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Documento nº 1 

 

1535, Abril, 12, Málaga. 

 

Instrumento de dívida e quitação entre Francisco de Campos  

e Juan de Montalbán e Alonso Velásquez 

 

O pintor Francisco de Campos é referenciado numa escritura notarial 

onde se diz o seguinte: (…) se obliga a dar y pagar a Juan de Montalbán y 

Alonso Velásquez, mercaderes, vecinos da cidade de Toledo, la suma de 1.838 

maravedis, los quales le debe de resto de três varas y cinco ochavas de 

velarte1 veintiseiseno de Toledo a precio de dos ducados cada vara y de media 

vara de terciopelo de diez reales, que de vos recibi comprado de que os di y 

pague luego 30 reales y os quedo debiendo los dichos 1.838 maravedis. 

 

Arquivo Provincial de Málaga, Livro de notas de Cristóbal Arias, de 1535, 

citado por Andrés Llordén, Pintores y doradores malagueños. Ensayo histórico-

documental (siglos XV-XIX), Ed. Real Monasterio de El Escorial, Ávila, 1952, p. 

31. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 - Tipo de tecido grosso que se usava como material de suporte para executar pinturas 
geralmente destinadas a obras de arte efémeras, tais como pendões e outras. 
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Documento nº 2 

 

1575, Agosto, 17, Lisboa 

 

Contrato de servidão e aprendizagem entre o aprendiz   

Gonçalo Garcia e o pintor Francisco de Campos 

 

Servidão. Guomçallo Gracia com Francisco de Campos 

 

Saibão quantos este estromento de sirvidão e obriguação virem que no 

ano do nacimento de Noso Senhor Jhesus Christo de mil quinhentos e setenta 

e cinquo aos dezasete dias do mês d‘Agosto na cidade de Lisboa no Paço dos 

Tabaliães parecerão ahi prezentes, a saber, Francisco de Canpos, pintor e 

morador nesta cidade fora da Porta de Samta Catarina, na Rua da Baroqua e 

da outra parte Costodio Luís feitor da Portagem e morador nesta cidade à Porta 

do Mar que vai para as casas d’Afonso d’Albuquerque e por ele foi dito que ele 

hé primo de Gonçalo Gracia filho de Manuel Roiz e de Helena Gracia 

moradores em Mondim termo de Lameguo, o quall Gonçalo será de idade 

dezaseis anos pouquo mais ou menos ho qual ho punha a servidão com o dito 

Francisco de Canpos para ho aver de insinar ao seu oficio de pintor em tenpo 

de seis anos compridos e acabados que se começarão a contar d’oje feitura 

deste estromento e acabarão por outro tal dia que os ditos seis anos sejão 

compridos e acabados no qual tenpo ele moço servirá a ele mestre em todas 

as cousas que ele mestre lhe mandar que justas o onestas sejão e não hirá ao 

chafaris; ele mestre lhe dará de comer e beber e vestido e calçado e cama em 

que durma e roupa lavada e de si bom tratamento de modo [fl. 191v] que ele 

moço pase bem e não mall e o ensinar ao dito seu ofício de pintor não lhe 

escondendo nada dos segredos dele mas dando-lhe toda a pratiqua necesaria 

de modo que ele aprindis no cabo dos ditos seis anos seja bom obreiro e posa 

guanhar sua vida por onde quer que for e ande, no dito ofício se usar e não ho 

dando tall ho sirva tanto tenpo em sua casa ate que ho seja pagando-lhe jornal 
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de bom obreiro e no cabo do dito tenpo lhe dará hum vestido en três mill reis 

para elle qual ho dito moço mais quizer e por ele Costodio Luís foi dito que ele 

se obrigua que o dito Gonçalo sirva todos hos ditos seis anos a ele mestre sem 

se auzentar desta sirvidão e auzentando-se se obrigua de ho sirvir a ele 

estando ho dito moço neste Reino e paguando-lhe ele mestre a saber onde 

está e lhe perfara todo ho tenpo que andar auzente e que lhe não aseitava 

nenhuma cousa de sua casa e tenda e aseitando-lhe lhe paguará tudo o que 

ele mestre provar que lhe a ele deu de sua casa e tenda e pelo dito Gonçalo 

que outrosi prezente estava foi dito que ele aseitava esta sirvidão e se obrigua 

a comprir em tudo e como se nela contem. Desta maneira se ouverão elles 

partes por concertados e acordados e prometerão e se obriguarão cada hum 

pela parte que lhe toqua de sempree em todo tenpo comprirem e manterem 

este estromento como se nele contem e fazendo qualquer delles ho contrairo 

paguarão huns aos outros todas as custas despesas perdas e danos que se 

por yso fizerem [fl. 192] hou receberem por todos seus bens avidos e por aver 

que para todo obriguarão e outorguarão não comprindo todo pelo modo 

sobredito de serem para yso citados e demãodados peramte os corregedores 

ou juizes do civell desta cidade ahi se obriguão a vir responder citados por suas 

cartas citatorias e precatórias e sem ellas para o que renunciarão juízes de 

seos forros (sic) e seus domicílios e ferias de pão e vinho e alvarás d’ El-Rei 

noso Senhor e todas as mais belas leis ordenaçõis que de facto e dereito por si 

aleguar posão que de nada que em seu favor seja querem usar salvo todo 

comprirem pelo modo sobredito. Em testemunho de verdade asi ho 

outorguarão e mãodarão fazer este estromento e desta nota os trelados que 

comprirem que pedirão e aceitarão. Eu tabaliam ho aceitei em nome dos 

auzemtes a quem toquar posa e como pessoa publica estepulante e aceitante. 

Testemunhas que forão prezentes Cosmo Vaz de Castel Branquo tabaliam no 

dito Paço que dise que conhecia ao dito Francisco de Canpos e Lyonell 

Carvalho seu criado que outrosi dise que conhecia ao dito Francisco de 

Canpos e Ynacio de Faria que escreve no dito. Eu tabaliam dou fe que 

conheço ao dito Costodio Luís ser ho proprio e estar de prezente. Eu Belchior 

de Montalvo tabalião que ho esprevi. 
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[sinal público] 

 

   

Francisco de Campus            

         
 

Custodio Luís                 Guomçalo Gracia……. .Inácio de Faria 

Cosmo Vaz de Castel Branco       Lyonnel Carvalho 

  

A.N.T.T., Cartório Notarial de Lisboa nº 15, Livro de Notas nº 20 

(14/7/1575 a 6/11/1575), fls. 191 a 192. 
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Documento nº 3 

 

1580, Julho, 15, Évora 

 

Francisco de Campos é enterrado pela Misericórdia de Évora  

com esmola de trezentos mil reais 

  

(…) no dito dia enterou a mja a francisco de campos pintor e deu desmola 

tresetos e uinte rs………………………………………………….iijxx rs  

 

Arquivo Distrital de Évora, Livro dos Defuntos da Misericórdia (1574-

1581), fl. 205. 

 

 

Documento nº 4 

 

1656, Vila Viçosa 

 

Notícia de uma pintura da autoria de Francisco de Campos  

que pertencera a D. Teodósio I, 5º Duque de Bragança  

 

«hum retávolo que fes Francisco de Campos que tem hum Christo vivo, 

foi avaliado em mil reis, disse que se vendeo a António Vieira por mil reis» 

 

Arquivo da Casa de Bragança, Inventario dos Bens e Fazenda deixados 

por morte de D. Teodósio I e de D. Brites de Lencastre e do Duque D. João, 

realizado entre 1564 e 1567 (treslado feito em 1656 a partir do original, a 

mando de D. José Luís de Lencastre, Conde de Figueiró), fl.221. 
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Documento nº 5 

 

1568, Junho, 15, Lisboa 

 

Denúncia que fez Isabel Godinha de Francisco del Campo,  

mercador, ao Tribunal do Santo Ofício 

 

Denunciação contra Francisco del Campo tresladada do processo que 

está no livro das denunciações 

 

Aos quinze dias do mês de Junho de mil quinhentos sessenta e oito anos 

el Lisboa nos paços da Ribeira na casa do despacho da Santa Inquisição 

estando hy os Irmãos Inquisidores perante suas mercês pareceo hua molher 

que disse aver nome Isabel Guodinha e que era Cristã Velha e casada com/ 

mestre Jacques Sirurgão que hora foy nesta demanda da Índia pelo 

bombardeiro e que era de idade de trinta anos e moradora em esta cidade na 

calçada íngreme do Carmo a que pelo juramento dos Santos Evangelhos em 

que pôs sua mão prometendo dizer verdade denunciou e disse que este 

sábado próximo passado que foram doze dias deste dito mês e véspera da 

Trindade estando ella em sua casa veio hy ter hum Francisco del Campo 

flamenguo de nasção que nunca casou e era de idade de corenta anos, baixo 

de corpo magro mercador de triguo e o vende no tireiro que parte de seu 

cunhado que se chama Romão Perez que vive de trás de Nossa Senhora da 

Vitória com o qual vive e se aguasalha o dito Francisco del Campo por ser 

grande amiguo [fl. 2v] do dito seu marido e se assentou e mandou busquar 

meio côvado de vinho e bebeu sobre pão e ração por isto ser depois das 

cinquo horas depois de meio dia e comendo disse a ella denunciante que 

comesse também hum bocado e assim suas irmãs dela denunciante que hy 

estavam com ela quando ele entrou em sua casa [a saber] Maria Estella e 

Antónia Guodinha e elas se foram pera cima e porque jejuavam por ser quantia 

tempora e véspera de Santo António e ela denunciante lhe disse que não 



 556 

queria comer porque jejuava aquele dia por ser da obriguação da Igreja e o dito 

Francisco del Campo lhe disse então que os jejuns nestes jubileus que vinham 

eram pragas e maldições dadas que vinham sobre esta gente de Lisboa e que 

em nehua terra se faziam estes jejuns e vinham estes jubileus senão aqui e 

que estavam aqui em poder de coneguos e frades e que avia Deus de querer 

que todos aqui se fizessem cedo como era em Flandres, Inglaterra e França e 

que não havia Deus de sofrer tal [a saber] que houvesse estes jejuns e jubileus 

senão que fosse como nas outras partes  

 

ANTT, Inquisição de Lisboa, Processo nº 7563 

 

 

Documento nº 6 

 

1579, Janeiro, 10, Lisboa 

 

Catarina de Campos, filha do pintor Lucas de Campos,  

denuncia uma flamenga ao Tribunal do Santo Ofício 

 

Treslado de denunciaçam de Catherina de Campos contra hua framenga. 

 

Aos dez dias do mês de Janeiro de mil quinhentos  setenta he nove annos 

em Lisboa nos estaos na Casa do Despacho da Santa Inquisiçam estando ahi 

o Senhor doctor Dioguo de Sousa Inquisidor pareceo Catherina de Campos 

molher viúva, filha de Lucas de Campos, pintor, e de Magdalena da Rocha 

ambos framengos já defuntos e pousa a Sam Roque junto dos moinhos do 

vento en casa de Maria Fernandez veuva de Joam de vinte seis annos pouco 

mais ou menos a qual fez juramento dos Santos Evangelhos em que pos sua 

mão e prometteo dizer verdade e disse que avera quinze dias pouco mais ou 

menos que en sua casa pousou hua molher  framengua pobre que lhe disse 



 557 

que era viúva molher de um tudesqo (sic) dito Roque Francisco qual era da 

Franqua (sic). E não lhe sabe o nome próprio ou a sua terra mas ella disse que 

aquj lhe chamavam luiza e he molher moca e trás hua saia vermelha e hum 

gibão preto com mangas vermelhas e hum pano atado na cabeça e hum 

avantal diante cingido de panno de linho e esteve en sua sete ou oito dias e 

que oje faz oito dias que ella denunciante esteve praticando cõm a dita 

framenga na sua lingoa por que ella denunciante a entende e lhe veo a conttar 

que se fora confessar ao mosteiro de Sam Domingos desta cidade a hum frade 

que entende a lingoa e que a confessam, e de que a confessam de que não 

era como a que se usava na sua terra perque ha não fazia mais que se asim 

fosse aos pés do confessor e disse a confissam falsa que lhe custava, sem 

declarar os pecados particulares, que feito isso se até afastavam dos pees do 

confessor e que ella assim o fazia na sua terra e preguntando-lhe ella 

testemunha  porque não confessavão os pecados em particular a seu confessor 

declarando-lhe cada hum per si, a dita framenga lhe respondeo que o faz, 

declarava os pecados quando diziam confissão geral que offerecia a  Nosso 

Senhor em palavras, pensamentos e obras e pella pratica que teve entendeo 

ella testemunha da dita framenga que tudo o que ora lhe parecia bem o modo 

da dita confissão da sua terra e que lhe não quadrava o modo dos cristãos 

catholicos como se fazia nesta cidade e ella denunciante a reprendeo de lhe 

ouvir dizer o sobre dito e a dita framengua se não desdise mas antes declarou 

como porque não continha no que lhe ella denunciante dizia, antes fecava em 

seu parecer e que isso da confessam lhe ouve hua so vez. 

 

ANTT, Inquisição de Lisboa, Processo nº 5132 
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