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Resumo

1448, Porto, abril, 10

Traslado em pública forma de uma carta de D. 
Afonso V, de 6 de Março de 1448, com a respos-
ta a alguns agravos enviados à Corte pelos ofi-
ciais da câmara da cidade do Porto.

Porto, Arquivo Municipal, Pergaminhos, N.º 2841.
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1 Cota antiga: Livro 4.º de Pergaminhos, N.º 39. Traslado no A. M. Porto, Livro A, f. 45v-47.

Abstract

1448, Porto, 10 April

Authenticated transcript of a letter from King 
Afonso V, dated 6 March 1448, responding to 
some grievances sent to the Court by Porto 
council officials.
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1Documento

Sabham os que este estormento birem que no anno do nascimento de nosso Senhor Iesu christo 
de mjll e quatroçentos e coreenta e oyto annos dez dias do mẽs d abrill na Çidade do porto sso o alpendre 
grande da ssee perante Ioham carneiro escudeiro uassalo d el Rey Iu z ordjnairo na dicta çidade E presente 
mjm Ioham afomso tabaliam por o dicto senhor Rey na dicta Çidade e em seus termhos e testemunhas 
adeante espritas Pareçeo hij Ioham d aragam escudeiro do Senhor Regente bezinho e morador em essa 
meesma ueedor que ora he das obras do muro da dicta çidade E apressssentou [sic] perante o dicto Iu z 
e leer ffez hũa carta de nosso Senhor El Rey assijnada per o dicto senhor Regente E asseellada do sseu 
seello do camafeu Segundo per ella pareçija da quall carta o theor tall he ,

Regedores e homeens boos da nossa muj nobre e leall çidade do porto , Nos El Rey uos Emujamos 
mujto saudar

ffazemos uos saber que ujmos os capitolos que nos Enujastes per Ioham carneiro uosso çidadao 
e esso meesmo a creença que nos da uossa parte deu e per esta uos Respondemos aos dictos capitollos 
naquella maneira que Entendemos que he Razom por serujço de deus e nosso e bem dessa çidade

¶ E quanto ao primeiro per Razom dos coutos que dizees que nom querem serujr comuosco nas 
obras dos muros dessa çidade assy como ssom theudos de serujr e pagar pera ellas per bem de uossos 
priujlegios a nos plãz que sse os moradores de taaes coutos e honrras nos tempos passados custumarom 
de serujr e contribujr nas obras dos muros e torres dessa çidade quando sse faziam que assij seruam e 
contribuam agora e daquj En deante

E porem mandamos ao Corregedor dessa comarca que sse trabalhe de ssaber dello 
uerdadeiramente parte E sse achar que ssenpre serujrom nas dictas obras que os costranga e mande 
costranger que seruam e contribuam em Ellas em aquella maneira que achar que ataa ora ffez e de a uos 
autoridade de os costrangerdes segundo ataa ora costrangestes

¶ E quanto he ao segundo per Razom de acreçentamento que dizees que sse ora ffaz neestes 
pididos aalem do que alguas pessoas am de pagar porquanto uos mandamos tirar este pidido per nossas 
cartas naquella maneira que Entendemos que he Razom e como he conteudo nos Regimentos que ssobre 
ello ssom ffectos ., nos mandamos mostrar todo ao dicto Ioham carneiro que nos uosso Recado trouue , 
o quall os bio E nos disse que lhe pareçija 2 que era Iusto de sse assy fazer E pois sse faz como deue nom 
teendes Razom de o auer por agrauo .,,

¶ E ao terçeiro ssobre a carregaçom dos coiros que dizees que damos lugar a alguũs mercadores 
que os possam carregar e que Reçebees em ello grande agrauo e que nos pidiees que semelhante lugar 
nom dessemos nos nom demos lugar de carregarem coiros em essa comarca a estrangeiros ssaluo a huũ 
Lourenço frorentim porque a nosso serujço foj conpridoiro de lhe daremos pera Ello lugar e daquj em deante 
sse nom for coussa mujto neçessaria nos escussaremos de semelhante lugar daremos a nemhuas pessoas .,,

¶ E ao quarto per Razom das pessoas que dizees que costrangem que pagem os dez rreaes 
pera çẽpta quaaes nunca pera ello pagarom porquanto nos desto teemos dado Encarrego ao Ifante 
dom anrrique meu mujto precado e amado tio nos lhe Encomendamos que proueIa ssobrẽ ello em tall 
maneira que sse nom faça emnouaçom mays que estes dinheirros se tirem pella gujssa que sse senpre 
custumarom de tirar .,

¶ E quanto he ao qujnto capitollo ssobre as pontes d anagonçinha e d aue que auees por bem que 
sse corregam e façam porque ssom mujto neçessarias pera seruentia etc. ., nos auemos por serujço de 
deus e nosso e bem e proueito dessa terra de sse as dictas pontes corregerem .,

1 Os critérios de transcrição adoptados são os da Universidade Nova de Lisboa, sugeridos em João José Alves Dias et al., 
Álbum de Paleografia, Lisboa, Estampa, 1987.
2 Riscado: “Iusto”.
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E porem mandamos ao Corregedor dessa comarca que sayba parte sse os moradores dessa 
çidade e de sseu termho teem por costume de contribujr pera ssemelhante Emcarrego E sse achar que 
ssy que os mande costranger que pagem pera o corregemento das dictas pontes em aquella maneira que 
ssenpre foy costumado de o fazerem .,

¶ E a [sic] sseisto capitollo per Razom dos dous contos de libras que ssom aseentados ha essa 
çidade pera Repairamento dos muros etc. a nos praz de auerdes os dictos dinheirros e em a nossa 
ffazenda uos mandamos ffazer carta per que uo llos pagem segundo nellas uerees.,

¶ E quanto he ao sseptemo capitollo dos mercadores que carregam a frujta pera em frandes 
que dizees que sse custumou senpre todos os mercadores que frujta leuom que hiam descarregar de 
boto ao porto da escarussa e dally a bruges onde sse todo uendia E que por ora a leuarom a outras 
partes espalhada uem grande abatimento de hũa aa outra e que nos pidiees por merçee que tall coussa 
nom consentjssemos ., nom auemos por nosso serujço nem por bem e proueito de nossa terra de 
outorgaremos uosso Requiremento açerca desto porque nom sseeria Razom que aquelles mercadores 
que carregam a dicta frujta aIam de hir uender per prema a huũ lugar çerco pois que elles sentem de a 
hirem leuar e uender a outras partes .,

esprita em a çidade d euora sseis dias de março per autoridade do Senhor Ifante dom pedro 
curador do dicto Senhor Rey e curador he Regedor por ell de sseus Regnos e senhorio lourenço abrill a 
ffez Era mjll e quatrocentos e coreenta e oyto .,

A quall carta assij apresentada como ssusso dicto he o dicto Ioham d aragom disse que ell como 
beedor que he da dicta obra do muro tijnha em seu poder a dicta carta esprita em papell e que sse temja 
de sse Ronper ou sse perder per alguũ casso e que saria [sic] perda aa dicta çidade e que pidia ao dicto Iu z 
que lhe mandase dar o trellado da dicta carta em dous estormentos prouicos so ssynall de mjm tabaliam 
pera ser lançado huũ delles na arca das esprituras das dictas obras E o outro no cartorio da dicta çidade

E o dicto Iu4z ujsto seu dizer e pedir E porque era proueito da dicta çidade e como a dicta carta 
nom eram [sic] rriscada nem borrada nem ujçiossa nem sospeita em algũa parte mandou lhos dar e deu 
a elles sua autoridade que ualham e façam ffe como o propio Reginall Em Iujzo E ffora dell

testemunhas a esto presente baasqu eannes de buarcos criado do dicto Senhor Regente E 
aluaro ferrnandez calrito marinheiro moradores na dicta çidade E outros e Eu Ioham affomso tabaliam 
ssobrẽdicto que este stormento E outro tall spriuj E aquj meu Signall ffiz que tall he .,

pagou xxx Reaes

: - : - : - Aue [Sinal do tabelião] maria : ., : - /

[verso]

3 das obr[as] do mur[o]

x dias d abrill mjll [de] iiij  Rbiijº

Nº ccccliiijº

Carta d el Rey [..] os dos Coutos E honrras seruisem e pagasem pera o Conserto do Muro .,

3 Em letras de outras mãos.




