto ano per carta dada x dias d abril Era 
iiijc R anos  bijc L llibras

Item lhe deu do primeiro quartel  ijc L llibras
Item lhe deu em mantijmento da dicta tença 

Soma  llibras /

 9 Riscado: “p”.
10 Esta expressão: “pagou sse concertada” foi traçada com um X.
11 Estas três entradas foram traçadas com um X.
12 Riscado: “a afomso bee”.
13 Esta expressão: “pagou sse concertada” foi traçada com um X.
14 Riscado: “de sua meetade das  llibras”.
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[fól. 2] Esta he a despesa que sse [?]  em este ano fez 
em ho saymento de dona tareyia madre do 

muy nobre E uirtuoso Rej dom Ioham cuIa alma 
deus aIa o qual saymento se fez pollos santos 

primeiramente

15 Item por compra de R alqueires de trigo a xx 
rreaes cada huũ alqueire biijc reaes

16 Item por hũa pipa de binho bijc rreaes

17 Item por biij duzeas de pescadas 18 sequas a 
lxxx rreaes duzea bjc R rreaes

19 Item por meo aRatel de ençenço xxij rreaes

20 Item aos frades de sam francisco
por uesporas E 

mysa a cada hũu 
moesteiro Lx 

rreaes

Item aos frades da trindade
E aos frades de sancta maria do carmo iijc Lx rreaes
E aos frades de sam domyngos
E aos frades de Sancta maria da graça
E aos frades de sam uicente de fora

21 Item a biij molheres que leuarom as dictas pes-
cadas em biij tauoleiros ao dicto moesteiro 
de sam françisco a cada hũa iiij rreaes xxxij rreaes

22 Item a xbj homeens que leuarom o dicto trigo 
e binho ao dicto moesteiro a cada huũ b 
rreaes Lxxx rreaes

23 Item por aluguer dos dictos odres em que 
leuarom este binho ao dicto moesteiro xbj rreaes

24 Item por aluguer de biij costaas em que leua-
rom o dicto trigo ao dicto moesteiro xbj rreaes

15 Esta entrada foi traçada com um X.
16 Esta entrada foi traçada com um X.
17 Esta entrada foi traçada com um X.
18 Riscado: “seg”.
19 Esta entrada foi traçada com um X.
20 Esta entrada foi traçada com um X.
21 Esta entrada foi traçada com um X.
22 Esta entrada foi traçada com um X.
23 Esta entrada foi traçada com um X.
24 Esta entrada foi traçada com um X.
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25 Item por carreto do trigo do tereiro ao paaço 
da madeira e por carreto das dictas pes-
cadas de catas que faras alfandega E por 
carreto de bj tochas E çirios de cas [sic] do 
çiryeiro ao dicto moesteiro E por trazer as 
dictas tochas do moesteiro antes do dicto 
çirieyro E por trazer as dictas costaas E ho-
dres do dicto moesteiro a cas [sic] de mar-
tim çapata E por outras cousas neçesarias 
a despesa meuda esto [sic] saymento Lj rreaes

Item pesarom bj tochas pera o dicto saymento b aRouas x
llibras mea

Item arderom das dictas tochas bij llibras

Item pesarom xxiij brandõas E iiij çirios grandes 
E xij çirios pequenos pera os casticaaes a 
qual çera toda he despesa E pesou ij aRou-
as iij llibras E asy per toda esta çera bij 
aRouas xiij llibras mea de que foy pagado 
o feytio .s. por cada hũa aRoua

26Item lhe foy pagado de feytura de bij aRouas 
xiij llibras mea pagado por aRoua a xxx 
rreaes ijc xxxbj rreaes

27 pagou sse [?] concertado
Soma  ., iijC Lb llibras que o dicto martim 

çapata deu E despendeo em  biijjC Liij des-
pesos em as cousas suso scriptas que se 
despenderom no dicto saymento da dicta 
dona tareyia madre do dicto Senhor Rej 
dom Ioham cuIa alma deus aIa .,

.s.
43750 /

[fól. 2v.º]28

25 Esta entrada foi traçada com um X.
26 Esta entrada foi traçada com um X.
27 Esta expressão: “pagou sse concertada” foi traçada com um X.
28 Em branco.
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29[Segundo fragmento]

[30 pagou sse [?] concertado]
31 [Item deu] a gomez perjz patrom d el Rej que 

lhe o dicto Senhor mandou dar de sua 
teença deste ano per carta dada b. dias d 
abril Era iiijc R anos   llibras

32 pagou sse [?] concertado
Item deu a Ioham d obidos mestre da carpen-

taria d el Rej de todo seu mantijmento E 
bestir deste ano per carta dada xbiij dias 
de Iulho Era iiijc R anos  bc L llibras

33 pagou sse [?] concertado
Item deu a lianor afonso molher que foy do co-

mendador d almadaa que lhe el Rej man-
dou dar pera pagar o foro de hũa quyntaa 
per [sic] deste anno carta dada iij dias de 
mayo Era iiijc R anos  llibras

34 pagou sse [?] concertado
Item deu a Ioham d alemanha ferreiro d el Rej 

morador em lixboa que lhe o dicto Senhor 
mandou dar de sua teença deste ano per 
carta dada [...] dias de Iulh[o] Era iiijc R 
anos  llibras /

[fól. 1v.º]35

29 Lisboa, Torre do Tombo, Fragmentos, Caixa 10, Maço 1, N.º 10.
30 Esta expressão: “pagou sse concertada” foi traçada com um X.
31 Rasgão.
32 Esta expressão: “pagou sse concertada” foi traçada com um X.
33 Esta expressão: “pagou sse concertada” foi traçada com um X.
34 Esta expressão: “pagou sse concertada” foi traçada com um X.
35 Em branco.




