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CARTA DO PADRE ÁLVARO RODRIGUES PARA D. JOÃO III
SOBRE A DOENÇA DA IMPERATRIZ D. ISABEL (1528)

Transcrição de Andreia Fontenete Louro
CHAM – Centro de Humanidades, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, FCSH, 

Universidade NOVA de Lisboa, 1069-061 Lisboa

Resumo

1528, Toledo, Setembro, 2

O padre Álvaro Rodrigues escreve a D. João III 
para lhe dar notícias sobre o estado de saúde 
de sua irmã, a Imperatriz D. Isabel. Também lhe 
transmite informações acerca dos alemães que 
tinham ido socorrer Nápoles, de frei Francisco 
de los Angeles e do bispo de Placência. 

Abstract

1528, Toledo, 2 September 

Father Álvaro Rodrigues writes to King John III 
to inform him regarding the health of his sis-
ter, Empress Isabel of Portugal. He also informs 
him about the Germans who had gone to help 
Naples, about friar Francisco de los Angeles and 
about the bishop of Piacenza.

Lisboa, Arquivo Nacional Torre do Tombo, Corpo Cronológico, Parte I, Maço 41, Documento 23
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Carta do Padre Álvaro Rodrigues para D. João III
sobre a doença da imperatriz D. Isabel (1528)
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1Documento
 

[cruz]

Senhor .,,

a vida e estado de , vosa , alteza , conserue ho Senhor deus com tanto contentamento de sua Reall 
pessoa , assy como , vosa , alteza , deseja e Eu ver lhe quería , 

Senhor , hũa carta me foy dada sobre a que por aluaro mendez lhe mandeẏ das nouas pella quãll 
e por tanta lembrança e merce lhe beíȷó suas Reaeins maãos as quãeis me noso Senhor leixe ver antes 
que moura com vida e saude da Senhora emperatriz a quãll apraza a noso Senhor querer socorer nesta 
angustía e tribulaçam que com estas terçaãs padeçe tam mal empregadas em sua pessoa e desposisam 
esta manhaã se achou muito maís affadigada que nunqua quada dia se antecípam pera tras que tem ja 
desamdado hũm dia e hũa noite noso Senhor nos queíra ajudar por sua misericordja e piedade mande 
a , vosa , alteza , encomendar a noso Senhor como creo que fara por sua boa condiçam e vírtude a elle 
apraza de nos ouuȷŕ , 

Senhor ho embaxador he Ja presente que mjlhor pode saber as nouas que njnguem porem Eu 
nom ey de leíxar de dízer ho que souber hos quatorze mjl alemaãeis que ujnham socorer a napoles som 
todos tornados Joham d estunhigua2 me díxe que custauam pasante de terzentos mjl ducados andam 
estes castelhanos Rindo dizem que se foram espanhoões nom se tornaram por mjnguoa de nom aver vi-
nho e ora se díz que ho duque de mjlam e ho d urbíno vem contra mjlam Jurando pellas barbas a antonio 
de leíua ho raall dos enmjgos esta muito prospero sobre napolles em maneira que se este mes se nam 
socore sera maraujlha esscapár deus os ponha em paz com descanso de portugall doutra maneira nom 
quero la se a uenham ,, 

Senhor , frey francisco de llos angelles he aquj feíto cardeal domȷńgo / pasado lhe lançaram ho 
capelho foy ho emperador a sua mjsa e ueo com elle ate porta de sua pousada que era em casa do ar-
cebispo de seujlha que lhe deu de Jantar c<h>ama se de santta cruz dizem que logo parte pera Roma a 
ffazer paz deus ho ordene como seja serujdo e , vosa , alteza , de todos amjgo e neste mundo vos deẏ 
sua graça com a quãll depois de muitos dias lhe mereçaães a gloría e contra todo mundo vitoria , amen ,,  

ca uos fiz huũ grande serujço contra este maluado bispo de prasencía que fiz queixume delle ao 
presidente foram tírar enqujríçam e esta / [fól. 1v.º] degradado que nom entre por ora em seu bispado 
nem esteẏ a cinquo legoas da corte pague trezentos ducados pera aquella pessoa e parentes seȷám restí-
tuýdos a sua honra e tiraram lhe a Jurdíçam de suas terras  

paseẏ muita cousa sobre Isto oge faleẏ com ho conde que chegou agora aquj he grande serujdor 
de vosa alteza por hũa carta que me elle espreueo fíz ho queixume a quãll ho presidente leo e logo pos 
em effeito se aver de castigar como ora tem noso Senhor uos dey graça com que outra tall se nom faça 

oulhey ao mundo em que estaeís e a quem soeís e perdoe me , vosa , alteza , se njsto ho desseruj 
Eu seẏ que fíz o que deuja a deus e a , vosa , alteza , 

ho Senhor deus conserue vosa vida com graça amen , 
esprita a dous dias de setembro de 528 ,, 
 
Indígno capellam de , vosa , alteza , que suas maãos Reaeís , beiȷ́o , 

a) aluaro rodriguez / [fól. 2]
3

1 Os critérios de transcrição adoptados são os propostos em João José Alves Dias, A. H. de Oliveira Marques, e Teresa F. 
Rodrigues, Álbum de Paleografia, Lisboa, Estampa, 1987.
2 No meio desta palavra rasurou-se a sílaba “gui” entre “estu” e “nhigua”. 
3 No verso, em mão de António Carneiro: “d aluaro Rodriguez dayam da emperatrijz”.




