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INVENTÁRIO E DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO DE DUAS ARCAS
(UMA CONTENDO LIVROS) PERTENCENTES À IRMANDADE

DOS CLÉRIGOS RICOS DE LISBOA (1382)

Transcrição de Diana Martins
 IEM – NOVA/FCSH

e
Pedro Pinto

CHAM – Centro de Humanidades, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas FCSH, 
Universidade NOVA de Lisboa 1069-061 Lisboa e 

Centro de Estudos Históricos, Universidade NOVA de Lisboa

Resumo

1382 [E. 1420], Lisboa, outubro, 30

Inventário e descrição do conteúdo de duas ar-
cas (uma contendo livros) pertencentes à Irman-
dade dos Clérigos Ricos de Lisboa.

Abstract

1382 [E. 1420], Lisbon, 30 October

Inventory and description of the content of two 
chests (one of which containing books) belon-
ging to the Brotherhood of Wealthy Clergymen 
of Lisbon.

Lisboa, Biblioteca Nacional de Portugal, A Biblioteca Monsenhor Elviro dos Santos, Títulos e escrituras de 
prazos foreiros à Irmandade dos Clérigos Ricos da Caridade, vol. VII, fól. 126.
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Inventário e descrição do conteúdo de duas arcas (Uma contendo livros)
pertencentes à Irmandade dos Clérigos Ricos de Lisboa (1382)
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1Documento

Sabham todos que na era de mill quatrocentos e vijnte anos trijnta dias de Outubro dentro na 
Camara do thesouro da Egreia cathedral da Cidade de lixboa , estando no dicto logo Paay nicollaao vigairo 
geeral do bispo da dicta Çidade , e Iohann eannes cllerigo de missa Raçoeiro na egreia de santa Iusta dessa 
meesma Moordomos da confraria dos clerigos Ricos da dicta çidade presente mym presentes tabaliom 
d el Rey em essa dicta cidade e testemunhas adeante scriptas que pera esto que se segue foram Rogadas 
e chamadas , os dictos Moordomos diserom que a elles era dicto que hũa Arca da dicta confraria em que 
estauam liuros vestimenta e outros hornamentos Alguũs d egreia e cousas da dicta confraria fora posta 
em huũ Almario do dicto Thesouro . E que no dicto Almario estauam outras arcas . E elles nom sabiam 
em çerto qual dellas era aquella arca da dicta confraria que buscauam E diserom que elles Requereram 
Alguũs moordomos da dicta confraria que forom em estes outros anos 2 prestumeiros , em Razom da 
dicta arca e por a chaue della , e que Al nom lhes diserom saluo que auia tres annos e mais que a dicta 
arca fora posta no dicto logo e que nunca depois fora aberta e que a chaue della era Ia perdida porem 
que elles sobredictos come moordomos que eram da dicta confraria segundo dicto he , por se as dictas 
cousas nom perderem ou dapnarem e se poerem em Recadaçom e dellas a dicta confraria se aprofeitar 
se mester fosse presente mjm dicto tabaliom e testemunhas queriam ora buscar no dicto Almario a dicta 
arca e fazer despregar a fechadura della e veer aquellas cousas que lhes assy deziam que em ella estauam 
E que desto que ora assy deziam . e queriam fazer poendo eu dicto tabaliom per Inuentairo as cousas 
que na dicta arca fossem achadas me pedirom huũ dous stormentos e mais se lhes comprir pera guarda 
de seu dereito , 

E logo gonçallo lourenço clerigo seruidor no dicto Thesouro da dicta egreia que hi presente staua 
Abrio o dicto Almario . E os sobredictos tirarom e fezerom poer fora del hũa caxha longa que tijnha tres 
çintas de ferro pregadas em sy per cima da cobretoira della e per o corpo da dicta caxha , mandarom 
a pedr eannes selleiro morador na dicta çidade que hi outrossy presente staua ., que despregasse a 
fechadura della de que estaua fechada , 

E o dicto pedr eannes a despregou e abrio E forom achados em ella Cinquoeenta Çirios pequenos 
que pareciam de confraria todos marcados d hũa marca vermelha e Al nem 

e diserom os dictos moordomos que nom era aquella a dicta arca que elles assy buscauam 
E entom tornarom os dictos çirios a ella e poserom na a hũa parte pera a tornarem depois a seu 
logo e tirarom outra caxha do dicto almario chaã com sa fechadura bem pregada e que estaua fechada 
de chaue , a qual caxha era aquella da dicta confraria que elles buscauam segundo deziam E o 
dicto pedr eannes A abrio E forom achados em ella estes oramentos [sic] e cousas , adeante scripto 
primeiramente 

¶ huũ liuro que deziam que era domingal cuberto de cubertura de Coiro preto , que se começaua 
na terceira folha em letra uermelha notum sit omnibus e segue sse logo em letra preta In diebus illis 

¶ Item outro liuro de semelhauil letra cubertura que deziam que era salteiro acabado , que se 
começaua na primeira folha Iam prima dies est em letra uermelha 

¶ Item outro liuro de semelhauil cubertura e começa sse na terceira folha dominica prima in 
auentu dominj e em letra preta ad te leuauj em canto que deziam que he pistolleiro 

¶ Item outro liuro da tal cubertura que deziam que he domjngal misto des uesperas de pascoa 
ataa o auento pontado , e com liçooes e rresponssos e outra leenda da çijdade 

¶ Item outro liuro de semelhaujl cubertura ,. que deziam que he santal e começa sse depois 
do calendairo na primeira folha em letra uermelha In vigillia sancti andree apostolli a uesperas e em 
letra preta a espaço de tres dedos em ancho , In illo tenpore stabat Iohanes , E acaba sse ante das duas 
prestumeiras folhas , rasas em letra pontada dũ Responsso ,.

¶ Item acharom na dicta caxha tres castiçaaes pequenos de llatom dos quaaes huũ delles he 
britado , 

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 Riscado: “Anos”.
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Item hũa vestimenta acabada que tem huũ manto bandado , de cendal uermelho e amarello e 
stolla e manipollo e faldra da alua das dictas collores , 

Item huũ callez de prata com sa patena , que pareçia em pesso e soma de mais que marco 
Item hũa caxha pequena de prata esnaada , que tem emcastoadas em sy noue pedras de colores 

mudadas 
Item huũ frontal dante Altar daquel meesmo pano da vestimenta 
Item dous mantees de linho e mais nom 
As quaaes cousas todas logo os dictos Moordomos tornarom aa dicta arca e de sy ao dicto Almario 

e leixarom nas , he pedindo a mjm dicto tabaliom huũ dous stromentos dello e mais se lhes comprir 
segundo suso pedido aujam

testemunhas Afomso eannes capellam na capella d el Rey da dicta egreia cathedral Afomso 
lourenço raçoeiro da egreia de santa Maria de ponte de lima e Ioham afomso quartanairo na dicta see 
e viçente steuez scripuam na audiencia do dicto senhor bispo e o dicto gonçallo lourenço seruidor do 
dicto thesouro e outros ,. E eu dicto per esteueez tabaliom que este stormento a rrequeriçom dos dictos 
moordomos screuy e a elles dey em que meu signal fiz tal he 

[sinal] 

pagou o rregisto doze soldos 




