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1425, enero, 12. Zaragoza.
Licencia concedida por el rey Alfonso V, el
Magnánimo, de un salvoconducto a favor de
Juan de Egipto Menor para viajar por todo el
territorio de la Corona de Aragón.
ACA, Real Cancillería, Registros, 2573, f. 145v

SECRETARÍA DE ESTADO DE
CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE
BELLAS ARTES Y PATRIMONIO
CULTURAL
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1425, gener, 12. Saragossa.
Llicència concedida pel rei Alfons V, el
Magnànim, d’un salconduit a favor de Joan
d’Egipte Menor per a viatjar per tot el territori
de la Corona d’Aragó.
ACA, Reial Cancelleria, Registres, 2573, f.
145v

Johannis de Egipto.
N’Alfonso et caetera. Als nobles, amats e feels nostres universes e sengles governadors, justícies,
veguers, sotsveguers, batles, sotsbatles, e altres qualsevol officials e súbdits nostres, e encara qualsevol
guardes de ports e coses vedades en qualsevol parts de nostres regnes e terres, al qual o als quals les
presents pervendran e seran presentades o als lochtinents de aquells. Salut e dilecció. Com l’amat e
devot nostre don Johan de Egipte Menor, de nostra licència anant en diverses parts, entena passar per
algunes parts de nostres regnes e terres, e vullam aquell ésser ben tractat e acollit. A vosaltres e a
cascun de vos dehim e manam expressament e de certa sciència, sots incorriment de nostra ira e
indignació, que lo dit don Johan de Egipte e los qui ab ell iran e l’acompayaran, ab totes ses
cavalcadures, robes, béns, or, argent, beaces, males e altres qualsevol coses que ab si portaran, lexets
anar, star e passar per qualsevol ciutats, viles, lochs e altres parts de nostra senyoria salvament e
segura tota contradicció, impediment e contrast remoguts. Povehint1 e donant2 a aquells segur
passatge e conduyt si e quan per lo dit don Johan requests ne serets durant lo present nostre
salconduyt3, lo qual volem que dur per tres mesos4 del dia de la data de la present en avant
contínuament comptadors. Dada en Çaragoça sots nostre segell secret a XII dies de janer en l’any de la
Nativitat de Nostre Senyor Mil CCCC XXV5. Rex Alfonsus.
Ffranciscus Exaloni, mandato regio facto ad relacionem Francisci d’Arinyo. Probata.
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