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Resumo

Abstract

1534, Caminha, junho, 18

1534, Caminha, 18 June

Carta de D. Pedro de Meneses, 3.º marquês
de Vila Real, a Thomas Cromwell, secretário de
Henrique VIII de Inglaterra, pedindo-lhe favor e
indulgência no caso do seu apaniguado Fernão
Rodrigues, que se encontrava preso na cidade
de Londres.

Letter from Dom Pedro de Meneses, third
Marquis of Vila Real, to Thomas Cromwell,
chief minister to King Henry VIII of England,
requesting favour and leniency in the case of his
protégé, Fernão Rodrigues, who was imprisoned
in the city of London.

Londres, British Library, Western Manuscripts, Cotton MS Nero B I, p. 69-70.
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Carta do marquês de vila real a Thomas Cromwell
intercedendo por um seu apaniguado (1534)
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2

< Portugallia: + 1534 >

Muyto manyfico mestre cramoell .
posto que atee o presemte de mym nom tenhaes Conhecimemto folguo de se oferecer Cousa .
pera que daquj adiante o posaes ter pera que se algũa cousa vos conprir destes Reinos d el Rey meu senhor
. ou de mjnhas teRas que eu posa fazer mo mandes emcomendar porque me achares boom e verdadeiro
amjguo .. e Receberei muyto Comtentamemto . em tudo o que per vos me for emComemdado ,.
e o caso sobre que esta vos escreuo . he que eu fuy emformado per carta de bastiam Rodrigez
portuges estaante nesa cidade de lomdres como huũ fernam Rodrigez portuges filho duũ amtonio
fernandez morador em viana pesoa a que tenho muyta obrigação . e que he meu . e o dito seu filho e
suas cousas . em como , o dito fernam Rodriguez estava preso por hũ caso dhũ burgales que matara . para
que ele teue tamta Rezão . como creo que senhor sabeis e seres Iaa largamemte emformado .,
E pois o fez coma homem e o feito foy de caualeiro e de homem Rezam he que os Caualeiros
neste caso o fauorecam . mayormemte vos CuIa prudemciã e vertudes ham d enparar e valer aos que em
semelhamtes fortunas som postos .,
E alem diso por me fazer a mym merce porque eu tenho tamto amor a este fernam Rodrigez por
muytas Rezões . que pera Iso hi haa que nom menos symtiria qoalquer dano que em sua pesoa Recebese
que sea a hũa pesoa de meu samge fose feito . e desta maneira estimarei toda merce que lhe per vos for
feyta e co ela me obrigara pera em tudo o que me mandar que eu posa fazer e ffazer outro tamto por
suas cartas camdo me forem dadas ,.
nosso senhor vosa muyto manjfica pesoa . e casa goarde e acrecemte e tenha em seu serviço ,
desta minha vila de caminha . a xbiijº dias do mes de Iunho de 1534 .,
ao que senhor mamdardes
a) Ho marqes
[Vestígios de selo] / [p. 69]
[Sobrescrito]
3

< 1534 18 Iunij Caminya portugalia >
Ao muyto manyfico senhor o senhor meestre cramoell do secreto comsselho do muyto alto e muyto
poderoso senhor Rey d ymgrateRa .,, .,

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.
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