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CARTA DE D. MARGARIDA DE SOUSA PARA A RAINHA D. CATARINA
DE ÁUSTRIA (1563)

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

Universidade NOVA de Lisboa, 1069-061 Lisboa

Resumo

1563, s. l.

D. Margarida de Sousa, recolhida no Convento 
de São Bento, pede uma esmola a D. Catarina de 
Áustria, para que pudesse suprir as suas necessi-
dades básicas, tomar hábito e fazer o noviciado. 

Abstract

1563, s. l.

Margarida de Sousa, living in the Convent of St. 
Benedict, asks Queen Catherine of Austria for 
alms to cover her basic necessities, to don the 
habit, and to carry out her novitiate.

Lisboa, Arquivo Nacional Torre do Tombo, Corpo Cronológico, Parte III, Maço 18, Documento 76
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Carta de D. Margarida de Sousa para a Rainha D. Catarina
de Áustria (1563)
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1Documento

[cruz]

Senhora

porque eu seẏ que vosa alteza não despreza hos pequenos e desemparados mas que com lhe 
fazer merçes e caridades ymita a Rainha dos çeos me atriui por ẏsso a fazer esta confiando que assi como 
ela he mãẏ dos orfãos e desempara com a sua misericordia , e . vosa . . alteza . faz o mesmo poor amor 
dela que a mẏm maẏs orfã e desemparada na teRa me metera no conto das muitas a que faz tamanhas 
merçes como eu seẏ , 

polo qual peço a . vosa . . alteza . pola madre de deus e polas çhagas do seu filho que Respeẏtando 
a eu ser esta que diguo e filha de belçhior de sousa que viueo e moReo sẏruẏndo el Reẏ . nosso .  . senhor 
. que esta em gloria e . vosa . . alteza . me queẏra fazer . merçe . e esmola pola sua alma de me querer 
aíudar pera que tenha com que me estas Relẏgiosas deste conuento de São bento e a madre abbadessa 
fação Relẏgiosa , que de não ter pera iso / [fól. 1v.º] ha muitos annos que me tem aquẏ Recolhida e me 
mantem por amor de . nosso . . senhor . dando me cada hũa hũ pedaço de pão porque a pobreza da casa 
não he pera maẏs e todas as outras nicisidades paso como deus sabe sem ter cama nem hũ auito pera 
fazer profisão nem aẏnda fyz nuuyçiaria pola falta do neçesario pera ẏso nem seẏ quando fera [sic] fareẏ 
se me . vosa . . alteza . / não acoRer que he ho Remedio em que agora esta mẏnha vẏda e emparo 

e não queẏra . vosa . . alteza . negar mo poys em o fazer guanha hũa alma porque deus veyo a teRa 
e moReo e por ẏso lhe acreçentara muitos annos a vyda e no cabo açhara esta toçha de carẏde [sic] pera 
que muito alegre goze a glorẏa, 

eu gastareẏ os dias e noẏtes em sempre ofereçer por . vosa . . alteza . todas oraçõẏs e prezes que 
mynhas forças puderem pedẏndo sua saude e vẏda que . noso . . senhor . acreçente e prospere ẏnfyni-
tamente 

orador de . vosa . . alteza . dẏante de . noso . . senhor . 

a) donna margarida de sousa / [fól. 2]

2Raynha
1563
De Donna margaryda de souza

/ [fól. 3]

3pera Raynha nosa Senhora

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 Em mão de Pero de Alcáçova Carneiro, secretário.
3 Sobrescrito.




