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Carta do duque de Bragança a D. Afonso V
sobre a ida de Castela (1468)

Documento

1

¶ Carta do Duque de Bragança dom Fernando o primeiro a El rey dom Afonso o quinto, em reposta
doutra que lhe escreueo, sobre a ida de Castella.
O Duque de Bragança, Marquez de Villa viçosa, Conde de Barcellos, d’Ourém, e d’Arrayollos, que
muito de vontade desejo fazer vosso seruiço, prazer, e mandado, enuio beijar vossas mãos, e encommendar me em Vossa Merce, a que praza saber, que eu vi a carta que me Vosa Senhoria enuiou, pella qual,
me mandais que vos responda a certas cousas em ella conteudas: e propus de cada hũa dellas mandar
aqui por sy, e ao pé della a reposta que me parece. / [f. 57v]
Primeiramente ao que Vossa Senhoria diz, que, vistos, examinados os pejos que se allegar, e
seguir pódem, fazendo se o casamento vosso com a Infante, ou não se fazendo; se me parece que finalmente a vós, e ao reyno vém melhor de o fazerdes, ou euitardes em toda a maneira. Eu digo, que se não
sintis necessidade de casar, pello d alma, que o não sinto proueitoso pera vós, nem ao prazer, nem pera a
liberdade, nem pera segurança, e pera o reyno o ey por muy grande perda, e isto muy sem grosa.
Se me parece que o dito casamento se deue fazer, e aceitar: e se os de Castella vos não quiserem
dar a Infante, senão comtanto que vades viuer aaquelles reynos: se com tal condição o aceitareis? porque, segundo vos hé dito, a dita Infante assy o quer. Digo que se herança quereis auer, necessario hé irdes
viuer a Castella: mas, pois vos eu não aconselho a ida, porque a ey por muy perigosa, e muy amargosa
pera vôs; segue se, que vos não aconselho isto.
Se auerei por melhor, casando vôs com a dita Infante, viuerdes em Castella, ou quâ em Portugal:
pera ella, e vôs, por seu meo, não ficardes defraudado da herança d el Rey dom Henrique, e não encorrerdes perigo da perda: pello capitulo de cima vai este respondido.
Auendo Vossa Senhoria de ir a Castella, com que gente, e possança me parece que o deueis fazer,
e que cousas deueis requerer, pera segurança vossa, e dos que comvosco forem? se alguns filhos dos
grandes daquelles reynos, se fortalezas, se algũas outras cousas? Este conselho me parece que serâ melhor de se auer com o Mestre de Sanctiago, e Marquez de Vilhena: porque vôs não aueis de entrar, senão
com sua ordenança, e com a gente que elle ordenar: porém, quando as outras cousas Vossa Senhoria
com elle tratar, podereis tratar esta: e ao mais no capitulo de cima vai a reposta.
E porque sois requerido de vistas, em caso que ajais de entender no casamento, se me parece, se
as deueis de fazer, até que os fei/tos [f. 58] do casamento sejão chegados. A mais certa, e firme conclusão
he, que pois vos requerem que vos chegueis pera a fronteira de vosso reyno, podeis logo partir pera Auis,
como dizem que tinheis ordenado, e daly tratar os feitos: e não façais vistas, senão despois que tudo for
concertado.
Se as fizerdes, que gente leuareis, e se irâ armada, se em som de gente cortesaã, sem outro abilhamento, e conçerto d’armas. A isto digo que despois que uir como se os feitos concertão, assy darey
reposta: porque daqui até lá, o tempo mostrarâ o que se deue fazer.
Não vos contradigo este casamento, por me não prazer delle: porque ainda que outros prazeres
ahi não ouuesse: eu queria por assaz de grande pera mym os reynos serem vnidos, por escapar da fadiga
de Afonso de Matos Alcayde das saccas, e de Ioão vâz Alcayde dos retalhos, porque então se tratarão as
cousas, como em hum reyno, e não aueria mister tais offiçiais: nas quais cousas eu sintiria mór prazer
do que sentem aquelles que la esperão de auer Ducados, e Condados: ainda que, se lá auemos de ir, eu
não quero ficar de todo, sem algũa cousa, porque não entendo de andar em corte, e sou informado que
a Villa de Escalona he boa de montes, e tem boas casas pera mym, e pera minha molher ahi auermos
d’estar: e, porque, me dizem, que se parece, em parte, com a Comarca de Riba d odiana, e hé terra chaã,
e em Comarca que me apraz, aquella me dareis, porque até agora não ouui dizer que era dada a algum
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Senhor, ou fidalgo: porem, porque poderá ser que algum Alcayde vo la espera, há mister que o contenteis
bem, que por seu prazer, seja: porque eu não ey mister lá mais arroydo, do que espero.
A Villa de Montançhos me dareis, se não for da ordem, contentando bem o Aluará do que a tem,
porque me dizem que hé terra boa de caça, e des hi, por estar ahi menos mal seguro, quando hi algũa
hora vier, por saber parte dos feitos de Castella, e de Portugal. Não vos quero mais Ducados, nem Condados, nem terras, nem rendas em toda Castella. Em Escalona me trabalharei de ter dous cauallos auan/
tajados [f. 58v] e bem pensados, e cada semana trabalhados, por poderem melhor aturar: se vos virdes
em pressa, aly vos accolhei, e vôs em hum dos ditos cauallos, e eu em outro, e dous Adays em outros
dous que lhe eu terei aparelhados; se vos eu posso trazer em saluo a Portugal, entenderei que vos faço
tamanho seruiço como o Mestre de Sanctiago, em vos dar a Infante por molher, e o titulo de Castella:
porque elle aquillo vos poderâ fazer, e disto vos não poderâ liurar: e poderá ser que pera sy não auerâ
liuramento, e folgará de se açhar em Portugal, nas terras de seus Auôs. Minha molher ficará em poder de
seus parentes, e eles ma enuiarão.
Esta carta mandai por em Lisboa na torre do Tombo, porque isto hê o que mostra o entendimento
dos homens que deue ser: e se Deos tem al ordenado, não somente auereis o reyno de Castella, mas
conquistareis o de Grada, e tirareis a espada de Fez, e conquistareis todo o mundo, e hũa, ou outra não
deixareis de obrar. Feita em Villa viçosa a .19. de Outubro . de . 1468.
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