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Resumo

1499, Lisboa, dezembro, 3

Carta de D. Manuel I ao secretário Miguel Pérez 
de Almazán sobre a compra de 3.500 marcos 
de prata que queria realizar em Espanha para 
enviar na armada da Índia. 
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Abstract 

1499, Lisbon, 3 December

Letter from King Manuel I to secretary Miguel 
Pérez de Almazán regarding the purchase of 
3,500 silver marks that he wished to obtain in 
Spain in order to send with the India fleet. 

CARTA DE D. MANUEL I AO SECRETÁRIO DOS REIS CATÓLICOS
SOBRE A COMPRA DE PRATA PARA A ARMADA DA ÍNDIA (1499)



Carta de D. Manuel I ao secretário dos Reis Católicos
sobre  a compra de prata para a armada da Índia (1499)

FRAGMENTA HISTORICA
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1Documento

Almaçem Nos el Rey vos emviamos muyto saudar 

Ioham da gama Caualeiro de nosa cassa emviamos ora a esses Reynos Comprar atee mil e 
quinhemtos marcos de prata pera que leua ssoma de cruzados per que se poderam aver, os quaaes 
sam necessarios pera emviarmos a Indya na armada que ora pera la despachamos E porque elle nam 
pode hjr per ssy espedir a prouisam que compre de suas altezas pera a dita prata poder tirar porque vay 
daquy dereytamente a xarez e aos outros lugares daquella banda, emviamos a vos este moço E muyto 
vos encomendamos que per elle lhe emvies as prouisões que Comprirem pera os ditos mil bc marcos de 
prata poder trazer e tirar e direes a suas alltezas de nossa parte que lhe teremos em merçe pera esta 
neçesidade ho averem asy por bem E muyto vos encomendamos ha breuidade deste despacho

scripta em lixboa a iij dias de dezembro 1499

a) Rey

a) dom antonyo

A almaçem que aIa prouisam pera a saca destes j bc marcos de prata a que vay yoham da gama

[verso]

Por el Rey ·

A miguel perez d almaçem ssecretario d el Rey e da Raynha de castela · <d el Rey de portugal j .d. 
marcos de plata>

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.




