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PT/AHMC/COI/ nº 1  
 
[1418], Fevereiro, derradeiro dia, Évora.  Carta d’el rei D. João I, ordenando 

que para as cortes, que se realizarão em Santarém, no dia 1 de Maio seguinte, 

elegessem dois procuradores. As cortes eram convocadas para decidir sobre 

como proceder se o rei de Castela (D. João II) não jurasse o tratado de paz 

acordado entre as duas coroas. 

 

suporte: papel, sem marca de água, 

dimensões: 285 x 210 mm 

selo: não tem 

escrivão: Martim Anes 

assinatura autógrafa: não tem 

remetente: por el rey  

destinatário: Ao concelho e homens bons da cidade de Coimbra 

Obs.:  No verso tem restauro antigo a papel azul. Registado a tinta ferro-gálica escura, Nº 78. 

Numeração actual na colecção, seguindo o critério da ordenação por data cronológica, a tinta 

vermelha nº 1. 

 

PT/AHMC/COI/ nº 2 
 
1429, Janeiro, 9, Benavila.  Carta do Infante D. Pedro recomendando aos 

juízes e homens bons da cidade de Coimbra que escusassem do cargo de 

procurador do concelho, Pedro Domingues, pedido feito por intercessão de 

Bento Martins, capelão do Duque. 

 

suporte: papel, sem marca de água 

dimensão:  290 x 183mm 

selo:  vestígio 

escrivão:  Bento Peres 

assinatura autógrafa: Infante Dom Pero 

remetente: [por o infante Dom Pedro] 

destinatário: Aos honrados e discretos juízes e homens bons da nobre leal cidade de Coimbra 

Obs.:  No verso tem restauro antigo a papel azul. Registado a tinta ferro-gálica escura: Nº 74. 

Numeração actual na colecção, seguindo o critério da ordenação por data cronológica, a tinta 

vermelha nº 2. 
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PT/AHMC/COI/ nº 3 

 

1429, Março, 5, Aveiro.  Carta do Infante D. Pedro pedindo aos juízes e 

homens bons da cidade de Coimbra que provessem João Rodrigues, seu 

criado, no ofício de tabelião, na cidade de Coimbra. 

 

suporte: papel, com marca de água 

dimensão:  300 x 215mm 

selo:  vestígio 

escrivão:  Bento Peres 

assinatura autógrafa: Infante Dom Pero 

remetente: [por o infante Dom Pedro] 

destinatário: Aos honrados e discretos juízes e homens bons da nobre leal cidade de Coimbra 

Obs.:  Registado a tinta ferro-gálica escura: Nº15 Valle. Numeração actual na colecção, 

seguindo o critério da ordenação por data cronológica, a tinta vermelha nº 3. 

 

PT/AHMC/COI/ nº 4 

 

1429, Abril, 10, Esgueira.  Carta do Infante D. Pedro recomendando aos juízes 

e homens bons da cidade de Coimbra, que para o ofício de tabelião, vago pelo 

falecimento do seu titular, André Álvares, provessem um seu criado, cujo nome 

não menciona. 

 

suporte: papel, sem marca de água 

dimensão:  295 x 180mm 

selo:  vestígio 

escrivão:  João Cotrim 

assinatura autógrafa: Infante Dom Pero 

remetente: [por o infante Dom Pedro] 

destinatário: Aos juízes e homens bons da nobre leal cidade de Coimbra 

Obs.:  Registado a tinta ferro-gálica escura: Nº 10 Valle. Numeração actual na colecção, 

seguindo o critério da ordenação por data cronológica, a tinta vermelha nº 4. 
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PT/AHMC/COI/ nº 5 
 
1429, Abril, 11, Mira.  Carta do Infante D. Pedro pedindo, novamente, ao 

concelho e homens bons da cidade de Coimbra, o ofício de tabelião vago, pelo 

falecimento de André Álvares, para um seu criado, cujo nome não menciona. 

 

suporte: papel, com marca de água 

dimensão:  300 x 175mm 

selo:  de chapa bem conservado com a divisa da balança 

escrivão:  Diogo Afonso 

assinatura autógrafa: Infante Dom Pero 

remetente: [por o infante] 

destinatário: Aos juízes e vereadores e procurador homens bons da nobre cidade de Coimbra 

Obs.:  Registado a tinta ferro-gálica escura: Nº 12 Valle. Numeração actual na colecção, 

seguindo o critério da ordenação por data cronológica, a tinta vermelha nº 5. 

 

PT/AHMC/COI/ nº 6 
 
[1429], Fevereiro, 2, Penela.  Carta do Infante D. Pedro ao concelho e homens 

bons da cidade de Coimbra para que lhe enviem informação sobre a demanda 

que corre entre o concelho e o prior do Mosteiro de Santa Cruz, sobre as águas 

para abastecimento das fontes da cidade. 

 

suporte: papel, sem marca de água 

dimensão:  295 x 175mm 

selo:  vestígio 

escrivão:  Álvaro Dias 

assinatura autógrafa: Infante Dom Pero 

remetente: por o infante Dom Pedro 

destinatário: Aos honrados e discretos juízes e homens bons da nobre leal cidade de Coimbra 

Obs.:  Tem restauro antigo a papel azul. Registado a tinta ferro-gálica escura: Nº 17,Valle. 

Numeração actual na colecção, seguindo o critério da ordenação por data cronológica, a tinta 

vermelha nº 6. 

 
PT/AHMC/COI/ nº 7 
 
[1429], Abril, 13, Aveiro.  Carta do Infante D. Pedro ao concelho e homens 

bons da cidade de Coimbra, comunicando o resultado do acordo realizado 

entre si e o prior do Mosteiro de Santa Cruz sobre o abastecimento de água da 
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Fontes d’el Rei e da Fonte da Rainha, Fonte Nova e Fonte de Sansão, ficando 

apenas a água desta última para o Mosteiro . 

 

suporte: papel, com marca de água 

dimensão:  300 x 222 mm 

selo:  vestígio 

escrivão:  Elias Gonçalves 

assinatura autógrafa: Infante Dom Pero 

assinatura autógrafa  por baixo do lacre do selo: Álvaro Dias 

remetente: por o infante Dom Pedro 

destinatário: Ao concelho e homens bons da nobre cidade de Coimbra. 

Obs.:  Tem restauro antigo com larga tira de papel para reforço do suporte muito danificado nas 

extremidades. Registado a tinta ferro-gálica escura: Nº 16,Valle. Escrito por mão da época 

sobre a agua, no verso. Numeração actual na colecção, seguindo o critério da ordenação por 

data cronológica, a tinta vermelha nº 7. 

 
PT/AHMC/COI/ nº 8 
 
[1429], Junho, 8, Montemor-o-Velho.  Carta do Infante D. Pedro aos juízes, 

regedores e vereadores da cidade de Coimbra recomendando Pedro Vasques, 

portador dessa missiva, para servir o ofício de tabelião. 

 

suporte: papel, sem marca de água 

dimensão:  300 x 170 mm 

selo:  de chapa bem conservado com a divisa da balança 

escrivão:  Diogo Afonso 

assinatura autógrafa: Infante Dom Pero 

remetente: [por o infante Dom Pedro] 

destinatário: Aos juízes e regedores e vereadores da nobre leal cidade de Coimbra 

Obs.:  Tem restauro antigo com tira de papel para reforço do suporte. Registado a tinta ferro-

gálica escura: Nº 48. Numeração actual na colecção, seguindo o critério da ordenação por data 

cronológica, a tinta vermelha nº 8. 

 
PT/AHMC/COI/ nº 9 
 
1429, Julho, 1, Montemor-o-Velho . Carta do Infante D. Pedro aos juízes e 

vereadores da cidade de Coimbra ordenando que não vendessem os bens 

penhorados aos besteiros do conto, que se recusaram a servir nas obras do 

concelho, sem receberem notícia sua, pois ia submeter o assunto a el rei. 
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suporte: papel, com marca de água 

dimensão:  300 x 180 mm 

selo:  não tem vestígio 

escrivão:  Estêvão Peres 

assinatura autógrafa: Infante Dom Pero 

remetente: [por o infante Dom Pedro] 

destinatário: [Aos juízes da nobre cidade de Coimbra] 

Obs.:  Tem restauro antigo com tira de papel para reforço do suporte. Registado a tinta ferro-

gálica escura:Nº 37. Numeração actual na colecção, seguindo o critério da ordenação por data 

cronológica, a tinta vermelha nº 9. 

 

PT/AHMC/COI/ nº 10 
 
1429, Setembro, 14, Montemor-o-Velho.  Carta do Infante D. Pedro para o 

Corregedor João Mendes, da comarca da Estremadura, para desagravar Bento 

Martins, ferreiro, morador na cidade de Coimbra.  

 

suporte: papel, sem marca de água 

dimensão:  225 x 134 mm 

selo:  vestígio 

escrivão:  Diogo Afonso 

assinatura autógrafa: Infante Dom Pero 

remetente: [por o infante Dom Pedro] 

destinatário: A João Mendes aauguado Corregedor por el rei meu senhor na comarca da 

Estremadura 

Obs.:  Tem restauro antigo com tira de papel para reforço do suporte. Registado a tinta ferro-

gálica escura: Nº 3. Escrito por mão da época: Foi leixada esta carta e enformação aos 22 dias 

de Setembro mandou coregedor que lhe faça direito. Numeração actual na colecção, seguindo 

o critério da ordenação por data cronológica, a tinta vermelha nº 10. 

 
PT/AHMC/COI/ nº 11 
 
[1429], Novembro, 21, Penela,  Carta do Infante D. Pedro aos juízes e homens 

bons da cidade de Coimbra, para desagravar um indivíduo, cujo nome não é 

expressamente mencionado.1  

 

suporte: papel, com marca de água 

                                                           
1 Provavelmente estará relacionada com o pedido do documento anterior, nº 10. 
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dimensão:  320 x 165 mm 

selo:  vestígio 

escrivão:  Diogo Afonso 

assinatura autógrafa: Infante Dom Pero 

assinatura autógrafa,  por baixo do lacre do selo: doctor 

remetente: [por o infante Dom Pedro] 

destinatário: Aos juízes e homens bons da nobre cidade de Coimbra 

Obs.:  Danificada no canto superior esquerdo. Registado a tinta ferro-gálica escura: Nº 68. 

Numeração actual na colecção, seguindo o critério da ordenação por data cronológica, a tinta 

vermelha nº 11. 

 
PT/AHMC/COI/ nº 12 
 
[1430], Janeiro,16, Aveiro.  Carta do Infante D. Pedro aos juízes e homens 

bons da cidade de Coimbra, recomendando que para se assegurar o 

fornecimento da cidade, tanto em carne, como em pescado se devia 

estabelecer um contrato de obrigação com alguns carniceiros e almocreves. 

Por ser necessário encontrar transporte disponível (bestas de carga) para o 

serviço do rei e dos infantes, recomenda também que se estabeleça contrato 

com almocreves e pessoas do termo da cidade para a execução desse serviço.  

 

suporte: papel, sem marca de água 

dimensão:  300 x 218 mm 

selo:  vestígio 

escrivão:  Bento Peres 

assinatura autógrafa: Infante Dom Pero 

assinatura autógrafa,  por baixo do lacre do selo: doctor 

remetente: [por o infante Dom Pedro] 

destinatário: Aos juízes e homens bons da nobre e leal cidade de Coimbra 

Obs.:  Tem restauro antigo, com 5 tiras de papel azul, para reforço do suporte. Registado a tinta 

ferro-gálica escura, no verso: Nº 18, Valle. Escrito por letra de época posterior: Carta que o 

Infante Dom Pedro escreveo a Camera desta cidade. Numeração actual na colecção, seguindo 

o critério da ordenação por data cronológica, a tinta vermelha nº 12. 

 

PT/AHMC/COI/ nº 13 
 
1430, Março, 11, Aveiro.  Carta do Infante D. Pedro, enviada ao infante D. 

Duarte, pedindo-lhe que por ser pequeno o termo de Coimbra e não ter renda 
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suficiente para o conserto dos caminhos calçadas e pontes, mandasse 

desembargar as penas impostas a algumas pessoas.  

 

suporte: papel, com marca de água 

dimensão:  300 x 217 mm 

selo:  vestígio 

escrivão:  não tem menção 

assinatura autógrafa: Infante Dom Pero 

assinatura autógrafa,  por baixo do lacre do selo: doctor 

remetente: Vosso irmão e servidor [D. Pedro] 

destinatário: Ao mui alto e mui honrado príncipe e muito prezado senhor e irmão  

Obs.:  Tem restauro antigo, com tiras de papel azul, para reforço do suporte. Registado a tinta 

ferro-gálica escura, no verso: Nº 51. Escrito por letra da época no verso no canto inferir direito: 

de calcadas. Numeração actual na colecção, seguindo o critério da ordenação por data 

cronológica, a tinta vermelha nº 13. 

 
PT/AHMC/COI/ nº 14 

 
1430, Março, 15, Aveiro.  Carta do Infante D. Pedro, ao concelho e homens 

bons da cidade de Coimbra, remetendo uma informação de Lourenço 

Domingues, mercador, morador em Coimbra, sobre um agravo que lhe fora 

feito, pretendendo o duque saber a razão do constrangimento. 

 

suporte: papel, com marca de água (balança) 

dimensão:  285 x 152 mm 

selo:  vestígio 

escrivão:  Diogo Afonso 

assinatura autógrafa: Infante Dom Pero 

assinatura autógrafa,  por baixo do lacre do selo: doctor 

remetente: [por o infante Dom Pedro] 

destinatário: Ao concelho e homens bons da nobre e sempre leal cidade de Coimbra. 

Obs.:  Registado a tinta ferro-gálica escura, Nº. 28. Escrito por letra da época, no verso, no 

canto inferir direito:runa. Numeração actual na colecção, seguindo o critério da ordenação por 

data cronológica, a tinta vermelha nº 14. 

 

PT/AHMC/COI/ nº 15 
 
1430, Abril, 11, Camarate.  Carta do Infante D. Duarte, ao concelho e homens 

bons da cidade de Coimbra, pedindo que escusassem dos encargos do 
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concelho, Gil Gonçalves, morador em Coimbra, criado do Bispo de Maiorca, 

durante a ausência do Bispo, em Roma, em serviço do Rei.  

 

suporte: papel, sem marca de água  

dimensão:  300 x 205 mm 

selo:  vestígio de selo redondo 

escrivão:  Garcia Rodrigues 

assinatura autógrafa: Infante [D. Duarte] 

assinatura autógrafa,  por baixo do lacre do selo: Agostinus de ? doctor (chanceler do 

príncipe?) 

remetente: por o infante [D. Duarte] 

destinatário: Ao concelho e homens bons cidade de Coimbra. 

Obs.:  Tem restauro antigo com tiras de papel azul para reforço do suporte. Registado a tinta 

ferro-gálica escura, Nº. 23, Valle. Escrito por letra da época, aos xxxj dias de Agosto foy 

presentada esta carta perante Gonçalo Anes juiz e Gonçalo Anes e Rº Vº vereadores. 

Numeração actual na colecção, seguindo o critério da ordenação por data cronológica, a tinta 

vermelha nº 15. 

 
PT/AHMC/COI/ nº 16 
 
1430, Junho, 25, Santarém.  Carta do Infante D. Duarte, ao concelho e 

homens bons da cidade de Coimbra, para entregarem o valor total do pedido, 

de que foram inicialmente relevados, mas que as necessidades do reino 

obrigam a exigir de novo, ficando a promessa para futura escusa, quando a 

situação económica melhorasse. 

 

suporte: papel, com marca de água  

dimensão:  300 x 215 mm 

selo:  vestígio de 2 selos redondos 

escrivão:  Afonso Cotrim 

assinatura autógrafa: Infante [D. Duarte] 

remetente: por o infante [D. Duarte] 

destinatário: Ao concelho e homens bons da cidade de Coimbra. 

Obs.:  Tem restauro antigo com tiras de papel azul para reforço do suporte. Registado a tinta 

ferro-gálica escura, Nº. 59, Valle. Escrito por letra da época posterior, uma carta de um infante 

de Portugal que não declara o nome nem o ano em que quita a esta cidade um meio pedido. 

Numeração actual na colecção, seguindo o critério da ordenação por data cronológica, a tinta 

vermelha nº 16. 
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PT/AHMC/COI/ nº 17 
 
1430, Novembro,16, Bemposta.  Carta do Infante D. Pedro, ao concelho e 

homens bons da cidade de Coimbra, recomendando Gonçalo Vasques, seu 

criado, morador em Coimbra, para o lugar de tabelião, por renúncia de Martim 

Pinho. 

 

suporte: papel, com marca de água  

dimensão:  295 x 200 mm 

selo:  vestígio 

escrivão:  Bento Peres 

assinatura autógrafa: Infante Dom Pero 

remetente: [por o infante Dom Pedro] 

destinatário: Aos honrados e discretos juízes e homens bons da nobre cidade de Coimbra. 

Obs.:  Tem restauro antigo, com 2 tiras pequenas de papel de cor azul, para reforço do 

suporte.Registado a tinta ferro-gálica escura, Nº. 14. Numeração actual na colecção, seguindo 

o critério da ordenação por data cronológica, a tinta vermelha nº 17. 

 

PT/AHMC/COI/ nº 18 
 
1431, Janeiro, 31, Penela.  Carta do Infante D. Pedro ao concelho e homens 

bons da cidade de Coimbra, informando que recebera de Lourenço Vicente, 

procurador da cidade, a carta com os pedidos do concelho, de que irão receber 

resposta através de João André. 

 

suporte: papel, sem marca de água  

dimensão:  300 x 175 mm 

selo:  vestígio 

escrivão:  Estêvão Peres 

assinatura autógrafa: Infante Dom Pero 

remetente: [por o infante Dom Pedro] 

destinatário: Aos honrados e discretos regedores e homens bons da nobre cidade de 

Coimbra. 

Obs.:  Tem restauro antigo, com tiras pequenas de papel de cor azul, para reforço do 

suporte.Registado a tinta ferro-gálica escura, Nº. 45. Numeração actual na colecção, seguindo 

o critério da ordenação por data cronológica, a tinta vermelha nº 18. 
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PT/AHMC/COI/ nº 19 
 
1431, Novembro, 13, Montemor.  Carta do Infante D. Pedro, ao concelho e 

homens bons da cidade de Coimbra, informando que enviava Bento Peres, seu 

criado, com a resposta aos pedidos que lhe dirigiram.  

 

suporte: papel, com marca de água  

dimensão:  290 x 175 mm 

selo:  de chapa bem conservado, com a divisa da balançavestígio 

escrivão:  João Cotrim 

assinatura autógrafa: Infante Dom Pero 

remetente: [por o infante Dom Pedro] 

destinatário: Aos honrados e discretos juizzes e regedores e homens bons de Coimbra. 

Obs.:  Registado a tinta ferro-gálica escura, Nº. 76. Numeração actual na colecção, seguindo o 

critério da ordenação por data cronológica, a tinta vermelha nº 19. 

 

PT/AHMC/COI/ nº 20 

 

1433, Janeiro, 19, Punhete.  Alvará do Infante D. Duarte, dirigido ao juiz, 

justiças da cidade e corregedor da comarca de Coimbra, por requerimento do 

Infante D. Pedro, para evitar a demora na execução das penas por furtos, que 

no termo se praticavam, para que as justiças da cidade pudessem 

desembargar nesses feitos, com o acordo do Infante, sendo as penas 

executadas sem apelação nem agravo. 

 

suporte: papel, com marca de água  

dimensão:  215 x 285 mm 

selo:  não tem 

escrivão:  Rui Peres Godinho 

assinatura autógrafa: Infante [D. Duarte] 

remetente: [Infante D. Duarte] 

destinatário: [Aos juízes e Justiças da da cidade de Coimbrae corregedor da comarca] 

Obs.:  Tem restauro antigo. A carta foi colada na íntegra numa folha de papel, para reforço do 

suporte ocultando o verso do documento. carta. Registado a tinta ferro-gálica escura, Nº. 10. 

Numeração actual na colecção, seguindo o critério da ordenação por data cronológica, a tinta 

vermelha nº 20. 
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PT/AHMC/COI/ nº 21 

 

1434, Janeiro, 20, Penela . Carta do Infante D. Pedro, dirigida ao Rei D. 

Duarte, para que escusasse de irem para a corte os dois carniceiros, que 

estavam em Coimbra, por a cidade ter muita necessidade deles. Contém o 

despacho autógrafo de D. Duarte concedendo o pedido. 

 

suporte: papel, sem marca de água  

dimensão:  295 x 215 mm 

selo:  não tem 

escrivão:  Rui Peres Godinho 

assinatura autógrafa: Infante Dom Pero 

assinatura autógrafa no despacho: Rey [D. Duarte] 

remetente: [por o infante Dom Pedro] 

destinatário: Ao mui alto e excelente príncipe e mui poderoso senhor el rei meu senhor 

Obs.: . A carta está muito danificada no canto superior direito afectando parte do texto. Tem 

restauro antigo tendo do documento sido colado na íntegra numa folha de papel, para reforço 

do suporte. Registado a tinta ferro-gálica escura, Nº. 79. Escrito por mão da época, no verso, a 

seguir ao destinatário: Esta daae a João André. Numeração actual na colecção, seguindo o 

critério da ordenação por data cronológica, a tinta vermelha nº 21. 

 
PT/AHMC/COI/ nº 22 
 
1434, Fevereiro, 8, Penela.  Carta do Infante D. Pedro, aos vereadores e 

homens bons da cidade de Coimbra, para que lhe enviassem o traslado das 

ordenações registadas nos livros da câmara, sobre os filhos dos lavradores não 

aprenderem outros mesteres, e sobre os pobres que andam a pedir, e sobre os 

que não guardam os domingos. Ordena também o conserto de uma ponte 

entre Cernache e Condeixa. 

 

suporte: papel, sem marca de água  

dimensão:  300 x 188 mm 

selo:  vestígio 

escrivão:  Estêvão Peres  

assinatura autógrafa: Infante Dom Pero 

assinatura autógrafa, por baixo do lacre do selo: Alvaro Diaz 

remetente:  [por o infante Dom Pedro] 
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destinatário: Aos vereadores e homens bons da cidade de Coimbra  

Obs.: .Registado a tinta ferro-gálica escura, Nº. 9, Valle. Escrito por mão da época, no verso, a 

seguir ao destinatário: Das hordenaçoes. Numeração actual na colecção, seguindo o critério da 

ordenação por data cronológica, a tinta vermelha, nº 22. 
 

PT/AHMC/COI/ nº 23 
 
1434, Fevereiro, 20, Penela.  Carta do infante D. Pedro, ao juiz e homens bons 

da cidade de Coimbra, recomendando a recondução de Gil Vasques, no cargo 

de alcaide pequeno, interrompendo as funções por um período, para de novo 

ser nomeado, respeitando-se assim o foral e costume antigo, confirmado em 

cortes, que mandava prover de três em três anos, nesse cargo, pessoa natural 

da terra. 

 

suporte: papel, com marca de água  

dimensão:  290 x 180 mm 

selo:  vestígio 

escrivão:  Estêvão Peres  

assinatura autógrafa: Infante Dom Pero 

remetente:  [por o infante Dom Pedro] 

destinatário: Aos juízes e homens bons da mui nobre cidade de Coimbra  

Obs.: .Registado a tinta ferro-gálica escura, Nº. 29 segundo. Numeração actual na colecção, 

seguindo o critério da ordenação por data cronológica, a tinta vermelha, nº 23. 

 
PT/AHMC/COI/ nº 24 
 
1434, Março, 13, Penela.  Carta do infante D. Pedro, ao regedor Diogo 

Gonçalves, juiz ,vereadores, procurador e homens bons da cidade de Coimbra 

participando que el rei aceitava que João Gonçalves Homem, cavaleiro, fizesse 

parte da vereação. 

 

suporte: papel, com marca de água  

dimensão:  290 x 170 mm 

selo:  vestígio 

escrivão:  Lopo de Alpoim  

assinatura autógrafa: Infante Dom Pero 

remetente: [por o infante Dom Pedro] 

destinatário: A Diogo Gonçalves de Travaços do meu conselho e regedor de minhas terras e 

aos juízes e regedores e homens bons da nobre çidade de Coimbra  
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Obs.: .Registado a tinta ferro-gálica escura, Nº. 32. Numeração actual na colecção, seguindo o 

critério da ordenação por data cronológica, a tinta vermelha, nº 24. 

 
PT/AHMC/COI/ nº 25 
 
1434, Março,18, Penela.  Carta do infante D. Pedro, ao juiz, vereadores, 

procurador e homens bons da cidade de Coimbra, respondendo às várias 

petições que lhe dirigiram: sobre os direitos de portagem, sobre os carniceiros; 

sobre os privilégios dos Mosteiros de S. Jorge e de Semide, sobre a serventia 

do Mosteiro de Semide, que pertencia ao duque, por estar o mosteiro no termo 

de Arouce; sobre o alcaide pequeno; e sobre o direito de relego do bispo. 

 

suporte: papel, com marca de água  

dimensão:  220 x 295 mm 

formato:  caderno, 2fls. 

selo:  de chapa bem conservado com a divisa da balança 

escrivão:  Estêvão Peres 

assinatura autógrafa: Infante Dom Pero 

remetente: infante 

destinatário: Aos juízes vereadores procurador e regedores e homens bons da nobre cidade 

de Coimbra  

Obs.: .Registado a tinta ferro-gálica escura, Nº. 18 e Nº 19. Numeração actual na colecção, 

seguindo o critério da ordenação por data cronológica, a tinta vermelha nº 25. 

 

PT/AHMC/COI/ nº 26  

 
1434, Março, 31, Penela.  Carta do infante D. Pedro, ao juiz, vereadores e 

homens bons da cidade de Coimbra, respondendo à petição que lhe dirigiram 

sobre os agravos, que os siseiros e portageiros faziam ao concelho, e sobre a 

entrega das roupas dos oficiais, que o duque enviava à cidade. 

 

suporte: papel, com marca de água  

dimensão:  300 x 190mm 

selo:  vestígio  

escrivão:  Estêvão Peres 

assinatura autógrafa: Infante Dom Pero 

assinatura autógrafa, por baixo do lacre do selo: Alvaro Diaz 

remetente: por o infante Dom Pedro 

destinatário: Aos juízes vereadores e homens bons da nobre cidade de Coimbra  
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Obs.: .Registado a tinta ferro-gálica escura, Nº. 11, Valle. Numeração actual na colecção, 

seguindo o critério da ordenação por data cronológica, a tinta vermelha nº 26. 

 

PT/AHMC/COI/ nº 27 
 
1434, Maio, 7, Penela.  Carta do infante D. Pedro, ao concelho e homens bons 

da cidade de Coimbra, para que lhe enviem os direitos e privilégios da cidade, 

para avaliar das razões de cada parte, na contenda que corria entre a cidade e 

o alcaide sobre os almotacés, e também sobre o feito do gado do campo do 

Bolão. 

 

suporte: papel, com marca de água (cabeça de touro com estrela) 

dimensão:  300 x 195 mm 

selo:  vestígio  

escrivão: Bento Peres 

assinatura autógrafa: Infante Dom Pero 

assinatura autógrafa, por baixo do lacre do selo: Alvaro Diaz 

remetente: por o infante Dom Pedro 

destinatário: Aos concelho e homens bons da nobre cidade de Coimbra  

Obs.:  Tem restauro antigo com pedaços de papel azul. Registado a tinta ferro-gálica escura, 

Nº. 40. Numeração actual na colecção, seguindo o critério da ordenação por data cronológica, 

a tinta vermelha nº 27. 

 

PT/AHMC/COI/ nº 28 
 
1434, Setembro, 6, Torres Novas.  Carta do infante D. Pedro, ao juiz e 

homens bons da cidade de Coimbra, recomendando Gil Fernandes, seu 

servidor, casado com pessoa da cidade, para algum ofício que vagasse no 

Paço dos Tabeliães. 

 

suporte: papel, com marca de água  

dimensão:  290 x 160 mm 

selo:  selo de chapa bem conservado com divisa da balança 

escrivão: Estêvão Peres 

assinatura autógrafa: Infante Dom Pero 

assinatura autógrafa, ao lado do lacre do selo: doctor 

remetente: [por o infante Dom Pedro] 

destinatário: Aos juízes e homens bons da nobre cidade de Coimbra  
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Obs.: .Tem restauros com pedaços de papel azul. Registado a tinta ferro-gálica escura, Nº. 35. 

Numeração actual na colecção, seguindo o critério da ordenação por data cronológica, a tinta 

vermelha nº 28. 

 
PT/AHMC/COI/ nº 29 
 
[1434], Dezembro, 8,  Torres Novas.  Carta do infante D. Pedro, ao juiz e 

vereadores e procurador e homens bons da cidade de Coimbra, sobre os 

pelouros para oficiais, e sobre o forno da cal.  

 

suporte: papel, com marca de água  

dimensão:  220 x 160 mm 

selo:  selo de chapa bem conservado com divisa da balança 

escrivão: Álvaro Dias 

assinatura autógrafa: Infante Dom Pero 

assinatura autógrafa, por baixo do lacre do selo: Alvaro Diaz 

remetente: [por o infante Dom Pedro] 

destinatário: Aos juízes e vereadores procurador e homens bons da nobre cidade de Coimbra  

Obs.: .Registado a tinta ferro-gálica escura, Nº. 41. Numeração actual na colecção, seguindo o 

critério da ordenação por data cronológica, a tinta vermelha nº 29. 

 

PT/AHMC/COI/ nº 30 
 
[1435], Março, 4 Aveiro.  Carta do infante D. Pedro, ao juiz, vereadores, 

procurador e homens bons da cidade de Coimbra, pedindo que o ferreiro, João 

Lourenço, que na cidade viera morar por seu mandado, não fosse obrigado a 

ter à porta, lança e escudo, como os outros oficiais. 

 

suporte: papel, sem marca de água  

dimensão:  290 x 165 mm 

selo:  vestígio 

escrivão: Álvaro Dias 

assinatura autógrafa: Infante Dom Pero 

assinatura autógrafa, por baixo do lacre do selo: Alvaro Diaz 

remetente: por o infante Dom Pedro 

destinatário: Aos juízes e vereadores procurador e homens bons da nobre cidade de Coimbra  

Obs.: .Registado a tinta ferro-gálica escura, Nº. 26. Numeração actual na colecção, seguindo o 

critério da ordenação por data cronológica, a tinta vermelha nº 30. 
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PT/AHMC/COI/ nº 31 
 
1435, Abril, 4, Penela.  Carta do infante D. Pedro, ao juiz e vereadores e 

procurador e homens bons da cidade de Coimbra, nomeando Álvaro Martins, 

amo de Álvaro Gonçalves de Ataíde, para o cargo de alcaide pequeno, em vez 

de Gonçalo Anes, anteriormente nomeado.  

 

suporte: papel, sem marca de água  

dimensão:  285 x 150 mm 

selo:  vestígio 

escrivão: Estêvão Peres 

assinatura autógrafa: Infante Dom Pero 

assinatura autógrafa, por baixo do lacre do selo: Alvaro Diaz 

remetente: por o infante Dom Pedro 

destinatário: Aos juízes e vereadores procurador e homens bons da nobre cidade de Coimbra  

Obs.: . Tem restauro antigo, com tira pequena de papel de cor azul, para reforço do suporte 

Registado a tinta ferro-gálica escura, Nº. 25. Numeração actual na colecção, seguindo o critério 

da ordenação por data cronológica, a tinta vermelha nº 31. 

 

PT/AHMC/COI/ nº 32 
 
1435, Agosto, 26, Aveiro.  Carta do infante D. Pedro, aos vereadores e 

procurador e homens bons da cidade de Coimbra respondendo ao concelho: 

sobre a obra da Rapoula, que deveria começar no próximo verão, em Maio; 

sobre a ordenação acerca das mulheres solteiras; sobre a outorga dos 

resíduos da cidade e termo, para as obras públicas, concedida por el rei a 

pedido do infante, e, ainda, indicando Pedro Dias e Gil Fernandes, para cargos 

de escrivão. 

 

suporte: papel, com marca de água  

dimensão:  295 x 215 mm 

selo:  vestígio 

escrivão: Estêvão Peres 

assinatura autógrafa: Infante Dom Pero 

assinatura autógrafa, por baixo do lacre do selo: doctor 

remetente: [por o infante Dom Pedro] 

destinatário: Aos vereadores procurador e homens bons da nobre cidade de Coimbra  
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Obs.: . Tem restauro antigo, com tira pequena de papel de cor azul, para reforço do suporte 

Registado a tinta ferro-gálica escura, Nº. 64. Numeração actual na colecção, seguindo o critério 

da ordenação por data cronológica, a tinta vermelha nº 32 

 
PT/AHMC/COI/ nº 33  
 
1435, Agosto, 28, Aveiro.  Carta do infante D. Pedro, ao concelho e homens 

bons da cidade de Coimbra, rogando aos vereadores, que atendessem o 

pedido de Diogo Álvares, tendeiro, morador em Coimbra, cunhado de mestre 

Afonso e de mestre Rodrigo, físicos, sobre uma casa em que vivia. 

 

suporte: papel, sem marca de água  

dimensão:  290 x 165 mm 

selo:  vestígio 

escrivão: Estêvão Peres 

assinatura autógrafa: Infante Dom Pero 

assinatura autógrafa, por baixo do lacre do selo: doctor 

remetente: [por o infante Dom Pedro] 

destinatário: Ao concelho e homens bons da nobre cidade de Coimbra  

Obs.: Registado a tinta ferro-gálica escura, Nº. 33. Numeração actual na colecção, seguindo o 

critério da ordenação por data cronológica, a tinta vermelha nº 33. 

 
PT/AHMC/COI/ nº 34 
 
1435, Dezembro,16, Penela.  Carta do infante D. Pedro, ao juiz e vereadores e 

procurador e homens bons da cidade de Coimbra, comunicando-lhes que 

enviava à cidade o regedor das suas terras, Diogo Gonçalves de Travaços, 

para com eles tratar dos oficiais e almotacés, que servirão no ano seguinte. 

 

suporte: papel, sem marca de água  

dimensão:  295 x 170 mm 

selo:  vestígio 

escrivão: Estêvão Peres 

assinatura autógrafa: Infante Dom Pero 

assinatura autógrafa, por baixo do lacre do selo: Estêvão de Cotrim, doctor 

remetente: [por o infante Dom Pedro] 

destinatário: Aos juízes e vereadores procurador regedores e homens bons da nobre cidade 

de Coimbra  

Obs.: Registado a tinta ferro-gálica escura, Nº. 73. Numeração actual na colecção, seguindo o 

critério da ordenação por data cronológica, a tinta vermelha nº 34. 
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PT/AHMC/COI/ nº 35 
 
1436, Outubro, 21, Montemor.  Carta do infante D. Pedro, aos juízes, e 

homens bons da cidade de Coimbra, enviando uma ordenação sobre o novo 

valor da prata e do ouro, para ser publicada na cidade, e devolvida ao Duque, 

para a enviar ao Porto, a Álvaro Gonçalves da Maia. 

 

suporte: papel, com marca de água  

dimensão:  225 x 160 mm 

selo:  vestígio 

escrivão: Estêvão Peres 

assinatura autógrafa: Infante Dom Pero 

remetente: [por o infante Dom Pedro] 

destinatário: Aos juízes e homens bons da cidade de Coimbra  

Obs.: Registado a tinta ferro-gálica escura, Nº. 24. Numeração actual na colecção, seguindo o 

critério da ordenação por data cronológica, a tinta vermelha, nº 35. 

 
PT/AHMC/COI/ nº 36 
 

1437, Janeiro, 2, Paços de Tentúgal.  Carta do infante D. Pedro, aos juízes, 

vereadores, procurador e homens bons da cidade de Coimbra, pedindo para 

Gonçalo Peres, morador em Coimbra, ser escusado do cargo de procurador do 

concelho, por ter sido nomeado pelo Marechal da Armada, para outros cargos. 

 

suporte: papel, sem marca de água  

dimensão:  295 x 175 mm 

selo:  vestígio 

escrivão: Álvaro Dias 

assinatura autógrafa: Infante Dom Pero 

assinatura autógrafa, por baixo do lacre do selo: Estêvão de Cotrim, doctor 

remetente: [por o infante Dom Pedro] 

destinatário: Aos juízes e vereadores procurador e homens bons da nobre cidade de Coimbra  

Obs.: Registado a tinta ferro-gálica escura, Nº. 29. Numeração actual na colecção, seguindo o 

critério da ordenação por data cronológica, a tinta vermelha, nº 36. 
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PT/AHMC/COI/ nº 37 
 
1437, Fevereiro, 6, Paços de Tentúgal.  Carta do infante D. Pedro, aos juízes, 

vereadores, procurador e homens bons da cidade de Coimbra, mandando que 

destinassem outro local, mais conveniente, para residência das mancebas 

solteiras, como constava da petição e informação, por elas lhe fora enviada. 

 

suporte: papel, com marca de água  

dimensão:  200 x 295 mm 

selo:  vestígio 

escrivão: João de Lisboa 

assinatura autógrafa: Infante Dom Pero 

assinatura autógrafa, por baixo do lacre do selo: doctor 

remetente: [por o infante Dom Pedro] 

destinatário: Aos juízes e vereadores procurador e homens bons da nobre cidade de Coimbra  

Obs.:  Tem restauro antigo, com tiras de papel de cor azul, e de outra de cor para reforço do 

suporte. Registado a tinta ferro-gálica escura, Nº.10. Numeração actual na colecção, seguindo 

o critério da ordenação por data cronológica, a tinta vermelha, nº 37. 

 
PT/AHMC/COI/ nº 38 
 
1437, Fevereiro, 18, Paços de Tentúgal.  Carta do infante D. Pedro, aos 

homens bons da cidade de Coimbra, recomendando aos vereadores que 

acordassem onde melhor poderia ficar o caneiro real, e também que 

cumprissem a ordenação, quanto à eleição de Luís Geraldes, para o cargo de 

juiz, pois fora vereador no ano anterior, devendo por isso ser escusado de 

servir novamente. 

 

suporte: papel, sem marca de água  

dimensão:  302 x 198 mm 

selo:  vestígio 

escrivão: Bento Anes 

assinatura autógrafa: Infante Dom Pero 

remetente: por o infante Dom Pedro 

destinatário: Aos homens bons da nobre cidade de Coimbra  

Obs.:  Tem restauro antigo, com tiras de papel de cor azul para reforço do suporte. Registado a 

tinta ferro-gálica escura, Nº.22, Valle. Numeração actual na colecção, seguindo o critério da 

ordenação por data cronológica, a tinta vermelha nº 38. 
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PT/AHMC/COI/ nº 39 . 
 
[1437], Março, 23, Paços de Tentúgal.  Carta do infante D. Pedro, aos juízes 

da cidade de Coimbra, pedindo a escusa dos cargos do concelho, para um 

criado da mãe de Rodrigo Anes, de Buarcos, conforme a ordenação.  

 

suporte: papel, sem marca de água  

dimensão:  293 x 185 mm 

selo:  vestígio 

escrivão: Bento Peres 

assinatura autógrafa: Infante Dom Pero 

remetente: por o infante Dom Pedro 

destinatário: Aos juízes da cidade de Coimbra  

Obs.:  Tem restauro antigo, com tiras de papel de cor azul para reforço do suporte. Registado a 

tinta ferro-gálica escura, Nº.65. Escrito por mão da época, no verso, a seguir ao destinatário: de 

Rodrigo Anes. Numeração actual na colecção, seguindo o critério da ordenação por data 

cronológica, a tinta vermelha, nº 39.  

 
PT/AHMC/COI/ nº 40 . 
 
[1437], Maio, 3, Paços de Tentúgal.  Carta do infante D. Pedro, aos juízes, 

vereadores, procurador e homens bons da cidade de Coimbra, determinando 

sobre a venda de pescado frito e carne cozida, ou assada, pelas regateiras, 

para beneficio dos caminhantes e honra da cidade, sem embargo da postura;  

e ainda sobre a eleição de Fernão da Fonseca, para regedor, que não era do 

seu agrado; sobre a substituição de Gonçalo Anes, no lugar de alcaide; sobre 

as queixas contra o bispo e seus vigários, que vão contra a jurisdição da 

cidade; sobre a portagem dos carniceiros, moradores em Almedina; sobre as 

vendas fora da cerca da cidade, sobre que recai almotaçaria, deve ser 

cumprida a ordenação de el rei Dom Fernando.  

 

suporte: papel, sem marca de água  

dimensão:  220 x 290 mm 

selo:  vestígio 

escrivão: Estêvão Peres 

assinatura autógrafa: Infante Dom Pero 

remetente: [ por o infante Dom Pedro] 

destinatário: Aos juízes e vereadores procurador e homens bons da cidade de Coimbra  
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Obs.:  Tem restauro antigo, com tira de papel de cor azul para reforço do suporte. Registado a 

tinta ferro-gálica escura, Nº 5. Numeração actual na colecção, seguindo o critério da ordenação 

por data cronológica, a tinta vermelha nº 40. 

 
PT/AHMC/COI/ nº 41 
 

[1437], Maio, 9, Paços de Tentúgal.  Carta do infante D. Pedro, aos homens 

bons da cidade de Coimbra, determinando que sobre a sentença da serventia 

dos moradores dos coutos do bispo e dos mosteiros, decidirá mais tarde; sobre 

as coimas, que recaem sobre as achadas das terras daninhas, que pagassem 

conforme a ordenação; sobre o agravo da pena imposta aos criados e 

almocreves, por colhererem lenha de oliveira e não a saberem distinguir da dos 

matos; e ainda que decidirá sobre a casa de Fernão da Fonseca quando vier à 

cidade. 

 

suporte: papel, sem marca de água  

dimensão:  225 x 290 mm 

selo:  vestígio 

escrivão: Álvaro Dias 

assinatura autógrafa: Infante Dom Pero 

remetente: [ por o infante Dom Pedro] 

destinatário: Aos homens bons da nobre cidade de Coimbra  

Obs.:  Registado a tinta ferro-gálica escura, Nº 53. Numeração actual na colecção, seguindo o 

critério da ordenação por data cronológica, a tinta vermelha, nº 41. 

 
PT/AHMC/COI/ nº 42 
 
[1437], Junho, 28, Paços de Tentúgal. Carta do infante D. Pedro, aos juízes, 

vereadores, procurador e homens bons da cidade de Coimbra, recomendando 

que fizessem outra casa, às custas do concelho, em bom lugar, na praça da 

cidade, para João Gonçalves, pardo, em substituição da que ele tivera 

emprazada e que fora derrubada.  

 

suporte: papel, com marca de água  

dimensão:  295 x 170 mm 

selo:  vestígio 

escrivão: Álvaro Dias  

assinatura autógrafa, por baixo do lacre do selo: Alvaro Diaz 
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assinatura autógrafa: Infante Dom Pero 

remetente: por o infante Dom Pedro 

destinatário: Aos juízes e vereadores e procuradores e homens bons da nobre cidade de 

Coimbra  

Obs.: . A folha de papel apresenta corte irregular, é mais estreita numa parte. Registado a tinta 

ferro-gálica escura, Nº 66. Numeração actual na colecção, seguindo o critério da ordenação por 

data cronológica, a tinta vermelha, nº 42. 

 

PT/AHMC/COI/ nº 43 
 
1437, Dezembro, 24, Penela.  Carta do infante D. Pedro, aos juízes, 

vereadores, procurador e homens bons da cidade de Coimbra, para que 

observassem o regimento na feitura dos pelouros e eleição dos vereadores e 

juízes, não devendo nomear para os ofícios quem já servira, escusando, por 

isso, Diogo Álvares, do Avelar, e Rodrigo Anes, escudeiro, que já tinham sido 

vereador, em 1436, o primeiro, e juiz, em 1435, o segundo. 

 

suporte: papel, com marca de água  

dimensão:  220 x 225 mm 

selo:  selo de chapa com a divisa da balança 

escrivão: João de Lisboa 

assinatura autógrafa: Infante Dom Pero 

remetente: [ por o infante Dom Pedro] 

destinatário: Aos juízes e vereadores e procurador e homens bons da nobre cidade de 

Coimbra  

Obs.: . A folha de papel apresenta manchas de humidade e parece ter sido cortada do lado 

direito do texto e na base. No verso, escrito por mão da época há uma lista de nomes, 

provavelmente a pauta de nova eleição a submeter à aprovação do Infante, aí aparece um 

nome repetido, com nove votos, Lopo Falcão, outros nomes surgem apenas uma vez, João de 

Coimbra; João Vasques; e o comendador. Pela mesma mão é escrito, no final do texto, no 

recto da folha, Ao muito alto e muito..., para o infante, para o rei ver? Numeração actual na 

colecção, seguindo o critério da ordenação por data cronológica, a tinta vermelha nº 43. 

 

PT/AHMC/COI/ nº 44. 
 
1438, Fevereiro, 16, Paços de Tentúgal.  Carta do infante D. Pedro, aos juízes 

e regedores, da cidade de Coimbra, para que fizessem fé no que Estêvão 

Peres, seu escrivão, lhes transmitisse de sua parte. 
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suporte: papel, sem marca de água  

dimensão:  220 x 160 mm 

selo:  vestígio 

escrivão: João de Lisboa  

assinatura autógrafa: Infante Dom Pero 

assinatura autógrafa, por baixo do lacre do selo: Estêvão de Cotrim doctor 

remetente: [ por o infante Dom Pedro] 

destinatário: Aos juízes e regedores da nobre cidade de Coimbra  

Obs.: . Tem restauro antigo com tiras de papel azul.Registado a tinta ferro-gálica escura, Nº 33. 

Numeração actual na colecção, seguindo o critério da ordenação por data cronológica, a tinta 

vermelha nº 44. 

 
PT/AHMC/COI/ nº 45 
 
1438, Março, 10, Paços de Tentúgal.  Carta do infante D. Pedro, a Gonçalo 

Anes, escrivão da Câmara da cidade de Coimbra, remetendo o documento que 

os moradores do burgo de Lorvão lhe enviaram, e pedindo que lhe 

respondessem sobre esse assunto. 

 

suporte: papel, sem marca de água  

dimensão:  215 x 155 mm 

selo:  selo de chapa com a divisa da balança 

escrivão: João de Lisboa  

assinatura autógrafa: Infante Dom Pero 

assinatura autógrafa, por baixo do lacre do selo: doctor 

remetente: [ por o infante Dom Pedro] 

destinatário: A Gonçalo Anes escrivão da Câmara da cidade de Coimbra  

Obs.: . Tem restauro antigo com tiras de papel azul para reforço do suporte.Registado a tinta 

ferro-gálica escura, Nº 43. Numeração actual na colecção, seguindo o critério da ordenação por 

data cronológica, a tinta vermelha nº 45. 

 
PT/AHMC/COI/ nº 46 
 
[1438], Março, 19, Paços de Tentúgal.  Carta do infante D. Pedro, aos juízes, 

vereadores, procurador e homens bons da cidade de Coimbra, pedindo para 

João Peres, carpinteiro, morador em Almedina, criado de Diogo Gonçalves de 

Travaços, regedor das terras do duque, não fosse nomeado besteiro do conto. 

 

suporte: papel, com marca de água  
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dimensão:  295 x 173 mm 

selo:  selo de chapa com a divisa da balança 

escrivão: João de Lisboa  

assinatura autógrafa: Infante Dom Pero 

assinatura autógrafa, por baixo do lacre do selo:[Cotri]m doctor 

remetente: [ por o infante Dom Pedro] 

destinatário: Aos juízes e vereadores e procurador e homens bons da nobre cidade de 

Coimbra  

Obs.: .Registado a tinta ferro-gálica escura, Nº 4. Numeração actual na colecção, seguindo o 

critério da ordenação por data cronológica, a tinta vermelha, nº 46. 

 
PT/AHMC/COI/ nº 47. 
 
[1438], Abril, 22, Paços de Tentúgal. Carta do infante D. Pedro, aos juízes, 

regedores da cidade de Coimbra, recomendando que Gonçalo Afonso, 

carniceiro, morador em Coimbra, não fosse mais constrangido a dar carne à 

cidade, pois durante os sete anos que o fizera perdera muito dinheiro, razão 

que o fizera abandonar o ofício e ser rendeiro do duque. 

 

suporte: papel, com marca de água  

dimensão:  295 x 173 mm 

selo: vestígio 

escrivão: Estêvão Peres  

assinatura autógrafa: Infante Dom Pero 

remetente: [ por o infante Dom Pedro] 

destinatário: Aos honrados e discretos juízes e regedores da nobre cidade de Coimbra  

Obs.: . Tem restauro antigo, com 1 tira de papel de cor azul, para reforço do suporte.Registado 

a tinta ferro-gálica escura, Nº 38. Numeração actual na colecção, seguindo o critério da 

ordenação por data cronológica, a tinta vermelha, nº 47. 

 
PT/AHMC/COI/ nº 48  
 
1438, Abril, 24, Paços de Tentúgal,  Carta do infante D. Pedro, aos juízes, 

vereadores, procurador e homens bons da cidade de Coimbra, recomendando 

que João Fernandes, carpinteiro, morador em Coimbra, casado com uma 

criada de João de Avis, criado do falecido rei D. João I, fosse escuso de servir 

de besteiro do conto. 
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suporte: papel, com marca de água  

dimensão:  295 x 210 mm 

selo:  vestígio 

escrivão: João de Lisboa  

assinatura autógrafa: Infante Dom Pero 

assinatura autógrafa, por baixo do lacre do selo: Estêvão de Cotrim doctor 

remetente: [ por o infante Dom Pedro] 

destinatário: Aos juízes e vereadores e procurador e homens bons da nobre cidade de 

Coimbra  

Obs.: .Registado a tinta ferro-gálica escura, Nº 31. Numeração actual na colecção, seguindo o 

critério da ordenação por data cronológica, a tinta vermelha, nº 48. 

 
PT/AHMC/COI/ nº 49 
 

1438, Dezembro, 23, Camarate.  Carta do infante D. Pedro, aos juízes, 

vereadores, procurador, regedores e homens bons da cidade de Coimbra, 

mandando proceder a nova eleição do alferes e chanceler, por falecimento de 

Lopo Falcão, que servira esses ofícios, e que o fizessem às vozes e sem 

tendência alguma. Recomenda também que da eleição fiquem excluídos, os 

nomes de Afonso Domingues de Aveiro e de João Pacheco e que, depois, lhe 

enviem a lista assinada por todos e selada com o selo do concelho. 

 

suporte: papel, sem marca de água  

dimensão:  295 x 215 mm 

selo:  de chapa com a divisa da balança  

escrivão: Estêvão Peres 

assinatura autógrafa: Infante Dom Pero 

remetente: [por o infante Dom Pedro] 

destinatário: Aos juízes e vereadores e procurador e homens bons da nobre e leal cidade de 

Coimbra  

Obs.: .Registado a tinta ferro-gálica escura, Nº 56. Numeração actual na colecção, seguindo o 

critério da ordenação por data cronológica, a tinta vermelha nº 49. 

 

PT/AHMC/COI/ nº 50 
 
1439, Maio, 14, Paços de Tentúgal.  Carta do infante D. Pedro, aos juízes, e 

ao Corregedor Mendo Afonso de Antas, mandando cumprir a carta de seu pai, 

D. João, confirmada por seu irmão, D. Duarte, para não serem escusos, nas 
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obras de consertos, nas pontes, fontes e calçadas, os caseiros e lavradores do 

bispo, cabido, mosteiros, igrejas e fidalgos da cidade e termo, e ordenando que 

pela mesma forma servissem também no conserto do caminho de Ceira, os 

homens e caseiros dos mosteiros de São Jorge e Semide. 

 

suporte: papel, sem marca de água  

dimensão:  285 x 215 mm 

selo:   sem vestígio 

escrivão: João de Lisboa 

assinatura autógrafa: Infante Dom Pero 

remetente: [por o infante Dom Pedro] 

destinatário: [A Mendo Afonso d’Antas Corregedor da comarca da Estremadura e aos juízes e 

vereadores e procurador e homens bons da nobre e leal cidade de Coimbra]  

Obs.: . Nesta carta intitula-se Duque de Coimbra e Senhor de Montemor 

Tem restauro antigo, com 3 tiras de papel, para reforço do suporte.Registado a tinta ferro-

gálica escura, Nº 70. Numeração actual na colecção, seguindo o critério da ordenação por data 

cronológica, a tinta vermelha, nº 50. 

 
PT/AHMC/COI/ nº 51 
 
1440, Março, 13, Sacavém. Carta do infante D. Pedro, aos juízes da cidade de 

Coimbra, pedindo que não impedissem Álvaro Gonçalves de Ataíde, 

governador da casa do Duque, de vender o seu pão fora da comarca a quem 

quiser e ao preço que entender. 

 

suporte: papel, com marca de água  

dimensão:  215 x 275 mm 

selo:  vestígio 

escrivão: João de Lisboa 

assinatura autógrafa: uma cruz, Infante Dom Pero 

assinatura autógrafa, por baixo do lacre do selo: Estêvão de Cotrim doctor 

remetente: [por o infante Dom Pedro] 

destinatário: Aos juízes da mui nobre e leal cidade de Coimbra 

Obs.: . Nesta carta intitula-se Regedor e Defensor do Reino, passando a sua assinatura a ter 

uma cruz anteposta, sendo todos os documentos posteriores assinados desta forma. 

Tem restauro antigo, com 3 tiras de papel, para reforço do suporte.Registado a tinta ferro-

gálica escura, Nº 19, Valle. Numeração actual na colecção, seguindo o critério da ordenação 

por data cronológica, a tinta vermelha, nº 51. 
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PT/AHMC/COI/ nº 52 
 

1440, Maio, 2, Santarém. Carta do infante D. Pedro, aos juízes, vereadores, 

procurador e homens bons da cidade de Coimbra, censurando os vereadores 

por liberdades, que tomaram: quanto ao recebimento das sisas, e respectivos 

livros de registo, decidindo contra os direitos reais e advertindo-os por isso, que 

se houvesse quebra nessa receita, a mesma seria paga por todo o concelho; 

sobre a dízima, que devia ser cobrada sobre o pescado do rio, durante o 

período da feira; sobre a venda do peixe grande, a peso, advertindo que não 

podiam fazer posturas que fossem contra as ordenações do reino. 

 

suporte: papel, com marca de água  

formato: caderno, 2 fls 

dimensão:  220 x 295 mm 

selo:  selo de chapa bem conservado com a divisa da balança 

escrivão: Rui Vasques 

assinatura autógrafa: uma cruz, Infante Dom Pero 

assinatura autógrafa, ao lado do do selo: doctor 

remetente: [por o infante Dom Pedro] 

destinatário: Aos juízes, vereadores procurador e homens bons da nobre e leal cidade de 

Coimbra  

Obs.: Tem restauro antigo com tiras de papel azul. Registado a tinta ferro-gálica escura, Nº 2, 

Nº 3. Numeração actual na colecção, seguindo o critério da ordenação por data cronológica, a 

tinta vermelha, nº 52. 

 

PT/AHMC/COI/ nº 53 
 
1440, Dezembro, 1, Almeirim. Carta da rainha D. Leonor, aos fidalgos e 

cavaleiros, juízes, vereadores, procurador e homens bons da cidade de 

Coimbra comunicando a todos os lugares o seu bom entendimento com o 

infante D. Pedro, duque de Coimbra e que com ele faria a regência do reino, na 

menoridade de D Afonso V. 

 

suporte: papel, sem marca de água  

dimensão:  295 x 200 mm 

selo:  selo de chapa bem conservado com as armas da rainha  

escrivão: Luís Eanes 
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assinatura autógrafa: a treste reynha 

remetente: [por a reynha] 

destinatário: Aos fidalgos e cavaleiros, juízes, vereadores procurador e homens bons da 

muinobre e leal cidade de Coimbra  

Obs.: Tem restauro antigo com tiras de papel. Registado a tinta ferro-gálica escura, Nº 75. 

Numeração actual na colecção, seguindo o critério da ordenação por data cronológica, a tinta 

vermelha, nº 53. 

 
PT/AHMC/COI/ nº 54  
 

1440, Agosto, 10, Santarém. Carta do infante D. Pedro, aos juízes, 

vereadores, procurador, regedores e homens bons da cidade de Coimbra, 

manifestando o seu descontentamento, pela forma como corriam os assuntos 

da justiça e governo da cidade, que tinha para ele particular importância por ser 

seu ducado, recomendando que todos juntos trabalhassem para que isso fosse 

alterado e bem cumprido, e que sobre o juíz de fora, não faria nesse momento 

nenhuma mudança, como era pedido. 

 

suporte: papel, com marca de água  

dimensão:  215 x 298 mm 

selo:  vestígio 

escrivão: Lourenço de Guimarães 

assinatura autógrafa: uma cruz, Infante Dom Pero 

assinatura autógrafa, por baixo do selo: Estêvão de Cotrim, doctor 

remetente: [por o infante Dom Pedro] 

destinatário: Aos juízes, vereadores procurador e regedores e homens bons da nobre e leal 

cidade de Coimbra  

Obs.: Tem restauro antigo com tira de papel azul. Registado a tinta ferro-gálica escura, Nº 5. 

Numeração actual na colecção, seguindo o critério da ordenação por data cronológica, a tinta 

vermelha, nº 54. 

 
PT/AHMC/COI/ nº 55  
 
1440, Agosto, 22, Santarém. Carta do infante D. Pedro, aos juízes, 

vereadores, procurador, regedores e homens bons da cidade de Coimbra 

ordenando que João Anes, tendeiro, morador na cidade, fosse escuso de servir 

em cargos do concelho, alegando que o exercício do seu ofício não lhe permitia 

tais actividades. 



Catálogo da Colecção do AHMC 

 30

 

suporte: papel, sem marca de água  

dimensão:  222 x 170 mm 

selo:  selo de chapa bem conservado com a divisa da balança 

escrivão: Estêvão Peres 

assinatura autógrafa: uma cruz, Infante Dom Pero 

assinatura autógrafa, ao lado do selo: doctor 

remetente: [por o infante Dom Pedro] 

destinatário: Aos juízes, vereadores procurador e regedores e homens bons da nobre e leal 

cidade de Coimbra  

Obs.: Tem restauro antigo com tiras de papel azul. Registado a tinta ferro-gálica escura, Nº 72. 

Numeração actual na colecção, seguindo o critério da ordenação por data cronológica, a tinta 

vermelha, nº 55. 

 
PT/AHMC/COI/ nº 56  
 
1440, Agosto, 22, Santarém. Carta do infante D. Pedro, aos juízes, 

vereadores, procurador, regedores e homens bons da cidade de Coimbra 

recomendando aos oficiais da câmara que trabalhassem em harmonia com o 

juiz de fora, Francisco Anes, que acabassem com intrigas, que não houvesse 

rancores, que todos se entendessem bem, para melhor governarem a cidade e 

que velará pela justiça, de modo a que o juiz cumpra a ordenação e não 

cometa excessos e que o corregedor aprecie as questões de que se 

queixavam, sobre o filho do referido juiz. 

 

suporte: papel, com marca de água  

formato: caderno, 2 fls 

dimensão:  222 x 305 mm 

selo:  Vestígio 

escrivão: Estêvão Peres 

assinatura autógrafa: uma cruz, Infante Dom Pero 

assinatura autógrafa, por baixo do lacre do selo: doctor 

remetente: [por o infante Dom Pedro] 

destinatário: Ao juiz, vereadores procurador e regedores e homens bons da nobre e leal 

cidade de Coimbra  

Obs.: Tem restauro antigo com tiras de papel azul. Registado a tinta ferro-gálica escura Nº 13 e 

Nº 14. Numeração actual na colecção, seguindo o critério da ordenação por data cronológica, a 

tinta vermelha nº 56. 
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PT/AHMC/COI/ nº 57  
 
1440, Outubro, 24, Santarém. Carta do infante D. Pedro, em nome do rei, aos 

juízes, vereadores, procurador e homens bons da cidade de Coimbra 

agradecendo ao concelho o pedido que lhe outorgaram. 

 

suporte: papel, com marca de água  

dimensão:  222 x 305 mm 

selo:  selo de chapa redondo 

escrivão: Pais Rodrigues 

assinatura autógrafa: uma cruz, Infante Dom Pero 

remetente: por el rei 

destinatário: Aos juízes, vereadores procurador e homens bons da nobre e leal cidade de 

Coimbra  

Obs.: Tem restauro antigo com tiras de papel azul. Registado a tinta ferro-gálica escura Nº 23. 

Escrito por mão da época: gardeçer. Numeração actual na colecção, seguindo o critério da 

ordenação por data cronológica, a tinta vermelha, nº 57. 

 
PT/AHMC/COI/ nº 58  
 

1440, Outubro, 24, Santarém. Carta do infante D. Pedro, aos juízes, 

vereadores, procurador e homens bons da cidade de Coimbra, em nome do rei, 

enviando instruções: para a cobrança e arrecadação do pedido, devendo o 

dinheiro colectado ser entregue a Gil Afonso, escudeiro do infante D. Pedro, 

morador na cidade; para tirarem junto do contador da comarca, Fernão 

Vasques, traslado dos livros do pedido, da cidade e termo, e da ordenação, 

para se saber a relação das pessoas que pagam e as quantias respectivas, 

tendo especial cuidado em relevar e isentar os pobres.  

 

suporte: papel, com marca de água  

formato: caderno, 2 fls 

dimensão:  304 x 295 mm 

selo:  selo de chapa bem conservado, (pequeno sinete armas do rei?) 

escrivão: João Lourenço 

assinatura autógrafa: uma cruz, Infante Dom Pero 

remetente: por el rey 

destinatário: Aos juízes, vereadores procurador e regedores e homens bons da sua mui nobre 

e leal cidade de Coimbra  
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Obs.: Tem restauro antigo com tiras de papel falta um pedaço do segundo fólio. Registado a 

tinta ferro-gálica escura Nº 16 .Escrito por mão da época no canto da folha, a seguir ao 

destinatário: pedido. Numeração actual na colecção, seguindo o critério da ordenação por data 

cronológica, a tinta vermelha nº 58. 

 

PT/AHMC/COI/ nº 59  

 

1440, Outubro, 28, Santarém. Carta do infante D. Pedro, aos juízes, 

vereadores, procurador regedores e homens bons da cidade de Coimbra, 

respondendo às questões que denunciavam um conflito entre a autoridade 

ducal e régia, representada pelo juiz, e as autoridades locais do governo da 

cidade. O duque responde a queixas que os vereadores apresentam, sobre o 

juiz, Francisco Anes, nas contas do dinheiro dos resíduos, nas relações 

institucionais estabelecidas entre o juiz dos resíduos Pedro Dias e o juiz dos 

órfãos Álvaro Pais e outros juízes, sobre o poder dos vereadores na ausência 

do juiz, e ainda sobre a revolta de Gil Peliteiro, que desagrada ao duque, 

exigindo a sua saída do termo da cidade de Coimbra. 

 

suporte: papel, com marca de água  

formato: caderno, 2 fls 

dimensão:  220 x 300 mm 

selo:  vestígio de selo de chapa  

escrivão: Estêvão Peres 

assinatura autógrafa: uma cruz, Infante Dom Pero 

remetente: [por o infante dom pedro] 

destinatário: Aos juízes, vereadores procurador e regedores e homens bons da mui nobre e 

leal cidade de Coimbra  

Obs.: Tem duas entrelinhas manuscritas que parece serem do punho do próprio infante, no 

artigo que fala da revolta de Gil Peliteiro: “e mande que se saya logo da cidade e que nom 

entre em ella nem chege a huua legoa”. Registado a tinta ferro-gálica escura Nº 6 e Nº 7 

Numeração actual na colecção, seguindo o critério da ordenação por data cronológica, a tinta 

vermelha, nº 59. 

 
PT/AHMC/COI/ nº 60  
 
1440, Novembro, 1, Santarém. Carta do infante D. Pedro, aos cavaleiros 

fidalgos, escudeiros, concelho e homens bons da cidade de Coimbra alertando 

a cidade para se preparar para a defesa do reino devido à súbita retirada da 
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rainha, de Almeirim para Castela, sem autorização do rei, e sem seu próprio 

conhecimento, como regente do reino, acompanhada por pessoas de armas, 

apesar da aparente mútua amizade e concórdia, que estabelecera, 

anteriormente, com o duque, e que poderia degenerar agora em guerra entre 

reinos. 

 

suporte: papel, com marca de água  

dimensão:  295 x 210 mm 

selo:  vestígio  

escrivão: Vicente Martins 

assinatura autógrafa: uma cruz, Infante Dom Pero 

remetente: [por o infante dom pedro] 

destinatário: Aos cavaleiros,fidalgos escudeiros, concelho e homens bons da mui nobre e leal 

cidade de Coimbra  

Obs.: Tem restauro antigo, com tiras de papel de cor azul, para reforço do suporte. 

Registado a tinta ferro-gálica escura Nº 77 Numeração actual na colecção, seguindo o critério 

da ordenação por data cronológica, a tinta vermelha, nº 60. 

 
PT/AHMC/COI/ nº 61 

1440, Novembro, 2, Santarém. Carta do infante D. Pedro, aos cavaleiros 

fidalgos, escudeiros homens bons e povos da cidade de Coimbra, informando 

que encarregara o bispo D. Álvaro, de organizar, juntamente com a nobreza, 

câmara e povo, a defesa da cidade, situação decorrente da partida inesperada 

da rainha, de Almeirim para Castela.  

 

suporte: papel, sem marca de água  

dimensão:  220 x 295 mm 

selo:  selo de chapa com a divisa da balança 

escrivão: Estêvão Peres 

assinatura autógrafa: uma cruz, Infante Dom Pero 

remetente: [por o infante dom pedro] 

destinatário: Aos cavaleiros, fidalgos, escudeiros, homens bons e povos da mui nobre e leal 

cidade de Coimbra  

Obs.: Tem restauro antigo, com tiras de papel de cor azul, para reforço do suporte. 

Registado a tinta ferro-gálica escura Nº 21 Numeração actual na colecção, seguindo o critério 

da ordenação por data cronológica, a tinta vermelha, nº 61. 
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PT/AHMC/COI/ nº 62 
 

1440, Novembro,19, Santarém. Carta do infante D. Pedro, participando que 

por ser muito o trabalho da sua chancelaria, não poderia assinar todos os 

documentos, por isso acordara, em conselho, que todas as cartas de 

avisamentos gerais e mandadeiras passassem e valessem sem a firmeza do 

seu sinal, mas somente com algum dos selos, dos quais enviava a amostra. 

 

suporte: papel, sem marca de água  

dimensão:  300 x 255 mm 

selo:  vestígios de cinco selos, dois redondos grandes, e três sinetes  

escrivão: Rui Peres Godinho 

assinatura autógrafa: uma cruz, Infante Dom Pero 

remetente: [por o infante dom pedro] 

destinatário: Aos cavaleiros, fidalgos, escudeiros, homens bons e povos da mui nobre e leal 

cidade de Coimbra  

Obs .: Esta carta está muito danificada, falta-lhe o início afectando o texto que não se 

conseguindo recuperar na íntegra. Tem restauro antigo duas largas tiras em papel uma de cor 

de cor azul, e outra mais pequena para reforço do suporte.  

Registado a tinta ferro-gálica escura, no canto superior esquerdo :Nº 8  

No final do documento são visíveis os vestígios de cinco selos e sinetes redondos dois grandes 

e três pequenos, como se explica no texto:  

um sinete das armas de El Rei meu senhor, que eu trago comigo, e o outro de armas e cimeira, 

o qual traz Lopo Afonso seu secretário. E três selos meus e um sinete de minhas armas, o qual 

eu comigo trago. E outro e das minhas armas com elmo e cimeira. E outro e sinete da minha 

diuisa da balança, os quais tem o doutor Estêvão Afonso do conselho de El Rei meu senhor, 

meu chanceler e escrivão da minha puridade. Numeração actual na colecção, seguindo o 

critério da ordenação por data cronológica, a tinta vermelha, nº 62. 

 
PT/AHMC/COI/ nº 63 
 

1440, Dezembro, 8, Santarém. Carta do infante D. Pedro, em nome do rei, 

agindo como regente do reino, para os cavaleiros fidalgos, escudeiros, 

moradores na cidade de Coimbra e noutros lugares do seu almoxarifado, 

ordenando que preparassem efectivos militares, para a defesa do reino, contra 

os castelhanos, que o queriam invadir, devido à inesperada partida da rainha, e 

que se juntassem antes do dia 21, a D. Pedro, na comarca do Alentejo. 
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suporte: papel, sem marca de água  

dimensão:  210 x 300mm 

selo:  vestígio de selo.  

escrivão: Rui Peres Godinho 

assinatura autógrafa: uma cruz, Infante Dom Pero 

remetente: por el rey 

destinatário: Aos cavaleiros e fidalgos e escudeiros moradores em a cidade de coimbra e nos 

outros lugares de seu almoxarifado. 

Obs.: Tem restauro antigo com largas tiras de papel de cor de cor azul para reforço do suporte.  

Registado a tinta ferro-gálica escura, no canto superior esquerdo :Nº 46 Numeração actual na 

colecção, seguindo o critério da ordenação por data cronológica, a tinta vermelha nº 63. 

 
PT/AHMC/COI/ nº 64 
 
1441, Março, 9, Lamego, Carta de D. Afonso, intitulando-se rei de Portugal e 

do Algarve e senhor de Ceuta, assinada pelo infante D. Pedro, seu tio, tutor e 

curador e regente do reino, para o Corregedor da Comarca da Estremadura, 

Mendo Afonso e para os contadores Álvaro Anes, Lourenço Anes, Afonso 

Vasques e Fernão Vasques, mandando apregoar e registar no respectivo livro 

da câmara, o novo valor dos leais de prata, lavrados por el rei D. Duarte, (com 

o valor de um leal equivalente a dez reais brancos), ficando a valer desde 

agora, um leal doze reais brancos, devendo ser esse o novo valor para calcular 

o pagamento das rendas e dívidas à fazenda real. 

 

suporte: papel, sem marca de água  

dimensão:  290 x 215 mm 

selo:  vestígio de dois selos grandes redondos [de D. Afonso ?] e com uma assinatura 

abreviada, do chanceler?. 

escrivão: Rui Vasques 

assinatura autógrafa: uma cruz, Infante Dom Pero 

remetente: [por el rey] 

destinatário: [A vos Mendo Afonso, Corregedor da Comarca da Estremadura e a vos Álvaro 

Anes e Lourenço Anes e Afonso Vasques e Fernão Vasques, contadores ] 

Obs.: Tem restauro antigo com tiras de papel de cor azul para reforço do suporte.  

Registado a tinta ferro-gálica escura, no canto superior esquerdo :Nº 71 Numeração actual na 

colecção, seguindo o critério da ordenação por data cronológica, a tinta vermelha, nº 64. 
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PT/AHMC/COI/ nº 65  

 

1441, Março, 14, Lamego. Carta do infante D. Pedro, em nome do rei, agindo 

como regente do reino, para os juízes, vereadores, procurador, homens bons e 

povo da cidade de Coimbra, recomendando aos oficiais da câmara que, até ao 

dia 25 de Abril, elegessem dois homens bons, entendidos e discretos, que se 

deslocassem até onde o duque estivesse, para com eles tratar dos varejos das 

sisas, rendimento que baixara muito quer na colecta por arrendamento, quer na 

cobrança directa pelos contadores da fazenda.  

 

suporte: papel, com marca de água  

dimensão:  220 x 288 mm 

selo:  vestígio  
escrivão: Afonso Esteves 

assinatura autógrafa: uma cruz, Infante Dom Pero 

remetente: por el rey 

destinatário: Aos juízes, vereadores procurador e homens bons da nobre cidade de Coimbra  

Obs.: Tem restauro antigo com tiras de papel de cor azul para reforço do suporte.  

Registado a tinta ferro-gálica escura, no canto superior esquerdo :Nº 20 Numeração actual na 

colecção, seguindo o critério da ordenação por data cronológica, a tinta vermelha nº 65. 

 
PT/AHMC/COI/ nº 66 
 
1441, Maio, 26, Bombarral. Carta do infante D. Pedro, aos cavaleiros fidalgos, 

escudeiros, homens bons e povo da cidade de Coimbra, informando da 

realização do casamento, autorizado pelo Papa, do rei D. Afonso com sua 

prima, D. Isabel, filha do duque, no dia 25 de Maio, conforme o pedido dos 

povos nas Cortes de Lisboa e Torres Vedras e no cumprimento da vontade do 

do falecido rei D. Duarte. 

 

suporte: papel, com marca de água  

dimensão:  215 x 280 mm 

selo:  vestígio  
escrivão: Rui Vasques 

assinatura autógrafa: uma cruz, Infante Dom Pero 

assinatura autógrafa  por baixo do lacre: [Cot]rim? doctor 
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remetente: por el rey 

destinatário: Aos cavaleiros e fidalgos e escudeiros e homens bons e povo da nobre e leal 

cidade de Coimbra. 

Obs.: Tem restauro antigo com tiras de papel para reforço do suporte. Registado a tinta ferro-

gálica escura, no canto superior esquerdo :Nº 4 Numeração actual na colecção, seguindo o 

critério da ordenação por data cronológica, a tinta vermelha nº 66. 

 
PT/AHMC/COI/ nº 67 
 

1441, Maio, [ ] 2, Bombarral. Carta do infante D. Pedro, em nome do rei, 

agindo como regente do reino, para os juízes, vereadores, procurador, homens 

bons da cidade de Coimbra, expondo o que nas Cortes de Lisboa se falara 

acerca dos varejos e descaminhos das sisas, receita tão necessária ao 

governo do reino e sua defesa, recomendando a sua boa colecta e penas para 

os infractores. 

 

suporte: papel, com marca de água  

formato: caderno, 2 fls 

dimensão:  220 x 295 mm 

selo:  vestígio de selo redondo  
escrivão: Rui Vasques 

assinatura autógrafa: uma cruz, Infante Dom Pero 

assinatura autógrafa  por baixo do lacre: [Cot]rim? doctor 

remetente: por el rey 

destinatário: Aos juízes vereadores procurador e homens bons da sua cidade de Coimbra. 

Obs.: Tem restauro antigo com tiras de papel azul para reforço do suporte que se encontra 

danificado no sítio do selo e junto da assinataura do infante. Registado a tinta ferro-gálica 

escura, Nº 67 e Nº 68. Numeração actual na colecção, seguindo o critério da ordenação por 

data cronológica, a tinta vermelha nº 67. 

 
PT/AHMC/COI/ nº 68 

 

1441, Dezembro, 19, Santarém. Carta do infante D. Pedro, em nome do rei, 

agindo como regente do reino, para os juízes, vereadores, procurador, homens 

bons da cidade de Coimbra ordenando que elegessem dois homens bons, para 

                                                           
2 A data não se consegue ler, pois o papel de suporte apresenta, nesse local, um rasgão de 
abertura da carta e quebra do selo. 
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estarem na cidade de Évora, no dia 25 de Janeiro próximo, com suas 

procurações.  

 

suporte: papel, sem marca de água  

dimensão:  295 x 220 mm 

selo:  selo de chapa redondo de D. Afonso V, solto do documento podendo observar-se a s 

figuras que contem, parece ser o selo regio que tem elmo e cimeira e respectiva inscrição. 
escrivão: Rodrigo Anes, Lopo Afonso, secretário do rei a fez escrever. 

assinatura autógrafa: uma cruz, Infante Dom Pero 

remetente: por el rey 

destinatário: Aos juízes vereadores procurador e homens bons da sua cidade de Coimbra. 

Obs.: Registado a tinta ferro-gálica escura, Nº 45. 

 
PT/AHMC/COI/ nº 69 
 
1442, Outubro, 4 Montemor. Carta do infante D. Pedro, aos juízes, 

vereadores, procurador, e regedores da cidade de Coimbra para prosseguirem 

a demanda entre o doutor Rui Gomes e mestre Gonçalo, cirurgião, acusado de 

usura, e que caso fosse culpado sofresse a pena prevista nas ordenações do 

reino. 

 

suporte: papel, com marca de água  

dimensão:  215 x 280 mm 

selo:  selo de chapa com a divisa da balança  
escrivão: João de Lisboa 

assinatura autógrafa: uma cruz, Infante Dom Pero 

assinatura autógrafa , ao lado do lacre: João de Lisboa vi. 

remetente: [por o infante] 

destinatário: Aos juízes vereadores procurador regedores e homens bons da nobre e leal 

cidade de Coimbra. 

Obs.: Tem restauro antigo com tiras de papel azul para reforço do suporte. Registado a tinta 

ferro-gálica escura, Nº 44. Numeração actual na colecção, seguindo o critério da ordenação por 

data cronológica, a tinta vermelha nº 69. 

 
PT/AHMC/COI/ nº 70 

 

1442, Dezembro, 20, Aveiro. Carta do infante D. Pedro, em nome do rei, 

agindo como regente do reino, para os cavaleiros, fidalgos, escudeiros, e 
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homens bons da cidade de Coimbra, ordenando que estivessem preparados 

para o serviço do rei e defesa do reino, os cavaleiros e escudeiros e homens 

de armas, os besteiros e os homens de pé, para se deslocarem quando 

recebessem comunicação. 

 

suporte: papel, com marca de água  

dimensão:  298 x 210 mm 

selo:  vestígio de selo de chapa redondo  
escrivão: Rodrigo Anes, Lopo Afonso, secretário do rei a fez escrever. 

assinatura autógrafa: uma cruz, Infante Dom Pero 

remetente: por el rey 

destinatário:  Aos cavaleiros escudeiros e homens bons da sua nobre e leal cidade de 

Coimbra  
Obs.: Tem registado no sítio do selo: xxx dias de Dezembro, era de iiijc Rij (442) anos, por 

Lourenço Domingues juiz foi apresentada esta carta aos honrados cavaleiros escudeiros e 

homens bons da dita cidade estando na camara desta mesma perguntados e chamados e eles 

todos disseram que eram prestes a mandado de seu senhor rei 

Tem restauro antigo, com tiras de papel, de cor azul, para reforço do suporte. A parte superior 

da carta encontra-se danificada, apresentando contorno irregular. Registado a tinta ferro-gálica 

escura: Nº 47. Numeração actual na colecção, seguindo o critério da ordenação por data 

cronológica, a tinta vermelha nº 70. 

 

PT/AHMC/COI/ nº 71 
 

1443, Julho, 9, Lisboa. Carta do infante D. Pedro, em nome do rei, agindo 

como regente do reino, para os cavaleiros, fidalgos, escudeiros, e homens 

bons da cidade de Coimbra, renovando a recomendação da carta precedente, 

sobre a necessidade de estarem preparados para a guerra, por haver notícias 

de que os mouros tinham intenção de invadir Ceuta, e o infante D. Henrique, de 

Aragão, poder aproveitar essa ocasião para entrar em Portugal, ainda que 

contra a vontade do rei de CasteIa, devendo todos estar preparados para partir 

com armas e cavalos, quando para isso fossem convocados pelo defensor do 

reino, o infante D. Pedro. 

 

suporte: papel, com marca de água  

formato: caderno, 2 fls 

dimensão:  295 x 420 mm 
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selo:  vestígio de selo de chapa redondo  
escrivão: Lourenço Abul, Lopo Afonso, secretário do rei a fez escrever. 

assinatura autógrafa: uma cruz, Infante Dom Pero 

assinatura autógrafa , por baixo do lacre: Lopo Afonso 

remetente: por el rey 

destinatário:  Aos cavaleiros fidalgos escudeiros e homens bons e povo da cidade de Coimbra  
Obs.: Tem restauro antigo, com tiras de papel, para reforço do suporte. 

Registado a tinta ferro-gálica escura: Nº 59 e Nº 58. Numeração actual na colecção, seguindo o 

critério da ordenação por data cronológica, a tinta vermelha nº 71. 

 
PT/AHMC/COI/ nº 72 
 
1443, Dezembro, 31, Évora. Carta do infante D. Pedro, em nome do rei, 

agindo como regente do reino, para os cavaleiros, fidalgos, escudeiros, e 

homens bons da cidade de Coimbra, ordenando, que até dia 25 de Janeiro 

próximo enviassm dois procuradores às Cortes, em Évora, para se decidir 

sobre a defesa do reino e sobre a possível intervenção, para a libertação do rei 

de Castela, detido por não querer quebrar a paz com Portugal. 

 

suporte: papel, com marca de água  

dimensão:  295 x 200 mm 

selo:  vestígio de selo de chapa redondo  
escrivão:  Rodrigo Anes, Lopo Afonso, escrivão da puridade do rei a fiz escrever. 

assinatura autógrafa: uma cruz, Infante Dom Pero 

assinatura autógrafa , ao lado do lacre: Lopo Afonso 

remetente: por el rey 

destinatário:  Aos juízes vereadores procuradores e homens bons e povo da sua nobre e leal 

cidade de Coimbra 

Obs.: Tem restauro antigo, com tiras de papel, para reforço do suporte. Registado a tinta ferro-

gálica escura: Nº 55. Escrito por mão da época a seguir ao destinatário: Coimbra. Numeração 

actual na colecção, seguindo o critério da ordenação por data cronológica, a tinta vermelha nº 

72. 

 

PT/AHMC/COI/ nº 73  

1444, Fevereiro, 22 , Évora. Carta do infante D. Pedro, em nome do rei, 

agindo como regente do reino para os juízes, vereadores, procurador do 

concelho e homens bons da cidade de Coimbra, ordenando, que dos dois 
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pedidos, outorgados nas Cortes, para a defesa do reino, fosse cobrado apenas 

um, mas com toda a urgência possível, para mandar socorro a Sevilha.  

 

suporte: papel, com marca de água  

dimensão:  214 x 219 mm 

selo:  vestígio  
escrivão:  Afonso Vasques, Martim Gil a fez escrever. 

assinatura autógrafa: uma cruz, Infante Dom Pero 

remetente: por el rey 

destinatário:  Aos juízes vereadores procurador concelho e homens bons da cidade de 

Coimbra 

Obs.: Tem restauro antigo, com tiras de papel, para reforço do suporte. Registado a tinta ferro-

gálica escura: Nº 11. Numeração actual na colecção, seguindo o critério da ordenação por data 

cronológica, a tinta vermelha nº 73. 

 
PT/AHMC/COI/ nº 74 
 

1444, Maio, 23 , Coimbra. Carta do infante D. Pedro, em nome do rei, aos 

juízes, vereadores, oficiais e homens bons da cidade de Coimbra, relevando os 

monteiros do Botão, de qualquer pena imposta , por não virem às feiras da 

cidade, como o concelho tinha mandado, e pedindo que não lhe sejam 

penhorados bens. 

 

suporte: papel, com marca de água  

dimensão:  215 x 211 mm 

selo:  sem vestígio de selo  
escrivão:  Diogo Vasques. 

assinatura autógrafa: uma cruz, Infante Dom Pero 

assinatura autógrafa , ao lado do lacre: Lopo Afonso 

remetente: [por el rey] 

destinatário:  [Aos juízes vereadores e oficiais e homens bons da cidade de Coimbra]  

Obs.: Tem restauro antigo, com tiras de papel, para reforço do suporte. Registado a tinta ferro-

gálica escura, Nº14.Escrito por mão da época: pago XX reais Diogo Lopes. Numeração actual 

na colecção, seguindo o critério da ordenação por data cronológica, a tinta vermelha nº 74. 
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PT/AHMC/COI/ nº 75 

 

1444, Novembro, 25 , Beja. Carta do infante D. Pedro, aos juízes, vereadores, 

procurador e homens bons da cidade de Coimbra informando que o rei de 

Castela transmitira, por escrito, à infanta, D. Isabel de Urgel, mulher de D. 

Pedro, agradecimento pelo auxílio que lhe prestaram. D. Pedro sugere também 

ao concelho que escreva a el rei, D. Afonso V, dando a sua opinião sobre o 

capítulo das alianças entre os reinos, e sobre o trânsito de armas e outros bens 

e produtos entre os dois territórios. 

 

suporte: papel, sem marca de água  

dimensão:  215 x 295 mm 

selo:  selo de chapa com a divisa da balança 
escrivão:  Rodrigo Anes. 

assinatura autógrafa: uma cruz, Infante Dom Pero 

assinatura autógrafa , ao lado do lacre: [Cotri]m doctor 

remetente: por o infante 

destinatário:  Aos juízes vereadores procuradores e homens bons e povo da nobre e leal 

cidade de Coimbra  

Obs.:  Registado a tinta ferro-gálica escura, Nº42. Escrito por mão da época a seguir ao 

destinatário: Coimbra. Numeração actual na colecção, seguindo o critério da ordenação por 

data cronológica, a tinta vermelha nº 75. 

 
PT/AHMC/COI/ nº 76 
 
1447, Novembro, 23, Soure. Carta do infante D. Henrique, aos juízes, 

vereadores, procurador e homens bons da cidade de Coimbra, pedindo que 

guardassem os privilégios, aos caseiros encabeçados da Ordem de Cristo, em 

Quimbres, que os escusam dos cargos e servidões do concelho, desculpando-

se de não remeter prova dos ditos privilégios, por estar o tombo guardado no 

convento da sua vila de Tomar.  

 

suporte: papel, sem marca de água  

dimensão:  210 x 280 mm 

selo:  sem vestígio de selo 
escrivão:  o próprio infante? 

assinatura autógrafa: I. d. a. [Infante Dom Anrique] 
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remetente: por o infante dom Amrique duc de Viseu e Senhor de Covilha 

destinatário:  Aos juízes vereadores procuradores e homens bons da cidade de Coimbra  

Obs.:  Registado a tinta ferro-gálica escura, Nº 12. Escrito por mão da época a seguir ao 

destinatário:João Afonso de Condeixa. O portador da carta foi, como se diz no texto, João 

Afonso de Morais, escudeiro, do infante D. Pedro Numeração actual na colecção, seguindo o 

critério da ordenação por data cronológica, a tinta vermelha nº 76. 

 
PT/AHMC/COI/ nº 77 
 

[1471], Novembro, 7, Lisboa. Carta da infanta D. Joana, filha de D. Afonso V, 

aos juízes, vereadores, procurador, fidalgos, cavaleiros e povo da cidade de 

Coimbra informando da tomada das praças de Arzila e Tânger aos mouros, e 

da satisfação do rei e do príncipe D. João e recomendando também aos povos 

que fizessem preces e estivessem preparados para a guerra. 

 

suporte: papel, sem marca de água  

dimensão:  210 x 292 mm 

selo:  selo de chapa com a divisa da infanta 
escrivão:  a própria infante 

assinatura autógrafa:  Infante 

remetente: por a infante  

destinatário:  Aos juízes vereadores procuradores fidalgos e cavaleiros e escudeirose povo da 

mui nobre e leal cidade de Coimbra  

Obs.:  Tem restauro antigo com tiras de papel de cor azul, para reforço do suporte. Registado a 

tinta ferro-gálica escura, Nº 19. Escrito por mão posterior: da Princesa Santa Joanna, filha de D 

Affonso V. Numeração actual na colecção, seguindo o critério da ordenação por data 

cronológica, a tinta vermelha nº 77 

 
PT/AHMC/COI/ nº 78 
 
1483, Abril, 28, Aveiro. Carta da infanta D. Joana aos juízes, vereadores, 

procurador e homens bons da cidade de Coimbra, pedindo que voltasem a dar 

o cargo de aferidor das medidas, a João Fernandes, carpinteiro, morador na 

cidade, por ser pessoa merecedora dessa honra até sua velhice. 

 

suporte: papel, sem marca de água  

dimensão:  210 x 290 mm 

selo:  vestígio 
escrivão:  a própria infante 
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assinatura autógrafa:  Infante 

remetente: por a infante  

destinatário:  Aos juízes vereadores procurador e  homens bons da cidade de Coimbra  

Obs.:  Tem restauro antigo com tiras de papel de cor azul, para reforço do suporte. Registado a 

tinta ferro-gálica escura, Nº 13. Escrito por mão posterior: da Princesa Santa Joanna. 

Numeração actual na colecção, seguindo o critério da ordenação por data cronológica, a tinta 

vermelha nº 78. 

 
PT/AHMC/COI/ nº 79 

 

1485, Janeiro, 14, Vagos. Carta da infanta D. Joana, aos juízes, vereadores, 

procurador, cavaleiros e escudeiros e povo da cidade de Coimbra, informando-

os da sua deslocação para Montemor-o-Velho, em cumprimento do desejo do 

seu pai, e agradecendo os serviços prestados pela cidade e oferecendo 

também os seus. 

 

suporte: papel, sem marca de água  

dimensão:  210 x 295 mm 

selo:   vestígio 
escrivão:  a própria infante 

assinatura autógrafa: Infante 

remetente: por a infante  

destinatário:  Aos honrados juízes e vereadores, procuradores, cavaleiros e escudeiros e povo 

da mui nobre e sempre leal cidade de Coimbra  

Obs.:  Tem restauro antigo com tiras de papel de cor azul, para reforço do suporte. Registado a 

tinta ferro-gálica escura, Nº 57. Escrito por mão posterior: da Princesa Santa Joanna. 

Numeração actual na colecção, seguindo o critério da ordenação por data cronológica, a tinta 

vermelha, nº 79. 
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