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CARTA DE CONVERSÃO DE AFONSO RODRIGUES (1492)

Transcrição de Inês Olaia
Centro de História da Universidade de Lisboa

Resumo

1492, Sintra, outubro, 24

D. João II atesta da conversão de Afonso Rodri-
gues ao cristianismo, tomando-o sob a sua pro-
teção.

Valladolid, Archivo de la Real Chancilleria de Valladolid, Pergaminos, Carpeta 4,14.
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Abstract

1492, Sintra, 24 October

King John II attests the conversion of Afonso 
Rodrigues to Christianity, placing him under his 
protection.
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1Documento

Dom Joham, per graça de Deus rey de Purtuguall e dos Alguarves d’aquem e d’allem maar em 
Africa senhor de Guinee a todolos duques, marqueses, condes, fidalgos, justiças e pesoas outras de nosos 
regnnos e senhorios a que esta nosa carta for mostrada e o conheçimento dela perteençer que Afomso 
Rodriguiz se tornou ora a fee de noso Senhor e se fez christão o tomamos por noso afilhado pola quall 
cousa he rrazam que lhe seja feyta toda honrra e favor que polo tall casso mereçe porem rroguamos a 
todos os que com rrazam devemos e aos outros mandamos que daquy por diante o ajaes por noso afi-
lhado e por elo ho onrrees e trautees como cousa nosa e pesoa de que temos espeçiall carreguo e nom 
comsemtaes que lhe seja feyto nenhuum desaguisado nem sem razam per que nom averemos por noso 
serviço e volo estranharemos muyto e por esto a todos ser notorio e ficar por lembramça sua mandamos 
pasar esta per nos asynada e aselada do noso selo pendente 

dada em Syntra a XXIIII dias d’outubro Joham Paaez a fez anno de mill iiii LRii

(assinatura) El rey

<este testimonio fue presentado en Soria XIX de otubre de IUD2 años ant’el Señor Inquisidor 

(assinatura) Alonso Rodriguez de Villalobos, notario>

1 Os critérios de transcrição adotados encontram-se em Avelino de Jesus da Costa, Normas gerais de transcrição e publica-
ção de documentos e textos medievais e modernos, 3.ª ed., Coimbra, Instituto de Paleografia e Diplomática, 1993.
2 1500.




