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Resumo

1526, [Sevilha], março, 7

Carta de D. Pedro de Meneses, 3.º marquês 
de Vila Real, ao rei D. João III, informando-o 
da ultimação dos preparativos para a recepção 
e entrada do imperador Carlos V na cidade de 
Sevilha.

Abstract 

1526, [Seville], 7 March

Letter from Dom Pedro de Meneses, third 
Marquis of Vila Real, to King John III informing 
him that preparations for the reception and 
arrival of emperor Charles V in Seville had been 
completed.
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1Documento
senhor

por me uosa alteza mamdar que da emtrada de toledo o auyssasse poys esta nom foy parece me 
que da de seuylha qerera ser auyssado e por ysso o faço , porque despoys da emtrada do emperador 
dysso so sera rezão o auyssar emtam , he agora nom he rezão que de tudo o que qa pasa se deyxe de dar 
comta a uosa alteza poys asy o mamda ,

h[.. empe]rador uem todauya sa[..] se arma a cassa mas [..] he com outros aparelhos [....] de que 
uosa alteza fez n[....] uosa yrmã ,

amtony[o d azeuedo] he [c]hegado [........] / [fól. 1v] [..] de maluquo porque he comforme o que 
uosalteza capytolou ,

eu senhor espero dar muy pouqas oytauas ho emperador e logo lhe falar porque tambem tenho 
sabydo que ele ha loguo d emtemder2 em negocyos ,

de tudo o que passar auysarey loguo a uosa alteza cuya muito real pesoa he estado nosso senhor 
garde he acreçemte com muy lomgos dyas de uyda he mays creçymemto de reynos e senhoryos ,

beyyo as reays mãos de vosa alteza

[de seuy]lha ha bij de março de 1526

[cryado e feytura he uasalo de uosa al]teza

a) Ho marqes

[Sobrescrito]

[a] el rey meu senhor

3 < do marques de bij dias de marco da emtrada de seuylha e o que fallou com antonio d azeuedo >

1 Os critérios de transcrição adoptados são os da Universidade Nova de Lisboa, sugeridos em João José Alves Dias et al., 
Álbum de Paleografia, Lisboa, Estampa, 1987.
2 Palavra emendada. Primeiro, escreveu: “emtemter”.
3 Em letra de outra mão.




