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INSTRUÇÕES DADAS POR D. JORGE DA COSTA, CARDEAL DE PORTUGAL, 
EM ROMA, A FRANCISCO FERNANDES, QUE ENVIAVA A D. MANUEL I, 

REI DE PORTUGAL (1496)

Transcrição de Diana Martins
 IEM – NOVA/FCSH

Resumo

1496, Roma (?), março, 23

Instruções dadas pelo Cardeal de Portugal, D. 
Jorge da Costa, em Roma, a Francisco Fernan-
des, que envia como seu representante junto 
de D. Manuel I de Portugal. Compreende avisos, 
conselhos e informações sobre a evolução dos 
negócios da Coroa junto da Corte Papal.

Abstract

1496, Rome (?), 23 March

Instructions issued by the Portuguese Cardinal, 
Jorge da Costa, in Rome, to Francisco Fernandes, 
whom he sends as his representative to meet 
with King Manuel I of Portugal. It includes war-
nings, advice and information about the evolu-
tion of the Crown’s businesses with the Roman 
Curia.
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Francisco Fernandes, que enviava a D. Manuel I, rei de Portugal (1496)
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1Documento

Francisco fferrnandez estas cousas direes da Nossa parte a el Rey

Item que per Rui leite mestre scola do porto per que mandei ujsitar sua alteza , que partio ante 
que vos ujsees lhe enujei dizer algũas cousas , que me entam ocorreram e me pareciam de seu seruiço , 
posto que me pareçesse segundo 2 a grande distinçom ssua nom era 3 necesario meu pareçer , pero 
pera satisfazer a mjm mesmo costrangido de amor e affeiçom , que a sua persoa e cousas seu stado 
concernentes sempre tiuj e tenho

Item direes que folguei tamto com suas leteras , que em boa uerdade posso affirmar , que me 
nom lembro que tanto prazer ouuesse com cousa algũa : porque acabei de creer que nosso Senhor se 
lembrara delle e de suas uirtudes e mericimentos e asy daquelle regno e ainda de mjm e de todalas 
cousas minhas . E que continuadamente louuo a deos e lhe dou asy fracamente , como posso graças e 
louuores : e faço encomendar a sua alteza aa piedade e misericordia de deos : que tenha mãoo nelle e ho 
queira manteer e conseruar e finalmente que Ia spero uiuer e morrer contente

Item direes mais a sua alteza que de minha persoa e cousas nom excludindo huũas nem outras 
pode despoer mandar e ordenar Como de cousas proprias e asy lhas offereço e as ei por suas e mjm 
mesmo con ellas

Item que açerca do que sua alteza diz em sua letra que folgaria de me ueer naquelles regnos , 
posto que na verdade eu stou / [fl. 1v] Como quero , pero todo seIa em sua mão querer e disposiçam 
e çerto seu deseIo e uontade lhe tenho mujto em mercee . bem he uerdade , que alguũ pejo tenho da 
parte de laa e tambem da parte de caa . porque creo que ho papa e Collegio com grande difficuldade 
conujriam em me darem liçença , porque aInda que seIa de pouco e fraco engenho continuadamente me 
ham mester e ao della eu uo lo disse per palaura porque nom lhe pera carta nem struçam , porem que 
todo se faça como sua alteza mandar .,,

Item lhe direes Como uos prouii da Igreia de sancta Iusta que he dentro na cidade de lixboa e 
que eu ha propohia de teer em mjm e ha nom quis dar atee gora a parente nem criado nem seruidor 
mas pollas nouas que me trouuestes de seu exalçamento eu ej tudo por bem dado e bem empregado e 
prouueramente mujto de seer de mujto moor renda

Item direes que eu som desta condiçom que quer bem a quem mo quer e meu deseIo sempre 
foe seruir aos Senhores e aos amigos aproueitar , porem que sua alteza pode despoer d alcobaça e fazer 
della ho que lhe prouuer e se mayor fosse asy ho faria, tire frey Ioham , que se entrodio e fez abbade 
do meu mosteiro , porque nom he pera gouernar nem seria boo exemplo e Isto mais 4 pollo que toca en 
consciencia , que por outro desprazer , que delle tenha , e tambem frej Ioham claro , e eu som contente 
fazer nisto ho que elle mandar / [fl. 2] bem spero que elle querera prouer tal persoa que sua consciencia 
e minha seIam desencarregados e deos seIa seruido e aquella casa seIa posta em forma de religiam , 
onde aquelles a que deos perdoe ha lançarom em perdiçom e direes ho que uos apontei aqui , ora 
ordene deos que eu ua pera <laa> ou nam e ho que me disse de torres uedras uos nom squeça , por 
nom fiquar miudeza que sua alteza nom saiba e asy da proteiçam por aquella seer melhor gouernada 
e que meu deseIo seria poes ha outrem destruio , que sua alteza e eu ha tornassemos a dar a deos e a 
sam bernaldo , cuia he , ordenando hi obseruantia , ujsto como ha casa he mujto desposta pera isso e 
sera ornamento daquelles seus regnos e bem de sua e minha consciencias se de tanto bem formos causa

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: “ho seu”.
3 Riscado ilegível.
4 Riscado: “mesmo”.
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Item açerca do bispado da guarda lhe direes iso mesmo he que uos disse e he remedio que me 
parece e per mjm nom ha de ficar todauia uenha letra da rainha . e he porque 5 eu nom respondi que ha 
queria pera mym , quando a mjm ueo per esaa que entam era datayro etc

Item açerca do L.C.F.D.A.r. todo lhe dezei pollo miudo , porque sua alteza se saiba e possa resoluer 
acerca de cada cousa . ha uerdade he esta sem duuida .,,

Item lhe direes ho que fiz açerca das spectatiuas : tanto que me foe dicto e como logo ho papa 
mandou que nom passasem etc / [fl. 2v]

Item Como lhe faço seruiço dos çem ducados que lhe emprestei pera ho fecto dos comendadores 
. leuai logo mandado pera ruj leite que ho conhocimento que dello deu ca Ioham uaz que se rompa que 
poes tudo he seu bem podem seer çem ducados etc

Item lhe direes ho que vos disse açerca d alhandra etc

Item açerca de ribateIo e que dom pedro me disse que el Rey que deos aIa era Ia contente de seer 
ca vise per quaesquer letrados d aruda ou outros que asy se faria . ora eu nom queria mandar laa remedio 
nenhuũ sem primeiro ho fazer saber a sua alteza e que agora screui ao Senhor dom Gonçallo sobre ello

Item queria mujto auer logo sua reposta , porque he cousa que toca minha consciencia .,,

Item lhe direes ho que vos disse açerca das uisitaçõoes que has nom consenta , ca som mujto 
preIudiciaees . el Rey a que deos perdoe constrangido de suas paixoees pospohia ho bem do regno 
por vsar de uontade . leyxamdo quebrantar hos priuilegios . que seu pay ganhou com mujta despesa 
e trabalho . parecendo lhe que faria a mjm damno e preIuizo ,, e com ho breue que leuaees . ho qual 
laa darees a fernand eanes , se pode dar reposta aos francesses ujsitadores , se uierem que hos nom 
reçebam  , nem obedeçam ca nom fazem nada , senam roubar aquellas cousas , asy de / [fl. 3] mulheres 
Como de homeens desta ordem de sam bernaldo donde ao menos leuam cada uez que uem trezentos , 
ou quatroçentos mil reaees . segundo ha enformaçam que della auemos .,

Item direes mais a sua alteza largamente ho que uos dissemus açerca dela e tam pollo miudo por 
serem cousas , que se nom podem , nem deuem asy bem screuer .

Item ha maneira que ora teuemos em dizer ao papa que lhe prouesse de nom siguir , nem mandar 
a execuçam tal agrauo , como era ho do bispado da guarda . e como tomamos ha culpa sobre nos da 
obediencia , asy que speramos que uindo de la ho recado etc sua alteza auera nelle boom padre e elle y 
podera seer boom filho com a qual cousa nos mujto folgaremos .,

Item lhe direes mais ho que uos dissemos açerca da conesya d euora do Irmão de pedro borIes e 
que nos speramos que hos nossos seIam fauorecidos com direito e Iustiça de sua alteza e asy lhe direes 
como nos seriamos mal contente de hos nossos contenderem , nem auerem demandas , com cousa 
sua . poes nos e hos nossos somos seus . ho que dizemos por afomso anes nosso familiar . ho qual he 
empedido per huũ seu capelao e segundo cremos contra razom e direito . asy que todos remetemos a sua 
alteza que nom consinta que hos nossos seIam oppresos e jmpedidos em sua justiza etc

xxiij de marco 1496

a) .Georgius. cardinalis portugalensis

5 Riscado: “ha”.




