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Resumo

Abstract

1440, Sacavém, abril, 1

1440, Sacavém, 1 April

Treslado moderno de uma carta que escreveu D.
Pedro, duque de Coimbra, enquanto regente do
reino, para D. Álvaro, Conde de Barcelos, sobre a
libertação do infante D. Fernando.

Modern authenticated copy of a letter written
by Dom Pedro, duke of Coimbra, as regent of the
kingdom, to Dom Álvaro, Count of Barcelos, regarding the release of Infante Fernando.
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FRAGMENTA HISTORICA

Carta do Infante D. Pedro para D. Álvaro, conde de Barcelos,
sobre a libertação do Infante D. Fernando (1440)

Documento

1

Treslado de huma carta que escreueo o Infante Dom Pedro filho d’el Rey Dom Joaõ 1º gouernador
e Regedor da Iustiça destes Reynos Por Dom Afonso 5º Rey delles que era moço, a qual escreueo a Dom
Aluaro conde de Barcellos seu meio Irmão.
Muyto Prezado, e bem amado Irmão, O Infante Dom Pedro Regedor e defensor Por el Rey meu
senhor destes Reynos. Digo seus Reynos e senhorios que Vossa honra e saude desejo. Vos faço saber que
Dom fernando de Castro, e Dom Aluaro seu filho Vão á cidade de Cepta Por trautarem liuramento do
Infante Dom fernando nosso Irmão segundo sabece. [sic] e porquanto Podera ser que os mouros cometterão trauto de Dinheyro por sua Rendição, e leyxarão a Cidade a bós pertence escreuendos me [sic] ó
Preço que Vos parece que se com Rezão Por elle deue a mays prometter. Irmão amigo e Poderoso Deos
aja Vós (e vossas cousas (Digo) e vossos filhos em sua santa guarda e encomenda.
escripta em saccauem primeyro dia d’Abril, esteuão periz a fez 1440.
+ Ifante dom Pedro
A qual Carta estaua escripta em oyto Regras Pelas mesmas pallauras assima, em huma mão traues
de Papel, de maneyra que seria a quarta parte de huma mea folha e o sobrescripto dezia assy Pelas mesmas pallauras e Regras.
Ao preçado e bem amado Conde
de barcellos. meu Irmaão.
Abril de 1440.

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.
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