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Abstract

1448, Santarém, julho, 13

1448, Santarém, 13 July

Carta de D. Afonso V aos oficiais da câmara da
vila de Bragança, notificando-lhes a cedência do
governo do Reino feita pelo Infante D. Pedro, seu
tio, a quem também louvava a regência praticada
em seu nome durante a sua menoridade política.

Letter from King Afonso V to the council officials
from the town of Bragança, informing them that
Infante Pedro, his uncle, had transferred the
government of the kingdom over to him. He
also praised his uncle regarding the regency he
assured on his behalf until he came of age.
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Carta de D. Afonso V à câmara de Bragança, notificando-lhes
a cedência do governo do reino feita pelo infante D. Pedro (1448)

Documento

1

Iuizes vereadorẽs procurador E homeems boos [sic]

2

Nos El Rey uos emuiamos muito ssaudar
fazemos uos saber que comssiramdo Nos 3 as gramdes despesas que este anno fezemos ., assi em
o socorro e prouijmento que mamdamos aa nossa çidade de çepta por a uijmda 4 que sse esperaua de
lazeraque .,, E em o pagamento d alguũs casamentos5 de çertos criados de meus auoo E padre que deus
aIa E doutros E parte esso meesmo Em o casamento da muy alta E muyto exçelemte E muyto esclareçida
Senhora a Rainha de castella minha muyto preçada E amada prima e Irmaã E em as despesas que
mandamos fazer em sua hida como em outras6 7 muytas neçessidades gramde parte dos dinheiros dos
pedidos E dizimas que agora da clerizia E poboõs dos nossos Regnos ouuemos pera tomarmos nossa casa
he despesa E gastada E que nom podiamos <fazer> as festas de nosso casamento ssegundo comvijnha a
nosso rreal estado E acustumarom fazer os de que deçemdemos ssem pera ello outra vez dos nosso[s]
poboos nom fossemos seruido E aIudado
E por o gramde amor que aos dictos nossos ., poboõs teemos .,, deseIamos com muy boõa
vomtade de os scusar dello emquamto podermos .,, conhoçemdo os muy grandes trabalhos boos E
estremados seruiços que com gramde amor delles ouuemos em as gramdes neçessidades em que nossos
rregnos forom postos des que per graça de deus começamos de rregnar ssegundo per o Iffante dom pedro
meu mujto preçado E amado tyo E padre que de nos E dos dictos nossos rregnos ataa gora teue carrego E
gouernamça compridamente ffomos emformado e ora per nos conhoçermos pollo quall scolhemos com
acordo do dicto Iffante ante tomarmos ssem8 outras festas a Rainha minha ssobre todas precada E amada
molher que nossos poboõs sseerem per nos por a dicta rrazom mais agrauados .,,
E Porquamto a muyto homrrada E muyto virtuosa Iffante minha muyto preçada E amada tya E
madre molher do dicto Iffamte dom pedro por alguũas neçessidades auja de partir pera ssuas terras E
deseIaua muyto / [fól. 10v] E nom ssem rrazam de sseer presemte quamdo assy tomassemos a dicta
Senhora Rainha ssua filha portamto por a dicta Iffante a ello sseer presemte abreuiamos de tomar amte
de sua partida nossa casa em este lugar E tempo
E porque ssegundo as hordenaçoões e custumes amtijgoos de nossos rregnos qualquer homem
que toma sua <molher> 9 he logo <auudo por> Emançipado portamto Nos queremdo husar acerqua de
nossa pessoa das dictas hordenaçoões Requeremos o dicto Iffante meu tyo E padre que <nos> leixasse
E entregasse o rregimento de nossos rregnos E Senhorio que de nos 10 E em nosso nome tinha .,, o quall
com muy leda vomtade husamdo da sua antijga E firme lealdade ssem nehuũa cautella ou ., comdiçam
liuremente no llo entregou E posto que no llo assy entregasse Segundo lhe per nos foy rrequerido Seede
çertos que nossos deseIo E vontade he conheçemdo suas virtudes saber descpriçam E gramde experiençia
das mujtas cousas que vio E sabe que os fectos que de gramde Importançia forem ssenpre os faremos
com sseu boom comsselho como a rrazam o rrequere
E porque ssentimos o gramde amor que lhe ssempre mostrastes em os gramdes trabalhos que
ouue em o dicto Regimemto E gouernança dos dictos nossos Regnos E ssabemos esso meesmo delle que
1
Os critérios de transcrição adoptados são os da Universidade Nova de Lisboa, sugeridos em João José Alves Dias et al.,
Álbum de Paleografia, Lisboa, Estampa, 1987.
2
Na margem superior, em letras de outras mãos: “Sobre os Estados do Reino”; “ligar folio 14”; “1448, como se vê no fim”.
3
À margem, em letra de outra mão: “[vendo?]”.
4
Riscado: “de lazeraque”.
5
Palavra escrita na mudança de linha: “casame|ntos”. Na mudança de linha, junto a “casame”, à margem, em letra de outra
mão, desnecessariamente, foi escrito: “mtos*”.
6
Palavra emendada. Primeiro, escreveu: “outros”.
7
Riscado: “casamento”.
8
Palavra emendada.
9
Riscado: “casa”.
10
Riscado: “E em nosso”.
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por a dicta R[a]zam uos ama uerdadeiramemte E que lhe prazeria muyto 11 trabalhar por todas uossas
homrras E proueito quamto bem podesse .,, Aalem da sua booa uomtade ., Nos lhe emcomendamos E
mamd[a]mos que o quissesse fazer com toda booa vomtade E diligençia Requeremdo nos ssempre em
todalhas [sic] cousas que nos12 forem conpridoiras porque pollo sseu ssenpre 13 em nos acharees merçees
E14 homrra ssegundo uossos trabalhos E boos [sic] seruicos ho mereçem
E comsijramdos [sic] os muy gramdes trabalhos estremados E leaaes seruiços dignos de muyta
homrra merçees E acreçemtamento que delle assy em nossa Criaçam / [fól. 11] 15 E de meus Irmaãos
Como em defemsam E boõa gouernança E ., aministraçam de Iustiça aos nossos naturaaes E Regnos que
., delle com muito trabalho E prigoo de sseu corpo E pessoa ., rreçebemos conhoçemos ssem duuida que
Nos E todos nossos 16 ssoçessores ssomos a elle E a todos sseus filhos muyto theudos E obrigados pera
lho ssempre Recrobar [sic] com mujtas merçees E acreçentamen[to] de homrra quamto em Nos for E que
veemos bem que os dictos sseus trabalhos E gramdes merecimentos nom pode assy de nos per diuidas
merçees ssegumdo nosso desseIo E vomtade E a rrazam o Requere sseerem guallordoados queremos
que todos conheçam que lhe ssomos por ello mujto theudo E obrigado E o amamos E amaremos muy
ssimgullar E uerdadeiramente ssegumdo o rrequere o diuido E gramde obrigaçam em que lhe ssomos
E noteficamos uos assy todas estas cousas porque ssomos çerto que uos prazera muto [sic] de
as ssaber assy como booms e leaaes ., portuguesses ., E Por Nos Requererdẽs mercees quamdo vos
de nos forem compridoiras E com aIuda do poderoso [S]enhor deus ssempre as em nos acharees com
acreçentamento de homrra boõa gouernança defemsam E aministraçam de Iustiça ssegundo perteençe
ao carreo [sic] que per graça de deus destes Regnos teemos E a elle praza de nos dar pera ello firme
proposito poder E ssaber pera o bem poder enxecutar
scprita em samtarem xiij dias de Iulho diego d arauIo a fez 1448 .,
E eu lop afomso scpreuam 17 da poridade do dicto Senhor Rej a fiz scpreuer .,
a) El Rey / [fól. 11v]
[Sobrescrito]
Por El Rey .,
Aos Iuizes bereadores procurador e homeems booms da ssua villa de bragança .,
braganca

11
12
13
14
15
16
17

Riscado: “de toda”.
Palavra emendada. Primeiro, começou por escrever: “v”.
Riscado: “as”.
Palavra emendada. Primeiro, escreveu: “Esso”.
No topo do fólio, ao centro, em letra de outra mão, foi escrito: “1448”.
Riscado: “no”.
À margem, foi escrito, em letra de outra mão: “1448”.
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