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Abstract

1489, Tavira, 12 August

Letter from King John II to Fernão de Valadares 
regarding the Graciosa siege.



Carta de D. João II a Fernão de Valadares
sobre o cerco da Graciosa (1489)
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1Documento

fernam de ualladares Nos El Rey uos emviamos muyto saudar
bem sabees como a nosa forteleza graçiosa he cercada d el Rej de feez poderosamemte pello 

quall teemos detriminado com aIuda de nosso Sennhor deus de ha Irmos em pessoa desçercar e partir-
mos desta uilla a vimte dias do mes de setembro que ora uem 

porem vos rrogamos e muyto emcomemdamos que com aquelle amor que conheçemos que a 
nosso seruiço teemdes vos façaaes loguo prestes com aquella gemte que vos ogano estpreuemos e se 
mais poderdes d oomeems d armas e beesteiros muyto vo llo agardeçeremos e seres no porto a dez dias 
do mes de setembro homde vos per Ioham Rodriguez de saa sera dada nosa embarcaçam e mamtijmento 
e dhy vijrees a esta uijlla domde a deus prazemdo auemos de partir e muyto vos rrogamos que Mamdees 
fazer o majs bizcoyto que poderdes e o leuees a dita çidade e vos sera muy paguo pello dicto Ioham Ro-
driguez de saa o que vos todo muyto agardeçeremos e teremos em seruiço

stprita em taujra a xij dias do mes d agosto Iorge afonsso a fez anno de 1489 ·

a) Rey

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




