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Resumo

[1554, maio] 

Relato do regresso a Castela da princesa D. Joa-
na após a morte do seu marido, o príncipe D. 
João, a 23 de maio de 1554.

Abstract 

[1554, May] 

Account of princess Joana’s return to Castile af-
ter the death of her husband, prince João, on 23 
May 1554.
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Relato do regresso a Castela da princesa D. Joana,
viúva do príncipe D. João (1554)
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1Documento

Tornada da prinçesa dona Joana pera Castella depois da morte de seu marido
e naçimento de seu filho

1554

Aos 23 dias do mes de mayo de 1554 anos entreguou dom Teodosio duque de Bregança a prin-
çesa dona Joana molher que foi do prinçipe dom Joam na raya dentro deste reino no termo d’Aronçhes 
em Abrilllongo junto da ribeira que tem o nome d’Abrillonguo pollo qual ribeiro partem estes reinos com 
Castella en termo d’Albuquerque e foi ha entrega em hum valle grande que estaa antes de açhegarem ao 
dito ribeiro e raya por rezão da gente que hia com a dita prinçessa destes reinos poderem caber nelle e 
por iso não se entregou na ribeira que era a departiçam dos termos e vieram com o dito duque alguns 
senhores e fidalgos destes reinos com ate mil de cavalo todos vestidos de doo e capuzes, e de pee siriam 
sete ou oyto mil pesoas que todos couberam no dito vale e o duque a entregou hay a dom Francisco de 
Navarra bispo ao tall tempo de Badajoz que trazia poder pera lhe ser entregue e vinham com elle mais 
dom Pedro da Costa portugues que era natural d’Alpedrinha sobrinho do arçebispo de Lixboa dom Mar-
tinho que levou destes reinos a Saboya a Ifante <dona Britiz> filha del rei dom Manoel e da rainha dona 
Maria e este dom Pedro da Costa era bispo d’Osma e mais vinha dom Graçia de Toledo que vinha por 
seu mordomo mor da dita senhora e trariam consiguo ate dozentos de cavallo e pouqua gente de pee e 
como foi entregue foi dahi dormir [a] Albuquerque e ho duque se tornou com sua gente pera ha corte.

1 Os critérios de transcrição adotados encontram-se em Avelino de Jesus da Costa, Normas gerais de transcrição e publica-
ção de documentos e textos medievais e modernos, 3.ª ed., Coimbra, Instituto de Paleografia e Diplomática, 1993.




