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Resumo

1526, Sevilha, março, 18

Carta de D. Pedro de Meneses, 3.º marquês 
de Vila Real, ao rei D. João III, agradecendo-lhe 
a honra de ter escolhido a marquesa D. Maria 
Freire, sua mãe, para ser madrinha de baptismo 
do príncipe D. Afonso, primogénito do rei. 

CARTA DO MARQUÊS DE VILA REAL A D. JOÃO III SOBRE O BAPTISMO 
DO PRÍNCIPE D. AFONSO (1526)

Lisboa, Torre do Tombo, Corpo Cronológico, Parte II, Maço 147, N.º 69
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Abstract 

1526, Seville, 18 March

Letter from Dom Pedro de Meneses, third 
Marquis of Vila Real, to King John III thanking him 
for the honour of having chosen the Marquise 
Maria Freire, his mother, to be the godmother of 
prince Afonso, the king’s firstborn son.



Carta do marquês de Vila Real a D. João III
sobre o baptismo do príncipe D. Afonso (1526)
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1Documento

senhor

por carta da marqessa mynha mãy soube como uossa alteza ha tomara por comadre

beyyo as mãos de uosa alteza pola gramde merçe que nysso fez he gramde omrra ha ela he a mym 
he ha meu pay la omde esta ,

esta tam uyrtuossa lembramça de uosa alteza , foy satysfaçam as cartas he hobrygaçam , haas que 
som escryuão pera lhe seruyr como espero em nosso senhor que a mym a que prymcipalmemte toqa mo 
deyxara fazer he em tamanhos seruyços como eu desseyo ,

nosso senhor a rreal pessoa e estado de uosa alteza garde he acrecente com muy lomgos dyas de 
uyda e mays crecymemto de reynos he senhoryos

de seuylha ha xbiij de março de 1526 ,,

cryado e feytura he uasalo de uosa alteza ,,

a) Ho marqes

[Sobrescrito]

a el rey meu senhor

2 <do marques>

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 Em letra de outra mão.




