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Resumo

1529, Lisboa, novembro, 16

Carta de sentença e quitação do cardeal de Lis-
boa, o infante D. Afonso [II], relativamente a 
uma contenda entre o bacharel Tomé Fernandes 
e D. Francisco de Castelo Branco, sobre a execu-
ção do testamento da condessa, sua mãe. 
 

Abstract

1529, Lisbon, 16 November

Sentence and discharge letter issued by the Car-
dinal of Lisbon, Infante Afonso [II], regarding a 
dispute between baccaulaureate Tomé Fernan-
des and D. Francisco de Castelo Branco concer-
ning the execution of the will of the Countess, 
the latter’s mother.
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do testamento da condessa, sua mãe (1529)
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1Documento

2 Bras barreto lecenceado Em Canones dessembargador e ouujdor gerall pello Illustrissimo e mu-
jto heicillemte pricimpe ho sennhor cardeall Imfamte de portugall guovernador e admjnistrador do arçe-
bispado de llixboa bispado d euora e etc que ora tenho carreguo de ujgairo gerall pello dicto senhor em 
aussemcia do doutor Iorge temudo a quamtos esta mjnha carta de ssemtenca e quitaçam virem saude 
em Iesuu christo

faco uos saber que na corte do dicto sennhor peramte mym sse trautou hu  processo de ffecto 
amtre partes. ss. a Iustica do dicto senhor pello bacharell thome fferrnandez sseu pormetor della como 
autor de hu a parte e Reo da outra ho sennhor dom ffrrancisco de castell bramco camareiro mor d el 
RRey nosso sennhor como testamenteiro d allma da senhora condesa de villa nova sua maãy 

em o quall ffecto ssemdo dicto sennhor dom ffrrancisco Reo çitado peramte mjm a Iuizo foy posta 
aucam pello dicto prometor comtra elle que nom tynha comprido a vomtade da senhora condesa sua 
mãy que me rrequiria que lhe mandasse que mostrasse ho sseu testamento da dicta defunta e certidam 
de como tynha ffecto e comprido tudo ho que ella mandara que sse fezese E comprisse por sua allma

E pello dicto Reo foy hofereçjdo ho dicto testamento E uisto per mjm mandey ao dicto Reo que 
mostrasse e fezesse çerto como tynha comprido tudo ho contheudo Em ho dicto testamento Em com-
primento do quall esteue a conta peramte mjm a quall lhe eu tomey das cousas contheudas no dicto 
testamento verba por verba 

e ho dicto Reo mostrou per conheçymentos sprituras de partylha e outras de quitações e por 
sseu Iuramento ssegundo forma de hu  alluara d el Rey nosso senhor como <tinha> tudo comprido e 
satisffecto e etc

e contudo mandey fazer ho ffecto concllusso e visto por mjm pronunciey Em elle hu a mjnha finall 
sentença que tall he

E visto como sse mostra ho sennhor dom ffrrancisco em todo comprido a vomtade da condesa 
que deos tem ssegundo forma de sseu testamento mando que lhe seia dada sua quitaçam com ho theor 
da quall me pedio ho dicto testamenteiroo [sic] sua sentença de qujtaçam E eu lhe mandey dar a pers-
semte e quamtas lhe ma s comprissem

dada em llixboa ssob meu synall e ssello do dicto sennhor aos dozasseis d as do m s de novembro 
marcos fferrnandez a ffez anño de  b  xxix anños ●

e nom seIa duujda na amtrelljnha onde diz tynha porque sse fez por fazer verdade ●
Blasius Licenciatus 

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 No cabeçalho, em letra posterior: “quitação dos testamentos da condesa 1529”. No verso: “Quitação dos testamentos 
da comdesa de vjla noua ,,”; “Inutil”; “Maço 22 nº 16”; “3-T-16”; “N.º 6”; “Quitação passada no anno de 1529 ao senhor 
Camareiro mor D. Francisco de Castello Branco de ter comprido O Testamento de sua magestade a Excelentissima senhora 
Condessa de vila noua D. Mezia”; “qitaçam dos testamentos da condessa dom fransisquo”. Em letra coeva: “xxx rreaes a) 
Ioham serrão”; “xxx Reaes a) Ioam alluarez [?]”; “a) petrus”.  




