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CARTA DE D. AFONSO V AOS OFICIAIS DA CÂMARA DA CIDADE DE ÉVO-
RA RESPONDENDO A VÁRIOS CAPÍTULOS APRESENTADOS (1449)
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Resumo

1449, Almeirim, outubro, 4

Carta régia aos oficiais da câmara da cidade 
de Évora, respondendo-lhes a vários capítulos 
de agravo requeridos pelos procuradores que 
tinham enviado à Corte.

Évora, Arquivo Distrital, Fundo da Câmara de Évora, Códice 74, f. 130-131v.

© Fragmenta Historica 6 (2018), (117-119). Reservados todos os direitos. ISSN 1647-6344

Abstract

1449, Almeirim, 4 October

Royal letter sent to the officials of the city of 
Évora council, replying to several grievances 
submitted by the attorneys they had sent to 
Court.



Carta de D. Afonso V aos oficiais da câmara da cidade de Évora
respondendo a vários capítulos apresentados (1449)
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1Documento

Iuizes vereadores procurador E homees [sic] boons
Nos El Rey uos enuiamos muyto saudar .,
Vimos a carta da crrença E os capitolos que Nos enuiastes per aluaro vieira E lopo uaãz de 

camoees caualeiros vossos uizinhos ., E per esta uos Respondemos ., aos rrequerimentos que pella uossa 
parte nos fezerom .,

Primeiramente ao que dizees como pero de carualhaes nosso escudeiro e criado he tam boom 
ofiçiall que 2 <a> çidade praz que elle aIa ho ofiçio da scpriuaninha da camara em ssua vida E que Nossa 
merçee seIa lho confirmarmos .

A Nos com boa vontade praz dello .,

Item Nos Recontarom Mais que d antigamente sse custumou em essa çidade daarem os moços e 
moças per aluaras aquelas pessoas que os mereçiom ., E que per bem de hũa carta que ouuerom 3 alguũs do 
poboo meudo . do Iffante dom pedro ., lhos enbargom agora a lhos nom darem ., No que a çidade Reçebe 
agrauo ., pidindo nos por merçee que mandassemos que sse dessem asy como sse dantes dauom .,

homees [sic] boons porque estamos de caminho pera ala tando [sic] que em essa çidade formos 
Nos rrequeree sobr ello E uos ouuiremos e veremos a carta <*que o contradiz . > E uos mandaremos dar 
sobr ello desenbargo segundo o que Razom for .,

Item ao agrauo que dizees que a çidade rreçebe per bem da quintaa 4 d oliueira que o Ifante dom 
pedro mandou coutar nouamente ., pidindo nos que mandassemos dessagrauar a çidade E que o dicto 
coutamento ouuessemos por nehuũ depois que prazendo a deus formos em a dicta çidade Nos Requeree 
. E Nos proueremos sobr ello como acharmos que he dereyto ouuindo a parte .,

Item dizees que o bispo faz ora de nouo demanda aos que teem pomares em essa çidade que lhe 
dem dizima da frruita <o> que nunca pagarom ., / [fól. 130v] pidindo nos que sobrello lhe quigessemos 
scpreuer que tall demanda nom quissese fazer .,

este rrequerimento nos nom pareçe seer Iusto de comprirmos porque de o bispo demandar seu 
dereyto ssegundo a ell pareçe que o tem nom lho deuos [sic] d enbargar . E cada huũ alegue pella ssua 
parte 5 o que entender E liure sse como dereyto e Razom for

Item ao que Nos pidijs em Nome da çida [sic] que uos demos liçença pera os çidadaaos della que 
possam andar em bestas muares ., Ao pressent[e] o nom entendemos fazer . que posto que aleguees que 
sse fezesse aos da çidade de lixboa . bem deuees d entender o que sse Requere de sse fazer a cada hũa 
comarca em semelhante casso

Item ao que pidijs que uos mandemos confirmar bossos priuilegios e liberdades hussos e boos 
[sic] custumes ., Mandaay a confirmaçom que ouuestes d el Rey meu Senhor e padre cuIa alma deus aIa 
E uos mandaremos dar outra tall .,

Item dizees que he ordenado em essa çidade que ao dia da feira nenhuũ nom conpre pam mais 
que ataa çinquo alqueires ., E que ora lopo d almeida do nosso comsselho e veedor da nossa fazemda 6 deu 

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 Riscado: “a dicta”.
3 Riscado: “do”.
4 Riscado: “da [ferrg]”.
5 Riscado: “ho sseu dereyto”.
6 Riscado: “deh”.
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huũ aluara algũas pessoas que podessem conprar quanto quisessem ., pidindo nos que nom ouuessemos 
por bem que tall aluara sse 7 conprisse .,

homees boos [sic] Nos teemos mandado que sobre semelhantes cassos sse nom pasem per 
aluaras ., sse nom per cartas . E Porem esse nom conpraaes nem guardees

Item pidijs confirmaçom do priuilegio que Ioham aluarez . nosso porteiro da camara dessa çidade 
tem

Requeiron E fazer sse lh a .,

Item ssobre os quinze mill rreaes que Requerees que som apropiados pera as obras dos muros 
dessa çidade . que uo llos mandemos leixar pera pontes / [fól. 131] E pera outras obras ., Nom o 
entendemos de fazer visto como foy ordenado pollos Reis meu auoo e padre que deus aIa E esso meesmo 
porque o entendemos por mais nosso seruiço E bem de uos outros sse despenderem em Repairamento 
dos 8 muros .,

Item Ao que dizees do agrauo que uos ora nouamente fazem os ssiseiros em demandarem a sissa 
aos que defessas teem

sobre este casso deuees de Requerer ao Nosso contador dessa comarça [sic] . E com sua rreposta 
enuyardes a nos E depois que prazemdo a deus alla formos ., uos mandaremos ouuir com o dicto contador 
e Rendeiros E em fim o que Iusto e Razoado ffor mandaremos que sse faça .,

Item ao que nos enuiastes Requerer sobre fecto das poussadas ., pidindo nos que mandassemos 
teer com os boos [sic] dessa cidade a maneira que meu auoo e padre que deus aIa tijnha com os 
semelhantes que entom eram .,

Sobr sto [sic] Nos mandaremos ao nosso pousentador o que sobr ello aIa de fazer em tall guisa 
que os boos [sic] Reçebom merçee e honrra per bem da nossa chegada .,

scprita em almeirim iiij dias d oytubro lopo fferrnandez a fez 1449 .,

a) Rey / [fól. 131v]

[Sobrescrito]

Por El Rey .,
Aos Iuizes vereadores procurador E homees boos [sic] da ssua muy nobre leall çidade 9 d euora .,

10 < 1449
Escriuão da Camara a nomeassão da propiedade delle perttensa a ditta Camara E a conffirmasão 11 a 

sua Magestade tirou sse do liuro Velho n.º 2º da adissão 230

Pão ningem pode comprar na feira que ou se Emtemde terreiro mais que ate sinquo Alqueires >

 7 Caracteres riscados. Ilegíveis.
 8 Riscado: “d[icto]s”.
 9 Caracteres riscados. Ilegíveis.
10 Em letra de outra mão.
11 À margem, foi escrito: “[con]firmasão”.




