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DOCUMENTO 1 

Santarém, 1331, Junho, 6 Cortes de 1331/Santarem 
Carta Régia 17 Capítulos 

Porto, A.H.M. 
L° Io de Pergaminhos, doe. 15 

Dom Affonso pela graça de Deus Rey de portugal e do algarve a uos homeens boos e 
concelho da cidade do Porto ssaude. Vy os agrauos que mandastes per Vaasco gil e per 
Domingos paios e per Andre dominguez. Tabeliom em que deziades que: 

[Io] rreçebiades agrauamento do meu almoxarife e escripuam d'aaveyro per rrazom da 
dizema do ssal que uos Tomam e que esto se ffaz de pouco tempo à àca e que Eu mandey o 
hy ffilhar enquiriçam per esta razom. 

Quanto ssobr'esto eu veerey a dita enquiriçom e ffarey hy o que achar por dereyto. 

[2o] Outrossy deziades que rrecebyades agrauamento dos almoxariffes e escrivãaes de 
Lixbõa per rrazom dos ffyadores que uos tomam per rrazom das compras que ala ydes fazer. 

Eu saberey esto per que Razom se ffaz e farey que nom rreçebades desaguysado nem 
agrauamento nen húu. 

[3o] Outrosy dezyades que rrecebyades agrauamento dos almoxarifes e escrivãaes 
dessa vila per rrazom das dez libras que dizedes que leuam de vos per rrazom das naaos que 
dy uaam pêra lixboa assy como leuam das outras naaos. 

Eu sobr'esto saberey como he e porque rrazom e farey o que ffor rrazom da guisa que 
contra Razom nom rreçebades agrauamento. 

[4o] Outrossy deziades que rreçebiades agrauamento do almoxarife e escrivãaes per 
Razom da dezyma que leuam da crauadura que hy uem pêra ffazerdes uossas naaos. 

Eu saberey porque Razom a leuam e ffarey que a nom leuem ssem rrazom. 

[5o] Outrossy deziades que reçebiiades agrauamento dos almoxariffes e escrivãaes per 
rrazom das cassas e almoiynhas que uos tomam pêra o meu almazem e nom uo las querem 
pagar 

E vos sabede que Eu mandey que taussassem aguisadamente essas cassas e almoynhas 
que uos asy tomassem pêra a [dizema] desse almazem e que pagassem a ualia a aqueles que 
as tomassem e com que asy se ffez e saberey sse sse nom ffez como deuya e ffarey o 
correger. 

[6o] Outrossy dizedes que el rei de ffrança mandou entregar aos mercadores os aueres 
que lhes tomarom pola rrenda da ayrafral [sic], e que meu padre mandou dar essa que 
ouueram a Joham esteuez da atamarma que o trouuvesse pêra o auerem aqueles a que o auer 
ffora tomado e que o dicto Joham esteuez ouue o dicto auer e nom quis dar nenhúa cousa 
ààquelles cuio era. 

Sobr'esto tenho por bem e mando que uos dem hua mhã carta de graça pêra os meus 
Sobrejuizes que ouça este feito e o lyure com direyto. 
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[7o] Outrossy deziades que tragyades hua naoo carregada de panos pêra Lixboa e que 
antes que partisse de Sanctona que deu fiiadores que nom ffezeSse mal a nenhiïu Crristãao 
[sic] corn que nom ouuesse guerra e dezyades que uos mandase entregar os aueres que de la 
ueem pêra o meu Senhoryo. 

Eu sobr'esto saberey como he e ffarey o que ffor mays aguisado. 

[8°] Outrossy dizyades que uos mandase dar mhas cartas pêra homens desa terra que 
estam em frrança e rrecebem direitos per uoso mandado que dem conto e rrecado do que 
rreçeberom. 

Eu uos mandarey dar cartas sobr'esto quaes comprem. 

[9o] Outrossy dezyades que rrecebyades agrauamento dos Concelhos de Gaya e de Vila 
nova per rrazom dos camjnhos que dizem que nom husedes come elles e que se uos hy 
acham que uos prendem e leuam de uos as penas. 

E esto me parece que he ssem rrazom de poerem tal deffesa aos que ssom vezjnhos 
pêro por que se nom pode ora hy ai ffazer ssem oyndo as partes dar uos ey quem uos ouça 
sobr'esto e desenbargue este feito direito e sem delonga. 

[10o] Outrossy deziades que os dictos Concelhos poem posturas que aqueles que hy 
ueem com uendas nom uaam pousar aa uosa vila senom depôs de terça e que esto meesmo 
ffazem aalguus que hy ueem com sseruiços pêra os darem aalguus homeens boons desa vila 
que os nom querem leixar passar ssenom depôs terça 

Sobr'esto Tenho por bem e mando que aqueles que assy trouuerem eses sseruiços que 
o ffaçam per juramento que os leuam pêra os dar dar e nom os detenham e quant sobr'elo al 
Saberey porque Razom uos pooem embargo e mandar uos ey dar carta pêra os de Gaya qual 
compre pêra esto de guisa que nom rreçebades agrauamento contra rrazon. 

[11o] Outrossy diziades que rreçebedes agrauamento dos ditos Concelhos porque sse 
eles de uos en aigu agrauamento nom uos querem demandar per dereyto e que uaam aas 
uosas açenhas e herdades e tomam os homens que hy acham e lançam nos ffora e que 
outrrosy uos tomam as carregas dos uossos aueres e nom uo las queren dar. 

Esto me parece que he sem rrazom. E tenho por bem e mando que se nom ffaça E 
quando alguu entender a auer dereyto contra uezynho do Porto demande o per hu deue e 
ffaçam o que ffor dereyto e sse contra esto fforem uenham a mym ou enuyade ssobr'esto e Eu 
farey que se ffaça o que ffor dereyto. 

[12o] Outrosy dizedes que das carregas dos aueres que tragedes pêra essas uilas nom 
pagades costume nenhuu porque sodes vezynhos e que pêro os uosos homens querem ffazer 
uerdade que o auer he uoso nom lhi queren rreçeber. 

Sobr'esto Tenho por bem e mando que se o homem ffezer certo que he homem do 
mercador do porto que entom posa ffazer per sa verdade se o auer com que diz que uiue em 
[sic] seu e se o costume he tal como uos dizedes. 

[13o] Outrosy dizedes que rreçebedes agrauamento dos moordomos de Gaya e Vila 
noua porque quando algúus querem auer demandas conuosco per rrazom dos aueres que uos 
tomam das vossas naues que teendes sobr'ela agua e dizem que lhis uaades rresponder a 
essas vilas. 

Sobr'esto tenho per bem e mando e deffendo que o nom ffaçam en aqueles aueres dos 
que fforem aReygados per auer ou per fiiadores e que este aReygamento quando se ouuer a 
ffazer que se ffaça nas naues que esteuerem na agua que tangerem o seu termho. 
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[14o] Outrosy do que deziades per rrazom das comppossições que auyades com os 
ditos Concelhos per rrazom dos nauyos que veerem com merchandyas que uo las nom 
querem aguardar 

Eu Saberey esto como he e dar uos ey quem uos ouça e desembargue com direito. 

[15o] Outrrosy dizedes que nas ditas compossições he contehudo que cada húu desses 
Concelhos me dam dous homeens boons jurados sobre los euangelhos que venham pola 
manhãa a esa vila do porto pêra ueerem os Nauyos e as merchamdyas que tragem pêra as 
partir e que os curadores de vila nova e de Gaya nom querem vijr senom tarde. 

Sobr'esto Tenho por bem e mando que venham com ora e com tenpo pêra se ffazer 
como deue esso que an de ffazer e que o ffaçam sem peyta nenhua. 

[16o] Outrossy dezyades que rrecebyades agrauamento do Mosteyro de Trauanca e de 
mançelos e de ffreixeo que ora nouamente de pouco tempo ààca poem costume que leuem 
portagem das bestas dos uosos uezynhos que carregas de vynho tragem e doutras cousas 
pelos seus coutos. 

Sobr'esto tenho por bem e mando que se guarde o costume Antygo. 

[17o] Outrossy dezyades que Reçebiades agrauamento dos Cavaleyros que moram em 
Riba de doyro que tomam portageens dos vynhos e das vyandas que leuades pêra uossas 
herdades. 

Sobr'esto tenho por bem e mando que se guarde o costume antygo e em outra maneyra 
mando e defendo a esses Cavaleyros e ffídalgos que uo la nom tomem ssenom a eles me 
tornarya eu porem. 

Em testemunho desto mandey ao dito concelho dar esta mha carta sselada do meu 
sseelo do chumbo. Dada em Santarém sseys dyas de Junho El Rey o mandou. Johan lopez a 
ffez era de mil e trezentos sasseenta e noue anos. 

a) Gomez Lopes b) Johan Lourenço 
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Évora, 1352, Setembro, 12 Cortes de 13 52/Lisboa [*] 
Carta Régia 1 Capítulo 

Porto, A.H.M. 
L° Io de Pergaminhos, doe. 25 

Dom Affònsso pella graça de Deus Reii de Portugal e do Algarve a vos Fernam Eanes 
meu almoxarife e aaos meus escripvaaens da cidade do Prorto1 e a todolos outros que despos 
vos veerem em estes ofícios saúde. Sabede que o concelho e homens boons dessa cidade se 
me enviaram agravar de vos dizendo que: 

Lhis nom queriades aguardar hua carta que de miim tiinham em razom das vistiiarias 
que aviiam d'aver os mercadores desse logo dos panos que trouvessem em que he contheudo 
que usedes com elles em razom dessas vestiarias como husam os meus oficiaaens com os 
mercadores de Lixboa. Outrossii me enviiarom dizer que em razom das dous2 calças 
caniivetes alfreses especias bacios agumiis e outras cousas que tragem pêra sii e pêra sas 
casas os agravades filhando délies diziima e que outrossii lhis dizedes se venderem essas 
vestiiarias que as devem de perder e pediram me per mercee que eu quisesse esto veer e 
correger e temperar como mha mercee fosse. 

E eu veendo o que me enviavam pedir e querendo lhis fazer graça e mercee outorguey 
lhis que délies das dietas cousas non levassedes se nom como os meus almoxarifes e 
escripvaaens de Lixboa levam dos mercadores dii que tragem de Frandes as sobredictas 
cousas como he contehudo em hua carta que eu sobr'esto e sobre outras cousas lhiis dey e 
pêra seer certo como se tragiia na mha alfandega da dieta cidade de Lixboa mandey preguntar 
meus officiaaes como o passavam e acheii que se tragiia per esta guisa que se o mercador 
trage baila ou bulhom de panos de que eu aja dizyma e trage hy retalho de pano que lhe 
daram quatorze covalos de qualquer pano que hi traga em retalha ca se for enteiro nom lho 
daram e desto nom leva dizyma e o mercador faz dei o que se paga e nunca lhi destruiida3 he 
tomado posto que a venda. E nom o daram aos [...]4 baila ou de bolhom. Outrossii se trage 
cada nave sa baila ou bolhom hi[... ]5 seu retalho dar lham quatorze cobados pêra vestiir como 
dicto he. Outrossii se trage bacios mantas e outras daas6 e guarniimentos pêra sa casa e faz 
per sa verdade que nom he pêra vender conssiirasse a pessoa e a prol que trage leixan lhi 
destas cousas aguisadamente e esto se faz nom lhi dando outro vestir e se lhi dam vestir e 
trage destas cousas pouca quantiia de que a mim nom monte maiis do que dez ou quinze 
soldos nom lho leyxam porem a dar e de todo o ai pagam diziima porem vos mando que 
vejades esto que dicto he e que achey husar na dieta mha alfandega de Lixboa e passado o 
tem esses mercadores pella dieta guisa e nom levedes délies das dietas cousas diziima se nom 
como suso he contehudo e se venderem essas vestiiarias nom as demandedes porem e se 
mandado ouvestes <ou> ouverdes contraire desto mando que o nom aguardedes ca mha 
voontade he de se aguardar como dicto he salvo se achardes que alguuns mercadores 

'Sic. 
*Sic. 
Pergaminho deteriorado. 
Ilegível. 
Ilegível. 

6 Sic. 
Entrelinhado. 
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carregassem maliciosamente e com engano em desvairadas naves seus panos pêra averem de 
cada hua nave húa vestiiaria o que podedes mui bem entender se trage hua baila ou huum 
bolhom em húa nave e huum retalho e assii em muitas naves carregadas d'hiïa carregaçom o 
que poderiam mui bem e aguisadamente trager em húa navee ou em duas ou fazer outras 
maliciias e enganos. Ca entom tenho por bem que mho enviée dizer. E eu vos mandarey como 
façades de guisa que seja estranhado aaquelles que essas maliicias e enganos fezerem como 
no fecto couber. Pêro se achardes que esses mercadores vendem logo essas vistiarias de guisa 
que pareça que as trouverom maiis pêra vender que por se vestir e pêra perder eu a diziima 
desses panos que dizem que assii tragem pêra sas vestiiarias enviade me dizer quaes som 
esses que as vendem e o tempo em que as venderem pêra vos mandar como sobr'elo façades. 

E o dicto concelho tenha esta carta. Dante em Lixboa doze diias de Setenbro El Rei o 
mandou per os do seu consselho Frauste Anes d'Evora a fez era de mil e trezentos e noventa 
annos. 

Assinatura ilegível. 
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DOCUMENTO 3 

Elvas, 1361, Maio, 26 Cortes de 1361 /Elvas [*] 
Carta Régia 3 Capítulos 

Porto. A. H. M. 
Livro A, fls. 72v.- 73v.° 

Del Rey Dom Pedro sobre panos de cor 

[72v.]Dom Pedro pella graça de Deus Rei de Portugal e do Algarve a quantos esta 
carta virem faço saber que os homens bons da cidade do Porto me enviarão mostrar hum 
estromento d'agravamentos que desião que recebião do meu almoxarife e escrivães dessa 
cidade e pediom me por mercê que hos visse e lhos fizesse correger e mandasse que des aqui 
em diante lhos nom fizesse. 

[Io] Primeiramente desião que se aggravavão do meu almoxarife e escrivães da ditta 
cidade per que se algum mercador que traga algum pano inteiro de que elle não possa haver a 
minha disima se não contradissesse partindosse o dito pano que lho aforavão a mayor valia 
que o que vai communalmente na villa e se o dono do pano dis que o convém ello para mim 
que essa valia a que ho apreção9 [73] non querem como o encertão o pano de dez covados 
hum assi que fiqua encertado per tal guisa que o mercador não pode despois haver o preço a 
que o apreçavão que o que elle val e haversse quem esto recebem os mercadores damno de 
que eu non recebo serviço e que esto nunqua lhes foi feito senão hora novamente per este 
almoxarife e escrivães nem se faz em Lixboa qua per qualquer preço que o ponhão per tal o 
recebem para mim se lho o mercador leixar. 

A esto tenho por bem e mando que esse almoxarife e escrivães mandem saber a minha 
alfandegua de Lixboa como sobre esto usão e assi o agarde e o faça gardar em esse logo. 

[2o] Desião que no 2o artigo que algúas vezes chegão a essa cidade alguns navios com 
panos de mercadores delia e querião nos de primeiro a minha parte quem hos vendesse ante 
que chegassem outros sobre elles que lhos facão valer mais e non achão hi o meu almoxarife 
ou he em outras partes e outras veses he na villa e não hos quer disimar pella qual resão os 
mercadores hão menos preço dos seus panos e eu menos na disima. 

A este artigo tenho por bem e mando a esse almoxarife e offisaes desse meu almasem 
que sejão em esto diligentes per tal guisa que os mercadores nom recebão em esto damno per 
seu detrimento se non sejão certos que corregerão a esses mercadores todo o damno e menos 
cabo que elles em esses panos houverem. 

[3o] Desião no terceiro artigo que se algua nave quebra após que chega polas de que eu 
havia de haver disima dos panos sahião molhados e maltratados que o meu almoxarife e 
offisaes desse meu almasem os fazem a seus donos haver e apostar como cumpre e das 
despesas que sobre esto fazem non querem pagar o disimo como levão para mim[73v.] dos 
panos. 

Coloca as palavras "non querem", por debaixo de apreção e toma a repeti-las na mudança de folha. 
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A este artigo tenho por bem e mando que quando esto aconteceer que o meu almoxarife 
e offisaes paguem a disima do que custarem estes panos a lavar e a dubar pois eu hei de 
haver o disimo delos. 

E ai não façaes em testemunho desto mandei dar esta minha carta ao ditto conselho. 
Dante em Elvas vinte e seis dias de Mayo El Rei o mandou per João Estevez seu vassalo 
Esteve Anes a fez era de mil e trezentos e noventa e nove annos. João Estevez.10 

Na margem esquerda " 1399 de Christo 1361. 
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DOCUMENTO 4 

Elvas, 1361, Maio, 27 Cortes de 1361 / Elvas 
Carta Régia 5 Capítulos 

Porto. A. H. M. 
L° Grande, tis. 36v .- 3 7v. 

Como Eli Rey corregeo alguuns agravos que a cidade recebya 

Dom Pedro pella graça de Deus Rey de Portugal e do Algarve a vos juizes e vereadores 
e homeens boons e concelho da cidade do Porto saúde. Vi o escprito dos agravos que me 

enviastes per Gill Lourenço e Domyngos Pirez vossos vezinhos em que diziades que erades 
agravados de mym e d'alguas outras pessoas segundo mais compridamente em este escprito 
era contheudo. 

[Io] E do que diziades que recebiades escandallo grande do meu galinheyro dos iffantes 
meus filhos porque entravom nas casas dos homeens boons e lhes tomavam as galinhas e 
patos e capoões e adeens que tragiam pêra seu mantiimento e com que costumavom servyr os 
boos quando ahi chegavom e seus hospedes e amigos quando pêra elles vêem gastando essas 
aves em outras partes fora do meu serviço e avendo arredor dessa cidade logares a duas e a 
três legoas em que bem poderiam aver mantiimento delias se alio quisessem hir. E pediades 
me por mercee que mandasse que nom entrassem em casa nem eixido do homem honrrado na 
villa a tomar nenhuma das dietas coisa. 

E eu sobr'esto querendo vos fazer graça e mercee tenho por bem e mando que o meuy 
galinheyro nem dos iffantes meus filhos nom entrem daquy en deante nas casas desses 
homeens boons nem em seus exidos a tomar nenhuma das ditas cousas e elles nom colham 
dentro outras senom as suas e se o fezerem percam este privilegio. 

[2o] Outrossy diziades que erades agravados do meu estrabeyro e dos estrabeyros dos 
iffantes e dos outros boos da minha casa porque vos tomavom as bestas pêra sas carregas que 
vos tragiam o[Fls. 37] mantiimento pêra essa cidade o que per nenhuma guisa nom 
poderiades escusar porque essa cidade nom avia mantiimento senom de carreto de cada dia 
especialmente as que lhe levavom as moendas pêra as acenhas as quaaes sempre forom 
coutadas posto que as outras nom podesem aver tarn toste e se hia a duas legoas fora da villa 
e as bestas que tragiam o pam e o vinho e as merchandias que as descarregavom nos montes 
e leixavom hi o que tragiam que avyam de trager pêra essa cidade e levavam as dietas bestas 
polia qual razom os desse logo eram em grande mingua por o mantiimento que nom avyam e 
délies em perigoo de perderem os avères que assy descarregavom e pediades me por mercee 
que mandasse que nom tomassem as bestas dos moleyros nem descarregassem essas 
azemellas dos mantiimentos e avères que vêem pêra essa cidade e os leixasem viinr e trager 
pêra ella. 

E eu sobre esto querendo vos fazer graça e mercee tenho por bem e mando que nom 
tomem as bestas dos fornos nem dos moynhos e acenhas pêra nenhumas cargas. 

Repete juizes. 
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[3o] Outrossy diziades que essa cidade nom avya mantiimento senom per sal e per 
pescado e que aliem do mantiimento que avedes dei avedes por o que vêem por el 
mantiimento de pam e de vinho e d'outros governos e que so hiam seer ante da pestelencia 
que avya hy multidom de pescado tanto que avondava a terra e levavom dei pêra fora como 
compria e avyam por huum maravedy quareenta e cinquoenta peixotas e que hora mudou se 
assy per myngua dos pescadores como em outra guisa que des esse tempo aco nom podiades 
aver pescado que vos avondasse nem que levassem e que forades ogano tam gastados dello 
que davom quatro e seis e oyto peixotas a maravedy e encarecia o pam e o mantiimento e xe 
vos seguia gram dano desy porque alguuns também em essa cidade como em toda a costeyra 
ataa Caminha vaão comprar aos pescadores ante maão que lhes dem a duzea dos congros a 
certo paeço assy que por ello os pescadores leixavam de hir matar as peixotas e outro 
pescado demais esses que assy compravom esses congros com outra mestura d'outros 
levavom os per mar e vos ficavades porem mynguados de todo. E pediades me por mercee 
que mandasse que se nom tirasse esse pescado per mar pêra fora do meu senhoryo des essa 
cidade ataa o dicto logo de Caminha. 

Eu sobre esto tenho por bem e mando que vos em essa cidade façades que fique 
mantiimento dei em ella e ho outro tirem e as outras justiças das outras comarcas assy o 
façam fazer em cada <huum> lugar di ataa Caminha. 

[4°]Outrossy diziades que fora minha mercee de entregar ao meu almirante que 
ouvesse huma dobra d'ouro de cada navyo grande e mea dobra dos outros navyos mais 
pequenos e que esto era grande agravamento aos dessa cidade porque avya mais naves e 
navyos que em todo meu senhoryo e que este encaarrego recodia sobre os mercadores e 
mercadoryas porque os meestres daryam mais caros os fretes que assaz avondava aos 
mercadores quanto dano avyam e ouverom ataa quy por as guerras de França e de Ingraterra 
E pediades me por mercee que escusasse de tal encarrego os navyos dessa cidade 

Eu sobr'esto querendo vos fazer graça e mercee tenho por bem e mando e defendo ao 
dito almyrante que per tal graça qual lhe fiz nom leve dos navyos da mha terra nenhuma 
cousa e que leve dos outros navyos dos outros lugares de fora do meu senhoryo o que lhe per 
essa graça he outorgado dos logares em que dos navyos da mha terra essa levam essa 
ancoragem e nom dos outros logares em que nom levam dos navyos do meu senhorio 

[5o] Outrossy diziades que fora mha mercee de fazer graça ao priol do espital que os 
seus caseeyros que vivem nas herdades da hordem de Farya e de Gaya e de Reffoyos que 
fossem escusados da adua12 dessa cidade e que per esta guisa fezera mercee aos que vivem 
nas herdades de dona Maria Meendez per as quaaes graças diziades que os vossos lavradores 
leixavam e desemparavom as vossas herdades e dos outros e hiam pobrar e fazer 
assentamentos em esses da dieta ordem e da dita Maria Meendez e os desses julgados que hi 
avyam de dar adua e os donos das herdades que desemparavom recebyam grande dapno e 
vos padeciades gram mengua porque em esses julgados ha a dita hordem muitas herdades e 
pediades me por mercee que mandasse que todos aquelles que vivyam em estes julgados do 
tempo dessas graças e despois mudarom e leixarom essas herdades em que ante vivyam que 
davam adua e se forom viver nos da dita hordem e Maria Meendez fossem costrangidos por 
adua ou que a dessem desses lugares onde estavam ca por essa razom tomavom aos 
sobreditos os matos e faziom em elles asentamentos e despoboravom se as vossas herdades 
por esto e os que ficavom pêra dar essa adua erom mais ameude tomardos a servir em ella. 

Eu sobr'esto tenho por bem e mando a qualquer corregedor que por mym andar em 
essa comarca que aquelles que acharem que despois do dito mandado se foram 
enganosamente a essas herdades morar que os costrangam que tornem a esses logares viver e 
servam em essa adua como ante servyam. 

No texto "dadua". 
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Unde al nom façades. Dante em Elvas viinte e sete dias de Mayo EU Rey o mandou 
[Fis. 37v] per Lourence Stevez seu vassallo Frauste Anes a fez era de mill HT" noveenta e 
nove anos. 
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DOCUMENTO 5 

Elvas, 1361, Maio, 29 Cortes de 1361 / Elvas 
Carta Regia<Trasladada em pública forma de 25 de Agosto de 1361) 8 C a p í t u l o s 

Porto, A. H. M. 
L° 1° Pergaminhos, doe. 59 

Sabham quantos [e]ste stromento virem que na era de mil e trezentos e noveenta e nove 
annos viinte e cinquo dias do mes d'Agosto em presença de mim Vicente Annes tabelliom 
jeeral de nosso Senhor El Rey na cidade e bispado do Porto e das testemunhas que adeante 
som scriptas perante Affonsso Martinz Ramalho ouvidor em logo de Gonçallo Dominguez 
Almotim juiz hordinhairo na dieta cidade Vicente Dominguez do Souto procurador do 
concelho da dieta cidade mostrou e per mim dicto tabelliom leer fez húa carta do dicto Senhor 
Rey scripta em porgaminho de couro aberta e seellada do seu seelo longo pendente em fita 
vermelha segundo em ella parecia da qual carta o telhor13 tal he: 

Dom Pedro pela graça de Deus Rey de Portugal e do Algarve a quantos [e]sta carta 
virem faço saber que os homeens boons e concelho da cidade do Porto m'enviarom dizer que 
elles recebiam muitos agravamentos das justiças e moradores do nosso reyno do Algarve em 
no qual continuadamente em cada huum ano sooem de carregar sas naves de vinhos e fruita 
os quaes agravamentos m'enviarom dizer per Gil Lourenço e Domingo Perez seus vezinhos 
em huum scripto e enviaram me pedir que fosse mha mercee de os veer e dar resposta a cada 
huum pela guissa que lhi fossem corregudos. 

[Io] Primeiramente diiziam que era mandado per mim que em todo meu senhorio 
ouvesse medidas certas de vinho pella medida de Lixboa e que todo aquele que tevesse vinho 
de vender que tevesse almude e meio almude e quatro dinheiros e dous dinheiros e huum 
dinheiro e que elles que lhi mercam os vinhos e que lhis dizem que vaam elles catar os 
almudes per que lho meçam ou alugam hu quer que os achem e pediom que lhis mandasse 
guardar o dicto mandado. 

A este artigoo tenho por bem e mando que qualquer que ao outro vender vinho que 
tenha almude e meiio almude e dinharadas segundo per mim he mandado 

[2o] Item ao que dizem no segundo artigo que os do Algarve lhe vendiam somas de 
fruita convém a saber o quintal por certa contia e que quando vynham a pessar essa fruita 
nom lhi queriam dar pesador jurado e pesavam na seus donos que a vendiam. 

A este artigo tenho por bem e mando que aja hi pesador em cada huum logar certo 
jurado que pesse essa fruita como se senpre custumou. 

[3o] Item ao que diziam no terceiro artigo que he mandado per mim que em todo meu 
Senhorio aja pesso certo pela arrova da cidade de Lixboa e que sejam assynadas essas 
arrovas per guissa que se nom possam mudar e que em esses logares que compram as fruitas 
seus donos delias teem em sas cassas arrovas de pedra que nom som assynaadas nem 
marcadas por marcas dos concelhos hu moram e pediam me por mercee que mandasse esto 
correger. 

3 c.. 

Sic. 
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A este artigo tenho por bem e mando que os que ouverem de vender essas fruitas 
tenham pesos dereytos. 

[4o] Item ao que dizem no terceiro artigo que elles senpre hussarom de conprar fruita 
per esta guissa os figos o quintal de quatro arovas e as huvas de seyra de três arrovas e os que 
lhas la vendem daram lha emsseirada e pessarom lha arrova e arrova e seer pessada per hua 
alcoffa de duas assas e que ora nom lhe querem pessar senom per hua alcoffa en que depois 
cabem quatro arrovas de figos e metem lhi hua estaca com hua corda todo groso 
enganosamente por pesar muito avendo a dieta alcoffa de duas assas de seer que nom levasse 
mais de hua arrova polia qual razom recebiam muito dapno e pediam me que lhis fezesse 
[e]sto correger e que pessassem como senpre husarom sem outro engano. 

A este artigo tenho por bem e mando que hussem em tal razom como senpre hussarom. 

[5o] Item. Ao que dizem no quarto artigo que elles enviam em estas naves e baixees a 
Faarom e que levam em ellas lastro de pedra pêra darem a seus amigos e que ora novamente 
lhe las tomam per força e pediom me que <mandase> que lhis nom fezessem [e]sto. 

A este artigo tenho por bem e mando que lhis nom tomem sa pedra contra sa voontade 
e sem razom. 

[6o] Item. Ao que dizem no quinto artigo que se alguum mercador comprar hua tulha 
de fruita per esta guissa que lha vende lha perfaça tal na meyatade e em fundo come a que see 
em cima que he mostra se a acha peor no meyagoom ou em fundo que em cima e lha o 
mercador emgeyta diz o vendedor que toda he merchante e vam sobr'esto perante o juiz do 
logar e o juiz lhi da dous homeens que vegam se he qual deve e esses porque som seus 
vezinhos dizem senpre que he boa e mandam lhis que a tomem e muitas vezes contece que he 
tal que quando vam a terra de França nom acham por ella dinheiro e pediam me que 
mandasse quando [e]sto contecesse que o vissem dous homeens sem sospeyta. 

A este artigo tenho por bem e mando quando [e]sto contecer que essa fruita seja vista 
per dous homeens que sejam escolheytos pêra [e]sto de prazer das partes. 

[7o] Item. Ao que dizem no seisto artigo que os mercadores vêem algúas vezes das 
aldeyas e montes onde vam conprar seus vinhos e fruita e quando chegam aas villas do dicto 
reyno tragem sas armas cintas ou nas maaos e que os alcaydes lhas tomam quando lhas assy 
acham trager por que lhis nom tragem aas espadas os cintazes ou cintas arredor do ariaz 
muitas vezes envoltas e esso medes aos cuitellos compridos envoltos arredor das cachas 
porque dizem que ho ham assy mandado per hordinhaçom do corregedor e pediom por 
mercee que lhis mandasse esto correger 

A este artigo tenho por bem e mando que a nenhuum mercador enquanto for de 
caminho nom lhi tomem sa espada ou cuitelo que levar per qualquer guissa que o leve sem 
outro engano na baynha nom fazendo com ella dapno. 

[8o] Item. Ao que dizem no seitemo artygoo que teem seus toneens de vinhos nas 
ribeiras das villas e logares do dicto reyno e que quando os vam veer e requerer de noite ao 
seraao que os alcaydes os prendem e mandam prender por de noite, dizendo que andam a 
desoras. E esso medes quando vêem de fora dos montes onde vam conprar sas fruitas com 
sas arrecovas ou sem elles e porque he mandado que aquelles que andarem despois do sino 
tanjudo que os prendam e fazem tanger os sinos maliciossamente mais cedo que em nos 
outros logares do meu senhorio e pedirom me por mercee que lhis mandasse [e]sto correger. 

Seguem-se as palavras " o mercador" soponteadas. 
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A este artigo mando que se os alcaydes acharem os homens dos mercadores de noyte 
andar sem ora que os tragam aas poussadas hu poussarem seus donos e se eses seus donos 
diserem que os homens som seus e que os mandaram fora como esses que assy prendem 
dizem soltem nos. E outrossy mando aas justiças16 do dicto reyno que cada huum em sas 
villas e julgados façam tanjer os synos per taaes oras e tempo como se faz nas outras villas e 
logares do meu senhorio de guissa que os dictos mercadores e seus homeens nom recebam 
em elo agravamentos sem razom e como nom devem. Por que mando aas justiças do dicto 
reyno que façam comprir e aguardar [e]sto que dicto he segundo per mim he mandado e nom 
conssentam a nenhuum que contra ello vaa em parte nem em todo senom sejam certos que 
lhis lo stranharey nos corpos e avères como a mim cabe. 

Unde al nom façades e os dictos concelhos e homens boons da cidade do Porto tenham 
[e]sta carta. Dante em Elvas vinte nove dias de Maiio El Rey o mandou per Lourenço Stevez 
seu vassalo Vaasquo Armes de Lamego a fez Era de mill e trezentos e noventa e nove anos. 
Laurentius vidit. 

A qual carta assy mostrada e leuda o dicto Vicente Dominguez procurador do dicto 
concelho disse que ao dicto concelho era compridoiro de enviar a dieta carta a alguuns logares 
porque lhi compria e que se temia de se perder per fogo ou per molhamento ou per outro 
alguum cajom e que porem era compridoiro de aver o tehor delia en poblica forma e pediam 
ao dicto ouvidor que mandasse a mim tabeliom que lhi dese ho theor da dieta carta em 
poblica forma so meu synal e que desse hi el dicto ouvidor saa outoridade pêra esto e o dicto 
ouvidor vista a dieta carta e o que lhi o dicto Vicente Dominguez procurador dizia e pedia 
mandou a mim dicto tabelliom que lhe desse o theor da dieta carta em poblica forma sob meu 
synal e deu hi o dicto ouvidor sua autoridade17 pêra [e ]sto. Isto foy fecto na dieta cidade do 
Porto no dia e mes e Era e logo susso seprito testemunhas que forom presentes Martim Annes 
cordoeiro e Vaasco Martinz e Stevam Martinz marinheiros moradores na dieta cidade em 
Miragaya. E eu Lourenço Dominguez seprivam jurado dado per El Rey ao susso dicto 
Vicente Annes tabelliom que a esto com el presente fui e per seu mandado [e]ste stromento 
screvi e eu Vicente Annes tabeliom susso dicto que a esto presente fui e per mandado e 
autoridade do dicto ouvydor ao dicto scrivam este stromento screver fiz e esto soescrevi e 
aqui meu sinal pugi que tal he. 

[Sinal do tabelião] pagou vynte ssoldos. 

" SÍC-Segue-se "hor" cortado. 
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DOCUMENTO 6 

Torres Novas, 1380, Agosto, 28 Cortes de 1380/Torres Novas [*] 
Carta Régia 1 Capítulo 

Porto, A. H. M 
L° A, fis. 124v. -125 

Del Rei Dom Fernando sobre se fazer o caminho da Lada 

Dom Fernando pella graça de Deus Rei de Portugal e do Algarve a vos juizes da cidade 
do Porto e aos vereadores e procuradores e a outros quaesquer que pêra esto ajão poder que 
esta carta virdes saúde. Sabede que esse conselho e os homens boons nos enviarom dizer que: 

Por elles foi acordado que se fezesse hum caminho ali hum chamão a Lada porque não 
cabem de pee como de cavalo da Ribeira pêra cima hu estam os pinheiros dorredor18 do muro 
porque se acontecer tempo de mester nom poderam andar per hi senom a grande perigo e que 
alguns ha hi que contradizemfFls. 125] por rezão das despezas que se fazem e enviarom 
dizer digo pedir nos por mercê que mandássemos que se fezesse o ditto caminho porque he 
nosso serviço e prol dessa cidade. 

E nos vendo o que nos pedir enviarom e querendo nos fazer graça e mercê pois o 
avedes per nosso serviço e prol dessa cidade temos por bem e mandamos vos que logo sem 
sem outra delonga nen hua façades fazer esse caminho pella guisa que he devisado com 
entendimento que esse caminho se faça pellas aduas gaspassadas que ai19 achardes que20 

devem algúas pessoas dessa cidade que ainda nom pagarom nas obras do muro que hi 
mandamos fazer e constrangendo os que as paguem logo para esto que ditto he e d'outras 
nem que hi manda digo e d'outras nenhúas nem nom embargando que por nos seja mandado 
a dinheiros porque despendesse esses dinheiros em nas obras do alcácer que mandamos fazer 
em essa cidade ao qual mandamos que nom ponhão embargo sobr'ello convém a saber nas 
aduas que dever os da cidade como ditto he. 

E vos el al nom façades. Dada em Torres Novas vinte e oito dias d'Agosto El Rei o 
mandou por Fernam Martins seu vassalo e do seu desembargo Estevam Domingues a fez era 
de mil e quatrocentos e dezoito annos. Fernando Martins22 

À margem direita está "dividas atrasadas". 
21 Sic. 
22 À margem direita " 1418 de Christo 1380. 
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DOCUMENTO 7 

Coimbra, 1385, Abril, 8 Cortes de 1385 / Coimbra 
Carta Régia 1 Capítulo 

Porto, A. H. M. 
L°2° de Pergaminhos, doe. 76 

Dom Joham pella graça de Deus Rey de Portugal e do Algarve a todollos almoxariffes 
e recadadores das dizimas e dos outros dereitos que nos avemos trás Affon [so] d'Aveiro e 
aos escrivães dese officio que ora sodes ou fordes daqui em deante em qualquer tempo 
saúde. Sabede que fazendo nos cortes geeraes na cidade Coinbra nos forom dados per os 
procuradores do concelho da cidade <do> Porto huuns artigos especiaes em nos quais andava 
huum de que o teor tal he: 

Outrosii senhor nos certos dante des tanto tempo que a memoria dos homens nom he 
em contrairo se costumou que qualquer da dieta cidade que fose a Aveiro por sal em navio e 
levase alvará do almoxariffe e escrivam da dieta cidade porque dizimara em ela tanta contia 
de panos ou d'outro avères quanto montase o sal que dello trougese nom levavom dei 
dizima dese sal que asii conprase e este durou ataa o tempo que nosso senhor El Rey Dom 
Fernando que Deus perdoe deu esta terra d'Aaveiro aa Reinha que per seus officiaes lhe nom 
quiserom guardar os dictos alvaraes e levavam délies a dizima per fronta e contrediito pede 
vos por mercee que lhe mandedes guardar a ysençom25 em que estavom como lha guardou 
nosso padre e avoos e vosso irmaao ataa o tempo que esta terra foy dada a reinha. 

E nos vendo o que nos pedia e querendo lhe fazer graça e mercee teemos por bem e 
mandamos vos que se vos fezerem certo do que dizem que nom levedes délies a dieta dizima 
mostrando vos alvaraes pella guisa que<se> sempre costumou. 

Unde al nom façades. Dante na mui nobre cidade de Coinbra oito dias d'Abril el Rei o 
mandou per Joham AfFonso bachaler em degrataes do seu desenbargo Diego Perez a fez era 
de mil e UU0 e vinte e très anos. 

a) Johannes Affonsi 

Segue-se riscada a palavra "em". 
Sic. 
Ysençom ou evsençom (As duas primeiras letras estão riscadas). 



18 

DOCUMENTO 8 

Braga, 1387, Novembro, 24 Cortes de 1387 / Braga 
Carta Régia 1 Capítulo 

Porto, A. H. M. 
L° Grande, fl. 45 

Privyllegio do Molleyros da cidade 

Dom Joham pella graça de Deos Rey de Portugall e do Algarve a quantos esta carta 
virem fazemos saber que o concelho e homeens boons da cidade do Porto nos envyarom dizer 
per seus procuradores em artigos espiciaaes que nos da sua parte forom dados em cortes que 

Per Eli Rey Dom Pedro nosso padre e per Eli Rey dom Fernando nosso irmaão a que 
Deos perdom e por nos esso meesmo foy mandado que os molleyros que conthinuadamente 
moyam as farinhas pêra os mantiimentos da dieta cidade que nom fossem costrangidos que 
fossem em gallees nem lhes tomassem suas bestas e que os nossos armadores nom 
embargando esses mandados constrangem que vaão nas dietas gallees e outrossy os outros 
lhes tomam as bestas e que por esta razom a dieta cidade defalece de seus mantiimentos no 
que dizem que recebem agravo e pedia nos por mercee que mandássemos que nom fossem 
costrangidos de hirem nas dietas gallees nem lhes tomassem as dietas bestas. 

E nos veendo o que nos dizer e pidir envyarom teemos por bem e mandamos que se 
conpra e aguarde aquello que sobr'esto per o dicto nosso padre e nosso irmaão e per nos foy 
mandado e outorgado e mandamos ao nosso capitom moor e aos veedores da nossa fazenda e 
a outros quaaesquer que armadores forem da nossa frota que nom prendam nem costrangam 
nem mandem costranger os dictos molleyros por galiotes nem os mandem hir nas dietas 
gallees e outrossy mandamos aos juizes da dieta cidade e a todallas outras nossas justiças a 
que esta carta for mostrada que lhes nom mandem tomar as dietas bestas nem conssentam a 
nenhuum que lhas tome e façam em todo comprir o que assy per os ditos Rex e per nos he 
mandado como suso dicto he nem outro embargo nenhuum. 

Unde al nom façades. Dante na cidade de Bragaa viinte e quatro dias de Novembro EH 
Rey o mandou per Joham Afonso de Santarém escollar em lex seu vassallo e do seu 
consselho Gonçallo Anes a fez era de mill e quatrocentos e viinte e cinquo anos. 

26 c,-Sic. 
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DOCUMENTO 9 

Braga, 1387, Novembro, 24 Cortes de 1387 / Braga 
Carta Régia 1 Capítulo 

Porto, A. H. M. 
L° A, fls. 137v.-138 

Del Rei Dom João pêra que seus criados nem da Rainha não tomem vinhos a quem os tever 
para beber 

Dom João polia graça de Deus rei de Portugal e do Algarve a quoantos esta carta virem 
fazemos saber que o conselho e homens boons da cidade do Porto nos enbiarom dizer por 
seus procuradores em artigos especiais que nos da sua parte forom dados em cortes que 

Quando nos chegamos a ditta cidade que o nosso escançam e o da Rainha nossa molher 
vão pellas casas dos homens boons e poios outros que vinhos tem por vender e elhes27 fazem 
tomada em elles mui soltamente no que diziam que recebião grande agravo e pediam nos por 
mercê que mandássemos que nom fosse tomado aos dittos homens boons o vinho que 
teverem para seu beber e dos outros que fossem para vender que os juizes e almotaceis da 
ditta cidade façam dar aos di[Fls.l38]ttos escanções aquel vinho que o nosso veedor e da 
ditta rainha vissem que para nos e para ella compre. 

E nos vendo o que dizer e pedir enviaram temos por bem e mandamos ao nosso 
copeiro e escançam e aos da ditta rainha que o não facão assi daqui em diante e que o vinho 
que para nos e para nossa digo e para ella ouverem d'aver que o nom tomem per si e o 
comprem aquelles que o teverem para vender a suas vontades e se o d'outra guisa quiserem 
fazer mandamos aos juizes da ditta cidade e ao corregador da nossa casa e ao nosso meirinho 
que lho nom consentão nem lho leixem fazer em tal guisa que elles se nom enviem a nos por 
ello agravar. 

Vos al nom façades. Dada na cidade de Braga vinte e quatro dias de Novembro el Rei o 
mandou per João Afonso de Santarém escolar em leis seu vassalo e do seu desembargo 

Gonçalo Armes a fez era de mil e JUT e vinte e cinquo annos. Joannes Escolar28 

" Sic. 
28 À margem direita " 1425 de Christo 1387". 
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DOCUMENTO 10 

Braga, 1387, Dezembro, 5 Cortes de 1387 / Braga [*] 
Carta Régia 1 Capítulo 

Porto, A. H. M. 
L° 3o de Pergaminhos, doe. 5 

Dom Joham pella graça de Deus Rey de Portugal e do Algarve a quantos esta carta 
virem fazemos saber que o concelho e homeens boons da cidade do Porto nos enviarom dizer 
que 

Aa cidade de Lixboa e a Satuval chegam alguuns vezinhos e moradores da dieta cidade 
e outras pessoas com seus navios e com outros que fretam pêra carregarem de pescados e de 
sardinhas pêra tragerem pêra mantiimento da dieta cidade e dos outros logares dos nossos 
reygnos e que o concelho e homens boons da dieta cidade do dicto logo de Satuval lhe poem 
sobr'ello torva enbargo e lha nom querem leixar comprar nem carregar delia per razom 
d'alguas posturas e horrdinhações que antre si ham fectas antre as quaes ham mandado e 
poserom per postura que qualquer que quesesse hir carregar sarrdinha aos dictos logos que 
por cada huum milheiro que trager quisesse levasse huum moio de pam no que deziam que 
recebiam grande agravo e pediam nos por mercee que lhe ouvesemos dello remédio e os 
quesessemos desagravar. 

E nos veendo o que nos dizer e pediram enviarom teemhos por bem e mandamos ao 
concelho e homeens boons da dieta cidade de Lixboa e ao concelho e homeens boons do dicto 
logo de Satuval e aos outros de quaesquer logares dos dictos reygnos a que esta carta for 
mostrada que lhes leixem comprar os dictos pescados e sardinhas e carrega los assi pêra a 
dieta cidade do Porto como pêra os outros logares dos dictos reygnos por aaquellos que os alo 
forem comprar ou mandarem comprar e carregar e en casso que lhes sobr'ello queiram poer 
algiia torva ou enbargo a lho nom leixarem comprar nem carregar mandamos ao nosso 
contador da dieta cidade e aos juizes delia e aos juizes do dicto logo de Satuval e ao nosso 
contador da comarca e a todallas outras nossas justiças dos outros logares onde lhe assi forem 
enbargados os dictos pescados e sarrdinhas que o nom conssentam e lhes alcem logo o 
enbargo dello e lho façam desenbargar sem outra contenda nenhiïa nom enbargando a dieta 
pustura e outras quaesquer hordenações e pusturas que en contrairo desto ajam fectas ou 
fezerem por quanto nossa mercee que antre huuns logares e outros nom aja nenhúa 
defferença nem enbargo em nom correrem as viandas e mantiimentos d'huum logar a outro. 

Unde huuns e os outros al nom façades. Dante na cidade de Bragaa em cinquo dias de 
Dezenbro El rei o mandou per Joham Affomso de Santarém escolar em leix seu vassallo e do 
seu consselho Stevam Dominguez a fez era de mill e quatrocentos vinte cinquo anos. 

a) Johannes Scolar Legum 
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Braga, 1387, Dezembro, 15 Cortes de 1387 / Braga 
Carta Régia 1 Capítulo 

Porto, A. H. M. 
L° 3o de Pergaminhos, doe. 6 

Dom Joham pella graça de Deus Rey de Portugal e do Algarve a quantos esta carta 
virem fazemos saber que o concelho e homens boons da cidade do Porto nos envyarom dizer 
per seus procuradores em artygoos geeraaes que nos da sua parte forom dados em cortes que 
fezemos na cidade de Bragaa que 

O nosso anadal moor sem mandado dos juizes e vereadores faz beesteiros do conto em 
a dieta cidade <em seus termhos> no que diziam que recebiam agravo e lhe hyam contra a 
hordinaçom e pediam nos por mercê que mandássemos que esto se nom faça sem acordo dos 
dictos juizes e vereadores. 

E nos veendo o que nos dizer e pedir envyarom teemos por bem mandamos a qualquer 
que nosso anadal moor for que des aqui en deante nom façam nenhuum beesteiro do conto 
que sem acordo dos dictos juizes e vereadores e se os fezerem que nom valham nem sejam 
costrangudos por beesteiros e mandamos29 aos dictos juizes e vereadores ou a outros 
quaesquer a que esta carta for mostrada que nom consentam que taaes beesteiros que como 
estes que asy forem fectos sem seu acordo como dicto <he> nom o sejam nem vaaom servir 
come beesteiros posto que pellos dictos nossos anadees sejam costrangudos que sirvam por 
quanto nossa mercê que se nom façam taaes beesteiros salvo pela guysa que dicto he. 

Nom seja suspeito honde diz e em seu termho que eu escrivam o fiz. E em testemunho 
desto lhe mandamos dar esta nossa carta. Dante na cidade de Bragaa quinze dias de 
Dezembro El rey o mandou per Joham Affomso de Santarém escolar em lex seu vassallo e do 
seu consselho Gonçalle Anes a fez era de mil e quatrocentos viinte e cinquo annos. 

a) Johannes Scolar Legum 

Segue-se " a que" riscado. 
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D O C U M E N T O 12 

Braga, 1387, Dezembro, 16 Cortes de 1387 / Braga [* ] 
Carta Régia 1 Capítulo 

Porto, A. H. M. 
L° 3o de Pergaminhos, doe. 7 

Dom Joham pella graça de Deus Rey de Portugal e do Algarve a vos juizes concelho 
homens boons da cidade do Porto saúde. Vymos vosso recado que nos enviastes em que 
dizedes que 

Alguuns fidalgos e outras pesoas moradores e vizinhos dessa cidade e termhos delia 
ouverom nossas cartas per que sejam escusados todos aquelles que com elles viiverem 
conthinuadamente e outrossi todollos caseeiros que lavrarem suas herdades e outrossi os que 
trouverem suas erdades afforadas que nom paguem em fintas nem em talhas nem peytas com 
os desse concelho e que outrossi nom roldem nem vellem e que estes fidalgos e pessoas que 
assi teem as dietas cartas repartem ora novamente os beens que teem com alguuns moradores 
dessa cidade e termhos delia e que alguns aforam hua casa e a outro hua courella d'erdade e a 
outro húa vinha e dizem que son cabeça de casal o que nunca foy aforado senom ora 
novamente e que estes que lhes esto assy teem aforados que os escusam pellas dietas cartas 
que nom paguem nas dietas cousas em pontes e fontes e calçadas e d'outros encarregos desse 
concelho e que por esta rezom alguns moradores dessa cidade e termhos delia por seerem 
assii escusados se vaaom per elles e lhes tomam e afforam os dictos beens no que dizedes 
que sodes agravados em averem de seer assy escusados e enviastes nos sobr'ello pedir 
mercee. 

E nos veendo o que nos pedir enviastes e querendo vos fazer graça e mercê themos por 
bem e mandamos que nenhuuns dessa cidade e termhos delia nom sejam escusados de vellar 
nem roldar e pagar em todallas sobredictas cousas com os desse concelho porquanto nossa 
mercê he de nom seerem dello escusados salvo que mandamos que desto sejam escusados os 
serviçaaens e moradores que esses fidalgos teverem em suas quintaans e todollos outros que 
com elles hii viverem conthinuadamente e os servirem de capas e sayas que lhes elles derem 
sem outro engapno e malícia e ho serviçal e moordomos que seja huum e mays nom e ho que 
morar em cabeça de cada huum casal que ora cada huum tem pobrado ou que ja ante pobrado 
foy que lavrar suas erdades proprias e os outros nom enquanto os assy viverem e lavrarem 
como dicto he sem outra malícia e engapno e se em outras erdades lavrarem vellem e roldem 
e paguem em todas as dietas cousas com os desse concelho e sirvham por elles outro tanto 
tempo do anno quanto montar pêra lavrar essas outras herdades e se o assy nom fezerem 
mandamos que nom ajam esses privilegio e outrossy esses que assy forem escusados sejam 
taaes pessoas que nom ajam contias pêra teer cavallos pêra nosso serviço porem mandamos a 
vos e a todallas outras justiças e a outros quaesquer que esto ouverem de veer a que esta carta 
for mostrada que os costrangades e façades costranger que sirvham e paguem no que dicto he 
com os desse concelho nom embargando cartas nem privilégios nem alvarás que esses 
fidalgos ou outras pessoas de nos tenham em contrairo dello salvo os sobredictos que 
mandamos que sejam escusados como dicto he. 
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Unde al nom façades dante em Bragaa dez e seis dias de Dezembro El Rey o mandou 
per Joham Afonso de Santarém Scollar em leys seu vassallo e do seu desembargo Stevam 
Dominguez a fez era de mill e quatrocentos e vinte cinquo anos. 

a) Johannes Scolaris Legum 
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DOCUMENTO 13 

Lisboa, 1389, Março, 12 Cortes de 1389 / Lisboa [*] 
Carta Régia 1 Capítulo 

Porto, A. H. M. 
L° 3o de Pergaminhos, doe. 11 

Dom Joham pella graça de Deus Rey de Portugall e do Algarve a vos nosso almoxarife 
e scripvam do nosso almazem da cidade do Porto e aos juizes da30 dieta cidade e a todallas 
nossas justiças e oficiaaes dos nossos regnos e outras pessoas quaesquer que esto ouverem de 
veer a que esta carta for mostrada saúdo. Sabede que o concelho e homeens boons desa31 

<cidade> nos envyarom dizer que: 

Alguuns homens moradores e vizinhos desa32 <cidade> e de seu termho andam fogidos 
porquanto lhes foi mandado alguas vezes e lançados alvaraaens que fosem servir nas galees e 
foram a ello revees e que lhe som por ello tomados seus beens em tall gisa que por esta 
razaom leixam a terra e se despobra malamente e que nos pediam por mercee que a esto lhes 
ouvesemos remédio e lhes quisesemos perdoar e quitar aquello a que eram obligados por a 
dieta razom. 

E nos veendo o que nos pediam e querendo lhes fazer graça e mercê por se nom 
perderem de todo teemos por bem e perdoamos a todollos os moradores e vizinhos da dieta 
villa e de seu termho que asi forom revees de hirem servir nas gallees e quitamos lhes 
quaesquer penas a que por ello fosem thudos e porem vos mandamos que os nom prendades 
nem mandedes prender nem lhes façades nem consentades fazer outro nenhuum mal nem 
desagisado quanto he por a dieta razom e lhes entreguedes e façades entregar quaesquer 
beens ou dinheiros que lhes por ello som tomados nom enbargando que as dietas penas e 
beens ouvesemos dadas per nosas cartas e alvaraaens Fernam Anes e a Johane Afomso 
Coelho ou a outras algûas pesoas e esto fazede sem outro enbargo nem alongamento 
nenhuum que a ello ponhades salvo se elles receberom demasia d'outro alguum pêra ir servir 
por elle ou por nos e a nom servirom ou se fogirom de dentro das gallees. 

Unde ali nom façades. Dante na cidade de Lixboa XII dias de Março El Rey o mandou 
Álvaro Gonçalvez a fez era de mil DIIC XXVII anos. 

a)El Rey 

«iscado: "cidade". 
31 Riscado: "villa". 
32 Riscado: 'Villa" 
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DOCUMENTO 14 

Lisboa, 1389, Março, 17 Cortes de 13 89 / Lisboa 
Carta Régia( Trasladada em pública forma de 10 de Novembro de 1424) 1 Capítulo 

Porto, A. H. M. 
L° 2° de Pergaminhos, doe. 98 

Sabham os que esto stormento virem que no anno do nacimento de nosso Senhor Jhesu 
Christo de mill e quatrocentos e vinte e quatro annos dez dias do mes de Novenbro na cidade 
do Porto no paaço do concelho perante Joham Martinz escollar em direito ouvidor em logo 
d'Álvaro Diaz de Teive juiz ordinairo em essa meesma e presente mim Joham Affomso 
tabaliom por nosso senhor el Rey na dieta cidade e em seus termhos e testemunhas adeante 
scriptas pareceo hii Gonçalo Gonçallvez procurador do concelho da dieta cidade e mostrou 
perante o dicto ouvidor hua carta do dicto Senhor rey scripta em purgaminho sellada do seu 
seello pendente e hum stormento scripto nas costas do dicto stormento que parecia seer fecto 
e asiinado per Pedr'Afomso tabaliam por o dicto Senhor na billa d'Aaveiro segundo per a 
dieta carta e estormento parecia da quall carta e estormento o theor tall he: 

Dom Joham pella graça de Deus Rey de Portugall e do Algarve a vos juizes e concelho 
da cidade do Porto saúde. Bymos vosso recado que nos emviastes a estas cortes que fezemos 
em Lixboa em que dizedes que 

Muitos dessa cidade vaom carregar seus navios de sail a Aveiro e que os almoxarifes 
do dicto logo lhes tomam dizima do sail que assy carregam o que dizedes que nunca se 
custumou e que sobre esto foy ja mandado per os reis dante nos e outrossy per nos que a nom 
levassem e que nom embargando esto que ora Joham Rodriguez Pereira que tem a dieta terra 
nom quer esto gardar nem o seu almoxarife e que em esto recebedes agravo o que a nos nom 
praz dello se assy he e que nos pediades sobre ello merce e nos beendo o que nos pidir 
emviastes teemos por bem e mandamos ao nosso almoxarife e outrosy ao dicto Joham 
Rodriguez e seu almoxarife que nom levem taaes dizemas desse sail salvo pella guissa que se 
hussou e custumou de levar em tempo d'El Rey Dom Affomso nosso avoo e de nosso padre a 
que Deus perdom e se as levarem contra o dicto costume mandamos a quaesquer juizes e 
justiças e tabaliaens que os citem que desse dia a doze dias pareçam perante nos per pessoas 
a dizer quall he a razom por que o nom querem fazer e nos façam dello certo por scripturas 
publicas pêra o nos veeremos e livraremos como nossa mercee for. 

Unde ali nom façades dante na cidade de Lixboa dez e sete dias de Março El Rey o 
mandou per Gonçalo Pirez e Martim da Maya seus bassallos e veedores da sua fazenda 
Stevom Dominguez a fez era de mill e quatrocentos e biinte e sete annos[...]. 

Segue-se o auto de notificação da carta régia junto do almoxarife de Aveiro. 
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DOCUMENTO 15 

Lisboa, 1389, Março, 17 Cortes de 1389 / Lisboa 
Carta Régia 1 Capítulo 

Porto, A. H. M. 
L° 3o de Pergaminhos, doe. 12 

Dom Joham pella graça de Deus Rey de Portugall e do Algarve a vos juizes e concelho 
da cidade do Porto e a outros quaesquer que desto conhocimento ouverdes a que esta carta 
for mostrada saúde. Vymos alguns artigos especiaans que nos forom dados da bossa parte em 
estas cortes que fezemos ora na cidade de Lixboa en que diziades que 

Per nosso padre e per El Rey Don Fernando nosso irmaaom a que Deus perdom 
ordinharom por boom regimento dessa cidade que todo pescado fresco que hy beesse em 
navios ou em bestas ou em collos d'homens que ante que o descarregasem que o levasem 
logo aa Praça da Ribeira pêra as j entes ho comprarem e averem avondamento dello porque o 
bendiam a reguatoens e faziasse por ello grande careza e agora contra esto demos nossas 
cartas a esses pescadores que o ponham hu quiserem e bendam a quem quiserem posto que 
sejam de fora parte e que em esto recebedes agravo e enbiastes nos pedir sobr'ello mercee. 

E nos beendo o que nos pedir enbiastes e querendo vos fazer graça e mercee theemos 
por bem e mandamos que os dictos pescadores que assy hii trouverem pescado fresco per 
qualquer guisa que sejam que o levem aa praça dessa cidade35 primeiramente e ho benda hii 
se lho hii quiserem conprar e se o contraire fezerem mandamos que ajam as penas conheudas 
na dieta ordinhaçom que assy sobr'ello for fecta. 

Unde al nom façades. Dante na dicta cidade de Lixboa dez sete dias de Março El Rey o 
mandou per Joham Afomso scollar em leis seu bassallo e do seu desenbargo Stevam 
Domingues a fez era de mill e UU0 XXVTJ anos. 

a) Johannis Scolar Legum 

35 Segue-se um "E" riscado. 
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DOCUMENTO 16 

Lisboa, 1389, Março, 18 Cortes de 1389 / Lisboa 
Carta Régia 1 Capítulo 

Porto, A. H. M. 
L°3° de Pergaminhos, doe. 13 

Dom Joham pella graça de Deus Rei de Portugall e do Algarve a vos juizes da cidade 
do Porto e a outros quaesquer que esto ouverem de veer saúde. Sabede que o concelho e 
homens bons dessa cidade nos enviaram dizer per seus procuradores em cortes que: 

Algúas pessoas dessa cidade tomam ofícios em36 na mo<e>da da dieta cidade e que 
esto fazem por serem scusados d'alguuns encarregos por os privilégios e liberdades que os 
dictos moedeiros ham e nom por servirem na dieta moeda e que esto lhes he grande prejuízo 
per razom dos encarregos que ham de soportar por nosso serviço e pediram nos sobr'ello 
mercee. 

E nos beendo que nos assy dizer e pedir enviaram teemos por bem e mandamos vos 
que aquellas pessoas que vos fordes certos que nom servem continuadamente na dieta moeda 
e servem mais em outros ofícios de fora que em ella que lhes nom guardedes os dictos 
privilégios e mandamos que se nom ajudem délies e aaquelles que nos em ella 
continuadamente serviram e servem vos guardade lhis e fazede comprir e agardar seus 
privilégios como em elles he contheudo. 

Unde all nom façades. Dante na cidade de Lixboa XVHI0 dias de Março El Rey o 
mandou per Martim da Maya e Gonçalo Perez seus bassallos e beedores da sua fazenda. 
Martim Vaasquez a fez era de mill mf XXVII annos. 

a) Martim da Maya 

Segue-se um e riscado. 
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DOCUMENTO 17 

Coimbra, 1390, Fevereiro, 28 Cortes de 13 90 / Coimbra 
Carta Régia 1 Capítulo 

Porto, A. H. M. 
L° 3o de Pergaminhos, doe. 22 

Dom Joham pella graça de Deus Rey de Portugall e do Algarve a vos Affomso 
Giraldez nosso almoxarife das taracenas das37 cidade do Porto e a outros quaesquer que hi 
depôs vos veerem e aos scripvaans desse oficio saúde. Sabede que o concelho e homens 
boons da dieta cidade nos enviarom dizer per seus procuradores que veerom aas cortes que 
<ora> fezemos na cidade de Coinbra que: 

Quando acontece de mandardes fazer alguas cavas em essas taracenas ou outras cousas 
que se hi nom podem fazer sem ajuntamento de soma d'homens que leixades pêra ello de 
tomar os gaaha dinheiros que hi ha e tornades os seus lavradores do Porto de Gaya e do 
termho da cidade do Porto d'aallem e os constrangedes que façam esse serviço e de mais que 
lhes nom dades por ello nenhua cousa por a quall razom dizem que os dictos lavradores se 
partem d'hi e se vam morar a outras partes e que xe39 his despobram por ello os seus casaans 
e herdades no que dizem que recebem agravo e perda e dapno e pedirom nos sobr'ello 
mercee. 

E nos veendo o que nos assii pediam teemos por bem e mandamos vos que des aqui 
adeante nom constrangades nem mandedes constranger os dictos lavradores que hi sirvham 
em taans obras e em caso que scusar nom possades alguas vezes soma de gente asuada pêra 
fazer algiia obra nas dietas taracenas e as nom poderdes aver por dinheiros entom ide aos 
juizes da dieta cidade e constranga pêra ello desses lavradores quantos vos comprirem e 
tausen lhis seu trabalho aos quais nos mandamos que assi o façam e vos pagade lhis o dicto 
trabalho segundo per elles for tausado e os dictos scripvaans screpvam no em seu livro e 
mandamos aos contadores que vollo recebam em despesa. 

Unde huuns e os outros ali nom façades. Dante em Coinbra prestumeiro40 dia de 
Fevereiro El Rei o mandou per Martim da Maya e Gonçalo Perez seus vassallos e veedores 
da sua fazenda Martim Vaasquez a fez era da mill mf XXVIII annos. 

a) Martim da Maya b) Gonçalo Perez 

3 8 SÍ C : 
39 Sic. 

O ano de 1390 foi comum (v. CAPPELLI, A - Cronologia, Cronogrqfia e Calendário Perpetuo, 6.* edição, Ulrico Hoepli Editore, Milão, 
1988, p. 60). Por conseguinte, o prestumeiro de Fevereiro foi o dia 28). 

• 
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DOCUMENTO 18 

Coimbra, 1390, Fevereiro, [28] Cortes de 1390 / Coimbra 
C a r t a R é g i a (Trasladada em pública forma de 30 de Março de 1390) 1 C a p í t u l o 

Porto, A. H. M. 
L° 3o de Pergaminhos, doc. 2741 

Era de mill quatrocentos bynte oyto anos trinta dyas do mes de Março na cidade do 
Porto no paaço do concelho em presença de mym dicto Martim tabaliom de Noso Senhor El 
Rey na dieta cidade e das testemunhas que adeante som scriptas perante Gonçallo Fernandez 
Almotim juiz da dieta cidade que sya em audyancia ouvindo os fectos pareceu Rodrige Armes 
procurador do concelho do dicto logo e mostrou e leer fez per mim dicto tabaliom húa carta 
do dicto Senhor Reii escripta em purgamiinho e seelada do seelo pendente do dicto Senhor 
em fita vermelha da quall o theor tal he: 

"Dom Joham pella graça de Deus Rey de Portugall e do Algarve a vos juizes da nosa 
leall cidade do Porto que ora sodes ou fordes ao adeante e aas outras nosas justiças da dieta 
cidade saúde. Sabede que o concelho e homeens boons desa cidade nos envyarom dizer per 
seus procuradores que veerom aas cortes que ora fezemos na cidade de Coimbra que: 

Quando acontece pellos tenpos que nos chegamos a esa cidade o noso pousentador 
reparte os que na nosa mercee andam e chegam aa nosa corte pellas casas dos homeens boos 
honrrados e dos mercadores que som fora da dieta cidade a fazer suas mercadorias e outrosii 
nas ruas que som coutadas d'antigo que nom pousem em ellas pellos reis que foram scilicet 
na Rua das Eiras e na Rua dos Mercadores e nas casas das molheres viuvas e o que peor he 
quando nos hi nam somos e per hi vêem taaeens pesoas dizem que se vam logo a esas casas 
onde soeem de posar e pousam hi e se som grandes homeens seus pousadeiros dam pousadas 
e barrons pellas ruas unde lhis praz e que recebem por ello grandes males e que pêro teem 
cartas nosas e dos reys que ante nos forom per que lhys esto nom façam que lhys nom 
prestam e que nos pedyam por mercee que mandasemos ao noso pousentador que nas dietas 
ruas nom dese pousadas a nenhuum e nas casas dos suso dictos posto que nos hi fosemos e 
lhy o estranhasemos se fezese o contrairo e que quando asii hi nom fosemos que os juizes da 
cidade nom consentysem a nenhuum que pousase nas dietas ruas casas suso dietas e fezese 
dar aos grandes pousadas em lugares agisados e peertencentes pêra elo e das suas j entes nas 
estalageens e se hi nom couberem nas outras casas d'arredor taaens de que nom nacese 
escandallo e se os juizes esto nom fezerem que o procurador da corte lhys os citase perante 
nos por lhy seer estranhado com justiça e nos veendo o que nos asy pedyam e com'ora sobre 
esto ouverom nosas cartas e nom lhas som gardadas teemos por bem e mandamos a quallquer 
que for noso pousentador e aquelle ou aquelles que no dicto oficio por ell andarem e servirem 
que nom apousentem nenhua pesoa na dieta cidade se nom pella gisa que per o dicto concelho 
e homeens boons delia he pedido comtanto que no tenpo que nos formos na dieta cidade que 
aquelles que nosco hi veerem sejam apousentados como lhis compre e que posam hi caber e 
seja bem certo que se o assii nom fezerem que nos lho estranharemos gravemente e 
mandamos a vos que quando nos nom formos em esa cidade que nom consentades a nenhua 
pesoa que em ella tome pousada nem barro nenhuum salvo aquelles que lhys vos derdes 

41 Vide também AHMP, L° A, fls.60 v- 61. 
"Sic. 
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como dicto he e se o asii nom fezerdes mandamos a quallquer tabaliom que vos epraze que a 
certo dya que vos for asynado por estardes perante nos a fazer comprimento derecto aqueles 
que pella dieta razom dano ou outro desagisado receberem porquanto nosa mercee he que em 
todalas gisas lhys seja esta nosa carta comprida e agoardada sobre as dietas cousas como em 
ella he contehudo. 

Unde huuns e os outros al nom façades. Dante em Coynbra prestumeiro43 dya de 
Fevereiro El Rey o mandou per Dom Joham bispo de Sylve y per Joham Afomso de 
Santarém escolar em leix seu vasallo e do seu desenbargo Martim Vaasques a fez era de mill 
quatrocentos e vinte oiito annos. 

E mostrada e leuuda a dieta carta Luis Perez dicto do sail mercador morador na dieta 
cidade pedyo ao dicto juiz que mandase a mym dicto tabaliom que lhi dese o tralado delia em 
pubrica forma so meu synall e o dicto juiz vista a carta suso dieta mandou a mim dicto 
tabaliom que lhi dese delia o tralado em pubrica forma so meu synall e que dava a ello sua 
auctoriidade. Testemunhas Joham Vaasques e Joham Lourenço Álvaro Sanchez Pedro 
Afomso taballiaens da dieta cidade eu sobredicto tabaliaom que a esto presente fuy esto 
stormento scrivi e em ell meu synall fiz que tal [sinal] he 

a) Ilegível 

O ano de 1390 foi comum (v. CAPPELLI, A - Cronologia, Cronografla e Calendário Perpetuo, 6.* edição, Ulrico Hoepli Editore, Milão, 
1988, p. 60). Por conseguinte, o prestumeiro de Fevereiro foi o dia 28). 
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DOCUMENTO 19 

Coimbra, 1390, Março, 2 Cortes de 1390 / Coimbra 
Carta Régia 1 Capítulo 

Porto, A. H. M. 
L° 3o de Pergaminhos, doe. 23 

Dom Joham pella graça de Deus Rei de Portugall e do Algarve a vos juizes e concelho 
e homens boons da nossa nobre e leall cidade do Porto saúde. Sabede que vimos o recado que 
nos enviastes per vossos procuradores que aco veerom a nossas cortes que fezemos na cidade 
de Coinbra en que dizedes que: 

Acontece ameude a vossos vizinhos que em Frandes e em Ingraterra alguns daquelles 
lugares sem razom e sem dereito os fazem prender e lhis enbargam o seu nom seendo 
culpados e ante que jazerem em prisom ou que gastem os beens que lhis enbargam dam lhis 
do seu algo e levam no délies sem dereito e que nos pediades que vos déssemos lugar que se 
en este regno fossem achados os que lhis esto fezerom que os podessem demandar perante as 
nossas justiças por a sem razom que délies receberam e nos beendo o que nos assy dizer e 
pedir enviastes teemos por bem e mandamos aos juizes desse logo e a todallas outras nossas 
justiças dos dictos regnos que se acontecer que taans pessoas como estas forem demandadas 
perant'eles sobre tall razom que conhoçom desses fectos e lhis façam délies dereito sem outro 
enbargo que lhis sobr'ello ponham porquanto nossa mercee he que essas pessoas <sejam> 
por ello demandadas e de se fazer sobr'ello dereito a huas e aas outras partes. 

Unde nuns e os outros ali nom façades. Dante na cidade de Coinbra dous dias de 
Março El Rei o mandou per Dom Joham bispo de Silve e per Joham Affomso de Santarém 
scolar em lex seu vassallo e do seu desenbargo Martim Vaasquez a fez era de mill JUT 
XXVm annos. 

a) Johannes Episcopus Silves b) Johannes Scolar Legum 
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DOCUMENTO 20 

Coimbra, 13 90,Março, 3 Cortes de 13 90 / Coimbra 
Carta Régia 1 Capítulo 

Porto, A. H. M. 
L° 3o de Pergaminhos, doe. 24 

Dom Joham pella graça de Deus Rei de Portugall e do Algarve a vos juizes da nossa 
leall cidade do Porto e a outros quaesquer juizes e justiças que esto perteencer a que esta 
carta for mostrada saúde. Sabede que o concelho e homens boons da dieta cidade do Porto 
nos enviarom dizer per seus procuradores em cortes que ora fezemos na cidade de Coinbra 
que: 

A sua pobraçom antre elles foi na dicta cidade que nom more hi nenhuum fidalgo nem 
faça sua estada perlongada por os dapnnos que xe44 lhis dei podiam seguir e que esto foi des 
longo tempo guardado antr'elles e os reis que ante nos forom os manteverom em este uso e 
em esta livredooem ata ora e lhis derom cartas sobr'esto pêra as suas justiças que lhe 
guardassem seu uso e as vereaçons que sobr'ello erom postas e que lhis forom sempre 
guardadas e que ora des pouco tempo aaco fidalgos grandes desto regno compraram na dieta 
cidade casas pêra morarem em ellas e pousarem quando lhis conprir a quall morada e 
pousada dizem que he contra seu uso e liberdades que assy sempre ouverom de longos 
tempos como dicto he e receavam os dapnnos que lhes por ello poderiam viinr segundo bem 
poderíamos entender. 

E que por ende nos pediam por mercee que assiinaassemos tempo aos fidalgos a que 
vendessem essas casas que assy conpraram porque enquanto as hi tevesem averiam razom de 
viinr pêra ellas. 

E se ora esto nom podesemos fazer que mandássemos que lhes fosse guardado em ello 
seus usos e que nom morassem nem pousassem em esas casas continuadamente e se 
acontecesse que per hi veessem algua vez que pousasem hi três dias e mais nom e que nom 
pousem com nenhum que more na rua em que as dietas casas steverem nem lhis tomassem 
do seu nenhua cousa contra sua voontade. 

E nos veendo o que nos assy disiam e pediam teemos por bem e mandamos vos que 
lhis guardedes seus privilégios. E outrosy vos mandamos que nom consentades aos 
sobredictos fidalgos que hi pousem se nom pella guisa que per o dicto concelho e homens 
boons he pedido e nom lhis ponhades em ello outro embargo45 Ca nossa mercee he que os 
dictos privilégios lhes sejam guardados e que os dictos fidalgos nom morem nem pousem na 
dieta cidade salvo per a gisa que dicto he. 

Unde ali nom façades. Dante em Coinbra três dias de Março El Rey o mandou per 
Dom Joham bispo de Silves e per Joham Afomso de Santarém scollar em lex seu vassallo do 
seu consselho desenbargo. Martim Vaasquez a fez era de mill mf XXVTH annos. 

a) Johannes Episcopus Silvensis b) Johannis Scollar Legum 

Riscado: "Unde ali nom". 
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DOCUMENTO 21 

Coimbra, 1390, Março, 3 Cortes de 1390 / Coimbra 
Carta Régia 1 Capítulo 

ANTT, Leitura Nova, Livro I, Além Douro, fis. 55v.° - 5646 

A cidade do Porto outra carta de pryvilegio que possam poer empossysam em allguuas 
coussas nas comthyas que vyrem que cumprem a suas coussas e aos de fora do Regnno. 

Dom Joham polia graça de Deus Rey de Portugall e do AUgarve. A vos regedores 
procurador comcelho e homens boons da nossa cidade do Por [55v./2] to saúde. Sabede que 
vymos huum vosso artiguo que nos foy dado per os vossos procuradores que ora emviastes as 
cortes que fizemos na cidade de Coymbra em que era comtheudo que 

A vos era necessário de averdes dinheiros pêra allguuas despessas necessárias o que se 
escusar nom podiam e que nom unhades domde as aver porque as sysas por que soyades aver 
o que vos era mester pêra vosas despessas som dadas a nos pêra sostimento de nossa guerra e 
que nos pidiades por mercê que vos déssemos lugar que pudesses poer empossissoens em 
allguuas coussas que fossem sem ódio a nos e escamdallo a vossos vizinhos pêra ajuda dos 
ditos emcarregos. E nos vemdo o que nos assy dizer e pedir emviastes temos por bem e 
mandamos vos que possades poer as ditas impossissooens em na comthia que virdes qu[e] 
cumpre as vossas coussas e aos de fora do regnno. 

E outrossy o mais sem vosso escamdallo que ho fazer puderdes. E porem mandamos 
aos juizes da dita cidade e a outros quaasquer a que esto pertemcer que vos façam pagar as 
ditas impossissooens que assy puserdes pêra os ditos vosos emcarregos como dito he. E nom 
comssentam a [ne]nhúua pessoa que vos na paga delias ponha nemhuum embarguo. Homde 
vos e elles all nom façades. 

Damte em Coymbra très dias de Março. El Rey o mandou per Dom Joham bispo de 
Syllves e per Joham Afomsso de Santarém escolar em lex seu vassalo do seu comselho e 
desembargo Martim Vaaz a fez Era [56/1] de mill mi XXbiii annos. 

Esta carta lhe comfirmamos com comdiçam que se nom estemda mais que ate doze 
mill reaes em cada huum anno e se lhes mais cumprir que emtam nos requeyram pêra isso 
sua provysam. 

Vide também AHMP, L° A, fis. 49. 
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DOCUMENTO 22 

Coimbra, 1390, Março, 6 
Carta Régia 

Porto, A. H. M. 
L° Grande, Fis. 46v. - 47"7 

Que os fidalgos nom tenham casas de morada na cidade nem ajam lugar d'estar em ella 
perlongadamente 

Dom João e etc a todollos corregedores meyrinhos juizes e justiças dos nossos reynos e 
a outros quaaesquer que esto ouverem de veer a que esta carta for mostrada saúde. Sabede 
que o conselho e homeens boons da nossa leal cidade do Porto nos envyarom dizer per seus 
precuradores nos artigoos especiaaes que nos hora derom em estas cortes que: 

Ho uso e costume da dieta cidade foy e he tal que nom morem em ella nenhum fidalgo 
de nenhua condiçom que seja nem aja morada nehúa nem faça hi estada perllongada e que o 
dito huso e costume se pobrou a dieta cidade e que husarom sempre dele lhe foy guardado 
pellos reis nossos antecessores e outrosy per nos e que outrosy ouverom de nos nossa carta 
quando nos Deus pos em estado de Rey per que lhes confirmamos todos seus boos usos e 
foros e costumes e que ora hora nom embargando todo esto alguuns fidalgos e molheres filhas 
d'algo e de grande logar e mestres d'ordeens e freyres delias fidalgos compraram des huum 
ano aco dentro na dieta cidade casas e eyxidos pêra fazer outras contra o seu uso e costume 
com que a dieta cydade foy pobrada no que dizem que recebem mui grande agravamento 
porque entendem que esto he cousa que serya em muy grande desfasimento seu e de suas 
honrras e beens porquanto som homeens mercadores e que vivem per suas mercadoryas e 
vãao fora da terra husar delias e que nos pediâo per mercee que a esto lhe ouvessemos 
remédio e mandássemos que nenhua das dietas pessoas nom ouvessem nem podessem aver 
as dietas casas de morada dentro na dieta cidade contra o dicto seu huso e costume e que 
vendessem logo <as> que assy tinham compradas. 

E nos veendo o que nos pediam e querendo lhes fazer graça e mercê porquanto 
ouvemos enformação que tal he o dicto seu huso e costume teemos por bem e mandamos que 
nenhua das pessoas suso dietas nom aja nem possa aver nehúas casas de morada dentro na 
dieta cidade e se alguas casas em ella compraram que as vendas a pessoas que sejam taaes 
per que o dicto huso e costume não seja quebrantado e en caso que o nom queyram assy fazer 
mandamos a vos justiças que os costrangades pêra ello. 

Unde al nom façades e em testemunho desto manda[Fls. 47]mos dar esta nossa carta 
ao dicto conselho. Dante na cidade de Coymbra seis dias de Março EU Rey o mandou Álvaro 
Gonçalvez a fez era de mil e IHIC e XXVIU anos. 

Vide também ANTT, Leitura Nova, Livro L Além Douro, fis. 56. 
Segue-se: "assy" cortado. 

Cortes de 1390 /Coimbra 
1 Capítulo 
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DOCUMENTO 23 

Coimbra, 13 90, Março, 14 Cortes de 13 90 / Coimbra [*] 
Carta Régia 1 Capítulo 

Porto, A. H. M. 
L° 3°de Pergaminhos, doe. 25 

Dom Joham pella graça de Deus Rey de Portugal e do Algarve a vos Afomso de 
Moreyra juiz da nossa cidade do Porto saúde. Sabede que o concelho e homees boons dessa 
cidade nos envyarom dizer que: 

Joham Perez Neto seendo procurador dese logo no tempo que se começou a guerra 
antre nos e Castela el e outros da dita cidade tomarom contias de beens a alguuns 
moradores dela e d'outros logares do nosso senhorio e que ese Joham Perez diz que todo o 
que asi foi tomado foi despeso na frota que nos foi enviada da dieta cidade e nas gentes 
d'armas que hi forom e em outras cousas por nosso serviço e defensom deste regno e prol do 
dicto concelho e que deu de todo esto conta a Afomso Martinz nosso contador e que achou 
per esa conta que despendeo todo o que recebeo e que lhe ficou o concelho por devedor de 
mil e oitocentas libras de boa moeda que mais diz que despendeo de sua casa aalem do que 
recebeo as quaaes o dicto Joham Perez demanda ao dicto concelho e que he contra el posto 
que gram parte das dietas despesas nom som verdadeyras por razooes que o dicto concelho 
contra el poem no dicto fecto dizendo que nom som tantos homeens d'armas como os que 
deu em conta que pagou e que recebeo outras cousas que nom da em recepta e que da53 

mui<tas> cousas em despesa que nom despendeo do que o dicto contador nom foi percebido 
ao tempo que tomou a dieta conta por que se mostra que todalas despesas que54 mostra per o 
livro do scripvam da camará que os 5 <vereadores> que entom eram derom alvaraaes per que 
pagase as dietas despesas e o dicto scripvam diz em sua scriptura que fez56 as dietas despesas 
per mandado dos veriadores mais <nom> da testemunho per sy nem per sua scriptura que 
as vise fazer e o dicto contador pensando que o dicto scripvam fora presente aa paga das 
dietas despesas porque siia no livro sripto deu a foaaom tal cousa ao concelho acha muitos 
desfalicimentos a esto e porem se perlonga o fecto muito e seguesse dello grandes despesas 
ao concelho e a ese Joham Perez dapnom e aaquelles a que o concelho he thudo58 gram 
perlonga pêra cobrarem o seu e pediam nos por mercê que cometesemos a dieta59 conta antre 
o dicto concelho e Joham Perez a dous homens boons da dieta cidade que sejam 
descreptos pêra fazer esto bem e lealmente e dar fim a este negocio que dura mui<to>. 

E nos veendo o que nos pediam teemos por bem e mandamos vos que tomedes hi doys 
homeens boons sem sospeita pêra esto e per juramento dos avangelhos vos digam quaes dous 

Riscado "e outros da dieta cidade". 
Ilegível. 
"de". 
"recebia". 

Riscado: 
52 Riscado 

M S Í C -
Riscado: "da". 
Riscado: "procuradores". 
Riscado: " as" 
Riscado: "veedores da". 

Riscado: Ilegível. 
60 Riscado "dom". 

Segue-se um "p" riscado. 
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homens boons som pêra livrar esto milhor e a eses cometede da nossa parte que o façam 
dando lhe sobr'ello juramento aos quaes nos mandamos que o façam e vejam e livrem perante 
Lazaro Gil nosso contador per gisa que nom achemos depois o contrairo so pena de o 
pagarem per seus beens e de lhes seer estranhado com justiça62 e a eses que o cometerdes 
<mandamos> que vejam a conta d'Afomso Martins nosso contador ao qual mandamos per 
nossa carta que <a> enviem ao dicto concelho pêra averem saamente enformaçom a ese 
negocio ao qual mandamos que sejam presentes o procurador dese concelho e dicto Joham 
Perez ou seu procurador pêra se livrar como deve. 

Unde al nom façades. Dante na cidade de Coinbra XIIII dias de Março El Rey o 
mandou Álvaro Gonçalvez a fez era de mil e mf e XXVIII anos. 

a) El Rey 

Riscado: Ilegível. 
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DOCUMENTO 24 

Évora, 1391, Fevereiro, 16 
Carta Régia 

Porto, A. H. M. 
L° 3° de Pergaminhos, doe 30 

Dom Joham pella graça de Deus Rey de Portugal e do Algarve a vos Joham d'Alpoy 
juiz por nos em a cidade do Porto sahude. Sabede que o concelho e homens boos dessa 
cidade nos enviaram dizer que: 

Em termhos dessa cidade moram alguuns fidalgos a que demos terras em esses 
termhos e que elles com suas lanças deitam se em ellas e pousam com os lavradores todo o 
ano com sas bestas e homeens e estragam nos do que teem e lhe tomam as gualinhas e 
carneiros e vacas e outras cousas e os pagam como lhis praz e lhes danam as palhas e errvas 
que teem semeadas e que teem pêra mantiimento dos seus bois em tal gisa que os dictos 
lavradores ficam estragados por elo e que outrossii alguuns senhores que ora moram nos 
dictos termhos tragem conssigo malffeitores que cada dia husam de fazer mal e que os 
jurados e meirinhos nom lhos ousam prender e pêro os juizes lhos pedem que lhos nom 
querem dar e pêro lhis dizem que os partam de si nom o querem fazer e porque nos dictos 
termhos per os dictos senhores e suas gentes se fazia e faz gram dapno nos pediam por 
mercee que mandássemos a vos que ai menos húa vez no mes recudessedes per esses 
termhos a fazer correger o mal fecto per gisa que sentissem os que mal fezerem justiça. 

E nos vendo o que nos dizer e pedir enviaram e porque a nos cabe tomarrmos a ello 
teemhos por bem mandamos vos que logo vista esta carta vaades andar per esses termhos 
dessa cidade com dous tabelions e assi des aqui em deante em cada huum mes64 e saibades 
per enquiriçom quaees som aqueles que esse mal fazem65 e o façades correger esse mal que 
assi fezerem aaqueles que acharrdes que o fazem. 

Unde al nom façades. Dante na cidade d'Evora dezasseis dias de Fevereiro El Rei o 
mandou Stevam Domingez a fez era de mill e quatrocentos viinte nove anos. 

a) El Rey 

Segue-se "estes" riscada". 
Segue-se "hua". 
Segue-se palavra: Ilegível riscada. 

Cortes de 1390-1391/Évora [*] 
1 Capítulo 
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DOCUMENTO 25 

Évora, 1391, Fevereiro, 16 
Carta Régia 

Porto, A. H. M. 
L° 3 o de Pergaminhos, doe. 31 

Dom Joham pela graça de Deus Rey de Portugal e do Algarve a vos Joham d'Alpoym 
juiz per nos na cidade do Porto e a outros quaesquer que hi depôs vos forem juizes66 a que 
esta carta for mostrada saúde. Sabede que o concelho e homeens boons dessa cidade nos 
enviarom dizer que: 

Os tabelions dessa cidade se ocupam muito e ameude em seerem enqueredores nos 
fectos que as partes ham e som por ello os stormentos que ham de dar aas partes detheudos e 
se seguem outros dapnos ao povoo67 e nos pediam por mercee que nom ouvessem logar os 
dictos tabelions pêra seerem enqueredores pois que ham officios de tabeliado e de se 
husassem e que fossem hi postos outros por enqueredores que nom ouvessem taaens 
officios como costumavem em nas booas cidades. 

E nos veendo o que nos pediam e por reffrearrmos os dictos dapnos teemhos por bem e 
mandamos vos que nom cometades taaes enqueriçoens aos dictos tabelioens e se hi nom 
ouver enqueredores que vos com o procurador e vereadores e homeens boons dessa cidade 
escolhades aqueles homeens que viirdes que pêra ello conpre e forem perteecentes e que 
sejam boons e de boa condiçom e nollo enviedes dizer per carta desse concelho seellada do 
seu seello e assiinada per vos outros pêra voilas nos conffirmarrmos. 

Unde al nom façades. Dante na cidade d'Evora dezasseis dias de Fevereiro El Rey o 
mandou per Lourence Armes Fogaça seu vassallo e chanceler moor Stevam Dominguez a fez 
era de mill quatrocentos e viinte e nove anos. 

a) Laurentius Johannes Fogaça 

Segue-se "a que" riscado". 
Segue-se " que se" riscado. 
Sic. 

Cortes de 1390-1391 /Évora[*] 
1 Capítulo 
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DOCUMENTO 26 

Évora, 1391, Fevereiro, 17 Cortes de 1390-1391 / Évora[*] 
Carta Régia 1 Capítulo 

Porto, A. H. M 
L° Grande, fis. 47 - 47v° 

Como os vezinhos de Gaya e de Vila Nova nom am de pagar portageens em todos estes 
Reynos. 

Dom Joham pella graça de Deus Rey de Portugal e do Algarve a quantos esta carta 
virem fazemos saber que o concelho e homeens boons da cidade do Porto nos envyarom dizer 
que: 

Os moradores e vizinhos de Gaya e Villa Nova d'à par da dieta cidade que hora som 
seu termho forom sempre escusados de pagar portageens nos nossos reynos ante que lhes 
fossem dados por termho e porque hora dizem que som de seu termho os nom queriam 
escusar da dieta portagem no que dizem que lhe he agravo e nos pediam por mercee que lhes 
mandássemos dar nossa carta porque lhes aguardassem seu huso e privilegio que sobr'ello 
tiinham. 

E nos vendo o que nos dizer e pedir envyarom querendo lhes fazer graça e mercee aos 
moradores da Gaya e de Villa Nova teemos por bem que lhes compram e guardem seu huso e 
privillegio que teem sobre a dieta portagem se os dictos privilégios lhe som dados pellos rey 
que ante forom mandamos e defendemos que nom seja nenhuum tam ousado que lhes contra 
elles vaa e mandamos a todallas outras [Fis. 47v] nossas justiças a que esta carta for 
mostrada que lhes façam comprir e aguardar como em ella he contheudo e lhes nom vaão 
nem conssentam a nenhuum que lhes contra elles vaa em nenhua guisa que seja nom 
embargando que os ajamos dados os dictos logares por termho aa dieta cidade. 

Unde al nom façades e em testemunho desto lhes mandamos dar esta nossa carta. 
Dante em a cidade de Évora dez e sete dias de Fevereyro Eli Rey o mandou per Ruy 
Lourenço Dayam de Coymbra licenciado em degredos do seu desembargo Luis Eanes a fez 
era de mill e quatrocentos e viinte e nove anos. 
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DOCUMENTO 27 

Viseu, 1391, Dezembro, 20 Cortes de 13 91 / Viseu 
Carta Régia 1 Capítulo 

Porto, A. H. M. 
L°A,fls. 55-55v.° 

Del Rei Dom João <1°> para que os prasos que estavão fectos a pessoas os comprissem os 
fidalgos a quem deu os taes direitos. 

Dom Joham pella graça de Deus Rey de Portugal e do Algarve a todolos nossos 
meirinhos e corregedores e juizes e justiças e a outros quaesquer que esto ouverem de veer a 
que esta carta for mostrada saúde. Sabede que o conselho e homens bons da nossa leal cidade 
do Porto nos enviaram dizer per seus procuradores que ora mandaram aas cortes que fizemos 
na cidade de Viseu que 

Alguns moradores da ditta cidade tem suas quintas e cazaes no julgado de Gaya e da 
Maia e da Feira e de Melres e de Gondomar e d'outras comarcas a propinco da ditta cidade 
as quaes herdades a nos som sojeitas e que o foro que a nos som teudos de dar tem nos de 
nos emprazados e dos reis que ante nos foram porque os teverom e ora elles dizem que nos 
demos os direitos que hi abiamos alguns fidalgos e a outras pessoas podorosas69 que lhe nom 
querem guardar os dittos prazos e aforamentos que assi tem nossos e dos dittos reis com 
poderes que ham e pellas jurdrições70 que tem das dittas terras e asi demos e que lhe tomão 
medições desso que assi lavrão no que dizem que recebem grande agravo e terem fectas 
bemfeitorias pellos montes que tem emprazados ou aforados a dinheiros e dos que sam feitas 
averem lhe de tomar medição dos fruitos que em elles ham em que gastão quanto ham e 
pedindo nos por mercê que lhe ouvessemos sobr'ello algum remédio. 

E nos vendo o que nos assi pediam temos por bem e mandamos vos [Fis. 55v.]que 
vejades os aforamentos e emprazamentos que assi tem e se achardes que de direito devem 
valer que lhos nam desfaçades e fazede lhos comprir e aguardar como em elles he conteúdo e 
não consitades a nenhuma pessoa que lhe contra elles vão e nom lhes ponhades em ello outro 
embargo. 

E al nom façades. Dada em Viseu vinte dias de Dezembro El Rei o mandou per Rui 
Lourenço deão de Coimbra licenceado em degresdos71 e per João Afonso escolar em leis 
ambos do seu desembargo Martim Vasques a fez era de mil e mT e vinte e nove annos. 
Conimbricensis Decanus Johanes n 

'Sic. 
'Sic. 
Sic. 

' Na margem esquerda " 1429 de Christo 1391". 
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DOCUMENTO 28 

Coimbra, 1395, Janeiro, 5 Cortes de 1394 / Coimbra [*] 
Carta Régia 1 Capítulo 

Porto, A. H. M. 
L° A, fis. 124 - 124v. 

Del Rei Dom João >1°> sobre a frota de galles e naos que daqui lhe mandarão a Lisboa em 
começo das guerras. 

Dom João por graça de Deus Rei de Portugal e do Algarve a quoantos esta carta virem 
fazemos saber que o conselho e homens boons da nossa leal cidade do Porto nos enviaram 
dizer que: 

Quando em começo da guerra que ouvemos nos o ditto conselho enviou a frota das 
galles e naos a cidade de Lisboa que Afonso Gracia de Lisboa lhes emprestou para ello huma 
soma de panos de coor em que montou seis mil varas e que o ditto conselho demandou ora o 
ditto conselho que lhe pagasse os dittos panos e que foi julgado por sentença que lhos pagasse 
e que nom embargando que nos demos nossa carta ao ditto conselho que ataa que lhi 
pagássemos oito mil e tantas lhes que nos por tal cajom digo que nos percalçarom nos 
contos que lhe éramos devedor das despezas que fez na ditta frota e em outras cousas por 
nosso serviço e o ditto conselho nom fosse constrangido que pagasse a outras nenhúas 
pessoas dividas que devesse que alo pareceo ora nossa carta porque mandamos ao nosso 
almoxarife da ditta cidade que vendesse e rematase tantos bens desse conselho porque os 
rendeiros da nossa chancelaria fossem pagados de seiscentos e tantas libras que lhes montaria 
da dizima da dita sentença que assi contra elles ganhou o ditto Afonso Gracia e que foi 
condenado o ditto conselho que lhe pagasse as ditas seis mil <libras> em o que o ditto 
conselho recebe agravamento e que nos pediam por mercê que descontássemos em nos as 
dittas seiscentas libras em aquello que somos teudo a pagar ao ditto conselho como ditto he. 

E nos vendo que nos assi dizer e pedir enviaram temos por bem e mandamos aos 
nossos vedores da nossa fazenda e aos nossos contadores e a outros quaesquer que esto 
ouverem de veer que descontem aos rendeiros da ditta nossa [Fls.l24v.]chancelaria as dittas 
seiscentas e tantas libras que assi avião d'aver do conselho por razom da ditta sentença que 
assi contra elles ouve o ditto Afonso Gracia e aquello que nos ham de dar por a renda da ditta 
chancelaria sem outro embargo nenhum e ponhão em recadaçom que nos sejam descontadas 
em aquello que avemos de pagar ao ditto conselho e não ponhão em ello outro spaco nem 
alongamento nenhum em nenhuma guisa e por esta carta <mandamos> ao ditto nosso 
almoxarife que não faça execusâo por a ditta carta nos bens do ditto conselho por as dittas 
seiscentas libras e se lhes ja por ello alguns bens ou penhores som tomados ou embargados 
que lhes faça logo entregar e desebargar digo desembargar sem outra contenda nenhúa. 

E al nom façades. Dada em a cidade de Coimbra cinquo dias de Janeiro El Rei o 
mandou por Álvaro Gonçalvez e Martim da Maya seus vassalos e vedores da sua fazenda 
Álvaro Gonçalvez <a fez> era de mil e EU0 e XXXUI annos. Martim da Maya. 75 

Segue-se a palavra divida cortada. 
Riscado: Ilegível. 
Na margem esquerda " 1433 de Christo 1395". 
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DOCUMENTO 29 

Coimbra, 1395, Janeiro, 26 Cortes de 1394 / Coimbra 
Carta Régia 1 Capítulo 

Porto, A. H. M. 
L° A, fis. 74 - 75v. 

Del Rey Dom João o Io sobre se me ter para juises e vreadores clérigos casados. 

Dom João per graça de Deus Rei de Portugal e do Algarve a vos conselho e homens 
bons da cidade do Porto saúde. Bem sabedes como hera76 quando nos estávamos em essa 

77 

cidade [Fis. 75] mandamos a Gil Eanes corregedor da nossa corte faser pelouros dos juises e 
vreadores e procuradores e officiaes desse conselho e os posessem em bolças apartadas para 
se haverem de escolher e tirar dellos os dittos pelouros aos tempos que se os ditos officiaes 
devem faser em cada hum anno segundo per nos he ordenado o qual per nosso mandado 
fosse nos dittos pelouros aquelles que per vos outros forão escolheitos para os dittos officios 
segundo he escrito no livro da vreacão desse conselho e hora nos foi ditto da vossa parte per 
Domingu'Eanes da Maia e Fernão Dominguez Borralho vossos procuradores e messageiros 
que a qua em vosso nome enviastes a estas cortes que hora fizemos na cidade de Coimbra 
que: 

Hi havia muitos clérigos casados que herão pertencentes para os dittos officios e forão 
para ello escolheitos e nom forão postos em seus pelouros com receo da nossa ordinacão que 
sobre ello havemos feita e que por a ditta resão a ditta cidade hera minguoada de officiaes e 
que nos pedião por mercê que a esto vos ouvessemos algum remédio e os mandássemos poer 
nos dittos pelouros para haverem os dittos officios a seus tempos. 

E nos vendo o que nos pedião fizemos perante nos vir o livro em que o ditto nosso 
corregedor tem escritos aquelles que por vos forão escolheitos para officiaes e achamos no 
ditto livro hum titulo que tal he da parte de fundo clérigos casados pertencentes para juizes 
Afonso Moreira Vasco Lourenço louredo Fernão Dominguez Borralho Afonso Martins 
Tendeiro Gonçalo Nunez [Fis. 75 v.] Afonso Geraldez almoxarife das tarracenas João Gomez 
Gonçalo Annes dos banhos Rodrigo Afonso filho de Afonso Martinz Marceneiro Semeão 
Afonso seu irmão João Gil Fernão Eanes filho do Bispo Afonso Estevez de Valença e da 
parte de sima clérigos casados Pedro Martinz da Pedra Andre Estevez João Afonso d'Agrella 
Rodrigo Anes da Maya Vasco Paios Gonçalo Lourenço almoxarife João Ferrão 
Domingu'Eanes da Maya os quaes fomos escrito pello dito nosso corregedor que nom forão 
postos nos ditos pelouros pollo que dito he porem querendo nos fazer graça e mercê a esse 
concelho visto o que nos da sua parte digo da vossa parte sobre ello hera dito e pedido temos 
por bem e mandamos vos que façades logo escrever os sobredittos no livro da vreação desse 
conselho no titulo dos vreadores e procuradores e façades poer seus nomes em pelouros de 
cera pela guisa que são postos os outros officiaes e os lancedes nas bolssas dos vreadores e 
procuradores com os outros pelouros para haverem esses officios a seus tempos como lhes 
acontecer aos quais nos mandamos e damos logar que possão usar dos dittos officios de 

Volta a repetir a palavra na página seguinte. 
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vreadores e procuradores quando lhes acontecer sem embargo da dita nossa ordinação e 
mandamos as nossas justiças que lhes não ponhão sobre ello embargo. 

Em testemunho desto mandamos dar a esse concelho esta nossa carta. Dante em a 
cidade de Coimbra vinte e seis dias de Janeiro El Rei o mandou per Gil Eanes seu vassalo e 
corregedor por el na sua corte a que esto mandou livrar Pedro Afonso a fez era de mil e 
quatrocentos trinta e três annos. Gil78 

Na margem esquerda " 1433 de Christo 1395". 
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DOCUMENTO 30 

Coimbra, 1395 (sem indicação de mês e dia) Cortes de 1394 / Coimbra [*] 
Carta Régia 2 Capítulos 

ANTT, Leitura Nova, Livro I, Além Douro, fis. 57v - 58™ 

A dita cidade outra carta de pryvilegio que os moradores de Matosynhos e d'Amarouca 
e de Sam Myguell nam comprem nem vemdam sail salivo na maneira que lhe he limitado 
polia sentença que a dita cidade sobre ello ouve de que faz declaçam80 na dita carta e mais 
que posam pacer e colher as hervas nos ditos lugares e seus termos. 

Dom Joham polia graça de Deus Rey de Portugall e do Allgarve a quantos esta carta 
virem fazemos saber que o concelho e homens boons da nossa leall cidade do Porto nos 
emviaram dizer que: 

Elles ouveram demanda com os moradores dos lugares de Matosynhos e d'Amarouca e 
de Sam Miguell por razam de defesa e hordençam que sobre elles posera ho dito comcelho 
que nenhuum nom metesse nem levasse sail aos ditos lugares salivo levamdo da dita [57v/2 ] 
cidade pêra os moradores dos ditos lugares e nom pêra outros nemhuuns que fossem e 
comtenderam tamto per feito que foy jullgado por sentença que os moradores dos ditos 
lugares podessem trazer doutros quaaesquer lugares de nosso senhorio o sail que lhes 
cumprisse pêra seus pescados e pêra os outros seus husos comtamto que ho nom vemdessem 
hi nos ditos lugares a outras nemhúuas pessoas d'outras partes e que nemhuuns d'outros 
lugares o nom podessem d'hy levar segumdo mais cumpridamente na dita sentença he 
comtheudo e que porem me pediam por mercê que pêra se esto guardar e se nom fazer em 
ello outras malícias pusemos penna aos que ho comtrayro fizessem e que outrossy 
mandássemos que os da dita cidade podessem pacer e colher as hervas nos ditos lugares e 
seus termos sem embarguo de cartas que tenham em comtrairo pêra seus cavallos e outras 
bestas que tem pêra nosso serviço. E nos vemdo o que nos pediam vista a dita sentença temos 
por bem e mandamos que quallquer que comprar ou vemder ou levar sali dos ditos lugares 
em outra guysa se nom como na dita sentença he comtheudo que ho perqua pêra o comcelho 
da dita cidade do Porto e mandamos que ho dito comcelho possa poer homeens que os 
recadem. Outrossy mandamos que os da dita cidade possam colher e pacer as hervas nos 
ditos lugares e seus termos comtamto que nam façam dapnno em paaens e vinhas e outros 
fruytos. E se ho fizerem que ho corregam a seus donos. E porem mandamos a todallas nossas 
justiças [58/1] que façam assy cumprir e guardar e nam vaaom nem comsentam hir comtra 
ello em nenhúua guysa que seja. 

Omde ali nom façades. Damte na cidade de Coymbra El Rey o mandou per Ruy 
Lourenço dayam de Coymbra licemceado em degredos e per Joham Afomsso escolar em lex 
seu vassalo e do seu desembarguo Allvo81 Gomçallvez a fez era de mill mi XXXJJJ annos. 

Vide também AHMP, L° Io das Chapas, fis. 7 - 7V. 
Sic. 
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DOCUMENTO 31 

Coimbra, 1398, Fevereiro, 2 Cortes de 1398 / Coimbra 
Carta Régia 1 Capítulo 

Porto, A. H. M. 
L° 3o de Pergaminhos, doe. 45 

Dom Joham pella graça de Deus Rey de Portugal e do Algarve a vos juizes e concelho 
e homeens boons da nosa cidade do Porto saúde. Sabede que em estas cortes que ora 
fezemos em esta cidade de Coimbra nos forom dados artigoos especiaaes per os procuradores 
dese concelho antre os quaaes nos foe dado este que se aqui segue: 

Outrosy senhor fazemos saber a vosa mercê que ao tempo d'ora a dieta cidade nem82 

he guardada como compria asy de noite come de dia e outrosy os presos e esto nom he salvo 
per minga de homeens d'alcayde e esto foe ja requirido ao alcayde também pello juiz como 
pellos do concelho que posese hi taaes e tantos homens asy pêra guardar os presos como a 
cidade per se fazer comprir justiça e nom se fez desto nenhua obra pêro que o juiz nos dise 
que ja vos escrevera per duas vezes e que nom houvera vosa reposta e constrange os 
vizinhos da villa que vaam pellos presos aa prisom per audiência e levem depois aa cadea o 
que he contra direito e nosos custumes levar o alcayde as carcerageens e aver lhe o concelho 
guardar os presos seja vosa mercee de mandar ao dicto alcaide que ponha hi tantos e tam 
boos homeens que guardem os dictos presos e a dieta cidade asy de noite come de dia e nom 
o fazendo que o juiz posa hi poer homeens taaes que guardem os dictos presos e a cidade e 
levem as carcerageens e os outros direitos d'alcaydarya ao qual artigoo nos demos em reposta 
esto que se segue que nos praz sendo <primeiramente> requirydo o alcayde pêra ello e nom 
o querendo fazer pella guisa que he thiudo porem mandamos a todos merynhos85 coregedores 
juizes e justiças e a outros quaaesquer pesoas que esto houverem de veer a que esta carta for 
mostrada que ha conpram e guardem e façam asy conprir e guardar mo86 no dicto artigoo e 
reposta dele he conthiudo e nom vaam nem consentam hir contra ello em nenhua guisa que 
seja porque nosa mercee he de seer asy conprido e guardado. 

Unde ali nom façades. Date em Coimbra dous dias de Fevereiro El Rey o mandou per 
Ruy Lourenço licenciado em degredos dayam de Coimbra e per Joham Afonso de Santarém 
seu vassalo anbos do seu desenbargo Lopo Vaasquez a fez era de myll mF trinta e seis 
annos. 

a) Johannes b) Rodericus Colinbriensis Decanus 

Segue-se um "q" cortado. 
Segue-se "primeiramente riscado". 
Sic. 

86 Sic. 
87 Sic. 
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DOCUMENTO 32 

Coimbra, 1398, Fevereiro, 2 Cortes de 1398 / Coimbra 
Carta Régia 1 Capítulo 

Porto, A. H. M. 
L°A,fls. 127- 127v. 

Del Rei dom João <1°> sobre os moedeiros 

Dom Joam pella graça de Deus Rei de Portugal e do Algarve a vos juizes e conselho e 
homens boons da nossa cidade do Porto saúde. Sabede que em estas cortes que ora fezemos 
em esta cidade de Coimbra nos forão dados artigos especiais por os procuradores desse 
conselho que os digo antre os quaes nos foi dado hum que tal he: 

Outrosi senhor na ditta cidade ha muitos previlegiados por nossas cartas assi como 
moedeiros ferreiros carpinteiros almocreves e outros muitos por tal guisa que quando 
acontece por nosso serviço <ou> para algum lugar de lançar talha ou pedi ou pedido89 que 
ficam tam poucos para o soportar que por nenhua guisa o <nom> podem sofrer e o que peor 
he que alguuns mercadores por se escusarem desta conta se vão assentar na nossa moeda e 
tomão titolos de moedeiros e elles Item na ditta moeda em todo o anno nom lavrão hum 
dia porque carregão suas mercadorias e se vão com ellas para França seja vossa mercê de 
mandar que pois que todos moram na cidade que sejão teudos a contribuir nos encarregos do 
conselho de mais os que de taes malícias usam dos previlegios. Ao qual capitolo nos demos 
em reposta que mandamos ao Bispo dessa cidade que saiba quays sam os que usam de 
malícia na moeda e que mande que lhe nom valham os previlegios e quanto he aos outros 
previlegiados que elles nom sejão previlegiados de pagar em nenhuns emcarregos que sejam 
lançados pêra feito de guerra posto que sejam lançados pello conselho nem de vellar e rolar e 
que em o ai que he pouco perjuizo a esse conselho que nom pode ora revogar os previlegios 
que tem dados. Porem mandados ao ditto Bispo que veja esto e que o cumpra e guarde e faça 
cumprir e guardar como no ditto[Fls. 127 v] artigo e reposta del he conteúdo e nom baam 
nem consenta ir contra ello em nenhua guisa que seja porque93 nossa mercê he de ser assi 
comprido e guardado. 

Vos al nom façades. Dada em Coimbra dous dias de Fevereiro El Rei o mandou por 
Roi Lourenço licenciado em decretos deam de Coimbra e por Joam Afonso de Santarém seu 
vassalo ambos do seu desembargo Lopo Vasques a fez era de mil e JUT trinta e seis annos. 
Conimbricens Decanus.94 

M Sic. 

9 0 S Í C ' 
Riscado: "se vão com". 
Riscado: "para França". 
À margem "elles". 
Repete outra vez "porque". 
Na margem esquerda " 1436 de Christo 1398" 
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DOCUMENTO 33 

Coimbra, 1398, Fevereiro, 2 Cortes de 1398 / Coimbra 
Carta Régia 1 Capítulo 

Porto, A. H. M. 
L°A,fls. 150v. - 151 

D'E1 Rei Dom João <1°> porque manda que pella culpa dos maridos molheres não sejam 
presas. 

Dom João pella graça de Deus Rei de Portugal e do Algarve a vos juizes e conselho e 
homens boons da nossa cidade do Porto saúde. Sabede que em estas cortes que ora fezemos 
em esta cidade de Coimbra nos forom dados por os procuradores desse conselho artigos 
especiais antre os quaes nos derom hum que tal he: 

E outrosi senhor somos agravados dos juizes e nossas95 justiças quando mandam fazer 
algiia cousa a algiia pessoa essa pessoa he negligente de o fazer ou se amorão por esta razom 
prendem lhe as molheres e levam nas a cadea seja vossa mercê de nos dar carta que as 
molheres nom sejam presas pello mal que fazem os maridos poys som sem culpa ao qual 
artigo nos demos esta reposta. 

Que nos praz e que assi o mandamos ja fazer. Porem mandamos a todolos meirinhos 
corregedores juizes e justiças e a outros quaesquer que esto ajam de ver a que esta carta for 
mostrada que a cumprão e guardem e facão assi comprir e guardar como no ditto artiguofFls. 
151] e reposta delle he conteúdo e nom baam nem consentão hir contra ello em nenhua guisa 
que seja porque nossa mercê he de ser assi comprido e guardado. 

E al nom façades. Dada em Coimbra dous dias de Fevereiro El Rei o mandou por Roi 
Lourenço licenciado em decretos deão de Coimbra e por João Afonso de Santarém seu 
vassalo ambos do seu desembargo Lopo Vasques a fez era de mil e JJJT e trinta e seis annos. 
Johannes Colimbriensis Decanus.96 

Na margem direita " De Cesar 1436 de Christo 1398". 
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DOCUMENTO 34 

Lisboa, 1399, Junho, 6 Cortes de 1399 / Lisboa [**] 
Carta Régia 1 Capítulo 

Porto, A. H. M. 
L° 3° de Pergaminhos, doe. 48 

Dom Joham per graça de Deus Rey de Portugall e do Allgarve a vos coregedor por nos 
em as comarca[s] e coreiçooem d'antre Doiro e Minho e a outros quaaesquer que desto ajam 
conhecimento a que esta carta for mostrada saúde. Sabede que o concelho e homeens boons 
da nossa cidade do Porto nos enviarom dizer que: 

Per nos era mandado e fecto artigoo e per os reis que dante nos foram em que 
mandamos que os coregedores e ouvydores nas cidades e villas a que chegarem que nom 
conheçam nem tomem em sy nenhuns fectos salvo se a eeles forem per agravos ou se forem 
fectos de taballiaaens ou d'allcaides ou juizes que estes ouçam enquanto hi esteverem e que 
eso medes lhes he mandado que nom conheçam dos fectos das pessoas de que os juizes da 
terra diserem que podem fazer derecto e que desto nom curam pêro lhe he dicto e requerido e 
conhecem de todos fectos e de todas pesoas e mandam citar perdante sy per citaçooens novas 
e ordinam perdante sy en fundos procesos e quando se an d'ir levam consigo os que querem e 
os outros leixam e tragem d'en pos de sy as pesoas cuyos os dictos fectos som fazendo lhe 
gastar quando ham e enviarom nos pedir por mercee que a esto lhes ouvesemos alguum 
remédio com directo. 

E nos veendo o que nos dizer e pedir enviarom teemos por bem e mandamos vos que 
vejades os artigoos fectos per os reis que dante nos foram e per nos sobre tall causo e 
aguardade lhos como en elles for conteúdo e tall gisa que nom recebam agravo e indo lhes vos 
contra elles e nom lhos querendo aguardar mandamos a qualquer tabaliam ou escripvam dos 
nosos regnos a que esta carta for mostrada que lhes de hua carta testemunhavell com a nosa 
resposta pêra nos todo veermos e livrarmos como nosa mercee for e acharmos que he derecto 
e vos darmos escramenta quail en tall fecto couber. 

Huns e outros ali nom façades. Dante na cidade de Lixboa seis dias de Junho El Rey o 
mandou per Joham Afomso de Santarém seu vasallo do seu desenbargo nom sendo hi o 
dayam de Coinbra seu conpanhom Joham Perez a fez era de mill e JHf e XXXVJJ anos. 

a) Johannes 
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DOCUMENTO 35 

Lisboa, 1399, Junho, 6 Cortes de 1399 / Lisboa[**] 
Carta Régia 1 Capítulo 

Porto, A. H. M. 
L° 3o de Pergaminhos, doe. 49 

Dom Joham pella graça de Deus Rey de Portugall e do Algarve ao coregedor e ou 
ouvidor por nos na comarca e coreiçom d'antre Doiro e Minho a que esta carta for mostrada 
saúde. Sabede que o concelho e homees boons da nosa cidade do Porto nos enviarom dizer 
que: 

Os coregedores ou ouvidores por averem bem de fazer e reger bem seus oficeos que 
asi am andar ameude por as coreeiçooens porque quanto mais ameude chegam aos logares 
quanto as gentes se receam de fazer o que nom devem e que asi o soiam de fazer nos tenpos 
pasados e que ora vos vos geitades nas cidades e villas e logares da dieta coreiçom e jazedes 
em elles tenpos prelongados en tal gisa que os da terra recebem grandes dapnos e perdas e 
lhes rasgades suas roupas e fazedes outros dapnos e envyarom nos sobre ello pedir mercee. 

E nos veendo o que nos pediam teemos por bem e mandamos vos que façades en tall 
gisa que en cada hua ano andedes todollos logares da dicta coreiçom e fazades en cada hum 
logar coreiçom segundo o logar for en tall gisa que se nos nom enviem sobre esto mais 
agravar. 

Unde ail nom façades. Dante na cidade de Lixboa seis dias de Junho El rey o mandou 
per Joham Afomso de Santarém seu vassallo do seu desenbargo nom seendo hi o daiam de 
Coimbra seu companhom Joham Perez a fez era de mill e JUT e XXXVII anos. 

a) Johannes 
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DOCUMENTO 36 

Lisboa, 1399, Junho, 6 Cortes de 1399 / Lisboa [**] 
Carta Régia 1 Capítulo 

ANTT, Leitura Nova I, Além Douro, fls. 5897 

A dita cidade do Porto outra carta pêra o corregedor da comarqua que nom costramga 
os homens do dito comcelho pêra os mandar allguuns lugares nem lhes mande dar do dinheiro 
do dito comcelho. 

Dom Joham polia graça de Deus Rey de Portugall e do Allgarve a vos nosso corregedor 
na comarqua e correiçam d'Amtre Doyro e Minho saúde. Sabede que o comcelho e homeens 
boons da nossa cidade do Porto se nos emviaram agravar dizemdo que: 

Quamdo vos chegades a dita cidade ou amdades polia dita correiçam lhes demandades 
que vos dem homens do dito comcelho pêra os mandardes allguuns lugares homde vos praz e 
mandades loguo que o comcelho lhes dee os dinheiros per as despesas délies e que em esto se 
fazem despesas muytas e amehude e que se nom querem dar os dinheiros que mandades 
penhorar os hofiçiaaes do comcelho e vemdedes seus beens devemdo se esto mandar fazer 
como se sempre acustumou scilicet aos porteiros da correiçam e oficiaaes e as despesas da 
chamcelaria no que dizem que lhes he feito agravo e emviaram nos sobre ello pedir mercê. E 
nos vemdo o que nos pediam temos por bem e mandamos vos que o nom costramgades nem 
mandedes costramger por as dii[58/2] tas coussas nem cada húua delias em nemhúua guysa 
que seja ca nossa mercê he de elles pêra ello nom serem costramgidos como dito he e per nos 
he mandado mandamos a quallquer tabaliam ou escripvam da dita correiçam a que esta carta 
for mostrada que lhes dee huum estormento ou carta testimunhavell com a reposta que vos a 
ello derdes pêra nos todo vermos e livrarmos como nossa mercê for e acharmos que he 
dereito e vos darmos escarmento quail em tall feito couber homde ali nom façades. 

Dante na cidade de Lixboa VI dias de Junho El Rey o mandou per Joham Afomsso de 
Santarém seu vassalo do seu desembarguo nom semdo hy o dayam de Coymbra seu 
companheiro Joham Pirez a fez era de mill UIIXXX VJJ annos. 

Vide também AHMP, Livro 1 ° das Chapas, fls. 7v - 8. 
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DOCUMENTO 37 

Lisboa, 1404, Julho, 17 Cortes de 1404 / Lisboa 
Carta Régia 1 Capítulo 

Porto, A. H. M 
L° 3° de Pergaminhos, doe. 58 

Dom Joham pella graça de Deus Rey de Portugall e do Allgarve a bos concelho e 
homeens boons da nossa cidade do Porto saúde. Sabede que os dous homeens boons desa 
cidade que aco a nos beerom per nosso mandado nos diserom que: 

Bos per muiitas vezes mandades desa cidade hir aas nosas cortes e 98 chamamentos 
homeens boons e que outrosii aas vezes os enbyades a nos aa nossa mercee com cousas que 
conprem a nosso serviço e proll e bem da dieta cidade em as quaees coussas fazedes grandes 
despessas e em outras muiitas que recrecem ao dicto concelho asii que as despessas do dicto 
concelho som muiito mais que as rendas délie e que nos enbiavades pedir por mercee que vos 
desemos as penas que se jullgasem de dinheiros em essa cidade pêra as despessas desse 
concelho. 

E nos veendo o que nos asii enbiavades dizer e pedir e porque as penas som dadas a 
Lixboa e nom lhas podemos tirar teemos por bem e per esta carta vos mandamos que quando 
nos taaes cousas acontecer que vos posades lançar antre vos fiinta e talha per as dietas 
despessas do dicto concelho comtanto que seja com acordo do noso juiz desa cidade ou do 
corregedor dessa comarca e esta fiinta e talha mandamos que posades lançar quando hii nom 
ouver dinheiros das rendas desse concelho pêra as dietas despessas que asii dizedes que 
avedes e porem mandamos a todollos corregedores da dieta comarca e juizes e justiças que 
esto ouverem de beer que vos conpram e guardem e façam cunprir e aguardar em todo e per 
todo esta nosa carta pella gissa que em ella he conthudo e vos nom vaam nem consentam hir 
contra ella em nenhúa gisa que seja porque nosa mercee he de se asii fazer pella gisa que 
susso dicto he. 

Unde ali nom façades. Dante em Lixboa XVII dias do mes de Julho EH Rey o mandou 
per Rodrigo Anes seu basallo e ouviidor da Raiinha a que esto mandou liivrar Joham Afonso 
a fez era de mill e JUT e quarenta e dous annos. 

a) Rodericus Johannis 

Segue-se riscada a palavra: "chamento". 
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DOCUMENTO 38 

Santarém, 1406, Setembro, 24 Cortes de 1406/ Santarém 
Carta Régia 3 Capítulos 

Porto, A. H. M. 
L° A, fls. 80 - 80v. 

Del Rey Dom João <1°> sobre os de Zurar não servirem nas obras de Barcellos senão da 
cidade. 

Dom João pella graça de Deus Rei de Portugal e do Algarve a vos juises conselho e 
homens bons da nossa cidade do Porto saúde. Sabede que pellos procuradores desse conselho 
que a qua enviastes as cortes que hora fizemos na nossa villa de Sanctarem nos forão dados 
nuns capitolos especiaes antre os quais herão contheudos estes que se adiante seguem. 

[Io] Nos enviastes diser que em outras cortes que fizemos vos" aggravastes e nos 
dissestes que os reys que ante nos forão ordenarão e mandarão que nenhuns mercadores de 
fora parte nom andassem pello reyno a comprar nenhúas mercadorias em nenhuns logares 
salvo em Lixboa vinhos e no Algarve fruita e que porquanto se os Ingreses e outras pessoas 
estendião a comprar e a carregar afoutamente que nos demos em reposta que se comprisse e 
agardasse a ordenação que sobre esto hera feita e que hora nom embargando todo esto que 
muitos mercadores do reyno de Castella compravão em estes nossos reynos muitas 
mercadorias e as carregavão para França em navios da dita cidade. 

E nos a esto respondemos e mandamos que se garde em esto a ordenação que sobre 
ello he feita pella qual parece que nom podem hi carregar nenhum de fora parte. 

[2o] Outrosi nos enviastes diser que nom embargando que nos quitamos ao nosso povo 
a terça parte das nossas sisas que alguns dos rendeiros delias levão todo em cheo e mais e que 
se o querem refertar e diser que os ditos rendeiros se alvoracão disendo que vão contra as 
nossas rendas. 

Nos a esto[Fls. 80 v.] respondemos que nos pras de darmos escarmento aquelles que 
taes cousas fasem e fiserão comtanto que nos enviem diser em que logares se esto fas e quem 
o fes e fas para nos sobre ello mandarmos enquerer e saber a verdade e lho estranhamos. 

[3o] Outrosi nos enviastes dizer que o vedor do muro de Barcellos constrange e manda 
constranger os moradores de hum logar que chamão Zurara que he do vosso termo e que 
sempre servirão e servem nos vossos encarregos em todalas necessidades e servidões e 
cousas que vos at'aqui forão cumprendouras e necessárias. 

Nos a esto respondemos que ja mandamos e esso medes mandamos agora que nom 
sejão constrangidos para ello. E porem mandamos a todos os nossos corregedores e ouvidores 
juises e justiças dos nossos reynos e outras quaisquer a que desto o conhecimento pertencer 
per qualquer guisa que seja a que esta carta for mostrada que assi a cumprão e a gardem e a 
facão cumprir e agardar em todo bem e compridamente pella guisa que em ella he contheudo 
e não vão nem consentão hir contra ella em nenhúa maneira que seja e a nossa mercê e 
vontade de se faser e comprir e agardar pella guisa que dito he. 

Repete "vos". 
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Vos al não façades. Dante em Sanctarem vinte e quatro dias de Setembro El Rei o 
mandou per Vasco Gil de Pedroso lecenceado em leys seu vassalo e do seu desembargo non 
sendo hi o lecenceado Fernão Gonçalvez seu companhão e do dito desembargo Gonçalo 
Afonso a fez era de mil e quatrocentos corenta e quoatro annos. Valascus Licenciatus 
T 100 

Legum. 

F/u 

Na margem esquerda "1444 de Christo 1406" 
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