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Resumo

1465, Guarda, setembro, 11

D. Afonso V dá instruções ao seu representante 
[D. João Fernandes da Silveira] enviado a 
Valladolid, onde estavam reunidos os prelados, 
ricos-homens e cavaleiros de Castela.
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Abstract

1465, Guarda, 11 September

King Afonso V instructs his delegate [Dom 
João Fernandes da Silveira], who was sent to 
Valladolid, where the prelates, rich men and 
knights of Castile had convened.
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1Documento

Instruiçam do que ho rejedor avia de dizer aos gramdes de Castela que estavão jumtos em 
Valhadolid pera despoer el Rey dom Amrique de Castela.

Ho que vos rejedor amigo da nosa parte direis aos prelados, riqos homems e cavaleiros que ora 
sam jumtos em Valhadolid per vertude da nosa cremça que pera elo levais hee ho seguimte.

[fl. 34] Primeiramemte que bem sabem eles todos especialmemte alguns deles que em corte d’el 
rey de Castela noso mui prezado e amado primo irmão e amigo, estavão naquele tempo em seu comselho 
por primcipais como a vos foy cometido por o dito rey casamento com a Infamte sua irmãa e sobre elo, 
emtam foy apomtado certa maneira de ligas e ajudas que amtre vos de hum ao outro se ouvesem de dar 
comtra toda pesoa por defemsão de nosos reinos e comservação de nosos estados e a dita capitulação e 
trato de casamemto foy taamto avamte que todolo por vos apomtado e requerido foy por o dito rey noso 
muito prezado e amado primo irmão e amigo outorguado em maneira que nos rezoada parecia e em 
que de onestidade e razam deviamos cair. Ho qual se asy fora comcluido e firmado se algũa lemytaçam 
ficaramos obrigado a lhe dar a dita ajuda sem nos poder primeiro amtre poer nos feitos e procurar que 
não viese a rompimento por quamto ho dito rey nos emviava requerer que logo lhe desemos comtra eles 
a dita ajuda e como quer que por amor e rezão que com ho dito rey temos, por muitas rezões parerecia 
que ho dito requerimento ouvesemos logo de comceder primcipalmemte polo da rainha nosa irmãa e 
por outras rezões he dyvidos que bem podem emtemder pero o avemdo primeiramemte resguardo ao 
serviço de Deus e aos ditos rey e rainha e a bem do ifamte meu muito prezado e amado primo [fl. 34v] 
ho qual mui simgularmemte amamos e bem e a seseguo daqueles reinos e bem deles mesmos dos quaes 
em jeeral e d’alguns e em especial muita boa vomtade a noso serviço semtida temos por necesaryo e 
milhor ouvemos primeiro trabalhar que estes feitos viesem a algum meyo e muyto nos tivemos como 
dito avemos a gramdes e onestos requerimentos por virem os ditos feitos com prazer do dito rey e 
rainha a forma em que nos pudesemos primeiro emtemder emtre poermo-nos em sua recomciliação e 
paz dos ditos reinos e todo bem e portamto deliberamos emviarmos a elles a lhe noteficar nosa temção 
e sabermos deles se lhes prazeraa virem a serviço do dito rey per a queles modos e meyos e justos e 
onestos que rezoados forem, e prazemdo-lhes delo como por asaz rezam lhes prazer deve que eles nos 
declarem aqueles apomtamentos e meyos que eles virem que nos podemos ter o dito rey pera seu 
serviço primcipalmemte por bem do dito infamte e seguramça sua deles e bem dos ditos reinos pera 
todo vir aa comclusão que desejamos, ho que eles a vos podem apomtar pera suas cousas tais forem a 
vos referirdes ao dito rey e trabalhardes com ele em noso nome que lhe praza cahir em elas. E que porem 
lhe rogamos requeremos e exortamos que ao que lhe asy requerer emviamos, queirão comceder no que 
Deus sabe que muito prazer receberemos por se evitarem muitos imcomvenientes e danos que em eses 
reinos se poderião seguir.

E se nos respomderem que lhe não praz do que dito hee [fl. 35] lhe direis que nos despraz muito 
pois não podemos escusar pola obriguação em que somos ao dito rey polas capitulações firmadas antre 
vos quamdo nos requerer lhe darmos ajuda, e porque asaz abastamças temos feitas e muito trabalhado 
pos poemdo todo imterese noso por desviar e afastar ho rompimento del rey com eles de que muito 
desserviço de Deus e gramdes danos e destruyções daqueles reinos em jeeral e particular se seguiram, 
nam queremdo eles estar polo que a vos justo e razoado parecer, e que nos mui sem afeição emtemdemos 
esguardar, ao que se elles quiserem estar emtemdemos do dito rey que pos postas todas cousas pasadas 
comcederaa, e que todos os imcomvenientes e danos que se seguirem dy avamte seja a seu cargo e não 
ao nosso. Se o dito rey nos requerer a dita ajuda e lha dermos hee necesario que lha demos segumdo 
obriguados somos e não queremdo fazer o que lhe per nos hee requerido, vimde per hu estaa el rey e lhe 
pregumtay se mamda al que façais e não ho mamdamdo vos vimde a nos.

1 Adoptou-se os critérios de transcrição de Avelino de Jesus da Costa, Normas Gerais de Transcrição e Publicação de 
Documentos e Textos Medievais e Modernos, 3ª edição, Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1993.
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Respomdemdo nos que lhe praz d’estar a todo aquelo que justo e rezam for e nos apomtarem 
cousas que não sejam razoadas, lhe respomdereis na maneira que levais por nosa ememta dos 
apomtamentos dizemdo-lhe emfim que porquamto vós não temdes destes feitos comprida emformação 
e de sy porque bem credes que como quer que tais cousas apomtem que em comclusão se chegaram 
ao justo e rezoado e que portamto nos parece que por se milhor praticar e achar o que justo honesto e 
rezam hee eles devem ordenar dous deles ou aqueles que virem que compre que com outros [fl. 35v] 
que el rey de Castela deve emviar se ajumtem em lugar comvinhavel omde comferimdo huns cos (sic) 
outros se posa dar comclusão justa e samta, aa qual vos estareis presemte pera se se não comcordarem 
poderdes conhecer pera nos certificardes quem se afasta da rezam por cuja causa se não comclude a dita 
comcordia que hee a primcipal cousa, depois de hos ver comcordados porque nos laa emviamos e que 
nos muito compre saber hee que por esto vós ireis a el rey de Castela rogar-lhe e requerer-lhe de nosa 
parte que ho queira as comprir.

E posto que nos digam que jaa o que dito hee fizeram e não se puderão acordar, direis que lhe 
rogamos e requeremos que outra vez ho queirão fazer porque ho semtimos asy por serviço de Deus e bem 
de todos elles e por descarguo noso a vós seraa muito em prazer e lho agradeceremos symgularmemte.

Aprazemdo-lhe desto ireis ao dito rey requerem-do lho e rogamdo-lho de nosa parte como dito 
hee.

E se a ambalas partes desto aprouver, asy trabalhay que se logo faça e as partes ambas ou cada 
hũa delas nam forem comtemtes de vós hy estardes presemte, direis que nos praz delo pero o que não 
se comcordamdo que seraa necesario ambalas partes jumtas nos fazerem relação das comclusões em 
que se desvayrarem pera de nosa parte lhe dizerdes noso parecer e sobretodo nos certificardes pera 
a nos conhecermos a cuja culpa fiqa por se fazer a dita comcordia [fl. 36] e se virdes que os cavaleiros 
não querem cair nesta pratiqa desta maneira, ouvimdo ambalas partes em ela e não se acordando na 
comclusão dos feitos, sobre cada hũa destas, requerereis que queiram emviar a nos quatro, dous de 
hũa parte e dous da outra pera se milhor fazer e que a nos prazeraa por bem dos feitos como quer que 
trabalhos e pesos outros tenhamos chegarmo-nos a algũa parte de nosos reinos que comvinhavel seja 
pera nos poderem sobre o dito caso vyr falar, os quaes a nos prazeraa d’ouvir como avimdor e mediador 
dos feitos, e se vos diserem que não se comcordarão nem vieram a comcordia salvo que nos sejamos juiz 
amtr’eles lhe direis segumdo respomdemos no apomtamemto sobre este feito.

De quaesquer desvairos que amtr’eles ouver per hũa maneira e per outra me trareis por escrito 
pera per [...] elle vermos e conhecermos a cuja culpa fica a dita comcordia.

Se per vemtura asy el rey como cavaleiros ou todos não quiserem mandar pesoas que amtre sy 
pratiquem os feitos ou não quiserem mamdar a vos e nos falarem cousas que vades falar a el rey ou el 
rey a elles, vos acertay a embaixada trabalhamdo em iso quamto puderdes, por se acordarem e quamdo 
não muito em certo nos emformay e nos trazey por escrito todos elles se ser puder pera nos julgarmos a 
cuja culpa mais fiqa a dita comcordia.

Se dos ditos apomtamentos não resultar algũa tal certidão pera qual posais sem duvida conhecer 
a cujo carguo fiqa por fazer a dita comcordia em breve nos avisareis [fl. 36v] pera logo nos mandarmos a 
maneira que sobre ello ajais de ter e todo mui declarado.

Se os achardes comcordados jaa, falar-lhe-eis e dir-lhe-eis que vos hieis (sic) pera por nosa parte 
trabalhardes com el rey co[m] eles por virem estes feitos a bem e se escusar rompimento declaramdo 
a cada hum em particular ho que niso tinhamos feito dizemdo a todos que certamemte sam muito de 
louvar e que vós sois certo que nos prazeraa muyto e lho gradeceremos segumdo ho muyto desejo que 
tinhamos da dita comcordia. 

Escrita em a nosa cidade da Guarda a omze de Setembro da era de 1465 anos.




