APÊNDICES DOCUMENTAIS
APÊNDICE 1
Referências à legislação relativa ao Arquivo da Torre do Tombo, colhidas a
partir de:
RIBEIRO, João Pedro - Indice chronologico remissivo da legislação portugueza
posterior à publicação do Codigo Filippino ... dado à luz por ordem da
Academia R. das Sciencias de Lisboa. 2ª imp. Lisboa : Na Typografia da
mesma Academia, 1805-1820. 4 vol.

1633 Out. 31 - Portaria do Vice-rei D. Diogo de Castro para se darem para fora
do Real Arquivo, com as cautelas necessárias, ao Cronista-mor os livros que
pedisse.
Lº 1º do Registo do Real Arquivo, f. 27.

1634 Abr. 4 - Aviso do Secretário do Vice-rei para se cumprir a Portaria de 31
de Outubro de 1633, sem embargo da duvida do Guarda-mor do Real Arquivo.
Lº 1º do Registo do Real Arquivo, f. 27.

1641 Maio 31 - Decreto proibindo deixar sair para fora da Torre do Tombo, livro
ou papel algum, sem especial ordem régia, nem mesmo permitir vê-los dentro da
Torre a pessoa alguma, à excepção do Cronista-mor.
Lº 1º do Registo do Real Arquivo, f. 44.

1641 Out. 9 - Decreto proibindo a saída de documentos do Real Arquivo e o vê-los e copiá-los dentro mesmo dele, sem ordem régia. E mandando recolher todos
os que estivessem na mão dos ministros.

Lº 1º do Registo do Real Arquivo, f. 41.

1667 Jun. 8 - Decreto 2º para se darem do Real Arquivo ao Procurador da
Fazenda e Estado das Rainhas as certidões que precisasse.
Lº 1º do Registo do Real Arquivo, f. 64 v.

1687 Fev. 5 - Decreto para o Guarda-mor do Real Arquivo fazer abrir o mesmo,
ainda em dias feriados, ou festivos, e franqueá-lo aos Padres da Companhia, para
procurarem os documentos, que lhes fossem necessários, fazendo-lhes o mesmo
Guarda-mor tirar as cópias deles.
Lº 2º do Registo do Real Arquivo, f. 40 v.

1691 Set. 24 - Decreto para o Guarda-mor do Real Arquivo entregar ao Padre
Francisco Barreto da Companhia de Jesus, os dois livros in folio em que estavam
trasladadas as bulas e todas as mais que houvesse no mesmo Arquivo, como
também os livros do Real Padroado de Gaspar Álvares Lousada, na maneira que
se lhe facultara levar as bulas respectivas ao Padroado da Índia por Decreto de 12
de Janeiro de 1688.
Lº 1º do Registo do Real Arquivo, f. 47.

1694 Set. 1 - Decreto mandando recolher no Real Arquivo os livros findos das
chancelarias das Ordens Militares.
Citado na Provisão do Conselho da Fazenda, de 12 Mar. 1792.

1695 Nov. 11 - Decreto para o Guarda-mor do Real Arquivo entregar com recibo
ao Padre Baltasar Duarte da Companhia de Jesus todas as bulas e breves
existentes no mesmo Arquivo, por lhe ter encarregado a colecção de todas as
bulas e breves expedidos aos reis destes Reinos e Mestrados das Ordens.
Lº 2º do Registo do Real Arquivo, f. 159.
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1721 Mar. 16 - Alvará para se franquear o Real Arquivo aos académicos da Real
Academia da História Portuguesa, permitindo-lhes tirar as cópias que
precisassem.
Lº 5º do Registo do Real Arquivo, f. 92 v.

1721 Mar. 18 - Alvará ampliando o de 16 de Março, para o Guarda-mor lhe
fazer tirar as mesmas cópias.
Lº 5º do Registo do Real Arquivo, f. 93.

1721 Out. 20 - Decreto para se nomearem mais oito oficiais de reformação para
o Real Arquivo, por um ano, para aprontarem cópias de documentos, para a
Academia da História.
Lº 7º do Registo do Real Arquivo, f. 119.

1725 Out. 19 - Aviso para se restituirem os oficiais de reformação do Arquivo,
despedidos pelo Guarda-mor, continuando por mais um ano a tirar cópias para a
Real Academia da História Portuguesa.
Lº 7º do Registo do Real Arquivo, f. 202 v.

1726 Out. 2 - Aviso para continuarem por mais um ano os oficiais da reformação
do Real Arquivo, empregando-se em tirar cópias para a Academia Real da
História Portuguesa e nos índices das chancelarias do Senhor D. Afonso V, D.
João II e D. Manuel.
Lº 7º do Registo do Real Arquivo, f. 220.

1727 Out. 30 - Aviso para continuarem por mais um ano os oficiais da
reformação do Real Arquivo, criados pelo Decreto de 20 de Outubro de 1721.
Lº 7º do Registo do Real Arquivo, f. 228.
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1754 Jul. 29 - Portaria do Conselho da Fazenda para o Guarda-mor do Real
Arquivo, em execução do Alvará do Regimento de 29 de Dezembro de 1753,
remeter ao mesmo Conselho uma relação dos emolumentos, que levavam das
partes dos oficiais do mesmo Arquivo, declarando os que se não achassem
regulados, informando dos que devessem ser acrescentados e remetendo os
títulos, porque se percebiam os actuais, para tudo se fazer presente a El-rei.
Lº 9º do Registo do Real Arquivo, f. 128 v.

1754 Dez. 18 - Decreto declarando que tendo mandado entregar ao Guarda-mor
do Real Arquivo, Manuel da Maia, todas as bulas e breves expedidos para este
Reino e seus domínios, que se achavam ainda dispersos pelas Secretarias
d’Estado e Mercês, Real Biblioteca e outros qualificados lugares, dos quais o
mesmo Guarda-mor (depois de ter compilado e alfabetado muitos outros
diplomas desta natureza) tinha destes coligido novamente 16 maços e
completando dois tomos de colecção e concordância das ditas bulas e breves: o
que tudo se ordena se recolha no Real Arquivo: mandando dar-lhe inteira fé e
crédito como autênticas: observando-se para o futuro o mesmo método nos
documentos daquela natureza.
Lº 9º do Registo do Real Arquivo, f. 129

1755 Maio 23 - Portaria do Conselho da Fazenda para o Guarda-mor do Real
Arquivo remeter ao mesmo Conselho uma relação de todos os oficiais da sua
repartição, declarando as suas graduações e as quantias que venciam de propinas
nas ocasiões em que se pagavam.
Lº 9º do Registo do Real Arquivo, f. 131 v.

1755 Nov. 6 - Aviso 1º autorizando o Guarda-mor do Real Arquivo para
restauração do mesmo por ocasião das ruínas do terramoto.
Lº 8º do Registo do Real Arquivo, f. 176.
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1755 Nov. 29 - Aviso 2º ampliando o de 6 deste mês e ano para restauração do
Real Arquivo.
Lº 8º do Registo do Real Arquivo, f. 176 v.

1756 Jul. 23 - Portaria do Conselho da Fazenda, em execução do Decreto de 3
deste mês e ano, para o Guarda-mor do Real arquivo remeter ao mesmo
Conselho, relação de todos os ofícios da sua repartição, declarando os
emolumentos que levavem e deviam levar anualmente os que não foram
regulados com eles e não tinham proibição para os levar pelo Alvará de 29 de
Dezembro de 1753.
Lº 9º do Registo do Real Arquivo, f. 133 v.

1757 Ago. 19 - Aviso sobre a mudança do Real Arquivo para o Mosteiro de São
Bento da Saúde.
Lº 8º do Registo do Real Arquivo, f. 177.

1768 Set. 14 - Aviso para a guarda militar do Real Arquivo ficar às ordens do
Guarda-mor para repartir as sentinelas aonde julgasse oportuno.
Lº 11 do Registo do Real Arquivo, f. 390.

1771 Nov. 15 - Decreto para se guardarem no Real arquivo todos os documentos
respectivos à Inquisição em armário separado e seguro, cuja chave não sairia da
mão do Guarda-mor.
Lº 13 do Registo do Real Arquivo, f. 399 v.

1782 Jan. 29 - Aviso para se darem do Real Arquivo as certidões necessárias
para o Tombo da Coroa de Santarém, ao procurador do mesmo.
Lº 13 do Registo do Real Arquivo, f. 396.

747

1782 Nov. 14 - Aviso para se darem do Real Arquivo as certidões dos
documentos que interessassem o Mosteiro do Santíssimo Coração de Jesus, ao
procurador do mesmo Mosteiro.
Lº 13º do Registo do Real Arquivo, f. 398 v.

1791 Fev. 5 - Aviso para passar para a Torre do Tombo a Secretaria das Mercês.
Manuscrito.

1791 Jul. 9 - Aviso para se darem do Real Arquivo as certidões necessárias para
desempenho da sua comissão ao Juíz do Tombo da Prebenda de Coimbra e
extinta Casa de Aveiro.
Lº 19º do Registo do Real Arquivo, f. 1.

1791 Jul. 29 - Aviso para se cumprir o de 9 deste mês e ano, não obstando o
Alvará de 17 de Janeiro de 1759, a passarem-se as certidões necessárias para o
real e imediato serviço.
Lº [1]9 (?) do Registo do Real Arquivo, f. 1 v.

1793 Jan. 29 - Aviso para se darem do Real Arquivo cópias autênticas dos
documentos que houvessem respectivos à Mordomia-mor, por se ter incendiado
o cartório da mesma no terramoto de 1755.
Lº 19 do Registo do Real Arquivo, f. 6.

1794 Out. 31 - Portaria do Conselho da Fazenda para se procurar no Real
Arquivo o Regimento do Consulado da Casa da Índia de 1592, remetendo-se dele
cópia ao Conselho; por se ter o mesmo ali incendiado no terramoto de 1755.
Lº 19 do Registo do Real Arquivo, f. 10.
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1795 Mar. 20 - Provisão do Desembargo para se recolherem no Real Arquivo da
Torre do Tombo os títulos originais do Real mosteiro das Comendadeiras de
Santos, ficando no mesmo Mosteiro as suas cópias autênticas.
Lº 19 do Registo do Real Arquivo, f. 18.

1797 Jun. 8 - Aviso para se extrair do Real Arquivo uma cópia do Livro dos
Bens da Coroa ou uma relação extraída dos livros das Chancelarias por onde
possam constar as doações dos bens, que estavam em poder de donatários, para
efeito de cobrança do Quinto, imposto no Decreto 2º de 24 de Outubro de 1796.
Lº [19?] do Registo do Real Arquivo, f. 23.

1798 Jun. 8 - Aviso para se darem ao Bibliotecário Maior da Real Biblioteca
Pública de Lisboa cópias dos documentos e obras originais do Real Arquivo que
o mesmo pedir para sortimento daquela biblioteca.
Lº 19 do Registo do Real Arquivo, f. 26.

1808 Jan. 18 - Decreto dos Governadores do Reino regulando o número e
salários dos escriturários do Real Arquivo.
Lº [19?] de Registo do Real Arquivo.

1808 Nov. 9 - Aviso mandando cumprir as disposições do Decreto de 18 de
Janeiro deste ano, sobre o Regulamento do Real Arquivo, sem embargo dos
requerimentos em contrário.
Lº 19 do Registo do Real Arquivo, f. 72.
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APÊNDICE 2

Livros e papeis que estaõ nos almarios da Caza da Coroa. In Varias doações,
honras, devaças, foros e brazões que derão os Reys de Portugal, com o
rol dos livros e papeis que estão nos almarios da Caza da Coroa, e
Rellação dos Fidalgos que captivarão em Affrica, no anno de 1578 a 4 de
Agosto por ordem de alfabeto. E outras memorias da Caza de Bargança
tiradas de seus Archivoz. Mandado copiar por João de Souza Coutinho em
o anno de 1741. p. 207-217.
Inventário topográfico do Arquivo da Torre do Tombo, que se reporta ao final do reinado de D.
João IV (1656).

Biblioteca da Ajuda - manuscrito com a cota 49-XII-23.

[P. 207]

Livros e papeis que estaõ nos almarios da Caza da Coroa

Almario 1º a entrada da porta a mão esquerda

Livro 1º de El Rey D. Dinis que consta de doaçoes.
Livro 2 do mesmo rey de merces e doaçoes.
Livro 3 do mesmo rey de foraes e doaçoes.
Livro 4 do mesmo rey.
Livro 1 de inquerições do mesmo rey.
Livro 2 de inquerições.
Livro 3 de inquerições.
Livro 4 das inquerições.
Livro 5 de algumas contas das Lizirias.
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Livro 6 das inqueriçoes.
Livro 7 das inquiriçoes.
Livro 8 das inquerições honras e davasos d’antre Douro e Minho.
Livros dos reguengos do termo de Guimaraes.
Tresllado do livro 5º das inqueriçoes de El Rey D. Dinis.
Livro 1º de doações, foraes, e merces de El Rey D. Affonço 3º.
Livro de direitos e transacçães entre El Rey D. Affonço 3º e o Bispo e Cabido de
Evora.
Livros dos concertos e havenças a Cidade seo Cabbido do Porto com El Rey D.
Affonço 3º

Almario 2º
[P. 208]

Livros de emmentas da chancelaria que comessam do Senhor Rey D. João 3º no
anno de 1526 athe a morte do Senhor Rey D. João 4º no anno de 1656

Almario 3º

Livro de foraes velhos.
Foral de Torres Novas.
Foral de Garvão.
Foral da villa de Penella.
Foral dado ao cazal de Alvo.
Foral da villa do Vimioza [sic].
Foral do concelho de Coimbra.
Foral da terra e lugar de Recardães.
Foral da villa de Pampilhoza.
Livro dos proprios da villa de Santarem.
Livro do tombo do Estado da India.
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Foral antigo da villa de Santarem.

Esta no Almario 9º

Livro sobre as dividas de entre Moura e das villas de Arouche e Anzinasola.
Livro do tombo das demarcaçoes dos lugares das comarcaz de Tras-dos-Montes e
entre Douro e Minho.
Livro das demarcaçoes da Beira.
Regimento do termo de Lixboa.
[P. 209]

Foral da portagem de Lixboa.
Foral da villa de Abrantes.
Livro que conthem as pessoas que tinhão tenças de El Rey do anno 1523.
Livro das demarcaçoes entre Portugal e Castella pella comarca da Beyra desde
Villa Velha de Roda athe Castel Rodrigo de Riba Beira (?).
Foral antigo de Alfayates.
Livro do rezisto das heranças e padroados que a rainha D. Leonor, mulher de El
Rey D. João 2º teve, e depoes de outras raynhas com alguns foraes de suas
villas.
Livro de propios dos reys e raynhas de Portugal com foraes.
Foral e devizoes de Aguiar de Pena.
Foral de Castel Melhor e Almendra em tempo de El Rey o Sancho 1º.
Foral de Santarem que foi dado a Villa Nova.

Passou ao Almario 9º

Foral antigo de Castello Bom.
Foral antigo da cidade da Guarda e leis antigas do Reino.
Foral da terra de Sancta Maria.
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Foral velho de Faro.
Foral antigo de Beja.
Almoxarifados de Ponte de Lima, Vianna e Caminha no tempo de El Rey D.
Affonço 3º e D. Dinis.
Foraes velhos com algumas cartas e doaçoes, foral da villa de Penella ao Infante
D. Pedro, Duque de Coimbra.

[P. 210]

Almario 4º

Tombo da villa do Torrão e Ferreira.
Tombo de Amorella e outros lugares de qual hê devasario o Conde de Basto.
Tombo da freguesia de Borba da Montanha donatario o mesmo.
Tombo do concelho de Monte Longo donatario o mesmo.
Tombo da freguezia de Morales donatario o mesmo.
Tombo da freguezia de Val de Bouro e de Ribasgarços donatario o mesmo e de...
Tombo da freguezia da Eufrecta [sic] donatario o mesmo.
Tombo do concelho de Penaguião donatario o mesmo.
Tombo da freguezia do Carvalho donatario o mesmo.
Tombo do concelho de Fontes donatario o Conde de Penaguião.
Sentença da Marqueza de Castel Melhor sobre a Caza da Calheta.
Tombo da freguezia de São Miguel de Gemeos donatario o Conde do Pavo [sic].
Tombo da freguezia de Ourixe donatario o mesmo.
Tombo da freiguezia de Britello o mesmo.
Freiguezia de Arnoya etc. Chello e Moreira Cacarelle o mesmo.
Tombo de Montelo Agedo o mesmo.

Almario 5º
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Tombo de Villa Pouca de Aguiar donatario o Marquês de
[P. 211]

Castel Rodrigo.
Tombo de Pena donatario o mesmo.
Tombo de Cabeceiras de Basto Orens limites donatario o mesmo.
Tombo otro de Villa Pouca de Aguiar donatario o mesmo.
Hum caderno com a demarcação de Lazarim.

Almario 6º

Dous tomos que são os tombos das capellas de El Rey D. Affonço 4º.
Tombo dos direitos de Coimbra.
Tombo da cidade de Evora.
Huns cadernos do concelho de Celorico do Basto para emcadernar.
Tombo dos bens e propriedades, das capellas, hospitaes, etc. da villa de
Guimaraes e seus termos.
Tombo das fazendas que pertencem a El Rey em Cerolico de Basto.

Almario 7º

Tombo da villa do Sabugal e seu termo donatario o dito Conde.
Tombo da villa de Sinsaes e seu termo do mesmo.
Tombo da villa de São Luis de Rima [sic] Tamega donatario o mesmo.
Tombo da villa de Lanhozo donatario o mesmo.
Tombo da villa de Azere donatario o mesmo.
Tombo da villa de Toide donatario o mesmo.
Tombo das villas e lugares de Prestimo e Serem donatario Diogo
[P. 212]

Soares.
Tombo do concelho de Pena donatario o val [sic] de Castel Rodrigo.
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Tombo da villa de Aguiar donatario o mesmo.
Tombo do concelho de Pena donatario o mesmo.
Tombo do concelho de Cabeceiras de Basto donatario o mesmo.
Foros e direitos da villa de Basto de que hera Alcaide Francisco Cordovil.
Tombo do Mosteiro de São Pedro de Pedrozo.
Tombo dos bens do Hospital de Vianna.

Almario 8º

Dous tomos em que estão tres herdades muitos breves que os Summos Pontifeces
concederão aos reys de Portugal.
Livro dos pervilegios e breves de Sancta Crux de Coimbra.
Sentenças que houverão os reys contra algumas pessoas.
Tombo geral das capellas que ha na cidade de Evora.
Tombo das capellas, hospitaes e alegaria [sic] de Santarem.
Livro da portagem de Lixboa dado por El Rey D. Fernando.
Sentença por que El Rey senhor absoluto da demanda que trazia com o Prior do
Crato sobre lhe mandar derrubar humas ameias na villa de Belver.
Regimento que levou D. Francisco de Almeida 1º Vice Rei da India rendimento
chegando Estado da India.
Livro das villas e lugares da Renuncia digo da Provincia da Estremadura e o que
rendia cada huma.
Livro da demacação entre este Reino e o de Castella e
[P. 213]

contrato de paces.

Livro das leis estravagantes

Estes dous ultimos livros se tirarão para as estantes
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Almario 9º

Tres tomos das inqueriçoes de El Rey D. Affonço 2º.
Seis tomos das inqueriçoes de El Rey D. Affonço 3º.
Dous tomos das inqueriçoes de El Rey D. Affonço 4º.
Dous tomos das ordenaçoes antigas athe o livro 3º.
Tres livros das ordenaçoes d’el Rey D. Affonço 5.º
Livro 6º das inqueriçoes de El Rey D. Affonço 3º.
Livro dos foros de El Rey D. Affonço 4º.
Leis de Affonço 2º e D. Dinis no livro que tem por titulo foral velho de
Santarem.

Almario 10

Instetuição e tombo do morgado do Licenciado Domingos Cardozo da Fonseca.
Instetuição da capella da Victoria por Fernão Alvarez da Cunha.
Instetuição do morgado de Villar (?) Doutor Dias Preto.
Instetuição do morgado de Manoel da Sylveira frade.
[P. 214]

Instetuição do morgado de D. Julianes da Costa.
Instetuição do morgado de Ruy Carvalho em sua sobrinha1 D. Francisca de
Noronha mulher de D. Manoel Lobo.
Instetuição do morgado de Nuno Mascarenhas.
Instetuição do morgado do Doutor Diogo Gomes Leitão.
Instetuição do morgado e capella de Catharina de Saã em seu irmão Jeronimo
Rangel Homem.

1

Desdobrámos a abreviatura “sª” por “sobrinha”, dado que não parece poder ser “senhora”, pois logo a
seguir é dito que D. Francisca de Noronha era mulher de Manuel Lobo.
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Instetuição da capela de São Francisco desta cidade instetuidor D. Antonio de
Ataide.
Instetuição do morgado de Diogo Vas morador em Torres Novas.
Testamento de D. Felipa da Silva e instetuição dos morgados dos Eças e Corte
Reas.
Instetuição do morgado de Diogo Marmeleiro e sua mulher Catharina de Lemos.
Tombo e instetuição de Thomaz Barros sita na Igreja de São1 da Ameixoeira
termo desta cidade.
Registo de carta, bens e heranças que teve D. João de Portel.
Instetuição do morgado de Jorge Lopes Gavilho e de sua mulher Maria Nunes
em seu filho Antonio Lopes Gavecho.

Daqui por diante se não copiou tudo senão sô
o que me pode servir para della se tirar.

Resenha da gente que havia na provinçia de Alemtejo no anno 1527 em tempo de
El Rey D. Manoel.

[P. 215]

Almario 11

Luzes de Thomar anno de 1580.
Contas [i. e. cortes] de El Rey D. Affonço 5º do anno 1451 the o de 1477.
Juramento do Princepe D. Fellipe.
Autos dos juramentos do Estado da India a El Rey D. Fellipe e ao Princepe D.
Diogo seu filho.
Dous livros de cartas [i. e. cortes] de El Rey D. João o 3º anno de 1535 e leis que
se fizerão sobre ellas.

1

Falta, por certo, uma palavra correspondente ao nome do orago.
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Cartas [i. e. cortes] de El Rey D. Manoel anno 1498.
Cartas [i. e. cortes] de El Rey D. João 2 anno 1481.
Cartas [i. e. cortes] de El Rey D. Affonço 5º originaes.
Juramento do Archiduque Alberto para o governo deste Reino.
Autos do juramento e levantamento do senhor Rey D. João 4º no anno 1641.
Original das cartas [i. e. cortes] de El Rey D. Manoel no anno 1491.
Procuraçoes dos procuradores de Cortes anno 642.
Procuraçam para o juramento do Princepe D. Fellipe anno 1583.
Procuraçam etc. contas [i. e. cortes] de 1646.
Procuraçoes etc. cartas [i. e. cortes] de Thomar de El Rey Fellipe.
Declaração e juramento do Infante D. Affonço, filho do Princepe D. João e neto
de El Rey D. Affonço 5º e o tresllado da comição por onde o dito Princepe
ficou governando este Reino quando seu pay passou a Castella e a comição
por onde ficou governando a Princeza D. Leonor quando o dito Princepe
passou a Castella aonde seu pay estava.
[P. 216]

Graças e pervilegios que El Rey Fellipe concedeu a este Reino quando entrou
nelle no anno 1582 e cartas [i. e. cortes] do mesmo anno.
Hum livro em que estão os contratos dos cazamentos da Senhora D. Maria com o
Princepe de Parma e da Senhora D. Catharina com o Duque de Bargança D.
João.
Livro da declaração dos pezos e moedas da India.

Almario 12

Estatutos de Florença.
Esta[tu]tos de Veneza.
Estatutos do Hospital de Sancto Antonio do[s] Portuguezes em Roma.
Geografia de Bertholomeu e as obras de Marcos Toletano.

758

Almario 13

Regimento dos alcaides mores do Reino feito por El Rey D. Affonço 5º
Regimento do anadel mor dos espingardeiros.

Almario 14

Sumario que trouce Gonçalo de Siqueira da India sobre duvidas do Governo de
Affonço de Albuquerque.
Estatutos do Colegio de São Thomas de Sevilha fundado por D. Diogo d’Eça.
[P. 217]

Livro dos tributos que pagavão os Mouros de Affrica no tempo do Governador
Ruy Fernandez de Atayde.
Leis antigas.
Estatutos da Ordem de Cister.

Almario 15 ultimo

Chronica de El Rey D. Affonço Henriques ... outra do mesmo Rey.
Chronica de El Rey D. Sancho.
Chronica de El Rey D. Affonço 3º.
Chronica de El Rey D. Dinis.
Chronica de El Rey D. Affonço 4º.
Chronica de El Rey D. Fernando.
Chronica da tomada de Ceuta por Gomes Eannes de Azurara.
Chronica de El Rey D. João o 1º.
3ª parte da Chronica de El Rey D. João 1º contem a tomada de Ceuta.
Chronica de El Rey D. Duarte.

759

Chronica de El Rey D. Affonço 5º.
Chronica de El Rey D. João 2º.
Chronica de El Rey D. Sancho Capello.
Chronica de El Rey D. Affonço 2º.
Chronica de El Rey D. Pedro.
Chronica de El Rey D. Manoel com 1ª 2ª 3ª 4ª parte.

Estas chronicas estão nos almarios da
caza antes da Coroa.
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APÊNDICE 3

BARBOSA, António Dantas - Alfabeto mistico, feito sendo gu[a]rda mor da
Torre do Tombo Joao Couceyro de Abreu e Castro, escrivaõ Alexandre
Manoel da Silva. 1729-1730. 2 vol.
IAN/TT (sem cota)

(Nota: Segue-se a transcrição dos índices dos tomos 1º e 2º - incluídos no início de cada um dos
volumes - e do inventário topográfico dos armários da Casa da Coroa - incluído nas f. 1-13 v. do tomo 2º)

Index do que conthem este alfabeto mistico.
Tomo Primeyro1
Pessoas que tem cartas e brazoes de armas e nobreza2
Morgados pellos nomes dos instituidores3

I
15

Foraes novos de todas as Comarcas (e foraes velhos e foraes do Ultramar
the f. 53)4

27

Sentenças a favor del Rey no livro dellas que esta no outavo almario da
Caza da Coroa5

57

Doações do Senhor Rey D. João 3º leitura nova que esta em huma das
1

Há uma série de anotações à margem, ao longo dos dois volumes; todas elas foram feitas em data
posterior à da elaboração do Alfabeto mistico, provavelmente entre os anos de 1758 e 1762, aquando da
reorganização do Arquivo nas novas instalações do Mosteiro de São Bento, após o terramoto de 1755,
feita pelo guarda-mor Manuel da Maia.
2
À margem: “Apontão se os livros no indice”.
3
À margem: “Apontão se os livros no indice”.
4
À margem: “estão no 2º e 3º armario da nova Caza da Coroa”.
5
À margem: “estão no 2º e 3º armario da nova Caza da Coroa”.
762

estantes da Caza da Coroa

67

Privilegios do Senhor Rey D. João 3º leitura nova que está em huma das
estantes da Caza da Coroa1

81

Contractos das cizas feytos em tempo do Senhor Rey D. João 3º do que
lhe havião de pagar as cidades, villas e lugares destes Reynos2

1

95

À margem: “estes dous livros se achão no armario undecimo da nova Caza da Coroa”- esta anotação
refere-se a este livro e ao anterior.
2
À margem: “estes contratos se achão no armario nono da nova Caza da Coroa”.
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Index do que conthem este Alfabeto Mistico do tomo segundo

Alfabeto de tudo o que conthem os almarios da Caza da Croa
Alfabeto dos livros dos tombos das capellas da Croa Real1

1
15

Alfabeto do livro dos tombos das capellas da cidade de Evora e sua comarca, o qual está no 8º almario da Caza da Croa2

53

Alfabeto do livro dos tombos das capellas da villa de Torres Nove, o qual
está no 8º almario da Caza da Croa

55

Alfabeto do livro dos tombos das capellas da villa de Santarem, o qual
esta no 8º almario da Caza da Croa

57

Alfabeto do livro dos tombos das capellas da villa de Guimaraes e seos
termos, o qual está no 7º almario da Caza da Croa

58

Alfabeto do livro das heranças e padroados que a raynha Dona Leonor
e as mais raynhas tiveraõ nestes reynos em que tambem estam alguns
foraes de suas terras e outras merces, o qual esta em o 3º almario da
Caza da Croa

59

Alfabeto do livro dos proprios dos reys e raynhas de Portugal em que
tambem estam alguns foraes de terras e outras merces, o qual está no
3º almario da Caza da Croa

63

Alfabeto do livro dos foraes velhos em o qual estam tambem algumas
doações e varias merces, o qual está no 3º almario da Caza da Croa

1
2

À margem: “estes tombos estão na casa das chancelarias e não na da Coroa”.
À margem: “hoje 7 de Dezembro de 1758 se achão no armario 3º da nova Casa da Coroa”.
764

71

[F. 1]

Alfabetto de tudo o que conthem os almarios da Caza da Coroa

Almario I

Livro primeyro de doações e foraes d’el Rey D. Denis
Livro 2º de doaçoes e foraes do mesmo rey
Livro 3 de doaçoes e foraes do mesmo rey
Livro 4 de doaçoes e foraes do mesmo rey
Livro 5 de doaçoes e foraes, cartas de escambos do mesmo rey, e são 2 tomos de
hum theor
Livro 1º de inquiriçoes d’el Rey D. Deniz
Livro 2 de inquirições do mesmo rey
Livro 3 de inquiriçoes do mesmo rey
Livro 4 de inquirições do mesmo rey
Livro 5 de inquirições do mesmo rey
Livro 6 de inquiriçoes do mesmo rey
Livro 7 de inquiriçoes do mesmo rey
Livro 8 de inquiriçoes do mesmo rey
Livro 9 de inquirições do mesmo rey
Livro 10 de inquiriçoes do mesmo rey1

[F. 2]

Almario II

Quize livros que se chamão das emmentas que contem os foros dos criados da
Caza Real a que forão acrecentados em ascentos sumarios com declaração do
que cada hum ade haver de seu ordenado comforme ao seu foro e são de muita
1

À margem, perpendicularmente: “Estes quinze livros se achão no quarto armario da nova Caza da
Coroa”.
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fee e credito por estarem todos os ditos livros asignados pellos reys que no
descurso e tempo em que servirão dos taes registos a ascentos florecerão e são
desde o anno de 1526 the 1656. Advertindo porem que o primeyro livro teve
principio desde o anno de 1526 the 1527 e o 2º livro teve principio em 1569 e
antre o primeyro e 2º livro vão 42 annos dos quaes se não achão livros nesta
Torre.

[F. 2 v.]

Almario III
11 Foral antigo de Beya [i. e. Beja]
2 Foral antigo de Alfayates
3 Foral antigo de Santarem
4 Foral antigo de Garvão que he da Ordem de São Tiago
5 Foral antigo de Aguiar de Penna
6 Foraes antigos de Castello Melhor e Almendra ambos em hum livro velho
pequeno e sem principio
7 Foral antigo da Terra de Santa Maria
8 Foral antigo de Pampilhoza
9 Foral antigo de Castello Bom
10 Foral antigo do concelho e lugar do cazal d’Alvaro de Bolfar
11 Foral antigo da Guarda em o principio de hum livro athe f. 12 e dahy por
diante são ordenações feytas por mestre Jacobe oferecidas a D. Affonso
Fernandes, filho de D. Affonso, Rey de Castella e Leam
12 Foral antigo de Castello Rodrigo
13 Foral antigo de Coimbra
14 Foral antigo da villa de Penella
15 Foral do lugar do cazal d’Alvaro de Bolfar dado por El Rey D. Manoel
1

A numeração que precede as designações dos livros em cada um dos armários foi acrescentada
posteriormente à elaboração do inventário, ao ser feita a conferência dos mesmos.
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16 Foral da villa de Recardaes dado por El Rey D. Manoel
17 Foral da villa de Vimiozo dado por El Rey D. Manoel
18 Foral antigo de Faram
19 Foral antigo de Salvaterra
20 Foral da villa d’Abrantes dado por El Rey D. Manoel
21 Foral da portagem de Lisboa
22 Foral antigo da Villa Nova d’Alvito
[F. 3]

Foral antigo de Torres Novas Armario 17 da anterior da Caza da Coroa1
24 Outro foral antigo da villa de Penella ao Infante D. Pedro, duque de Coimbra
25 Outro livro e foral da portagem de Lixboa do mesmo theor do asima referido
26 Livro em que estão varios foraes velhos e algumas cartas de doações e
merces2
27 Livro das heranças e padroados da Raynha D. Leonor, mulher d’el Rey D.
João 2º que depoes tiverão outras raynhas em que estão alguns foraes de suas
villas e terras
28 Livro de proprios dos reis e raynhas de Portugal em que estam aforamentos e
cartas de merces e alguns foraes sucintos3
29 Em 22 de Setembro de 1759 se juntou a este armario hum maço novo dos
proprios4

[F. 3 v.]

Almario IV

1 - Tombo da freguezia de Britello donatario o Conde de Basto
2 - Tombo da freguezia d’Ourixe donatario o mesmo conde

1

Acrescento de outra mão, provavelmente de data posterior.
À margem: “Maço 12 do interior da Caza da Coroa”.
3
À margem dos nºs 26, 27 e 28 figura a seguinte nota: “Estão no Arm. 17”.
4
Acrescento de outra mão, em data posterior.
2
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3 - Tombo das freguezias de Val de Bouro, e de Ritas, e de Gagos e de Beade
donatario o mesmo conde
4 - Tombo de conselho de Fontes
5 - Tombo d’Arnozella, Codegam, Ceydoes, Santo Estevão de Regades e
Bervella, Leyxa, Tolloes e de Gatam tudo em hum livro grande de donatario
o mesmo conde
6 - Tombo da freguezia de São Miguel de Gemeos donatario o mesmo conde
7 - Tombo da freguezia de Carvalho donatario o mesmo conde
8 - Tombo da freguezia de Mollares (?) donatario o mesmo conde
9 - Tombo da freguezia de Borba da Montanha donatario o mesmo conde
10 - Tombo da freguezia de Arnoya, Chello, Morera, Cacarello donatario o mesmo1

[F. 4]

Almario V

1 - Tombo do concelho de Villa Pouca de Aguiar e seu termo, primeyro tomo
2 - Tombo do concelho de Villa Pouca de Aguiar e seu termo. 2º tomo
3 - Autos originaes do tombo de Villa Pouca de Aguiar em que estã o testamento
e condecillo do primeyro Marques de Castello Rodrigo D. Christovão de
Moura Corte Real e o condecillo da Marqueza D. Margarida Corte Real may
do sobredito marques
4 - Autos originaes do tombo do concelho de Cabeceyras de Basto e seus lemites
donatario o dito marques primeyro tomo
5 - Tombo do concelho de Cabeceyras de Basto e dos bens e propriedades, foros,
pençoes dadas de officios e jurdiçoes que pertencem a Coroa Real e ao
donatario, segundo tomo

1

À margem, perpendicularmente: “Estes tombos se achão no armario 16 da Caza da Coroa”.
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6 - Autos originaes do tombo do concelho de Penna e seos limites donatario o
mesmo Marques de Castello Rodrigo - primeyro tomo
7 - Tombo dos reguengos e foros do Conselho de Penna e seos limites 2º tomo
8 - Tombo do concelho de Penna. 3º tomo1

[F. 4 v.]

Almario VI

1 - Tombo de todos os bens e reguengos que pertencem a Coroa no concelho e
limite de Celorico de Basto
Hum maço de papeis pertencentes ao tombo de Celorico de Basto
3 - Tombo da villa d’Alverca e seu termo pertencente as capellas d’el Rey D.
Affonso 4º e da Raynha D. Biatris sua mulher citas na See de Lixboa tomo 1º
4 - Tombo da villa d’Alverca e seu termo pertencente as mesmas capellas asima
tomo 2º
5 - Tombo do concelho de Monte Longo donatario o Conde de Basto
6 - Tombo dos reguengos, foros, tributos e direytos reaes que hã no conselho de
Monte Longo
7 - Tombo da freguezia da Emfesta e dos cazaes reguengos que nella hã
donatario o mesmo Conde de Basto
8 - Tombo e demarcação da Cidade de Evora e das propriedades, rendas e
direitos que a ella pertencem
9 - Tombos dos direytos e foros que hã na Cidade de Coimbra que pertencem a
El Rey
Tombo dos bens de que Sua Magestade fez merce ao Mestre Escola da
Colegiada de Barcellos, Manoel de Vasconcellos Pereira maço 3º a nº 7
Armario 17 do interior da Caza da Coroa2

1
2

À margem, perpendicularmente: “Estes tomboz se achão no armario 16 da Caza da Coroa”.
As últimas três linhas foram acrescentadas por outra mão, em data posterior.
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[F. 5]

Almario VII

1 - Autos do tombo da villa do Sabugal e seu termo e de que a alcaydaria mor da
dita villa pertencente na villa e termo d’Alfayates
2 - Autos do tombo da villa de Santa Cruz de Riba Tamaga e seu termo
3 - Autos do tombo da villa de Lanhozo e seu termo
4 - Tombo das villas de Serem e Soutello do Prestimo, donatario Diogo Soares
5 - Autos do tombo da villa de Sinfaens e seu termo donatario o Conde meyrinho
mor
6 - Autos do tombo da villa de Sinde e seu termo
7 - Autos do tombo da villa de Azere e seu termo
8 - Tombo da freguezia de Caçarelhe donatario o Conde de Basto
9 - Tombo da villa de Basto e seu termo e dos foros e direitos que nella se pagam
ao castello e alcaydaria mor e Coroa Real que chamão geyras e mordomados
10 - Tombo de Lazarim
11 - Tombo dos bens do conselho da villa do Torrão e Ferreira
12 - Tombo dos bens e rendas que pertencem ao Mosteyro de São Pedro de
Pedrozo
13 - Tombo dos bens e foros que pertencem ao Hospital de Nossa Senhora da
Graça da villa de Vianna
14 - Tombo dos bens e propriedades das capellas, hospitaes e confrarias da villa
de Guimaraes e seos termos mandado fazer por El Rey D. Manoel
15 - Livro do tombo e demarcaçam dos lugares de Tras-os-Montes d’Antre
Douro e Minho ao longo da raya extremo de Castella e Galiza

À margem, perpendicularmente: “ Todos estes tombos se achão no armario 16 da Caza da Coroa”.
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16 - Livros do tombo e demarcaçam dos lugares que estão ao longo da raya
desde Villa Velha de Rodam the villa de Castello Rodrigo e de Riba de Coa
que parte com o Douro
17 - Livro do tombo das villas e lugares que hã na Comarca da Extremadura e
dos moradores que tem cada hum delles e por onde partem
18 - Livro do tombo das cidades, villas e lugares da Comarca d’Antre Tejo e
Odianna dos moradores que tem cada hum e por onde partem
[F. 5 v.]

19 - Livro do tombo das villas e lugares que hã na Comarca de Tras-os-Montes e
dos moradores que tem cada hum e por onde partem
20 - Livro das demarcações da Beyra
21 - Livro do tombo e demarcação de Castro Marim e Montalvam the Castello
Branco antre Portugal e Castella
22 - Livro sobre as duvidas que havia antre Moura, Arouche e Arzina Solla e por
onde partiam. tirouce para a Gave 18 M. 9 Nº 81

[F. 6]

Almario VIII

1 - Tombo das capellas, albergarias e hospitaes da villa de Santarem
2 - Tombo das capellas, albergarias e hospitaes da villa de Torres Novas
3 - Tombo das capellas, albergarias e hospitaes da cidade de Evora2
4 - Livro em que estam lançadas muitas sentenças a favor de El Rey
5 - Sentença e sobre sentença a favor de D. Marianna de Alencastro, Marqueza
de Castello Melhor, contra Luiz Gonçalves Coutinho da Camera sobre a
Caza da Calheta
6 - Sentença da Coroa contra D. Jeronima de Lemos e seu filho Bernardo de
Carvalho e Lemos
1
2

Esta última anotação foi feita por outra mão, posteriormente.
À margem: “Estes tres tombos se achão no armario 17 da Caza da Coroa”.
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7 - Sentença e sobre sentença do procurador da Coroa Real contra os
pertendentes da subscessão da Caza da Bobadella
8 - Livro de proprios e tombo das propriedades e mais bens da villa de Santarem
Arm. 171
9 - Sentença por que El Rey foy absoluto de huma demanda movida pello Prior
do Hospital sobre huns canaes em termo de Belver2
10 - Livro primeyro de inquirições de El Rey D. Affonso segundo
11 - Livro segundo de inquirições do mesmo rey
12 - Livro terceyro de inquiriçoes do mesmo rey no qual falta o principio e fim3
13 - Livro primeyro de doações, foraes e algumas demarcações d’el Rey D.
Affonso 3º, Conde de Bolonha
14 - Livro segundo de doações e foraes e algumas inquiricoes do mesmo rey
15 - Livro 3º de doações e direitos reaes e algumas transzacções com o Bispo e
Cabbido de Evora e cartas de concordia pertencentes ao Reyno do Algarve
do mesmo rey4
16 - Livro do almoxarifado de Ponte de Lima, Vianna, Caminha do tempo de El
Rey D. Affonso 3º, Conde de Bolonha e D. Deniz. Achase no armario 17
da Caza da Coroa5
[F. 6 v.]

Sentença havida contra o Duque de Aveyro porque se julgou vaga para a
Coroa a Capitania de Porto Seguro que consta de 50 legoas na costa do
Brazil junto a Bahia
18 - Sentença havida contra D. João de Mello e Abreu e sua mulher por que se
julgarão vagas para a Coroa as villas do Prestimo e Serem a riba de Vouga

1

Acrescento de outra mão, feito posteriormente.
À margem: “As sentenças que estavão neste armario se achão no armario 16 da Caza da Coroa”.
3
À margem: “Estes tres livros se achão no 3º armario da nova Caza da Coroa - a anotação refere-se aos
nºs 10, 11 e 12.
4
À margem: “Como tambem estes tres tres [sic] livros de El Rey D. Affonso 3º”.
5
Acrescento de outra mão, feito posteriormente.
2
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19 - Sentença havida contra D. Izabel Barboza de Menezes em nome de seu filho
Gonçalo Thomas Peyxoto da Silva porque se julgou vago para a Coroa o
reguengo de Penafiel de Souza na Comarca do Porto
20 - Sentença havida contra o Marques de Marialva soubre as terras do Couto de
Liomil e outra na Comarca de Lamego de que foy possuidora D. Guiomar
Coutinho, mulher do Infante D. Fernando e filha do Conde de Marialva, D.
Francisco Coutinho e se julgou vagarem para a Coroa1

[F. 7]

Almario IX

Livro primeyro de inquirições d’el Rey D. Affonso 3º, Conde de Bolonha
Livro segundo de inquiriçoes do mesmo rey em que estão tambem inquirições
d’el Rey D. Dinis que principião na primeira folha athe 90
Livro 3º de inquiriçoes do mesmo rey D. Affonso 3º
Livro 4º de inquiriçoes do mesmo rey
Livro 5º de inquiriçoes do mesmo rey
Livro 6º de inquiriçoes do mesmo rey
Livro 7º de inquiriçoes do mesmo rey
Livro 8º de inquiriçoes do mesmo rey
Livro con titulo de 9º de inquiriçoes do mesmo rey o qual conthem o mesmo que
conthem o livro 7º
Livro 1º de inquiriçoes d’el Rey D. Affonso 4º
Livro 2º de inquiriçoes do mesmo rey e sobre jurdicoes dos lugares de Santo
Antonio (?) da Estrada e da villa de Alhandra
Livro 3º de foros, poziçoes e herdades do mesmo rey
Livro 4º do mesmo rey sobre duvidas antre elle e o Bispo do Porto sobre
jurdiçoes e direitos são dous tomos hum pertencente a El Rey, outro ao Bispo2
1
2

À margem, perpendicularmente: “Estaz sentenças se achão no armario 16 dentro em 2 maçoz”.
Esta linha encontra-se rasurada, na parte final.
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Livro 5º do mesmo rey de aforamentos, doaçoens e outras merces1
O que estava escrito nesta regra asima riscada = dezia = Livro dos privilegios e
breves de Santa Cruz de Coimbra = mas porque este documento era maiz
proprio andar junto aos bullarios, para o lugar destes o passamos. Lixboa 17
de Mayo de 17622
(assinado: “Maya” e “Sylva”3)

[F. 7 v.]

Almario X

1 - Instituição do morgado que instituyo Antonio de Souza e sua mulher D.
Aldonça M. 3 Nº 54
2 - Instituição do morgado do Doutor João Gomes Leytão

M. 3 Nº 3

3 - Instituição do morgado de Manoel da Silveira Frade

M. 3 Nº 2

4 - Instituição do morgado de Diogo Marmeleyro e sua mulher Catherina de
Lemos

M. 3 Nº ?

5 - Instituição do morgado de Diogo Vaz de Torres Novas

M. 4 Nº 1

6 - Instituição do morgado de João Teyxeira d’Araujo e sua mulher D. Agueda
de Souza M. 4 Nº 2
7 - Instituição do morgado de Catherina de Saã natural de Coimbra M. 4 Nº 4
8 - Instituição do morgado de Belxior Dias Preto

M. 5 Nº 1

9 - Instituição do morgado do Doutor Antonio Lopes Gavicho e seu pay e may da
villa de Tentugal

M. 5 Nº 2

10 - Instituição do morgado de D. Pedro Mascarenhas e sua mulher D. Ellena
Mascarenhas M. 5 Nº 3

1

Segue-se uma linha riscada, onde ainda se pode ler: “Livro dos privilegios e breves de Santa Cruz de
Coimbra”.
2
Acrescento de outra mão, feito posteriormente.
3
As assinaturas são do guarda-mor Manuel da Maia e do escrivão Eusébio Manuel da Silva.
4
Todas as indicações dos maços e números foram acrescentadas posteriormente.
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11 - Instituição do morgado dos Eças e Corte Reaes por D. Fellipa da Silva

M.

3 Nº 2
12 - Instituição do morgado de D. Manoel Lobo e sua mulher D. Francisca de
Noronha

M .1 Nº 2

Instituição do morgado d’Antonio de Couto Franco e sua mulher D. Izabel
de Carvalhaes Pita e sentenças e justificações de seus avos paternos e
maternos
14 - Instituição do morgado de Fernão d’Alvares da Cunha e tombo dos bens ao
dito morgado pertencentes

M. 2 Nº 2

15 - Instituição e tombo do morgado do lecenciado Domingos Cardozo da Foncequa

M. 1 Nº 1

16 - Instituição e tombo do morgado de D. Gil Eannes da Costa

M. 2 Nº 1

[F. 8]

17 - Instituição da capella de D. Manoel de Lima

M. 4 Nº 5

18 - Instituição e tombo das capellas de Thomas de Barros

M. 1 Nº 3

Instituição da capella de Affonso Braz e sua mulher Branca Annes
20 In[s]tituição da capella da Duqueza de Caminha, D. Izabel de Alencastre e
tambem testamento

M. 4 Nº 71

21 - Tombo da capella que instituio Gil Vicente em Penella
22 - Testamento de Jorge de Souza de Alvim, Prior da Igreja do Alqueydam e
instuição de morgado M. 1 Nº 62
23 - Sentença por que se julgou que o morgado ou capella que instituyo Martim
Annes em Almonda pertence a El Rey que della fes merce a Bertholameu
de Payva

Maço de sentençaz no armario 163

24 - Sentença que alcansou Duarte Sodre sobre o morgado de Agoas Bellas
Maço de sentenças no armario 164

1

Esta indicação está escrita sobre a linha do texto.
Idem.
3
Acrescento de outra mão, feito posteriormente.
4
Idem.
2
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25 Instituição da capella de Santa Margarida cita no Mosteyro da Trindade de
Santarem a João de Barros M. 4 Nº 3
26

Instituhição do morgado que instituhio João de Souza Mexia mandado
lançar nesta Torre por provisão real nella inserta, do qual morgado hé
administrador seu sobrinho, o Doutor Diogo de Souza Mexia

M. 4 Nº 2(?)

Vasco Esteves M. 4 Nº 9
Instituiçam do Collegio de Salamanca

M. 5 Nº 41

[F. 8 v.]

Almario XI
1 - Cortes de El Rey D. Affonso 5 em Santarem 1451, em Lixboa 1455, em
Lisboa 1459, na Guarda 1465, Santarem 1468, Coimbra 1472, Evora 1475,
Montemor 1477, tudo em hum volume e são dous do mesmo theor
2 - Juramento feyto ao Infante D. Affonso, filho do Princepe D. João e neto d’el
Rey D. Affonso 5º anno de 1476
3 Cortes primeyras feytas por El Rey D. João 2º anno de 1481
4 - Cortes primeyras feytas por El Rey D. Manoel em Lixboa anno 1498
Detriminação de cortes por El Rey D. Affonso 5º feytas na Guarda
6 Cortes d’el Rey D. Manoel em Lixboa anno de 1498
Cortes do mesmo rey em Lixboa no mesmo anno
8 Cortes feytas por El Rey D. João 3º em Torres Novas anno de 1525, em Evora
1533, publicadas em Lixboa a 29 de Novembro de 538 são dous tomos que
contem o mesmo
9 - Autos de juramento e levantamento d’el Rey D. João 4º e juramento do
Princepe D. Theodozio em Lixboa anno de 1641
10 Capitolos geraes de cortes feytas por El Rey D. João 4º anno de 1641
11 - Auto de juramento do senhor Cardeal Archiduque pello governo destes
reynos anno de 1583
1

A referência com nº 26 e as seguintes foram acrescentadas posteriormente.
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12 Auto de juramento do Princepe D. Thelipe [sic] em Lixboa anno de 1583
13 Auto de levantamento e juramento de Felipe primeyro em Tomar no anno de
1581
14 - Cortes feytas em Lixboa no anno de 1668
Auto de levantamento e juramento d’el Rey D. João 5º nosso senhor em
Lixboa no anno de 1707
[F. 9]

16 - Auto de juramento que fes Fernão Telles, governador dos Estados da India
em nome dos ditos Estados no anno de 1581
17 - Procurações das cidades, villas e lugares para as Cortes de 1646
Procurações das cidades, villas e lugares para as Cortes de 1642
19 Procurações das cidades, villas e lugares para as Cortes de 1583
20 Procurações das cidades, villas e lugares para as Cortes de 1581
Procurações das cidades, villas e lugares para as Cortes de 1535 e no
principio estão muytas procurações de fidalgos e bispos para estas Cortes
Procurações das cidades, villas e lugares para as Cortes de 1641
23

Livro em que estão os contractos de cazamento da senhora D. Maria com o
Princepe de Parma e da senhora D. Catherina com o Duque de Bragança D.
João

24 - Livro das graças e merces e previlegios que D. Felipe primeyro concedeu a
este Reyno
25 Livro das homenagens dos alcaydes mores
26 Livro do tombo do Estado da India

Armario 171

27 - Livro em que estam tresladadas muytas cartas pertencentes a India no anno
de 1604
28 Livro em que estam muytas cartas para D. Henrrique capitam mor da India
sobre a tomada da villa dos Piumes (?) em tempo d’el Rey D. João 3º

1

Esta anotação e as seguintes do mesmo teor foram acrescentadas posteriormente.
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Livro e orsamento do rendimento de todas as fortalezas do Estado da India
e suas despezas
30 Livro do regimento que levou D. Francisco de Lacerda quando foy por
capitão mor para a India no anno de 1505
31 Livro do regimento do quanto se hade pagar de condenação pellos perdoes no
anno de 1517
32 Livro do regimento do termo de Lixboa Armº 11 M. 2 de leys sem data Nº 1
33 Livros dos artigos das sizas novamente emmendados por mandado d’el Rey
34 Livro dos pezos e medidas e moedas da India
[F. 9 v.]

Leis sobre as rendas das alcavallas
36 Leis sobre as duações digo devaças que se hande tirar dos passadores dos
gados e dos que os compram e vendem, mudam e levam a pastar de hum
lugar para outro
37 Regimento de como os contadores das Comarcas se hande aver sobre as
capellas, confrarias, hospitaes por El Rey D. Manoel
Livro de couzas pertencentes ao Estado da India e a Affonso d’Albuquerque
quando foy para a mesma

[F. 10]

Almario XII

Livro da Geografia de Tholomeu e obras de Marco Tolletano

Arm. 17 novo

2 Livro dos estatutos do Hospital de Santo Antonio dos Portuguezes em Roma
3 Livro das bullas e graças da Capella Real
4 Livro dos estatutos de Florença

achase no armario 12

Armº 11 Maço 2º de leys sem data Nº 3

5 Livro dos estatutos de Florença acerca do proceder nas cauzas crimes
17 novo
6 Livro das Constituições do Bispado do Algarve
Livro da ordenança da capella d’el Rey de Inglaterra
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Arm.

8 Livro das Constituições do Bispado de Coimbra
9 Livros das Constituiçoes do Bispado de Evora, são dous tomos
10 Livro dos capitulos da regra de S. Bento

Armario 17 novo

11 Livro e regimento da chancelaria do Cardeal D. Affonso, Arcebispo de
Lixboa
Livro dos estatutos de Veneza
13 Lira sobre os Prophetas

Arm. 17 novo

14 Ugo cardeal sobre os salmos

Arm. 17 novo

Livro de seremonial e declaração dos officios divinos em portugues
16 Livro e instituição do Collegio de São Thomas de Salamanca pello Arcebispo
de Sevilla D. Diogo d’Eça

Arm. 17 novo

[F. 10 v.]

Almario XIII

1 Livro do Tombo dos foros e cazas e herdades que El Rey tem em Lixboa e seu
termo
2 Livro do regimento do anadel mor dos espingardeyros
Livro das medidas por onde El Rey mandou fazer o Castello da Mina
4 Livro dos proprios, das cazas, vinhas e ortas e mais couzas que El Rey tem em
Lixboa e seu termo
5 Outro livro que conthem o mesmo
Outro livro semelhante que conthem o mesmo
7 Livro das tercenas e almazem do Reyno e foros delle

Arm. 17 novo

8 Livro de inquirição dos bens que El Rey tem no Campo d’Ourique e em Castro
Verde e Almodovar

Arm. 17 novo

9 Livro dos moradores da cidade de S. Jorge da Mina em tempo do capitão Lopo
Soares

Arm. 17 novo
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10 Livro das diligencias que se fizerão na Beyra nas terras do Infante D. Luis
Arm. 17 novo
11 Sentença de D. Affonso, Conde de Barcelos, contra os moradores da villa de
Chaves e seos termos por que lhe foy julgada huma mata

Maço

2º

de

senten-ças Arm 16
12 Livros dos tributos reaes de Almedina
Livro dos direitos, cazas e outras poziçoes que El Rey tem na cidade de
Silves e seu termo
14 Livro das fazendas dos confiscados por cauza da união que se derão ao
Hospital de Todos-os-Santos no anno de 1522

Arm. 17 novo

15 Livro de inquirição do Bispo e Cabido da See de Vizeu sobre a jurdição civel
e crime do Couto de S. João de Areas

Arm. 17 novo

Auto de diligencia que se fez sobre a demarcação da villa de Olivença
Livro da receita e despeza da guarda d’el Rey
[F. 11]

18 Livro de inquirição da cidade de Coimbra sobre a jurdição da aldea de Eyras
Arm. 17 novo
19 Livro de inquirição sobre as honrras do Julgado de Monte Alegre, Chaves,
Monforte de Rio Livre, Vinhaes e outros

Arm. 17 novo

Livro sobre os homiziados que se hande vir aprezentar comforme as ordens
d’el Rey
21 Livro do tombo de todas as terras que fidalgos e outras pessoas tem d’el Rey
D. Duarte nos almoxarifados de Vizeu e Lamego
22 Livro das tercenas e almazeis do Reyno e foros delle

Arm. 17 novo

23 Livro de proprios e heranças que El Rey tem nesta cidade e seu termo
24 Livro de inquirição que se tirou sobre as honras d’Antre Homem e Cavado e
de Boyro e outras

Arm. 17 novo

Livro velho sem principio de foros das tercenas almazeis
26 Outro livro das tercenas e almazem do Reyno

Arm. 17 novo

Autos sobre a contenda da villa de Moura e Arouche
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Autos em que he autor o Almoxarife de Vizeu por parte d’el Rey contra o
Abade de Pavolide e outros
29 Livro do que rendeu o emprestimo que se fes na cidade de Evora Arm.

17

novo
30 Livro de avença do concelho de Santarem com Lourenso Esteves, Arcediago
de Vizeu, sobre a leziria da Atalaya Arm. 17 novo
31 Livro em que estão assentados as pessoas que tinhão tenças d’el Rey no anno
de 523

Arm. 17 novo

32 Livro de registos das cartas, dos bens e heranças que D. João de Portel teve
nestes Reynos Arm. 17 novo
33 Livro velho de artigos sobre as sizas Armº 11 Maço 2º de leys sem data Nº 2º

[F. 11 v.]

Almario XIV

Livro primeyro de doaçoens e merces d’el Rey D. Pedro primeyro
Livro primeyro de doações e maes merces d’el Rey D. João o primeyro
Livro 2º do mesmo rey
Livro 3º do mesmo rey
Livro 4º do mesmo rey
Livro 5º do mesmo rey
Livro primeyro de doaçoens e merces d’el Rey D. Fernando
Livro 2º do mesmo rey
Livro primeyro de doaçoens d’el Rey D. Duarte
Livro segundo do mesmo rey1

[F. 12]
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Almario XV

Em este almario estão 45 maços de paeis que se emmassarão na ócazião da
reforma que se fez para a Academia Real da Historia no anno de 1723, os
quaes estavão disperços e sem ordem nos almarios da caza inferior desta
Torre, os quaes maços tem alfabetos cada hum delles no mesmo almario.
Tambem se achão no armario 15 os honze maços apontados no armario seguinte
16, em que por não ficarem bem acomodados nelle se passarão para este
armario2

Almario XVI

Em este almario estão tambem 11 massos dos mesmos que estão no almario 15
que se emmassarão na mesma ocazião referida que tambem tem alfabetos cada
hum delles no mesmo almario e neste estão tambem as choronicas seguintes.3
Choronica de El Rey D. Sancho primeyro
[F. 12 v.]
Chronica de El Rey D. Sancho Capello
Chronica de El Rey D. Deniz
Chronica de El Rey D. Affonso 3º
Chronica de El Rey D. Affonso 2º
Chronica de El Rey D. Duarte
Chronica de El Rey D. Joam segundo4
Almario XVII
1

À margem, perpendicularmente: “Estes dez livros se achão no armario quarto da nova Caza da Coroa”.
Acrescento de outra mão, feito posteriormente.
À margem, perpendicularmente: “Estes maços se achão os documentos delles dispersos pellos maços no
Corpo Chronologico a honde pertencião pellas datas”.
3
À margem esquerda, perpendicularmente: “Tambem os documentos destes maços tiverão a mesma
acomodação como os antecedentes”; à margem direita: “Estes honze maços se passarão para o armario 15
para melhos uso”.
4
À margem, perpendicularmente: “As chronicas de que se faz mencão neste armario se acha no de nº 11
da Caza da Coroa”.
2
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Em este almario estão 24 maços de papeis avulsos que tem seu alfabeto que estã
no mesmo almario donde consta o que elles conthem.1

[F. 13]

Almario XVIII

Em este almario estam 7 maços de papeis avulsos e o que conthem consta de seos
alfabetos que estão no mesmo almario2

Almario XIX

Chronica de El Rey D. Affonso Henrriques - primeyro tomo
Chronica do mesmo rey, segundo tomo
Chronica de El Rey D. Affonso 4º
Chronica de El Rey D. Pedro primeyro e de El Rey D. Fernando
Chronica de El Rey D. João o primeyro da tomada de Ceupta primeyro tomo
Chronica do mesmo rey tomada de Ceupta 2º tomo
Chronica de El Rey D. João primeyro tomo 3º
Chronica de El Rey D. João primeyro tomo 4º3
[F. 13 v.]

Chronica de El Rey D. João primeyro tomo 5º
Chronica d’el Rey D. Affonso quinto
Chronicas por encadernar juntas dos reis D. Sancho 2º, D. Affonso 2º, D. Sancho
Capello, D. Affonso 3º, D. Deniz e D. Affonso 4º
Chronica de El Rey D. Manoel, primeyro e 2º tomo
1

À margem, perpendicularmente: “Achãose estes maços devedidos os documentos delles pello Corpo
Chronologico”.
2
À margem, perpendicularmente: “Tambem os documentos destes maços se achão devedidos pello
Corpo Chronologico”.
3
À margem, perpendicularmente: “As chronicas que estavão neste armario se acha no de nº 11 da Caza
da Coroa”.
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Almario XX

Em este almario estam 37 maços de bullas e breves dos papas e o que conthem
consta do seu alfabeto que esta no mesmo almario1

1

À margem, perpendicularmente: “As bullas destes maços se achão no armario 12 da Caza da Coroa”.
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APÊNDICE 4

Inventario dos livros, maços e documentos que se guardam no Real Archivo da
Torre do Tombo : feito sendo guarda-môr João Pereira Ramos de
Azeredo Coutinho, no anno de 1776.
IAN/TT - manuscrito com a cota 299A

(Nota: Segue-se a transcrição do índice, com início na f. 3, pelo qual se pode avaliar o conteúdo
do inventário)

[F. 3]

Indice das partes e titulos em que se dividio este Inventario

Folha
s

Parte I. De = Chancellarias = Na qual se comprehendem 873 livros de registo das chancellarias dos senhores reys destes Reynos, desde o senhor rey
Dom Affonso II até o senhor rey Dom João V inclusive.

5

Parte II. De = Leitura Nova dos senhores reys D. Manoel e D. João III = que
comprehende 60 livros da reforma mandada fazer pelo senhor rey Dom Manoel dos documentos que se achavam no Real Archivo, desde o principio do
Reyno até o seu tempo; e continuada nos primeiros annos do reynado do senhor Dom João III, em que se suspendeo, feita pela ordem das comarcas, ou
provincias do Reyno e por materias.

31
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[F. 3 v.]

Parte III. De = Documentos das Gavetas = Os quaes se guardam em 195 maços com 3.274 documentos avulsos, que contem tratados de pazes, demarcaçoens destes reynos, bens dos proprios da Coroa e das Ordens Militares, algumas bullas e breves pontificios e outras muito importantes materias

38

Parte IV. Denominada = Corpo Chronologico = Que nas trez partes de que
se compoem, comprehende 525 maços, em que se guardam 82.902 documentos avulsoz, ordenados chronologicamente desde a Era de 1161 até o anno de
1699. O qual corpo formou o Guarda Môr Manoel da Maya, de hum grande
numero de documentos, que se entende serem parte dos que o Secretario de
Estado, Pedro de Alcaçova Carneiro, Conde das Idanhas, entregou ao Guarda Môr Damião de Goes no anno de 1569, pela carta guardada no maço 108
da primeira parte do dito corpo a numero 140 e de outroz documentos, que
vieram posteriores, que todos se achavam avulsos e desordenados no Real
Archivo e constam de doaçoens regias, privilegios, alvaras para pagamento
de moradias e tenças, regimentos e consultas de tribunaes,
[F. 4]

cartas de emperadores, reys, rainhas, principes e de outros grandes da Europa, etc.

44

Parte V. De = Diversas materias = que contem 408 volumes, entre livros e
maços, as quaes materias vão descriptas de baixo de seus particulares titulos, a saber:
Padroado Real

45

Capellas da Coroa

46

Inquiriçoens

47

Contratos sobre o encabeçamento das cizas das cidades e villas deste
Reyno

50

Chronicas

50 vº
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Acclamaçoens e Cortes

52

Leys e regimentos

52 vº

Bullas e breves pontificios

54

Demarcaçoens

56

Genealogias

57

Emmentas, id est, registo, que se fazia das mercês antes de passarem
pela chancellaria

57 vº

Moradias

58 vº

Instituiçoens e tombos de morgados e capellas de particulares e de varias
terras e sentenças a favor da Coroa

60 vº

[F. 4 v.]

Bens dos proprios da Coroa

64 vº

Foraes antigos

65

Rendimento de varias alfandegas, chancellarias e almoxarifados, etc.

66

Receita e despeza da Fazenda Real

67 vº

Registo do Real Archivo

70 vº

Documentos avulsos

71

Documentos duplicados

73

Armario jesuitico

73 vº

Jurisdição regia

74

Parte VI. De = Indices = A qual contem 148 livros, a saber, 64 de indicez
antigos do registo das chancellarias, inquiriçoens e mais materias comprehendidas neste Inventario e 84 livros de indices alfabeticos daz chancellarias dos senhores reys destes Reynos e outras materias, os quaes se reformaram, hunz por estarem diminutos e mal ordenados os antigoz e outros se
fizeram de novo pelos não haver.
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APÊNDICE 5

Regulamento provisorio do serviço interior do Archivo. 1833. In ARQUIVO DA
TORRE DO TOMBO - Registo de Ordens. Livro 40, f. 217-217 v.
IAN/TT

Regulamento provisorio do serviço interior do Archivo

1º O ajudante do official maior distribuirá os trabalhos economicos do
Archivo por todos os officiaes e amanuenses na Caza da Escripturação, onde fará
conservar hum perenne silencio, sem o qual os mesmos trabalhos serão
interrompidos ou imperfeitos: tomará conta dos ditos trabalhos para no ultimo de
cada mez apresentar huma resenha do que cada hum promptifica: subscreverá
todas as copias que se tirarem dos documentos, ou sejão para se expedirem, ou
para milhor intelligencia dos que se acharem menos perceptiveis: entregará
diariamente ao porteiro huma relação em que assignará escrevendo depois os
nomes de todos os empregados: fará no primeiro de cada mez as folhas do
Archivo do mez anterior. 2º O porteiro terá o relogio da Repartição sempre
exacto, e regulado pelo da torre mais proxima, devendo achar-se no Archivo hum
quarto antes das nove horas, apresentará aos empregados a relação acima
mencionada, que a assignarão com o seu appelido logo que entrem, defronte do
seu nome: hum quarto de hora depois das nove a fechará, e entregará ao chefe,
principiará a fazer logo outra relação com os nomes daquelles empregados que
sahirem antes das tres horas declarando a hora e quarto em que se verificar a
sahida incompetente, e quando sahir a entregará ao chefe. 3º Todos os
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empregados, que por molestia não poderem concorrer darão parte disso no
primeiro dia em que faltarem, no terceiro a chave com que se achar guardado o
seu trabalho, e no ultimo dia util do mez até ao meio dia a certidão do facultativo
seu assistente a fim de que suas faltas sejão abonadas pelo ajudante do official
maior no dia seguinte. 4º O empregado que se achar encarregado da agencia e
cobrança poderá sahir do Archivo nas occasiões necessarias de intelligencia com
o ajudante do official maior, e com a previa licença do chefe. Real Archivo vinte
e nove de Julho de mil oito centos trinta e tres = Francisco Nunes Franklin
director e guarda provisoriamente.
Está conforme.
Basto.
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