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Resumo

1489, Tavira, outubro, 13

Carta de D. João II a Fernão de Valadares sobre o 
cerco da Graciosa.

Lisboa, Biblioteca Nacional, Arquivo Almada Lencastre Basto, Avenida de Roma, Pacote 58, N.º 1, Caixa 
58, f. 557.
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Abstract

1489, Tavira, 13 October

Letter from King John II to Fernão de Valadares 
regarding the Graciosa siege.



Segunda carta de D. João II a Fernão de Valadares
sobre o cerco da Graciosa (1489)

FRAGMENTA HISTORICA

178

1Documento

fernam de valadares Nos ell Rey vos emuiamos muyto saudar

nos soubemos a diliIemçia amor e bõa vomtade com que vos fezestes prestes pera nos seruirdes 
em a nosa pasaIem ao socoro da forteleza graçiosa o que muyto vos agradeçemos E Reçebemos em 
gramde seruiço E tamto como se propiamemte pasaramos E comnosco forees E nos seru[iree]s E porque 
nas semelhamtes [............]xees as armas e cousas da guerra [.............] vos emcomemdamos muyto que 
asy [..........] temdes Como as que mais vos Co[.............] queirãees ter e aver porque com aIuda de nosso 
Senhor nosa pasaIem nom tardara muytos dias segumdo que per nosas Cartas vo llo noteficado tinhamos 
nestes dias pasados cremdo que de o asy fazerdes muyto vo llo agradecemos

estprita em tavilla a xiij dias de outubro Ioham saraiua a fez de 1489 ·

a) Rey

fernam de valadares no porto

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




