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Resumo

1469, Porto, março, 18

Traslado em pública forma de uma carta de D. 
Afonso V, de 18 de Julho de 1449, com a resposta 
a alguns agravos enviados à Corte pelos oficiais 
da câmara da cidade do Porto.

Abstract

1469, Porto, 18 March

Authenticated transcript of a letter from King 
Afonso V, dated from 18 July 1449, responding 
to some grievances sent to the Court by the 
officials from Porto’s city council.
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2Documento

Saibham quamtos este estormento virem que no anno do nasçimento de nosso Senhor Iesuũ 
christo de mjll iiij  E sasseenta E noue annos aos dezooyto dias do mes de março Em a çidade do porto no 
paaço do comçelho dessa meesma na camara homde ffazem a Rollaçom perante afomso de coiros çida-
daao e Iu z hordenairo Em a diccta çidade que no diccto logo estaua E pressente mjm tristam rrodriguez 
tabelliam geerall Por El Rey nosso Sennhor em a comarca e correiçom d antre doiro e mjnho E espeçiall 
em a dicta çidade E das testemunhas adiante escriptas pareçeo hy fernam annes de camjnha outrosy 
çidadaao e procurador da diccta çidade E apressentou hy huũa carta do diccto Sennhor Rej escripta Em 
papell e ssijnada per ssua maao e sseellada com o sseello do diccto Senhor ssegundo que per ella paree-
cija E fazija mençom da quall ho theor tall he ssegundo que sse adiante ssegue

Primeiramente
Regedores ofiçiaaes Comçelho E homeens boos 
Nos El Rey uos emviamos mujto ssaudar
vimos a carta de creença que nos emviastes per pedr eannes E vaasquo ffernandez nossos seruj-

dores vossos bizinhos per a quall nos pidirom da uossa parte as coussas aIuso escriptas E ao pee de cada 
huũa [sic] capitollo acharees nossa Reposta ,,

Item que nos pidijs por que uos mandassemos dar nossa carta de confirmaçom de uossos priujlle-
gios e boos [sic] 3 vssos e custumes ,,

A nos 4 aprouue de uos esto outorgar a quall nos emviamos per os sobredicctos .,,

Item que essa çidade auja çerta enposiçom dos vinhos A quall ffora tomada per El Rey meu auoo 
da esclareçida memoria que deus aIa pera as obras dessa Rua noua Dizendo que tanto que ffosse acabada 
loguo uo lla dessenbargaria E que despois per o Iffante dom pedro em Regendo nossos Regnos uos dera 
por ello em cada huũ anno dous contos E que nos pediees que uo llo outorgassemos assy .,

Ante que a ello dessemos determjnaçom nos emviaae mostrar as cartas e priujllegios que teen-
dees como uos esto perteeçe E entom proueeremos ssobre ello E auerees nosso dessenbargo .,,

Item que uos ffora diccto que allguũas pessoas Nos tijnham pedidos os dinheirros que ffossem 
achados per bem da conta que ficarom por despender das obras da Rua noua E Repayramento dos muros 
dessa çidade E asy da compra e venda do ssall Nomeando logo pera ello contadores açeptos a elles e 
que porquanto esto perteeçija a uos Nos pediees por merçe que uos nom possessemos em ello alguũ5 
enbargo E uos leixassemos todo auer pois vosso era E ffilhar vossas contas per aquelles que pera ello 
hordenastes como ssenpre teuerees em custume .

As quaees contradiziees [sic]6 que nom podestes ffilhar nos tempos passados porquamto as pes-
soas em que toda a gouernança da çidade Era viujam com Iffante [sic]7 dom pedro . E por darem fauor aoS 
seus as nom filhauom E que pedr afomso que foe Corregedor em essa comarca com alluaro gill escripuam 
dessa camara que entom Era por fauorizarem os que as aujam de dar ouuerom a maão allguũs liuros que 
a essas obras perteecerjam E sse fforom a coInbra pera o diccto Iffante E que sseegundo8 pressumijs os 
leuarom la pera em elles coRegerem o que lhes aprouuese por a uerdade nom seer sabida E a çidade 
perder o sseu .

E posto que per uos E per fhelipe annes corregedor lhes ffossem Requeridos ssenpre deneguarom 

2 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.
3 Riscado: “custumes”.
4 Riscado: “apraz”.
5 Palavra emendada. Primeiro, escreveu: “algũm”.
6 Erro de escrivão. Pretendeu escrever: “contas diziees”.
7 Erro de escrivão. Pretendeu escrever: “com o Iffante”.
8 Palavra emendada. Primeiro, escreveu: “sseegdo”.
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de os entregar E conluyossamente ffezerom alluara per o quall pedro afonsso conffessaua que como 
Corregedor tijnha os liuros em sy pera filhar as dictas contas e que nos pediees por meereçe [sic] que 
pois taees diujdas nossas9 eram as nom enbargassemos e uo llas leixassemos auer e tomar uossas contas 
per aquelles que pera ello hordenassees como tijnhees10 em custume E ssem embargo do dicto alluara 
conluyosso de pedro afomso que o diccto alluaro gill alleguaua o costrangesemos que uos entreguasse 
os liuros que em seu poder forom E nom pareçiam

E Visto per nos acerca desto uosso Requerimento Como quer que bem podessemos mostrar que 
taães dyujdas nos perteecijam queremdo uos ffazer graça E merçee ssem enbargo de as a outrem teer-
mos dadas . Nos praz uo llas outorgar como pedijees E Mandamos que as aIaaes e ffilhees vossas contas 
per os que pera ello hordenardes E costrangaães o diccto alluaro gill que entregue os liuros que a esto 
perteeçe E em sseu poder forom ,,

Item Nos pedijees que proueessemos sobre os grandes dapnos que Reçebees dos Ingresses E 
bretoões ou uos leixassemos com elles e auerees emtregua das grandes perdas que uos asy faziam

¶ quanto aos Ingresses uos sabees bem as boas pazes que com elles teemos E sse allguũa coussa 
uos teem ffilhada a nos nom praz dello E os que per elles forem dapnjfficados Requeyram El Rey de In-
graterra e sse lhes nom fezer entreguar o sseu tragam ssua Reposta per escriptura 11 E no lla mostrem e 
prouereemos ssobre ello como Iusto E Razom ffor .,,

E na parte dos bretooes Nos lhe teemos dada segurança por çerto tempo E elles nos ham d enuyar 
a sua E esto porque muyto deseIamos que todos nossos naturaaes viuam em boa paz e assessego E uos 
teende auysamento de uos delles guardardes por estes dous annos em os quaees sse esto com a graça de 
deus determjnara E pera entom nos Requeree e uos mandaremos a magneira [sic] que com elles aIaães 
de teer .,,

Item ao que nos enuyauees pedir que proueesemos sobre o grande dapno que nos e ho nosso 
pouoo Reçebiamos pellos Ienoeses e frorentijs comprarem . as mercadorjas per nossos Regnos e as carre-
garem pera honde lhes praz o que dizees que nunca se custumou fazer E o defende a nossa hordenaçom ,

Muyto uos teemos em serujço esto que Nos assy emviastes dizer E a deus prazendo em breue 
tempo proueeremos açerca dello como nos Razom pareçeer de guissa que nos e nosso pouoo nom Ree-
çebamos perda ,

Item ao que nos pediees por mereeçe [sic] que ffernam coutijnho nom fezesse as cassas de mon-
chique Nem esteuesse em ellas E nos conprisemos E guardasemos uosos priujllegios que dizees que o 
deffende .,, 

Ia uos mandamos dar carta de confirmaçom dos dicctos vossos priujllegios E sse uos allguem com-
tra elles ffor . A nos praz . de uos guardarmos Em todo vosso dereyto e uos mandaremos conprir como 
em elles he contheudo .,,

Item Ao que dizees que nom desemos liçença pera sse laurar moeda preta porquanto era destroi-
çom de nossa terra .,,

Muyto uos teemos em serujço12 vosso pititorjo . Porem prazendo a deus tanto que formos Em 
ponto pera bem podermos proueer sobre ello o determjnaremos como entendermos que he mais nosso 
serujço E bem de nosso poboo ,,

Item nos foe diccto da uossa parte que as naaõs E nauyos de nossos Regnos sse nom podem bem 
fazer Nem auyar ssem tomarem dinheirros a caynbos e que uos fora diccto que allguũas pessoas com de-
sordenada cobijça Nos pedijam e teem pedidos os beens dos que taães dinheirros dauom E Reçebiam a 

 9 No traslado do AHM Porto, Livro B, fól. 334: “vossas”.
10 Palavra emendada. Primeiro, escreveu: “tijnhaees”.
11 Riscado: “ppruuica”.
12 Palavra emendada. Primeiro, escreveu: “serij”.



Traslado de carta de D. Afonso V à câmara do Porto
com resposta a agravos apresentados em 1449 (1469)

FRAGMENTA HISTORICA

148

caynbos . Dizendo que era husura allegando pera ello nossa hordenaçom E que desto sse ssegujrja nossos 
dereytos grande dapno e a uos outros perda . allegando as Razoões por que E nos pediees por merçe que 
de uossas mercadorjas E caynbos uos leixasemos hussar como ataa quy fizerees sem cayrdes por ello em 
pena allguũa .,,

Vosso Requerimento auemos por boo . E Mandamos que hussees de uossas mercadorjas E 
caynbos como ataa quy husastes ssem por ello encorrerdes13 em coussa allguũa .,, E sse alguuas cartas 
sobre esto ssom passadas ou Sentenças contra allguũas pessoas ., Mandamos que nom valham porque o 
auemos asy por nosso serujço E bem de nossos naturaães .,,

Item nos Requerees que uos fezesemos Restetuyr quatro mjll E çento E dez corroas que este 
anno passado a naao pinta e deprado tomarom os Ingresses e lhes nom forom entregues quando lhes 
entregarom a mais mercadorja ssegundo dizees que sse mostrara pollo liuro e Rooll da carregaçom E 
aualljas ,,

Sobre esto fazee14 huũa emformaçom declarando em ella estes dapnaficados quaees som E per 
que pessoas dos Ingresses lhes fforom ffilhadas E a daae ao corregedor da nossa corte e nos fallaae sobre 
ello pera proueermos sobre o diccto dapno como Iusto e Razom for ,,

scripta em a çidade de lixboa xbiijº dias de Iulho . martim alluarez a fez Era de mjll iiij  Rix e eu Ruj 
galluom sacletarjo [sic] do Sennhor Rej E caualleiro da sua casa esta carta fiz escrepuer ,,

A quall carta asy pressentada como ssuso diccto he per o diccto fernam annes procurador Em 
nome da diccta çidade ffoy diccto que porquanto . a dicta carta . era mujto . mujto [sic] neçessarja aa 
diccta çidade por sseer como Era scprita em papell sse poderja perder per augua ffogo . ou per outro 
allguũ casso ffortuyto que porem pedija ao diccto Iu z que lhe mandasse della dar o trellado Em ppruuica 
fforma dando a ello ssua autorjdade hordenarja e etc ,

E visto asy todo pello diccto Iu z E o que da parte da dicta çidade Era pedido e Requerjdo e visto 
outrosy como a diccta carta nom Era borrada grrossada nem antrellinhada nem em parte allguũa em sy 
sospeyta mais antes Era careçida de todo viçio e ssuspeiçom quanto aa primeira ffaçe Mandou della dar 
o trellado . Em ppruuica forma aa diccta çidade sob ssignall ppruuico de mjm ssobrediccto tabelliam ao 
quall disse que daua como de feccto deu ssua autorjdade hordenarja quanto com derreito podya E deuja 
E mandou e manda que valha E faça ffe em Iu zo e ffora delle asy como o proprio originall das quaees 
coussas por parte da diccta çidade fforom huũ dous e mais quantos estormentos lhe conprissem E o 
diccto Iu z lhos mandou dar

testemunhas que pressentes estauam ,, Ioham paaez e aluar eannes de gujmaraães e gonçallo 
Nouaaes e pedr eannes tabelliam moradores na diccta çidade E outros e eu tristam rrodriguez tabelliam 
ssobrediccto que este estormento per meu escripuam per autoridade do diccto Sennhor Rej que pera 
ello tenho fez escrepuer e per mjnha propria maão ho ssobescrepuj E aquj meu acustumado e ppruuico 
ssignall ffiz que tall he , .,

[Sinal de tabelião]

pagou com auto Lxx Reaes /  

13 Palavra emendada. Primeiro, escreveu: “encoss”.
14 Palavra emendada. Primeiro, escreveu: “fazees”.
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[verso]

15 <  iiij  lxix annos xbiijº de março Nº cccclxxb >
16 < hum estromemto do trasllado [de certos] capitollos d el Rey anno de 1469 >
17 < Estormento em ppruuica forma de trellado de çertos Capitollos de confirmaçom dos priujlegios e 
doutras cousas ., >

15 Em letra de outra mão.
16 Ibidem.
17 Ibidem.




