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conde de Guimarães (1470)

Documento

1

Carta que el Rey Dom Afonso 5º escreueo ao Conde
Dom fernando de guimaraes.
mos.

Conde sobrinho amigo. Nos el Rey Vos enuiamos muyto saudar. como aquelle que muyto ama-

bem sabeys como Por Vosso respeyto fizemos com Nuno Aluares Vosso cantor que leyxasse seu
officio pera o auer Ruy martinz Vosso escudeyro Pelo qual fiquastes de poer em sua Vida quatro mil reaes
e nós Por fiador dello. e ora o dito Nuno Alures Veo a nós, e nos disse como lhe demandão chancellaria
da tença ou padrão dos ditos dinheiros o que nos paresce contra Razom Porque o que Podera passar
Por hum estromento d’obrigaçom que custara vinte reaes Por que lho Vos fiquareys obrigado Por a dita
tença escusada fora carta pera della auer de Pagar chançellaria Porque esto foi escambo e não merce.
Porem Vos encomendamos que liuremente e sem elle Pagar Cousa Alguma lhe mandeys dar a dita Carta
ou Padrão. e fareys o que deueys. e nós seremos fora de obri/gaçom [fól. 211v] em que Por o Vosso lhe
fiquamos. e nom lhe des fidiga [sic] nem trabalho de nos sobrello Vir requerer
escripta em Viana a biij de feuereiro. Afonso graçes a fez 1470.
Rey.
Por el Rey
A Dom fernando Conde de guimarães etc seu muyto 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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