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CARTA DO PADRE ÁLVARO RODRIGUES PARA D. JOÃO III
SOBRE A SAÚDE DA IMPERATRIZ (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, Novembro, 7

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. Entre outros 
assuntos breves, pede-lhe ainda que tome um 
criado seu por escudeiro, como forma de lhe fa-
zer mercê. 

Abstract

1555, Toledo, 7 November 

Father Álvaro Rodrigues writes to King John III 
to inform him about the health of his sister, Em-
press Isabel of Portugal. Among other matters 
that he touches upon briefly, he asks the King 
to reward him by taking one of his servants as 
his squire.

Lisboa, Arquivo Nacional Torre do Tombo, Corpo Cronológico, Parte I, Maço 41, Documento 105
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Carta do Padre Álvaro Rodrigues para D. João III
sobre a saúde da Imperatriz (1528)
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1Documento

[cruz]

Senhor ,,.

a vida e estado de , vossa , alteza , conserue ho Senhor deus com tanta saude e contentamento de 
sua Reall pessoa , como , vossa , alteza , deseya e Eu pera mjnh alma queria 

e depoís de com aquelle amor e accatamento que deuo beíȷ́ar suas Reãeis maãos lhe faço saber 
que a Senhora emperatriz esta bem desposta e de saude ho Senhor deus seja louuado a elle appraza que 
seja por mujtos dias asy como vossa , alteza ho deseya e porque ho bacharell que ja la he e ho padre que 
ora vaẏ lhe daram mjlhor enformaçam de todo o que qua pasa do que Eu poso dízer nom quero tomar ho 
offícío alheo pois que ho padre sabe as cousas d alma e ho bacharell as do corpo Eu me ey por lançado 
affora ,

ao mais de mjm Senhor dígo que uossa alteza me tem mandado que por ho seruȷ́r qujsese estar 
com sua , mente , e a seruȷ́r porque nȷ́so lhe faría mujto prazer e seruȷ́ço o que Eu por comprir seu man-
dado faço asy como ho padre lhe dira que todollos días som em seu seruȷ́ço presente e uenho pera casa 
sempre a hũa <ora> depois de meo dia asý em veram como em jnverno ho que a mim ja em tall ẏdade he 
com grande peṅa ho sofrer parece me que nom podera durar mujto seguundo ja sam cansado 

e porque Senhor Eu gasto qua todo o que tenho e nom abasta senam pera ter vida contada e nom 
poso fazer ho que deuo nem aproueítar com cousa alguũa nesta terra como creo que , vosa , alteza , la 
bem sabe mujta merce recebereẏ , vosa , alteza , me querer tomar huũ criado , 2 que a mujtos annos que 
comjgo esta e nom tenho com que lhe faça o que lhe deuo por me fazer merce e a elle honrar por seu 
escudeyro 

Eu nom tenho confíança despois de deus senam em vosa alteza porque qua pera portugue-
ses nom a vida que deẏ contentamento como ho padre lhe díra mujta merce recebereý ao padre dar 
dísto a reposta pera mo espreuer e saber a maneira que com elle eẏ de ter e nom fora mal Senhor 
de quantas cousas .s. pella morte de francisco Jusarte e doutras pessoas que falecidas sam ter alguũa 
lembrança de meus tam boons seruȷ́ços e tam continos como a El Reẏ que deus tem fiz e a , vossa , 
alteza , 

ho Senhor deus se lembre de uos <dar> sua graça com a quãll lhe mereçaãeis a gloria e contra 
vosos jmmjgos vitoria e leixe ver mujto prazer da Senhora Rainha nosa Senhora e da princesa sua filha 
amen ,, 

esprita em toledo a sete dias de nouembre de 528 ,, 

jndigno capellam de , vossa , alteza , que suas Reãeis maãos beíȷ́o , 
 
a) aluaro rodriguez / [fól. 2v.º]

3 d aluaro Rodrjguez que trouxe o padre frey ynocencio filhamento do seu criado 

4 A Ell Rey nosso Senhor

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 Riscado: “huũ criado”.
3 Da mão de António Carneiro, secretário.
4 Sobrescrito.




