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CARTA DE SANTARÉM A D. JOÃO II SOBRE A MORTE
DO PRÍNCIPE D. AFONSO [1491]
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

Santarém, [depois de 13 de julho de 1491, data
da morte do príncipe D. Afonso]

Santarém, [after 13 July 1491, date of prince
Afonso’s death]

A vila de Santarém escreve a D. João II dirigindo-lhe palavras de consolação pela morte do seu
filho e herdeiro, o príncipe D. Afonso (cópia quinhentista).

The town of Santarém writes to King João II to
express its condolences for the death of his son
and heir, Prince Afonso (sixteenth-century copy).

Lisboa, Biblioteca Nacional de Portugal, Códice 11353, fls. 195v-196v
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Carta de Santarém a D. João II sobre a morte
do príncipe D. Afonso [1491]

Documento
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Carta que a villa de Santarem escrebeo a el rei dom Joam 2º sobre a morte do prinçipe dom Afonso seu
filho
Muyto allto e muyto exçelente e muyto poderoso primçipe rey e senhor,
Ho amor gramde e desejo de boa vontade que nas cousas pasadas pertençentes a serviço de Vossa Alteza as çidades e villas e povos destes reynos com toda prestança moverom no presente ho transyto
do serenisymo prinçipe sobre todos voso muyto amado e prezado filho noso senhor, os juizes e vereadores ofiçiaes e povoo desta vosa nobre villa de Santarem asy como leaaes vasallos e fyeys servidores
muy afeituosamente movem, os quaaes com todo acatamento que devem beijando as mãos de Vossa
Alteza per nos mui allomguados tam onorabell espantoso e das memorias dos omens mui allieno com
intenso nojo e desconsollação grande gravemente seus corações [fl. 196] ocupa, que per lingoas ou pena
espricar se nam pode, asy por se verem privados do desejo que tinhão a sua propyedade d’estado com
allomgamento de dias, como por lhe tanto toquar sendo hũa prinçipall parte dos reynos, e tanbem por
sua desdita querer que na dita villa tão grande mall aqueçese, empero pois que a Nosso Senhor aprouve
cujos juizos são muyto oculltos e do engenho dos humanos envistigar se não podem, com cuja vontade
as nosas conformar he neçesaryo, ja esta desaventura e nojo milhor que pudesemos se não fose o sobejo
nojo que grandisimamente sentem do nojo e desconsolação grande que Vossa Alteza padeçe, que sem
dor sobejamente agrava, pelo quall pois que açerca de vosa reall pesoa ao presente all nam podemos
com seguindo a doutrina do apostollo senão chorar com quem chora, e por reçeberem o premio dos
que os desconsolados consollam, vos pedem de muyta merçe que Vossa Alteza se comsolle com el rey
David na morte de seu amado filho e de Bersabet e com muyta paçiençia soporte tão grande fragello com
aquelle santo omem Job rey mayor dos reis do horyente na destruyção de sua fazenda, morte de seus
filhos e perseguição de sua pesoa, poendo todo nas mãos de Noso Senhor e com elle dyzemdo o Senhor
mo deu o Senhor mo matou asy ao Senhor aproube asy seja feyto o Seu nome seja sempre louvado, a
quall comsollação muito deve de provocar Vossa Alteza sua ynoçençia bondade linpeza de seu coração
da quall seu confesor he testemunha que diz e afyrma que não fez cousa por que mereçese huum dia de
pão e auguoa de pemdença, cuja allma nos avemos que reyna naquella santa glloria posto que por nosos pecados tão crua morte padeçese e yso mesmo porque ainda estaaes em tall ydade vos e a senhora
rainha vosa molher [fl. 196v] nosa senhora que vos e nos devemos esperar como de feyto esperamos em
Deus vos dara fruito de bemção com prospiridade d’estado allongamento de dias, em modo que quando
vier ao tempo de vosa partida lhe posaaes deixar estes reynos com muyta paz e concordia asy de demtro
como de fora, ofereçemdo a serviço de Vosa Allteza os filhos e molheres e as propias pesoas vidas e fazemdas mais imteyramente do que seus amteçesores fyzeraom.

1
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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