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Resumo

Abstract

1468, Casa Ruivos do Monte, setembro, 27

1468, Casa Ruivos do Monte, 27 September

O Conde D. Álvaro dá instruções a João de Porras
relativas a uma missão junto do rei D. Afonso V.

The Count Dom Álvaro provides instructions to
João de Porras regarding a mission with King
Afonso V.
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FRAGMENTA HISTORICA

Carta de instrução do conde D. Álvaro
a João de Porras (1468)

Documento

1

Cremça do comde Dom Alvoro pera Joam de Porras pera el rey Dom Afomso
Mui excelemte e mui poderoso rey e senhor
El rey noso senhor emvia a Vosa Senhoria a João de Porretas (sic) seu mestre-sala e do seu
conselho com ho qual falei algũas cousas que elle de minha parte a Vosa Alteza diraa aa qual mui
umilmente suplico lhe mande dar fee mui excelemte e mui poderoso rey e senhor. Guarde Noso Senhor
vosa mui vertuosa pesoa e real magestade todos tempos.
De Casa Ruivos do Monte as 27 de setembro de 1468 anos
El comde dom Alvaro

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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