
Regulamento de 12 de janeiro de 1305* 

“Aquy se começã as leys que fes o muy nobre rey Dom Denys e principalmente de 

taussaçõ dos tabelliões. quanto deu ẽ leuar das screturas que fezerẽ. e das idas hu 
forem.  

Dom Denys pela graça de deus rey de Port. e o algarue. a todolos tabelliões dos meus 

reynos saude.  Vos bem sabedes na mha chançelaria ẽ cõmo he traussado (sic) de 
quanto deuvedes a leuar das screturas que fazedes. E outrossy ẽ  cõmo hy fezestes 

iuramento que nõ leuassedes mais do que he taussado. e a mỹ he dito que uos leuades 
muyto mais. e esto nõ tenho eu por bẽ. E porem mandouos a traussaçõ (sic) da mha 

chançelaria. e as screturas que nõ som traussadas traussoas assy ẽ cõmo uos mando 
dizer. Tenho por bem e mando que por carta de uenda ou de compra ou de 

emprazamento ou de doaçõ ou de procuraçõ ou de escambho ou de apelaçõ de creligo 
ou de estromento dalgũa fermidõe que aiades ende. iiij.º soldos e nõ mais. E por carta 

mandadeira e por prazo nõ posto ẽ registro. ij. soldos. E por carta dalforria ou por 
prazo posto ẽ registro. v. soldos. E se per uentuira algũa scretura mais recreçer per 

razõ de procuraçõ ou doutras cousas que ẽ elas ponhades leuade cõme de prazo ou de 
procuraçõ e assy das outras cousas que mais escreuerdes nos ditos praz os ou cartas se 
som taussados. E todalas outras cousas que nõ som taussadas eu taussoas ẽ esta 
maneira. Mando e tenho por bẽ que. iij. regras leuedes. ij. dinheiros. e seia o pulgamyo 
ẽ ancho duũ couto. e as regras seiã em tal guisa que se nõ arrede tanto hũa letera da 
outra que semelhe hy engano. Outrossy mando que quando fezerdes cartas ou 
screturas per razõ de emquiriçõ de cada artigoo leuade. iiij.o dinheiros. e de cada 
testemunha. ij. dinheiros. Outrossy tenho por bẽ que quando fordes algur a fora parte 
que por afam do camỹo uos dem. iiij.soldos por cada legua. ij. soldos y pola yda. ij. 

soldos. E pola uijada dẽ uos a besta. e nõ uos dẽ outro gouernho ergo o da besta. E sse 
per uentuira alguũ tabeliõ de uos morar fora do seu tabellionado e for chamado pera 

alguũ do julgado ẽ que el he tabelliõ nõ lho pague o que o chamar per esta taussaçõ do 
camỹo. se nõ des que emtrar no Julgado hu lhy deue dar o testemunho. E outrossy 

quando fordes pela uila dẽ uos polo trabalho da ida e da uijnda. ij. soldos. E outrossi 
por que a mĩ (he) dito que muytos homeens andã depós uos desacandosse do que am. 

per razõ das escreturas (sic) que nõ podẽ auer de uos. pero uos pagã os dinheiros 
delas. per razõ das screturas deles tenho por bẽ que daquele dia que reçeberdes os 
dinheiros deles per razõ das screturas deles. que lhas dedes ata. iiij. dias e (se) lhas a 
esse tempo nõ derdes mando que lhy paguedes as custas. e mando aas Justiças so pẽa 
dos corpos que uolas façã pagar de cada dya. Outrossy notas que filhardes que as 
filhedes logo nos liuros. e nõ ẽ çedulas de guisa que as possam auer seus donos 
quando as demandarem. e sse o assy nõ fezerdes. e os donos dessas caerem ẽ perda 
per esta razõ. mando que todolos danos e perdas que xi lhy ende seguir que lhas 
paguedes de uossas casas. E mando aas Justiças so pẽa dos corpos que uolas façam 
pagar.Outrossy uos mando que ẽ aqueles logares hu forẽ dous tabelliões ou mais que 
uaades dous e dous a fazer as notas de firmidõe. e das escreturas que fordes fazer pela 

uila. e aia cada huũ por seu trabalho ij. soldos. assy cõmo eu taussei. Outrossy uos 
mando que quando fordes fazer prazos antre christaãos e Judeus per razom de diuidas 
que ponhades o cabo e a onzena per ssi. e aconhesca o deuedor per iuramento quanto 
reçebe da diuida ẽ dinheiro e quanto ẽ panos. e quanto ẽ outras cousas. E outrossy por 
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que alguũs estromentos falam ẽ nome doutros que nõ mandarõ fazer. mandamos que 
quando fezerdes alguũs estromentos ou estromentos (sic) e nõ conhecerdes as partes 

antre que as (sic) fezerdes ou alguũ deles que chamades (sic) as testemunhas que as 
conhecerẽ. e assy fazede os estromentos e ẽ outra guisa nõ. Outrossy uos mando que 

as cartas ou estromentos que fezerdes que façades ende as notas nos liuros. e as 
leades per dante as partes. e sse sse hy outorgarẽ as partes. entõ fazede os 
estromentos. e ẽ outra guisa nõ. Outrossy uos mando que quando alguũs uos pedirẽ 
testemunho das contendas que ouuerẽ per dante uos que lho dedes cõna resposta da 
outra parte. do que entõ disser e doutra guisa nõ. Outrossy uos  mando que dedes 
testemunho das cousas que uos pedirẽ. e passarẽ per dante uos. se uolo pedirẽ logo e 
ẽ outra guisa nõ. Por que uos mando so pẽa dos corpos e dos aueres. que esto nõ 
passedes de nẽ hũa guisa. Ca çertos seede que todos aqueles que esto passardes. ou 
mais leuardes. que uos matarey por ende. e fareyuos côme a falssayros. Dante ẽ 
Santarẽ. xij. dias de Janeyro. El rey o mandou. Johã mantinz a fes. Era 1343 anos (1305) 
(Maço 10 de foraes antigos, n. 7, fol. 69, com a notas de GB). 
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