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Carta da Rainha D. Leonor aos reis católicos de pêsames
pela morte de D. Isabel de Portugal (1498)
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Muy altos e muy poderosos Sennhores,
ha grande door que tenho Reçebyda Com esta noua que pera mym foy tam aspera, me deu tamta
penna, aalleem de mynha doemça, que nunca tyue força, pera mais çedo enuyar a vossas altezas, a que
peço que por iso me perdoay, lembra me quamto esta coussa desejey e Como a nosso Senhor aprouue
tirar me ha comsolaçam que com ella tynha, me faz nom ssaber dizer coussa Com que a vossas altezas
possa comssollar, ssoomente lhe peço por merçee que asy como ssempre em todas suas coussas fezerem,
sse queyram Comformar com a vomtade de deus nesta., e dar lhe louuores poys que disto lhe aprouue,
aver por bem de leixar ho primçepe com que algu6a comssolaçam possam Reçeber E porque o padre
paullo que a vossas altezas emuyo lhe falara ssobre todo mais largamemte do que o eu poderya agora
scpreuer, teer lhe ey em merçee que o cream E por elle me queiram fazer ssaber de sua desposiçam, que
ha nosso Sennhor praza que sseja ssempre tall como ellas dessejam, e me perdoem por esta nom Ir de
mjnha maão porque mjnha doença me nom da a isso lugar, muy altos e muy poderossos Senhores nosso
Senhor acrecemte vosso estado e de tamta vida e comsolaçam como desejam
scprita de lixboa a xbij dyas de ssetembro,, anño de 1498 ·
a) Raynha
Aos muy altos e muy poderosos el Rej e a Rainha de castela e d aragã[o ...] meus mujto preçados
Irmaãos

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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