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Carta de Vasco Queimado
ao príncipe D. João [1477-1478]

Documento

1

Carta de Vasco queimado, guarda mor do Infante Dom pedro d alfarroubeira
a el Rey dom Ioão o 2º, sendo principe
Muito Alto, muto [sic] poderozo princepe
Vasco queimado, guarda mor, que foi do Infante Dom pedro uosso Auô, cuja alma Deos aja fasso
saber a Vossa merce que pois os homens não uos fizerão saber, a rezão que tendes de me fazer bem E
merce a cauza do dito uosso auô, se vossa merce for, quero vo lo Eu fazer a saber ainda que me não seja
honesto de meus feitos falar nem meu custume de me louuar digo senhor que Eu fui o morador da caza
de uosso auô que por sua morte ficou quem mais longamente o seruio sou ainda o morador de sua caza
que de seu patrimonio mais perdeo despois de sua morte sem delle ter auido bem nem acrecentamento,
sou ainda homen deste mundo que a hora de sua morte elle mais perto de si achou, E prouo porque
meus brassos forão sua cama em que deu alma a Deos, sou ainda homen que depois de sua morte em
lixboa onde el Rej uosso pay estaua, con toda sua corte por ouvir dizer / [f. 183] a alguns fidalgos muitas
injurias e coyzas dezonestas entre as quais dizião, estando hum ahi em minha prezensa que uosso auo
hera trahidor, pois Viera contra el rei, E outras dezonestas palauras as quais por honra de seus ossos E de
seus filhos E netos a que muito tocaua isso mesmo a mi por ser seu criado, E seruidor Eu respondi aos que
tais palauras diziam que não diziam bem que o Infante Dom pedro uosso auo não viera contra el rej, nem
Deos o quizesse mas uiera contra seus Imigos, que ho querião dezonrar, e matar, como de feito fizerão e
se alguns dos que prezentes estauão ou outros quaisquer quizessem dizer o contrario e me El rei desse <a
ello> lugar, Eu auenturaria a minha Vida a sua pello defender dos quais dous delles logo, ao partir dalli, tomarão E pozerão sendo [sic] sinais de Iudeus nos peitos passando pela rua noua dizendo aquelles que lhe
perguntauão porque tais sinais trazião, que pois os tredores assi falauão ouzadamente elles se tornauão
Iudeos, e dalli se forão a meza d el rei aos quais el rei perguntou que couza hera aquella porque trazião
aquelles sinais, e elles responderão o mesmo, que tinhão dito fazendo lhe ainda o cazo muito mais feo,
dizendo lhe que Eu fora aquelle que tais couzas dissera, pollo qual logo me el rei mãodou prender, E jouue prezo longo espasso, sofrendo muito trabalho, E mingoa, E muto medo, porque muitos me diziam que
el rei me mandaua cortar a cabessa, e em fim de tanto trabalho mandou me el rei soltar, E degradar pera
sempre de todo seu reino, e tomar todo, o que meus pais E auos me deixarão, E que hera assas de boa
fazenda a qual jamais me tornou, e assi parti destes reinos sem outra couza com que partisse senam o
que me tirarão andando per amor de Deos pellas portas, E assi, e andei pello mundo 25, annos por terras
mui estranhas, sofrendo muitos trabalhos, E mingoas, E perigos de minha pessoa / [f. 183v] e uendo todo
esto, e como hera uindo a grande ydade lembrando me de uos que sois neto <do> Infante Dom pedro,
por quem Eu tantos trabalhos, perdas, E perigos passei como hereis tanto seu sangue, pois não ficarão
outras reliquias delle senão uos, que uos auieis de ser enparo E remedio de todas minhas perdas, E trabalhos, que Eu assi passei por seruisso seu pella qual couza eu sou vindo a estes reinos com huma carta
do Duque de borgonha, que Deos aya, não [sic] qual me uos recomendaua muto, Effeituozamente, a qual
uos Eu dei, E demostrei alguma parte de minhas chagas os bens que Eu de uos ouue vossa merce o sabe,
E eu nom, estas couzas não digo por me fazerdes alguma couza, porque ja ho não hei mister mas digo
as, por uos mostrar que não herrareis de mas fazer, E digo o porque o que não fizestes a mim o podereis
fazer a meu filho E filhas, e netos os quais perderão meus bens que lhe pertenciam por Eu seruir uosso
auô, os quais herão muitos, E grandes, pella qual rezão elles ficão pobres E desemparados aos quais me
paresse que por rezão E por uossas vertudes, E pello sangue donde uos vindes, lhe deveis fazer merces E
os acressentar, E emparar, o que uos terei em muta merce de o fazerdes assim.
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