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Resumo

[1500, Lisboa, depois de 20 de julho1 e antes de 
24 de agosto]2

Os vereadores e procurador da cidade de Lisboa 
escrevem aos juízes, vereadores e procurador 
da cidade de Évora dando-lhes notícia das suas 
diligências junto ao rei para o demoverem do 
seu intento de partir para África antes de voltar 
a casar e ter um herdeiro e pedindolhes que en-
viem representantes que os ajudem na defesa 
desta causa.  

Évora, Arquivo Distrital de Évora, Fundo da Câmara de Évora, Códice 73, f. 41-42v.
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Abstract 

[1500, Lisbon, after 20 July3 and before 24 Au-
gust]4

The Lisbon aldermen and attorney write to the 
judges, aldermen and attorney of the city of Évo-
ra informing them of their efforts to dissuade 
the king from his intention of leaving for Africa 
before remarrying and producing an heir, and re-
questing that they send representatives to assist 
them in defending their cause. 

CARTA DA CÂMARA DE LISBOA À CÂMARA DE ÉVORA SOBRE A PARTIDA 
DO REI PARA ÁFRICA (1500)

1 Data da morte do príncipe herdeiro, D. Miguel da Paz.
2 Data de formalização, em Granada, do casamento de D. Manuel I com a sua segunda mulher, D. Maria.
3 Date of death of the crown prince, Dom Miguel da Paz.
4 Date of formalization, in Granada, of the marriage of King Manuel I to his second wife, D. Maria.
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sobre a partida do rei para África (1500)
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1Documento

Aos muyto homrrados juizes e vereadores e procurador da muj nobre e leall çidade d’Euora

[fl. 41r] Muyto honrrados juizes vereadores e procurador da muy nobre e leal çidade de Evora. Os 
vereadores e procurador desta muy nobre e sempre leall çidade de Lixboa nos emcomendamos muito 
a vos fazendo vos saber como despois do faliçimento do prinçepe nosso senhor que Deus tem pollos 
muitos e grandes emconvinyentes que por sua morte querendo el rey nosso senhor passar allem a estes 
reynos e asy a sua pessoa se podiam recreçer com acordo e conselho d’allguuns deses mais prinçepaes 
fidallguos desta çidade e asy com o pareçer e conselho de parte do povo della fomos fallar a sua senhoria 
ante a quall posemos e repressentamos todas aquelas cousas que nos pareçeo açerqua do estorvo de sua 
hida a quall lhe pidymos que nom quissesse fazer sem primeiro cassar e lhe Nosso Senhor dar herdeiro 
que estes reynos ssoçedese e sobre isto pasamos muytas cousas as quaes nos pareçeo mylhores pera 
guardar pera quamdo nos comvosco vyrmos que pera aguora vo llas scprever e de sua senhoria fomos 
muy bynynamente ouvydos e asy respondido a todas essas cousas que lhe tocamos. Fundando se porem 
comtudo em nam dessystir de sua pasajem pello quall em cabo de tudo nos foy neçesareo dizer que pois 
sua senhoria asy estava nysso afirmado sabendo nos que a mor parte de seu reyno pareçia que ho nom 
devya de fazer que nos o fariamos saber a todallas çidades e villas prinçepaes delle e lhe mandariamos 
pidiir que quyjessem viir ajudar nos a lhe pidiir por merçee que quygese desystir de sua pasajem e com 
tudo isto sua senhoria sem nenhuum escandallo e muy humanamente nos respondeo que tomava de nos 
tudo o que lhe diziamos como de pessoas que sabia que lhe muyto amor tinhamos e que elle cuydarya 
bem nysso e nos darya parte do que nysso ouvese de determinar e despois  de despedidos de sua senho-
ria nos pareçeo bem darmos conta a raynha nosa senhora de tudo o que com sua senhoria pasaramos e 
lhe pidirmos por [fol. 41v] merçee que nos quissesse ajudar a este requirimento a quall achamos muyto 
conforme a tudo o que nos neste casso pareçe e nos deu muyta pallavra de nos ajudar com  todas suas 
forças e asy a senhora duquessa que com sua senhoria estava a nossa falla. E despois disto senhores nos 
temos visto e sabydo que el rey nosso senhor prossegue em tudo o que pode seu prepossyto pollo quall 
detriminamos de vos loguo scprever e vos pidimos que pois tam prinçepaes neste casso soes e vedes 
quantos enfyndos encomvynientes se desta pasagem podem recreçer e asy pera muytas cousas que por 
bem destes reynos açerqua do casamento del rey noso senhor nos sera necesareo requerer vos queiraes 
loguo com muyta dylegençea enleger dous dos mais prinçepaes que pera ‘ste casso vos pareçerem que 
sejam homes fidallgos e taes como de tam nobre e tam honrrada çidade a tall casso devem de viir e en-
formados do que vos la bem pareçer avendo conselho com os fidallgos e nobres della os mandes loguo 
partyr com vossas procurações abastantes pera todo o que caa a todos nos bem pareçer os quaees sejam 
aquy per todo setembro porque a este tenpo nos pareçe que podem viir os que de mais longe chamamos 
porque este casso segundo vay nam ssofre mais dillaçam. 

(assinatura) Jorge d’Agiar

(assinatura) Pero Vaz da Veiga

(assinatura) [Gill?] Vaaz

(assinatura) Pero Co[rrea]

(assinatura) [Gill?] Rodriguez

1 Os critérios de transcrição adoptados 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.




