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Segunda carta de D. Manuel I a D. Álvaro de Portugal
sobre o seu casamento com D. Isabel (1497)

Documento

1

Carta del Rey dom Manuel pera o senhor dom Aluaro sobre o Casamento da Rainha prinCesa feita de
sua mão & letra, estando elle em Castella,
A dom Aluaro amado primo
Honrrado primo eu serei aho tempo que temos asentado da fim de maio Iunto do estremo2 num
deses lugares & de Cida Rodriguo pera auer de Reçeber minha molher, & nos aueremos de uer os senhores Rey & Raynha meus pays, & eu espero em nosso senhor, que nossas uistas sera azo de muito mais
amor, & contentamento entre nos, sobre o grande que ha,
porem cinto [sic] tão tarde me mandardes recado pareçe Ioguo feito ab[....]a Inda que bem sei
que não auia de ficar por mingua de uosso Cuidado, & requirimento,.
Certo este tempo foi tão Curto que pera o Caminho pareçe breue, & não uos pareca que me pesa,
sera concrusão de meu Casamento na fim de maio, porque antes a quisera no Começo, & Inda do que
passou, mas por tão tarde me dardes lugar pera me abreçeber [sic], & os que Comiguo hão de hir, pois
sabeis que pollo Iuramento se não podia fazer Cousa per que se presumisse nada nem eu o tenho feito,
pareçe me que em uossa Carta me não fallais nada en se deuulgar meu Casamento antes de laa,
& tendo uo lo enComendado muito, uerdadeiramente aIuntando com Isto não uir Carta nenhuma da
princesa en reposta de duas minhas, não sendo por mingoa de disposicão, porque sei que esta em boa, &
praza a nosso senhor que seia asy sempre, me da muita paixão, & me traz asym ho entender reuolto que
não sei que cuide, nem que uos diga senão que Certo fico muito agastado, & tanto Como me não achei
en nenhuma Cousa,
Rogo uos muito que loguo me faCais responder a prinçesa a essas Cartas que Ia lhe tenho afora
esta escritas, & desCansar me muito uer Carta sua,
dizeis me que ouue descontentamento de minha Carta uerdadeiramente, não me lenbra por que
deua de ser, & se poruentura algum desfalliçimento ouue nas pallauras, sei que no amor & Contentamento ho nam ha nenhum,
Eu tenho Ia minha Ida deuulgada, & Como ey de ser no fim de Maio onde Ia acima digo, tende maneira Como a esse tempo seia la, pois que asy esta dito, posto que sei que he esta lembramCa escusada,
agradeCer uos ej se se puder fazer, que minha molher a Raynha não traga beatilhas porque não
Rimão bem, & o não ter cabelos não he peio, porque muitas Cabeleiras 3 ha, & ahy trazer ueludo preto
me pareçe bem, se todauia nas biatilhas tiuer peio seia Como ella quiser.
Rogo uos que antes de eu la chegar, oyto o x dias me uenhais fallar porque me he muito neçessaria a uossa uista,
de minha mão,
esa minha Carta day a Rainha minha molher, & não se ponha co as outras nas respostas,
d euora a 24 de Abril
Rey
Dizei a El Rey & a Rainha Como partirei Cedo daqui & serei & serei otento [sic] ao tempo, & no
lugar onde temos fallado, por me Remeto em minhas Cartas a uos,,
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
2
Riscado: “s”.
3
Riscado: “ahi”.
1
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