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Resumo

1554, S.l., janeiro, 21

Carta de Filipe Fialho sobre Diogo de Sá e sua 
família, relativamente a um casamento com uma 
de suas filhas.

Abstract 
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Letter from Filipe Fialho about Diogo de Sá and 
his family, regarding marriage with one of his 
daughters.
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Carta de Filipe Fialho sobre Diogo de Sá e sua família (1554)FRAGMENTA HISTORICA

398

1Documento

2Senhor

o pasado seIa pasado e se eu tyve alg a cullpa peço perdão porque se a vosa merçe teve ou deu 
cousa a eu te lla Pase tudo como de Irmãos porque eu verdadeyramente nessa conta o tenho,. E como a 
este que dyguo deseIey sempre suas cousas como mynhas e a Rezão ho quer,.

diguo Senhor que hos dias pasados me veo ter As orelhas que dyogo de saa se ho vosa merçe 
nam conheçe he o que foy comygo ou eu com elle a samtyaguo de que manuel falcão fycou muyto 
satysfejto de sua arte e geyto 3 foy almoxaryfe do almazem do Reyno e deu sua conta como homem de 
bem e entrou por thesoureyro da casa da India da especearya outrosy deu sua conta e tem sua quytação 
e o encaregam em muytas cousas de ofiçios de dar conta que elle nam quer aceytar e espera por cousa 
boa de a nam dar, esta casado com h a cryada da Raynha castelhana que lhe tem muyta obrygação nam 
tem mays que h a fylha de x[…] em xb anos molher de […] / [fol. 1v] he a may muyto perfeita dyzem que 
dara a sua fylha  cruzados e dinheiro de contado ou em qualquer cousa que ho quyIerem fora outras 
cousas de casa e dey dysto conta a vosa Irmã foy quarta feyra pasada ver a molher do dito dyogo de saa 
a sua casa e vyo a fylha de que veo muyto contente e satysfeyta asy do geyto della como da may e casa., 

aperta comygo que falle nyso nam ho farey sem Licença de vosa merçe mandando ma e se esta 
no que me dyse os dias pasados que lhe farya bem  reaes com ho ofiçio ou sem elle em sua vyda e seys 
moyos de pão os quatro de trigo E os dous de ceuada, temdo sua Reposta farey nyso como he Rezão dos 

 cruzados e de tudo o mays que pudese, ser de maneyra que nam seIa necesaryo o fallar me no que 
ouver d aver, somente lhe digo do geyto de dyogo de saa que he omem muyto conhecido dos grandes 
e pequenos e que folgara de ho te[r] em casa e fazer como filho poys não tem outro, espero por Recado 
pera fallar do meu Rosto Ao ser com ho dito dyogo de saa pelo ter por amygo Ia dygo que vosa Irmã esta 
muyto satysfeyta,. 

Fyquej bem agastado por martym cota não Ir pousar onde tam Çerto tynha e teve e em p[…] a 
pousada, seIa tudo pasado como dygo no p[rincy]pyo,

[beyjo?] as mãos de vosa merçe.,. deste que […] 

[…] xxj de Ianeyro de 54

a) fjlipe fialho 

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: “tem hu”.
3 Riscado: “de felípe fialho”.




