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CARTA DE D. AFONSO V AOS OFICIAIS DA CÂMARA DA CIDADE
DE ÉVORA SOBRE OS PROCURADORES ENVIADOS À CORTE (1448)

Transcrição de Carlos Silva Moura
CHAM – Centro de Humanidades, FCSH, Universidade NOVA de Lisboa,

Universidade dos Açores
CEH, Universidade NOVA de Lisboa

Resumo

1448, Lisboa, novembro, 22

Carta de D. Afonso V aos oficiais da câmara da 
cidade de Évora, ordenando-lhes o pagamento 
de suplementos de mantimento diário aos 
procuradores que tinham enviado à Corte para 
o requerimento de certos capítulos tocantes à 
mesma cidade.

Évora, Arquivo Distrital, Fundo da Câmara de Évora, Códice 72, f. 4-4v.

© Fragmenta Historica 6 (2018), (113-114). Reservados todos os direitos. ISSN 1647-6344

Abstract

1448, Lisbon, 22 November

Letter from King Afonso V to the officials of the 
municipality of the city of Évora, commanding 
them to pay the per diem expenses to the 
attorneys they had sent to Court regarding some 
matters related to that city.



Carta de D. Afonso V aos oficiais da câmara da cidade
de Évora sobre os procuradores enviados à corte (1448)
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1Documento

Iuizes bereadores procurador e homeens boons

Nos El Rey uos enuiamos muyto . saudar

fazemos uos Saber que per fernamd afomso de carualho . E martim vicemte de uillalobos vossos 
procuradores que ora a Nos enuiastes nos forom dados çertos capitollos de cousas . que a essa çidade 
perteeçiam ,. os quaaes nos elles rrequererom com tam bõa vomtade E delligemçia que todo trabalho 
que açerca dello tomarom lhe deue de vos outros seer muito gradeçido assi como he rrazom .,,.

E Porquamto nos diseram que per vos os ofeçiaaes lhes forom taixados çertos dinheiros em cada 
huũ dia pera seu mamtijmento . por este tempo que assi Ca amdassem <os> qua[es] lhe aInda nom 2 
foram 3 paguos nos pediam por merçee que açerca dello uos scpreuessemos .

E porque nos praz4 que ouuessem aquello que lhe assi per vos foy hordenado . uos encomendamos 
que tenhaaes maneira como lhe todo seIa 5 bem paguo . E aallem de em ello fazerdes o que deuees . vo 
llo teeremos em seruiço .

scprita em lixboa xxij dias de nouembro . vasco aabul a fez 1448 .,

a) El Rey / [fól. 4v]

[Sobrescrito]

Por El Rey .,

Aos Iuizes vereadores procurador E homees boos [sic] . da ssua nobre E leal cidade d euora ,. .,

procuradores euora

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: “era”.
3 Riscado: “s”.
4 Palavra emendada. Primeiro, escreveu: “praz[?]”.
5 Riscado: “p”.




