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Abstract
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Carta autógrafa de D. Manuel I a Isabel, a Católica,
confirmando o acordo que entre ambos se tinha
estipulado e que da sua parte havia começado a
cumprir por expulsar os hereges.
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had made to expel heretics, and informing her
that he, on his part, had already begun executing
it.

Madrid, Real Academia de la História, 9-10, f. 37-37v.
© Fragmenta Historica 6 (2018), (191-192). Reservados todos os direitos. ISSN 1647-6344

Carta de D. Manuel I a Isabel, a Católica,
sobre a expulsão dos hereges (1498)

FRAGMENTA HISTORICA
Documento

1

muyto alta e muyto exçilente prjnçesa e poderosa Senhora
Reçeby polo meu camareyro mor h a carta de uosa Senhorja e asy uy ho que ficou asentado e
ho que de sua parte me dise, tudo lhe tenho muyto em merçe, e no menos esperança tinha e tenho de
uosa alteza fazer polas cousas que tanto desejo, que a uyda nam pode mais ser, pojs como uerdadeyro
fylho polo que a ela comprjr ey de poer ho Reyno e a pesoa, de todo ho que em meu nome asentou ho
meu camareyro mor co Senhor Rey meu pay e com uos alteza e con Senhora Raynha mynha molher e co
<Senhor> prjnçepe noso filho e segundo uy por duas escrjturas tajs como outras que la ficam, eu som
muyto contente, e fico de asy ho comprjr, e ho que toca aos erejes ja ho tenho mandado executar,
terey muyto em merçe a uosa alteza nam querer que h a soo hora se majs alargue, porque pera
mym sam myl anos de tormento, e asy lhe terey em merçe nam cuydar que podia em mym auer alg a
desconfiança dela, porque çerto eu a nam terey majs de uosa [Senhor]ja que de mym,,
muyto alta e muyto exçjlente prjnçesa e poderosa Senhora uoso Senhor acreçente a uyda e estado
de uosa Senhorja como ele deseja a seu serujço,,
de mynha mão, a xxbiij d agosto
uoso fylho que fara ho que mandardes
a) el Rey
[Sobrescrito]
Muyto alta e muyto e[xçjlente pri]nçesa [Ra]ynha de cas[tella] prezada e ama[da Senhora?]

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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