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Abstract 

[1500], Granada, 11 September

Letter from Rui de Sande to King Manuel I re-
garding preparations for his wedding to Maria 
of Aragon, daughter of the Spanish King and 
Queen.

CARTA DE RUI DE SANDE A D. MANUEL I SOBRE O SEU CASAMENTO 
COM MARIA DE ARAGÃO (1500)
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1Documento

senhor

toda a camara he ya Recebyda e oye acabamos de despachar tudo e majs o thezoureiro morales, 
e eu fyzemos avalyaçam de todo o que se da camara aproueita,, 

ysto se fez tudo com todo o tento e com toda duçura e sequra que convynha, porque neste caso 
as vezes convem yugar com os ofyçyães o yogo de tyra e suya, porque suas oras o fazyam bem e as vezes 
doutra maneyra, posto que a Raynha o mada [sic] senhor fazer mujto ymteyramente, / [f. 1v] e tam com-
prydamente como ella sempre faz todalas, cousas, manda muj lyuremente fazer emtrega de tudo que 
hum so ponto nom falta, e verdade que as vezes lhe sento payxam como molher de ver que ho de sua 
filha a d andar por poder e dado a outras molheres,,

dysto senhor lhe fyz mjl saluas, que todas eram e sam voso servyço que nunca tall seryam, amtes 
cria e avya por çerto e fora de duuyda, que todalas cousas de molheres daryes a Raynha nosa senhora 
que era vosa molher e sua filha / [f. 2] e que do al uos servyries vos que ereys seu filho e o homem do 
mundo que mayor bem lhe queryes e majs verdadeyramente a tynheys por madre e em majs veneraçam 
a tynheys como davam testemunho as obras que vosa senhorya co ella vsaveys agora e senpre,

descasou [sic] lhe ysto a alma sem senhor lhe dar preda [sic] de nenhũa cousa e dyse me dez mjl 
amores e que esta era a verdade e que a yso achaua, senpre em tudo o que lhe deçya, e estas cousas 
senhor me tyram as chagas e dorres,, / [f. 2v] 

item esta noyte me dyse a Rainha como toda a camara por que esperavamos de madryd, dorme 
daquy trres legoas e de manha emtrara aquy a yatar [sic], e logo a grrade [sic] presa se Receba tudo sem 
fycar ponto asy prata muj Ryca e tapecarya syngular e todas as outras cousas,,

item tambem senhor desempeçey esta noyte com a Rainha que se entrege logo hũas trezentas 
varas de seda e borcados que tem o escryvam / [f. 3] da camara, dyzendo que eram pera casamento das 
escravas, os casamentos ser lhe am lyurados da Raynha dos dinheirros que deve, e os borcados e seda 
seram logo emtreges,,

item a Raynha me pareçe que deseya que as vestymentas, da capella se dem d esmola, onde a 
Raynha e primcesa yaz poys se deve dar he he custume fazer se a mjm parece me yusto, veya vosa se-
nhorya o que a vos por voso servyço que bem he despeyardes senhor vosa concyençya / [f. 3v] quanto 
majs senhor estado [sic] tudo asy bem azado pera se fazer., e porque o tempo nom da lugar pera ver vosa 
Reposta nysto, farey o que pareçer majs voso servyço,,

item nenhũa outra cousa nas cousas da camara nom ha hy duuydosa nem que fyque por fazer, 
mas tudo senhor esta bem acabado, e o que a Raynha tem tomado mada [sic] tudo av<al>yar saindo eu 
a yso sepre [sic], presente., posto que aynda fycam por avalyar algũas cousas,, / [f. 4]

item a Raynha foy bespora de nosa senhora de setembro ouvyr besporas a egreya mayor e o outro 
dya mysa e leuou a Raynha nosa senhora vestyda nesta maneyra,,

item leuaua, hũa mula, com hũa coyraça de veludo carmesym grrade [sic], e hũa gornjçam e am-
garylhas, toda<s> chapadas d ouro de martelo, mujto Ryca, e ella senhor hya toda vestyda do mesmo ve-
ludo carmesym e cetym carmesym manto e huũ sayo fraçes [sic] toda2 chapada d ouros de martelo, dous 
manoyo<s>3 d ouro mujto lyndo / [f. 4v] e hũa cynta mujto Ryca e leuava, a Raynha sua madre, pola mão,,

item o outro dya pola manha sayo vystyda com hũa Ropa fraçes [sic] aberta polas ylhargas d ouro 
tyrado por fyeyra, a mays Ryca cousa que nunca vy e hũa fraldylha braca [sic] e sem manto,,

1 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: “ros”.
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chamou me a Raynha e estevemos no Retrete mostra<do>,, e certefyco a vosa senhor<ya> que 
lhe estava como a sua alma dyzendo a maneyra de que se pusese, porque nom a mays amores no mundo 
dos que com a Raynha / [f. 5] nosa senhora tem, 

 dyse me oye que Rogava mujto que nom dysese a Raynha sua filha como se avya de partyr da-
quy a dez dyas por que nom começase de se anoyar com saudade e mandou me, que lhe fose dyzer que 
fyzesem as cartas de todos os ofycyaes de sua casa asynadas por sua mão e 4 com seu dytado, como vosa 
molher e asy senhor o fyz, e achey a na sua camara, com huũ mogym de veludo avelutado azul tam chea 
de orações e deuações / [f. 5v] que lhe quysera pedyr por merçe que Rogase a deus por mjm e estyve 
falado [sic] com ella em vosa senhorya mas vou atento que me nom ouso ynda soltar como eu deseyo,,

 el Rej senhor anda tam ledo depoys de voso casamento que he gosto ver o amor verdadeyro que 
vos tem, e nom crrea vosa senhorya que he ysto modo d escrever senam que pasa asy de çerto,, 

 mujto convynha saber onde vosa senhorya acorda / [f. 6] que seya voso casamento, e festa, a 
qual noso senhor gye mujto a seu servyço,,

 o condestabre he aquy emtrado, mas os que com a Raynha uosa senhora am d yr sam os que la 
tenho espritos patriarca e marques de vylhena e don haloso [sic] d aguylar, 

 noso senhor faça vosa senhorya majs bem aventurado que todos,,

 de graada, a onze dyas de setebro [sic],,

a) Ruj de sade, [sic] / [f. 6v]

[Sobrescrito]

 A el Rej noso senhor

 camara,,

 

4 Riscado: “por”.




