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Resumo

1500, 8 de setembro

Os vereadores e procurador da cidade de Lisboa 
escrevem aos juízes, vereadores e procurador da 
cidade de Évora informando-os que o rei casou e 
pedindo-lhes que não enviem a ajuda que antes 
tinham pedido, mas que aguardem pela chega-
da a Portugal da nova rainha, para depois, com 
a sua ajuda, continuarem a tentar persuadir D. 
Manuel a não partir para África. 

Évora, Arquivo Distrital de Évora, Fundo da Câmara de Évora, Códice 73, f. 58-58v.
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Abstract 

1500, 8 September

The Lisbon aldermen and attorney write to the 
judges, aldermen and attorney of the city of 
Évora informing them that the king married, and 
requesting that they do not send the help they 
had previously solicited, but rather to wait for 
the arrival of the new queen in Portugal, so that 
afterwards, with her help, they may pursue their 
attempt to persuade King Manuel not to leave 
for Africa.
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1Documento

Muyto honrrados juizes e [vereador]es2 e procurador da muy nobre e leall çidade d’Evora, o[s 
vere]adores e procurador desta muy nobre e senpre leall [çid]ade de Lixboa nos encomendamos muyto 
a vos, fazemos vos saber como despoys de vos termos escprito e dado conta do que a el rey nosso senhor 
tinhamos requirido por desvyar sua pasajem em Africa, tam pouco proveitosa ao comum pareçer, sua 
senhoria devullgou a todos <os de> seu conselho e a nos seu casamento, dando nos disso imteira conta, 
na quall disse que por essa causa podia milhor passar e com menos opressam deses reynos tomando 
respeito ao dinheiro que por ysso reçebya, como a çertos mill moyos de triguo que lhe davam pera sua 
pasajem. Pollo quall nos pareçeo, avendo conselho com aquelles com que sempre neste casso nos acon-
selhamos, que por aguora nom deves de emviiar nenhũas pessoas daquellas que vos mandamos pydir 
que emvyaseis e devees sobreestar e nom emviiar atee viir a raynha nosa senhora e passar o allvoroço 
de sua chegada, a quall cremos que sera muy çedo, e emtam lhe falaremos neste caso e a tomaremos 
por nosa ajudador. E do que com sua senhoria pasarmos vos mandaremos dar emteira conta e pydiir que 
emvyes porque emtam nos pareçe que seraa mais neçesareo mandardes da maneira que vos escprito ty-
nhamos pera proseguyrmos o que temos começado. Asy que vos pydymos que por aguora nom cures de 
emvyar e que por este portador nos queiraes scprever muy largamente o que vos disso pareçer, estamdo 
emlegidos e prestes os que pera ysso ham de viir pera quando vyrdes nosso recado poderem partiir. Es-
cripta a bIII dias de setembro de myll quinhentos.

(assinatura) Jorge d’Agiar

(assinatura) Pero Correa

(assinatura) Pero Vaaz da Veiga

(assinatura) G[ill] Vaaz de Cunha

(assinatura) Gill Rodriguez

[fl. 58v] Aos muyto homrrados juizes vereadores e procurador da muy nobre leall cidade d’Evora.

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.
2 O documento está rasgado.




