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CARTA DE D. JOÃO I CONTENDO TRASLADO FEITO POR FERNÃO LOPES 
DE INQUIRIÇÃO DE D. DINIS ACERCA DO JULGADO DE RESENDE (1424)

Transcrição de Saul António Gomes
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra

Centro de História da Sociedade e Cultura

Resumo

1424, Lisboa, janeiro, 4

Carta régia com o traslado, da autoria de Fer-
não Lopes, guarda-mor da Torre do Tombo, da 
inquirição do rei D. Dinis acerca do julgado de 
Resende, feito a pedido de Gil da Mota, escudei-
ro do Conde D. Afonso, filho do rei. O requerente 
possuía alvará, ordenando a emissão da escritu-
ra em causa, assinado pelo Infante D. Duarte, em 
Tentúgal, a 28 de setembro de 1422.

Abstract

1424, Lisbon, 4 January

Royal letter including the transcript, made by 
Fernão Lopes, master keeper of Torre do Tombo, 
of King Dinis’s inquiry regarding the jurisdiction 
of Resende, carried out at the request of Gil da 
Mota, squire to Count Afonso, the king’s son. 
The claimant had a permit ordering the issuance 
of this deed, signed by Infante Duarte, in Tentú-
gal, on 28 September 1422.

Coleção particular de Rainer Daehnhardt – Museu Luso-Alemão
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Carta de D. João I contendo traslado feito por Fernão Lopes
de inquirição de D. Dinis acerca do julgado de Resende (1424)
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1Documento

Dom Joham pella graça de Deus rey de Portugall e do Algarve e senhor de Cepta. A quantos esta 
carta virem fazemos saber que Gil da Mota criado do conde dom Afonsso meu filho nos disse que em a 
torre do castello da nossa cidade de Lixboa onde estam as nossas escripturas do tonbo estavam algũas 
enqueriçooes e outras escripturas das quaaes lhe era compridoyro aver trelado dellas pera hũa quintaa 
de Costança Gill sua madre a quall quintaa chamom Reesende que he no Julgado de Bemviver. E que 
nos pediia por mercee que lhe mandasemos dar nosso alvara pera Fernam Lopez que tem carrego da 
guarda das dictas escripturas em que lhe mandasemos que buscasse as dictas escripturas e daquellas 
que achasse que pera a dicta quintaa eram conpridoyras que lhe desse trellado dellas como lhe por nos 
he mandado.

E nos visto seu dizer que nos sobre ello pedyo mandamos lhe dar huum alvara asignado per 
o Ifante Eduarte nosso filho que foy fecta em Tentugall aos vinte e oyto dias de setenbro da Era do 
nacimento de nosso senhor Jhesu Christo de mill e iiijc e vinte e dous annos. 

E o dicto Fernam Lopez visto o dicto alvara buscou as dictas escprituras antre as quaees foy 
achado huum livro d’enquiryçoões que forom tiradas no tempo del rey Dom Denis sobre as honras dos 
filhos d’algo, egreijas e moesteiros, o quall se começa em o Julgado de Froyam per o quall se amostra 
em o Julgado de Bemviver em a freguesya de Santa Maria de Reesende huas escripturas com dicto de 
testemunhas da quall o teor della de verbo a verbo tall he:

De parochiia Sancte Marie de Reesendy. ¶ Afonso Dominguez de Reesendy jurado e preguntado 
se eesta freguesia ha cassa de cavaleyro ou de dona que se defenda per honrra disse que ha hii hũa 
quintaa que foy de Martim Rodriguez que chamam Reesendy e disse que a viou senpre honrada e ha hii 
outra quintaa d’Airas Perez e outrosy he onrrada. E disse que toda a villa de Reesendy trage por honrra 
per razom desta quintaa de sussudicta que foy de Maria Rodriguez. E disse ainda que nesa villa som xij 
cassaees que som ende os xj da egreija de Reesendy e huu de Sanh’Oane de Pendorada. E disse que 
todos os tragem por viia filhos e netos de Martim Moniz cuja foy aquella quintaa de Velho. E disse que 
levarom ende o serviço e que som seus testamentos e defendeu os. Porem por honrra que nom entra hii 
mordomo nem peitam ende voz nem coomha. ¶ E disse que no lugar que chamam Paaços de Reesendy 
som tres cassaães do moesteyro de Vilella e defende nos per onrra estes filhos dalgo que defendem esta 
de Reesendy porque foy sa avoengua e som seus testamentos. Perguntado se esta honrra foy fecta per 
rey disse que nom sabiia. Perguntado de que tenpo disse que o nom sabiia salvo que o viou asy ussar do 
tenpo que s’acordava e dise que acordava bem X(XXX)ª annos. E assy disse que toda a freguesia tragem 
por honrra pero disse que entra hii o porteiro e penhora hii. 

¶ Symom Iohanes de Paços, Dominguez de Reesendy, Domingos Viegas de Reesendy, Domingos 
Mendez de Paços, Martim Perez de Paçoos todos jurados. E perguntados disseram en todo come Afomso 
Anes de sussudicto. 

¶ Item se mostra maiis por huu dos roees das sentenças que foram dadas sobre as enquiriçoões 
das honras a quall se começa em o Julgadoo de Jestaço e de Gouvea per o quall se amostra em Julgado 
de Bembiver antre as escripturas em elle contheudas em a freguesya de Sancta Maria de Reesendy hũa 
escriptura em a dicta freguesya contheuda da qual o teor della de verbo a verbo tall he:

¶ Freyguesia de Sancta Maria de Reesendy. A quintaa que foy de Martim Rodriguez he provado 
que a virom honrrada de que se acordan as testemunhas e d’ouvida de longo e por razom desta quintaa 
tragem por honrra toda a villa de Reesendy que som xj cassaees dessa egreija e huum de Sam Joham de 
Pendurada filhos e netos de Martim Moniz cuja foy a quintaa.  Porque dizem ca ssom seus testamentos 
e levam ende o serviço. E o defendem em Paaços de reseendy tres cassaees de Vilella porque dizem que 

1 Documento original, em pergaminho, com as perfurações para os elo pendente ausente. Os critérios de transcrição 
adotados encontram-se em Avelino de Jesus da Costa, Normas gerais de transcrição e publicação de documentos e textos 
medievais e modernos, 3.ª ed., Coimbra, Instituto de Paleografia e Diplomática, 1993.
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som seu testamento e assy tragem toda freguesiia por honrra que nom entra hii mordomo mais entra hii 
o porteiro  .

Este como esta. 
As quaees escripturas asy vistas e buscadas per o dicto Fernam Lopez, Gill da Mota escudeyro 

sussudicto em nome de Costança Gill sua madre pediio e requeriio ao dicto Fernam Lopez que lhe 
mandasse dar o trelado das dictas escripturas. E o dicto Fernam Lõpez visto seu requeriimento lhas 
mandou dar asiignada per ell e sellada com o sello dos nossos contos da cidade de Lixboa.

Dada em a dicta cidade quatro diias do mes de janeyro. El Rey o mandou per o dicto Fernam 
Lõpez a que desto he dado carrego de guardar as dictas escripturas e dar o trellado dellas como dicto 
he. Gonçalle Anes a fez. Era do nacimento de nosso senhor Jhesu Christo de mill e quatrocentos e vinte 
e quatro annos.

(Assinatura) Fernandus Lupi. 

Facsímile




