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Resumo

[1496], dezembro, 8

Cópia de carta de D. Manuel I a D. Álvaro de Por-
tugal sobre o seu casamento com D. Isabel. 

Lisboa, Torre do Tombo, Colecção de São Vicente, 15, f. 107v.
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Abstract

[1496], 8 December

Copy of letter from King Manuel I to Dom Álvaro 
de Portugal regarding his marriage to Dona Is-
abel.
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1Documento

A dom Aluaro amado primo

Honrrado primo agradeco uos muito a boa esperanCa que sempre por uossas Cartas me manda-
is, mas pareçe me que estas esperanCas era Ia tempo de serem Conuertidas em obra, & e concrusão, por 
que não dure tanto, ho que seneca diz que todos fazemos que he sempre dizer, faremos, faremos, mas 
nunca dizemos Com rezão fazemos bem, ou fazemos, Rogo uos muito que aperteis quanto puderdes esta 
Cousa, & uerdadeiramente me pareçe que dela se deuia de fazer tanto & mais, trabalhay por me man-
dardes alguma detriminaCão, porem eu me coro tanto estar sem ella, & muito mais porque sei Certo que 
a prinçesa o fara se a Rainha quiser, Isto uos Cerifico que he por pesoas que se deuem bem de Crer, & eu 
o Creo, asi que se deixa de fazer porque não tão somente não quer a Rainha nisso trabalhar pera se fazer, 
mas não quer que se faça, se Isto he a tempo ou enfatyota deus 2 he o sabedor, Rogo uos muito primo que 
encomendo uos que a uerdade deste negoCio me escreuais o que delle entendeis ou sabeis, & se ando 
com forão morto esta caça, ou em que maneira porque me parece se polo da prinçesa ou archeduquesa 
se retarda, bem se podera fiar de uos & de mim qualquer Conçerto, & estarem delle seguro, Agradeco 
uos muito as nouas que me mandastes, & asym uos enComendo que o mais amiude que puderdes o fa-
Cais, & principalmente do negoCio, & a Carta que pera a saca do pão me enuiastes uos agradeço,,

de minha mão

a 8 de dezenbro

Rey

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 Riscado ilegível.




