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CARTA DE D. AFONSO V AO CONDE DE BENAVENTE (1451)
Transcrição de Maria Teresa Oliveira
CHAM – Centro de Humanidades, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, FCSH,
Universidade NOVA de Lisboa, 1069-061 Lisboa
Resumo

Abstract

1451, Santarém, março, 1

1451, Santarém, 1 March

D. Afonso V escreve ao conde de Benavente em
resposta a uma carta sua sobre uma aliança que
o rei de Castela, seu primo, lhe propôs.

King Afonso V writes to the count of Benavente
in response to his letter about the alliance that
the king of Castille, his cousin, had proposed.
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Carta de D. Afonso V ao Conde de Benavente (1451)
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Homrrado conde amigo, nos dom Afomsso per graça Deus rey de Portugal e do Algarve e senhor
de Çepta vos enviamos muito saudar como a quall pessoa que queriamos que Deus desse saude e boa
ventura. Vimos a carta que nos enviastes e muito vos agradeçemos as novas que nos per ella screpvestes
e vos rogamos e encomendamos que quaaesquer outras que daquy em diante souberdes nos screpvaaes. E ao que per a dita carta nos screpvestes açerca da vontade que o prinçipe meu muito prezado e
amado primo tem pera comnossco entrar em algũa mais streita amizade e confedraçom do que ata aquy
tevera, decraramdo nos vos o que açerca dello vos pareçia, muito vos agradeçemos e teemos em serviço
de no lo asi screpverdes, porem confiamdo nos o gramde divido e singullar amizade que antre nos ha e
o gramde amor que lhe teemos, nom sentimos quanto a nos que outra nova’liamça seja neçesaria, pero
se vos entenderdes que ao prinçipe meu muito prezado e amado primo prazera de algũa se fazer antre
nos, vos o poderees delle sintir e nos screpver decraradamente na maneira em que lhe prazeria que fosse
feita, e entom vos mandaremos nossa determinada reposta. E ao que nos fazees saber como teendes
huum cavalo pera nos enviardes, muito vo lo agradeçemos, e com elle esperamos muito nos desemfadar
asy po lo nos enviardes como por entendermos que sera muy boo, e esso meesmo vimos a carta que
nos per Vasco Gomez enviastes e ouvimos o que per vertude della nos da vosa parte disse, e porquamto
nos pareçe que a taaes coussas reposta per carta vos nom devemos enviar escusamos por ora a ellas vos
responder, soo que muito vos agradeçemos a vontade que mostraaes a nosso serviço pella qual muito
<certo> seede que em todo aquillo que de nos poderdes reçeber favor e merçee seriamos muito ledo
de o fazer, porem muyto çedo entendemos enviar a vos <hũa> pessoa de nossa casa que da nossa parte
vos falara asi açerca destas coussas como dalgũas outras. Scripta em a villa de Santarem primeiro dia de
março Lopo Fernamdez a fez <14512>.
El Rey (assinatura)
[sobrescrito] Ao homrrado dom Affomso conde de Benavemte nos regnos de Castela.
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Os critérios de transcrição adotados encontram-se em Avelino de Jesus da Costa, Normas gerais de transcrição e publicação de documentos e textos medievais e modernos, 3.ª ed., Coimbra, Instituto de Paleografia e Diplomática, 1993.
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