
Luís de Camões
DOCUMENTOS DA TORRE DO TOMBO



E aqueles, que por obras valerosas
Se vão da lei da morte libertando



Pouco se sabe da vida do grande poeta português

Porque são poucos os documentos que nos falam sobre 
Luís Vaz de Camões

Na Torre do Tombo existem alguns



Carta de perdão concedido pelo rei 
D. João III a Luís Vaz de Camões da 
culpa no caso do ferimento de 
Gonçalo Borges

1553-03-07

Portugal, Torre do Tombo, Chancelaria de D. João III, 
Perdões e legitimações, liv. 20, f. 296 v.º-297



Luis Vaaz de Camões filho de 
Symão Vaaz caualeiro fidalguo
de minha casa morador em 
esta cidade de Lixboa me 
enujou dizer per sua piticam
que elle estaa preso no 
tronquo…



…com hua espada ferira ao dito Goncallo Borges de hua

ferida no pescoco junto do cabello do toutiço…

…he homem mancebo e pobre e me vay este anno seruir na 

Jndia…

…boa liure vontade perdoar ao dito Luis Vaaz de Camões toda 
sua justiça que contra elle podia ter e o não queria por ella
acusar nem demandar crimemente nem ciuelmente…



Carta de mercê a Luís Vaz de 
Camões de 15 000 reis de tença
por ano, por três anos, pelos
serviços prestados nas partes da 
Índia

1572-07-28 

Portugal, Torre do Tombo, Chancelaria de D. Sebastião 
e D. Henrique, Privilégios, liv. 32, f. 86 v.º



…avendo respeito ao seruiço que Luis de Camões cauallejro
fidalgo de minha casa me tem fejto nas partes da Jndia por 
muitos annos e aos que espero que ao diante me fara e a 
jnformaçam que tenho de seu engenho e habelljdades e a 
sufficiencia que mostrou…

…fazer merce de qujnze mil reis de tença em cada hum anno
por tempo de tres anos…

…de como elle Luis de Camõis resjde em minha corte…



Traslado de uma apostilha a uma
alvará de mercê de 15 000 reis de 
tença por ano, por mais três anos

1575-08-02

Portugal, Torre do Tombo, Chancelaria de D. Sebastião 
e D. Henrique, Privilégios, liv. 33, f. 229 



… fazer merce a Luis de Camoes dos xb [15 000] reis cada 

anno… 

…por tempo de tres annos mais…



Assento do pagamento da tença a 
Luís de Camões que lhe era devida
do ano anterior

1576-06-22

Portugal, Torre do Tombo, Casa Real, Núcleo Antigo 
123, f. 145 v.º (Livro 2 das Ementas)



…xb [115 000] reis no thesoureiro mor a Luis de  Camoees que 

lhe são devydos de sua temça do ano pasado de mill bc lxx b 

[1575]…

…que lhe não foram leuados no caderno do asemtamento do 

dito ano nem paguos em parte allgua…



Traslado de uma apostilha ao
alvará de mercê dada a Luís de 
Camões de 15 000 reis de tença

1578-06-02

Portugal, Torre do Tombo, Chancelaria de D. Sebastião 
e D. Henrique, Privilégios, liv. 44, f. 119v.º-120



… fazer merce a Luis de Camõis
contiudo no meu aluara …

… elle tenha e aja cada anno por 
tempo de tres annos mais os 
quinze mil reis …



Carta de mercê dada a Ana de Sá, 
mãe de Luís de Camões de 6 000 
reis de tença por ano

1582-05-31

Portugal, Torre do Tombo, Chancelaria de D. Sebastião 
e D. Henrique, Privilégios, liv. 45, f. 388



… e me praz fazer merçe a Ana de Sa mãj de Luis de Camõis

de seis mil reis cada anno dos quinze mil reis de tença que 

vagaram pello dito seu filho avendo respeito aos seruiços que 

elle fez na Jndja e no Reyno

e a ela Ana de Sa ser muyto velha e pobre e delle não ficar 

outro erdeiro …



Assento do pagamento da tença a
Ana de Sá, mãe de Luís de Camões 
que lhe era devida do ano anterior

1582-11-13

Portugal, Torre do Tombo, Casa Real, Núcleo Antigo 
124, f. 137 v.º (Livro 3 das Ementas)



… a Ana de Sá may de Luís de Camoes que Deos aja …

… que ao dito seu filho erão deuidos do primeiro de Janeiro do 

anno de bc Lxxx [580] ate dez de Junho delle em que faleceo, 

a razão de xb [15 000] reis por anno de tença …

É por este documento que se sabe a data de morte de Luís de 

Camões: 10 de junho de 1580



Carta de mercê concedida a Ana de 
Sá, mãe de Luís de Camões, de 9 
000 reis de tença em cada ano de 
sua vida

1585-02-05

Portugal, Torre do Tombo, Chancelaria de D. Filipe I, 
Privilégios, liv. 11, f. 132



… avendo respeito aos seruiços de Symão Vaaz de Camõis

e aos de Luis de Camõis seu filho caualeiro de minha casa e a 

não entrar na fejtoria de Chaul de que era prouido e a vagar 

por sua morte …



Cópia "fidelíssima" da capa e 
portada do livro que mandou fazer 
o conde de Vimioso para os cantos 
de Luís de Camões e do retrato do 
Poeta

O chamado retrato a vermelho

Portugal, Torre do Tombo, Gavetas, Gav. 25, mç. 2, n.º 
7



"Colóquio dos simples, e drogas e 
coisas medicinais da Índia e assim de 
algumas frutas achadas nela onde se 
tratam algumas coisas tocantes a 
medicina prática, e outras coisas boas 
para saber", por Garcia de Orta, físico 
do Rei 

1563-04-10 

Portugal, Torre do Tombo, Códices e documentos de 
proveniência desconhecida, n.º 88



Inclui a Ode de Luís de Camões 
ao Conde de Redondo pedindo o 
seu patrocínio para a publicação 
dos “Colóquios”

Portugal, Torre do Tombo, Códices e documentos de 
proveniência desconhecida, n.º 88





…Ho fruto daquela horta, honde florecem

Prantas nouas, que hos doutos não conhecem

Olhai que em vossos annos

Produze hua orta insigne uarias eruas

Nos campos lusitanos…



Dia Mundial da Língua Portuguesa

5 de maio

Arquivo Nacional da Torre do Tombo

2021


