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CARTA DE CATALDO À DUQUESA DE COIMBRA  
 
Cataldus illustrissimae Ducissae Colubriae1. Salutem.  
Quanto dolore affectus sum de anima illa beata inter angelicos choros 

exultante ad ducem dominum meum scripsi diffusius. Placeat omnipotenti ut 
ad uotum te consoletur. 

Cupio ualde Ioannem2 primogenitum tuum uidere. De reditu meo 
Sanctaerenam sum incertus. Violanta Castri tuas osculatur manus3. Non 
habeo ad scribendum plura. Vale. 

(Ep. II, B2vº) 
 

COMENTÁRIO 
Esta é uma carta de pêsames à Duquesa de Coimbra, que serve de 

complemento a outra mais extensa enviada por Cataldo ao seu marido. 
O motivo é o falecimento de uma criança de poucos dias, 

provavelmente, o segundo descendente dos duques de Coimbra, D. Jorge, 
filho bastardo do rei D. João II, e sua mulher D. Beatriz, filha do senhor       
D. Álvaro, irmão do duque de Bragança D. Fernando, justiçado em 1483.  

D. Álvaro foi talvez, no seu tempo, o mais prestigioso membro da Casa 
de Bragança. Antes da condenação do duque seu irmão, ocupou o cargo de 
regedor das Justiças em Portugal. Exilando-se depois da morte do irmão, teve 
em Espanha lugar idêntico, por nomeação da rainha D. Isabel de Castela, sua 
prima, que muito o apreciava. 

_________________ 
1 O nome mais corrente nos humanistas para Coimbra é Conimbriga. 

Ocasionalmente aparece também Colimbria. 
Colubria  parece ser uma invenção de Cataldo, talvez maldosa, dada a sua 

semelhança com Colubra. Com efeito, os habitantes de Coimbra receberam mal a 
transferência da cidade do património régio para o ducado de D. Jorge. Cf. A. Costa 
Ramalho, “Cataldo e o Ducado de Coimbra”, Humanitas 58 (2006) 303-308. 

2 O primogénito dos duques de Coimbra recebeu o nome de seu avô, o rei      
D. João II. Veio a ser o primeiro duque de Aveiro. 

3 Pormenor da etiqueta do tempo, de que, aliás, em certa ocasião Cataldo 
troçou. 
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Em 1550, D. Jorge foi nomeado duque de Coimbra pelo rei D. Manuel 
e nesse mesmo ano casou com D. Beatriz. Sobre este casamento escreveu 
Cataldo um Epithalamium que se encontra nos Poemata e foi reproduzido 
por D. António Caetano de Sousa no século XVIII nas Provas da História 
Genealógica da Casa Real Portuguesa de que há uma edição moderna, 
publicada pela livraria Atlântida de Coimbra em 1954. O Epithalamiun 
encontra-se neste livro no tomo VI, parte II, p. 209-226.  

 
Esta carta encontra-se traduzida em Cataldo Parísio Sículo, Epístolas, 

II Parte. Fixação do texto, tradução, prefácio e notas de Américo da Costa 
Ramalho e de Augusta Fernanda Oliveira e Silva. Imprensa Nacional – Casa 
da Moeda, Lisboa, 2005, p. 131. 
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