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Transcrição

"Dom afonso pella graça de deus Rej de portugal e do algarve Senhor de çepta A quantos esta carta
virem fazemos saber que os homees boos da nosa lial billa de Guimaraaes nos envjarom dizer como em
a dita biIla se faz huua feira que dura quinze dias de cada huu ano E que por nossa carta lhes outorgamos
E mandamos quitar por çinquo anos ha meetade da sisa de todallas cousas que em a dita feira se
comprasse e vendessë E que por quanto o dito tempo se acaba agora nos pediam por merçee que
ouvesomos a dita mea sisa por quite por alguu mais tempo E nos bisto seu requerimento e querendolhes
fazer graça i merçee Teemos por bem i queremos que des o acabamento dos ditos çinquo anos que a dita
mea sisa quite tinhamos ataa outros çinquo anos seguintes se nom pague mais que a meetade da sisa de
todallas cousas que em dita feira se comprarem e venderem assi das que vierem de fora parto como das
que esteverem na dita billa E se é ella comprarem e venderem E porem mandamos a diegafonso malheiro
nosso contador e a dita comarqua E a outros quaesquer que esto ouverem de beer a que esta carta for
mostrada que a quanto o dito tempo durar nom consentãm que se mais leve da dita meetade da sisa E a
outra meetade façom Recadar para nos sem outro embargo que a ello ponham em nenhua manda que
seja o qual contador faça Registar esta nossa carta em o livro dos lanços que traz para se saber de como
a teemos quite E os ditos homees boos tenhona para sua guarda dante em sintra xij dias de Julho por
autoridade do Senhor Iffante dom pero tutor e curador do dito Senhor Rej ReJedor e com a ajuda do deus
de femsor por el de seos Regnos e Senhorio Martim gil a fez Ano do Senhor de mjl iiij Ruy. Iffante dom p.
pg iij reis borges."
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