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1Documento

[capa do cartório] 
Memoria das despesas que se faziam na Casa Imperial de Roma com os embaixadores que de Portugal 

alli hiam

[fl. 1r]
[noutra letra, na margem superior] Escudos brancos de 600 reis cada hum

O milhor palacio de Roma se achara alugado por mil escudos – 1 U – 
Hão se de armar des cazas de que as duas primeiras por donde se começa a entrar serão de bor-

cateis com doze cadeiras do mesmo que tudo comprado custara te quinhentos escudos – U 500
As duas cazas seguintes se armarão de damasco carmezim sem mais guarnição que os seus fran-

jois de seda e doze cadeyras do mesmo que tudo comprado custara te oitoscentos escudos – U 800
As quatro cazas seguintes serão de damasco carmezim guarnecido pellas costuras de passamane 

de ouro e franjão por sima e doze cadeyras do mesmo que comprado custara dois mil e quinh[ent]os 
escudos – 2 U 500

A caza que se segue e a da audiencia que são as mais interiores se armarão de borcado com ca-
deyras do mesmo que comprada custara te tres mil escudos - 3 U

Quatro doçeis dos quais o primeiro na salla dos lacayos he de pano entretalhado com as armas do 
embaixador no meyo, ha de ser grande porque se poem debaixo a copa e aparador, este custara duzentos 
escudos – U 200

O segundo docel ha de ser de borcatel na 2ª caza custara cento e vinte escudos – U 120
O terceyro ha de estar na 2ª caza armada de damasco guarnecido de ouro e sera do mesmo cus-

tara duzentos escudos – U 200
O quarto estara na caza da audiencia se for de borcado custara mil escudos – 1 U 000 - e dobrado 

se for bordado 
[fl. 1v]

Cada caza destas ha de levar pelo menos hum bofete com hum contador e outro livre para se 
porem as vellas e toda a galantaria, vazos e brincos que se puzer sobre os contadores sera estimado pri-
cipalmente se for da India, cada bofete de evano custara des escudos.

Não se poem a camara porque sera a gosto de seu dono, mas convem que seja bem adornada 
porque sem achaque ha muytas ocaziões em que se toma vezitas nella a respeito das cortezias.

Ja se entende que debaixo dos tres doceis mais intiriores ha de haver tres alcatifas.
A capella deve ser conçertada com decencia porque tem trebuna para a primeyra antecamara 

de que ouvem missa os cortezõis e o embaixador dentro no seu sitial custara o neceçario para a ditta 
capella – U 500

Ha de haver hum pano de veludo carmozim com duas almofadas do mesmo tudo guarnecido de 
ouro que serve para quando o embaixador vay a algũa igreija e custara duzentos escudos – U 200

Na caza do embaixador são precizos os officiais seguintes:
Mayordomo
Mestre da camara que convem que seja italiano
Cavalhariço
Copeiro, não serve mais que de dar de beber
Escaleo, tem cuidado de cozinha e a sua ordem se serve à meza
Secretario das embaixadas, que vem a ser dos recados
Secretario de lingoas
Secretario de cartas

[fl. 2r]
Capellão

1 Os critérios de transcrição adoptados encontram-se em Avelino de Jesus da Costa, Normas gerais de transcrição e publica-
ção de documentos e textos medievais e modernos, 3.ª ed., Coimbra, Instituto de Paleografia e Diplomática, 1993.
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Seis ou oito gentiz homens de serviço
  Todos estes comem a hũa meza e se o embaixador da tinello2 comem nelle

Doze pagens com seu mestre que he clerigo e quando vay fora vay com elles porque vão sempre 
juntos e come com elles em meza separada.

Quatro mossos de guarda roupa a que se da hum gentil homem por superior
Seis mossos de camara pelo menos
Hum sota guarda roupa
Crediencier que he copeiro
Despenceyro
Botilheyro
Comprador deve ser romano
Mestre de caza, paga e prove a caza e cuida da economia della, esta terceyra ordem de criados 

comem a hũa meza
Vinte e quatro lacayos
Hum mestre de cozinha
Quatro officiais

Cada pessoa da primeyra esfera custara a sustentar trinta escudos, entrando tambem o vestido.
Cada pessoa da 2ª esfera, a saber pagens custara o seu comer oito ate des escudos por mes. 
[fl. 2v]
Os da 3ª custarão a sustentar de comer e vestido cada hum quinze escudos por mes

A cada lacayo se da sinco escudos por mes
A cada cocheyro seis escudos
Ao cocheyro mayor des.

Custara a libre de cada pagem para a entrada quarenta escudos
Ao dos cocheyros e lacayos trinta
Todos os aprestos neceçarios para a cozinha custarão trezentos escudos – U 300

Cavalleriça
Deve ter tres carroças principais de seis cavallos a milhor sera de borcado por dentro e fora toda 

dourada.
A segunda de veludo da cor que parecer por dentro e por fora guarnecida de ouro ou prata e o 

jogo dourado ou prateado conforme for a carroça.
A 3ª de veludo negro por dentro e por fora custarão estas tres com suas guarniçois ate 12 mil 

escudos – 12 U 000
Todas as mais carroças são de dois cavalos custara cada hũa duzentos escudos
Cada tiro de seis dos melhores cavallos custara mil escudos
Cada par dos ordinarios duzentos escudos
São neceçarios quatro ou seis cavallos de sella que dos melhores do reyno de Napoles custarão 

duzentos escudos cada hum.
[fl. 3r]

Para a entrada solene se costuma trazer trinta machos carregados cubertos com panos de veludo 
com as armas, custara cada macho quinhentos escudos.

Cada cama com dois colchois e lançois paga cada mes hum escudo.
Cada cavalo custa a sustentar cem escudos cada anno de tudo o neceçario.
Soma da despeza neceçaria havendo de entrar em Roma o embaixador

2 Em italiano: “pequena sala de jantar”.
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Para a caza e seus adornos _____________________________________  10 U 000 escudos
Cavalleriça __________________________________________________  16 U 500
Libre ______________________________________________________   1 U 940
Para a entrada solenne ________________________________________  15 U 000  ________
  43 U 440

Despeza que deve fazer cada mes
A meza _____________________________________________________    U 100
Ordenados dos officiais e gentiz homens __________________________    U 420
Meza e ordenado dos pagens e seu mestre ________________________    U 130
Ordenados dos mosso da guarda roupa e da camera e outros officiais __    U 250
Ordenados dos lacayos, cocheiros, decano, cozinheyro e mossos ______    U 256
Despeza de lenha, sera e carvão cada mes ________________________     U 100
Para a cavalleriça se for de 50 cavalos ____________________________    U 400
Despezas extraordinarias para as carroças _________________________    U 010
Despezas extraordinarias ______________________________________    U 200 ________
    1 U 866

[fl. 3v]
Monta tudo cada mes _________________________________________   1 U 866
que em hum anno montão _____________________________________  22 U 392
que juntos aos _______________________________________________  43 U 440 ________
              somão _________________________   66 U 832 

Deve acrescentar se a despeza das camas cada mes e rigular se pelo numero dellas e o preço de cada hũa 
vay ja apontado, a despeza dos correos que sera neceçario despachar a Portugal, a despeza das espias 
para ser bem informado, a despeza dos banquetes, as quais se não podem regular, mas se dissermos que 
em hum anno custarião seis mil escudos não seria fora de prepozito ________________ 6 U 000
                                    [noutra letra] 4 800 000

[fl. 4r]
[em branco]

[fl. 4v]
Memoria de Lisboa digo de Roma acerca dos gastos para mandar a Lisboa 




