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Summary
Sinopse: As chancelarias régias portuguesas do período medieval  ᐀ entendendo-as aqui, em sentido restrito, como todas 

as cartas emanadas da corte com as disposições de um rei sobre os assuntos que a ela chegavam ou se i 

Description
Iniciado em 1253, esse Registo  ᐀ que constitui precisamente o chamado Livro I da Chancelaria  ᐀ continuará a ser escrito 

até às vésperas da morte do rei, ocorrida a 16 de Fevereiro de 1279. Contava então mais de sete centenas de documentos, 

constituindo-se, portanto, por intermédio das áreas que foram merecendo a sua atenção ao longo da maior parte do 

reinado, como um retrato fiel do seu governo. Ao seu lado, dois outros registos documentais complementaram a actividade 

administrativa do monarca: o Livro II, redigido pelos finais dos anos cinquenta e que contém perto de duas centenas de 

aforamentos e cartas de foral, muitos dos quais dos reis anteriores; e o Livro III, de dimensões ainda mais reduzidas, 

confeccionado já nos anos setenta para albergar uma documentação mais diversificada e que não tinha sido igualmente 

incluída, por motivos que desconhecemos, no primeiro Registo. Embora estejam longe de representar todo o labor 

escriturário desenvolvido pelo chanceler e seus notários nos cerca de trinta anos da sua actividade sob D. Afonso III, 

constituem sem dúvida, pela amplitude temporal e pela diversidade da documentação, o núcleo que melhor documenta 

essa actividade e, consequentemente, a do monarca que serviam.
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