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Abstract

1466, Santarém, março, 9

1466, Santarém, 9 March

Treslado moderno de carta de D. Afonso V para
D. Fernando, Conde de Guimarães, sobre certos
malfeitores.

Modern transcript of a letter from Dom Afonso V
to Dom Fernando, Count of Guimarães, concerning some criminals.
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de Guimarães (1466)
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1

Carta d’el Rey Dom Afonso 5º a Dom fernando Conde guimaraes
Conde sobrinho amigo. nos elRey Vos enviamos muyto saudar como aquel que muito amamos.
quando a esta villa chegamos foi nos dito que no Vosso bayro do pireyro estauaõ alguns malfejtores aos quaes segundo dereyto se nom deue guardar Igreja nem outro nenhum couto Por a qual Rezoom
os nós mandamos tirar do dito bayro e por saberdes o fundamento que ouuemos pera o fazer Vo lo escreuemos assy Por nom cuydardes que Por agora nom serdes Presente se fez esta.
Passey [sic] em santarem a ix dias de março Antão gonçaluez a fez 1466.
E os que assi mandamos prender som os contheudos em esta mea folha que com a presente Vos
enuiamos, os quaes erão ainda muyto mays e pelo vosso não quisemos hir sobre ello Rigurosamente
como deuiamos.
Rey.
Por elRey.
A Dom fernando Conde de guimarães seu muito amado sobrinho.

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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