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A transcrição do traslado da Crónica de D. Paio Peres Correia 
 
O Arquivo Municipal de Tavira reconhecendo o interesse que este documento suscita e já 
manifestado por vários autores, procedeu à transcrição da “Crónica de como D. Paio Correia, 
mestre de Santiago de Castela tomou este reino do Algarve aos mouros”. 
Encontra-se este documento trasladado nos fólios 3 a 9 do “Livro de Registo ou Reforma dos 
Tomos da Câmara, Livro 1º”, de 1733, existente neste Arquivo Municipal. É desconhecido o 
paradeiro do seu original e este documento prima pela ausência de referências a datas, seja da 
própria crónica, seja a data do respetivo traslado, facto já assinalado por Fr. Joaquim de Santo 
Agostinho em 1788, quando a publicou na obra Memorias de litteratura portugueza (6). Não 
obstante o facto de ser anónima e não se encontrar datada, Alexandre Herculano considerou 
que por ter sido “impressa n’uma obra que não é rara”, não devia ser ignorada na Portugaliae 
Monumenta Historica (4).  
Não se pretende substituir outras transcrições feitas por tão ilustres investigadores, mas sendo 
o Arquivo Municipal de Tavira o guardião de um traslado importante para a história do 
Algarve, faz-nos de todo sentido a divulgação da sua transcrição. 
Como é referido na transcrição, esta foi feita seguindo a originalidade da crónica, mantendo-se 
a mesma ortografia, pontuação, acentuação e arcaísmos, com o desdobramento das 
abreviaturas.  
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