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Resumo

Abstract

1448, Sintra, outubro, 17

1448, Sintra, 17 October

Traslado seiscentista de uma carta de D. Afonso
V com a resposta a alguns agravos enviados à
Corte pelos oficiais da câmara da vila de Loulé.

Late seventeenth-century transcript of a letter
from King Afonso V responding to some grievances sent to the Court by council officials from
the town of Loulé.
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Traslado de carta de D. Afonso V com a resposta a agravos
enviados à corte pela câmara de Loulé (1448)

Documento

1

Nos EL Rey Vos Enviamos muito Saudar
fazemo uos a saber que vimos huma Carta que nos Enviastes por Bento esteuens vosso uizinho
sobre algumas Coizas as quais por esta vos Respondemos .
Quanto he o que me dizeis que por Ruy valente Caualeiro da Caza do infante dom Henrique meu
Tio vos foi dada huma nossa Carta per elle de nossa parte nos foram ditas Certas Coizas Em Concluzam
das quais heram que non Reuiseis digo que nam tiueseis Cuidado de saber desde que a vos non pertençe
E quando alguma Coiza ouuerdes de fazer fazeis Em a Camera do Concelho E nom Em outros
lugares apartados segundo nos hera dito que fazieis dizendo que nos tinheis Em Merçe E que vos asim
aCerca dello dispriuamos E que ate hora Em hessa villa sempre se fizera segundo nosso dezeyo E mais
Compridamente se faria daqui Em diante por Conprir nosso mandado de semelhante maneira terdes ; E
asi Como me Enviardes fazer vosso deuer , .,
Outrosim ao que dizeis que fostes muy Ledos E ouuestes grande prazer de filharmos o Regimento
de nossos Reynos E que estais prestes Com verdadeiro deZeio de nos seruir E obedeçer Em todo o que
vos mandarmos Como a vosso senhor natural pedindo nos por Merce que nos seruicemos de uos Como
de Coizas nossas , de uossas Bonas vontades tais serem muito / [fól. 71] Vo los temos Em seruico se bem
mostrais Em ello vossa bondade E a lialdade que nos deueis Como verdadeiros suditos E Leais vassalos
devem ter a seu Rey E senhor pello qual sois dinos E mereCedores Receber de nos toda a honrra E Merçe
E a tudo o que a nos por vos Requerido for digo Requerido seya E nos Com Rezom fazer deuamos asim
Como todolo Rey deue fazer a seus vassalos E naturais E daqui Em diante Em nos podereis Requerer
aquellas Coizas que daqui Em diante deueis E Com a graça de Deus nos vo las faremos porque tal [he
noso] dezeyo .,
Ao que dicestes que pellos seruicos que fizestes aos Reis nossos antesussores E em espesial a meu
avo , E padre Cuias almas Deus tenha sempre dellos , E ReCebestes muita honrra Merçe E Liberdades ,
o que depois de suas mortes vos fora feito muito pello Contrario por gonssalo nunes Barreto que da
frontaria de heçe Reyno tinha Carrego o qual quando aConteçia ser lhe nesesaria alguma gente por nosso
seruiço por porteiros apregoando mandaua chamar os fidalgos E esCudeiros E uassalos se nom vam
aonde os Al manda pondo lhes penna E que inda apuraua a outra gente Constrangendo os que queria
digo Constrangendo os ao que queria E os oCupaua quantos lhe prazia abalando todo o Lugar E asim
que os sobreditos heram pouCo honrrados E o Concelho defraurado de seu antigoo Custume Em o que
ReCebeis grandes agrauos porque Em tempo dos ditos Reis quando a dita gente hera Compridoira por
suas armas / [fól. 71v] ou Com suas armas os mandauam ao mar ou a estar prestes E sobre a outra gente
que seruiam ao Concelho a qual Logo a mandaua apurar E estar persebida de que se ellos auiam por
muito honrrados Contentes desta Regra se observara sempre nos tempos passados semdo fronteiros ao
Condestable E antes dom Ioam meu Tio Cuia alma deus aia pedindo nos por merçe que nos mandacemos
guardar vossas honrras previlegios E Liberdades E nom Concentisimos ser uos feito tal aggrauo .
Respondendo uos a esto
sede sertos que nosso dezeio he non menos dos outros Reis digo dos ditos Reis de uos
Compridamente Em todos vossos Preuilegios E Liberdades serem guardadas antes vo las aCreCentaremos
Em quaisquer Coizas que vos Com Rezom Requererdes vistas vossas bonas vontades que tendes de nosso
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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Ceruiço E sobre esto nos falamos ao dito gonssalo Nunes E lhe mandamos a maneira que ha de ter o qual
queremos que uos nom fassa nenhum agrauo nem sem Rezom E se Entenderdes que Em Coiza alguma
vo lo faz Logo no lo fazey a saber E nos lhe daremos aquella pena E esCarmento que elle por ello mereÇer
esCripta Em sintra a dezaCete de oitubro Pedro gonsaluez a fez mil E quatrosentos E quarenta E
oito E eu Ruy galvam saCretario do senhor Rey que esta Carta fiz E esCreuy ,,,
El Rey ,,
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