ARQUIVO MUNICIPAL DE TAVIRA

DOCUMENTO DO MÊS
Tavira, carta de elevação de vila a cidade
A 16 de março de 1520 o rei D. Manuel, resolve elevar a antiga
vila de Tavira a cidade. Vejamos as razões do rei descritas na
referida carta de elevação : “A quantos esta nossa carta virem
fazemos saber que guardando-nos os muitos e grandes serviços
que os Reis nossos antecessores em estes nossos Reinos sempre
receberam e nós temos recebido dos Fidalgos, Cavalleiros e
Escudeiros e Povo da nossa mui Nobre e Real Villa de Tavilla, com
riscos de suas pessoas e grandes gastos de suas fazendas, como
bons e leaes vassalos que elles são e sempre nos serviços dos ditos
Reis nossos antecessores foram achados nas guerras antigas,
assim passadas entre estes Reinos com os de Castella, como em
todos os serviços e socorros das partes da Africa de nossos logares
contra os mouros, as quaes causas grandes lealmente sempre
serviram e continuadamente servem (…) muito povoada de
Fidalgos e outras gentes de merecimento, e que estão aparelhados
sempre para nos servirem com armas, homens, e cavallos e
navios, e como por todas estas cousas heroicas é cousa justa que a
dita Villa faça acrescentamento de honra com a qual consiga
aquele louvor e memoria, que por seus serviços mereceu”.
Esta carta régia encontra-se inclusa na carta régia de D. João III de
17 de novembro de 1525, que assim volta a confirmar a carta
régia de seu pai, o rei D. Manuel. O referido documento encontrase também trasladado no livro de tombo da Câmara Municipal de
Tavira e presentemente pode ser visto na exposição patente no
Arquivo Municipal de Tavira, “A identidade do Algarve: Forais,
Alvarás e Cartas Régias”.
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