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Resumo

1467, Vila Viçosa, março, 2

Carta do duque de Bragança a D. Afonso V, cen-
surando-o por decisões que tomou contra o seu 
parecer sobre o casamento da Excelente Senho-
ra. Cópia seiscentista.

Madrid, Biblioteca Nacional de España, MSS/2420, f. 137.
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Abstract

1467, Vila Viçosa, 2 March 

Letter from the Duke of Bragança to King Afonso 
V, rebuking him for decisions he made against 
his advice regarding the marriage of Joanna la 
Beltraneja. 17th-century copy.
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1Documento

Carta do duque de Bragança a el rey Dom Afonso o 5º sobre o casamento da Excelente Senhora

O duque de Bragança marques de Villa Viçosa, conde de Barcelos, de Ourem e de Arrayolos que 
muito de vontade desejo fazer vos prazer e serviços, e mandado invio beijar vossas mãos, e encomendar 
em vossa merce a que praza saber, que vi carta que Vossa Senhoria me emviou com a instrucão da em-
baixada que vos trouxe João de Porras, e eu tanto vos tenho aconselhado em isto ja, e tanto vejo fazer o 
contrario do que eu aconselho, que a vontade causa tanto desaconselhar, que embarga o entendimento 
para dar conselho. Se por minha vontade fosse, o arcebispo se tornaria para Lixboa, e vos não vos cura-
rieis mais do feito: mas porque cuido que não se a de fazer, respondo que a vos está mal emganardes 
vossa irmãa, e peor ao arcebispo por elle ser enganada, folgara de o ver porque he meu amigo para o 
aconselhar como não enganara nem fora emganado em tal guisa que se não achasse despois no que 
se achou o arçobispo de Santiago Dom Garcia Fernandez Manrique, por outro tal em que o meteo so o 
feito do duque de Benavente, pella qual causa elle vendo sse enganado leixou o arcebispado e veyo se 
a Portugal ca morrer. Aconselharao eu por elle não errar aquella que foi ajuda de seu emcaminhamento 
filha del rei Duarte irmãa de meu senhor e seu, e ainda o aconselhara, pois he meu [fl. 137v] amigo por 
não abrir caminho para rirem delle, canço de falar especialmente agora que vejo ja claro o caminho que 
quero levar, ainda que dantes disso mesmo cuidava. Não posso soportar de vos mandarem persever vos-
sa gente; porque se cada vez que vos escreverem o quiserdes fazer tantas veses, vos percebereis que os 
desprecebereis de todo, não me peza senão por que an de ser percebidos ao diante para ajudar a parte 
que se agora procegece2 e britaran se os limites de paz de que vosso reyno he cercado. Não quero falar 
e meter os feitos a longa por não fazerem partido da princesa que agora chamão em outra parte, que la 
avera assaz em que vossa corte que em isto vos saberam aconselhar. Escrita em Villa Vicosa dos dias de 
marco de 1467.

1 Os critérios de transcrição adoptados encontram-se em Avelino de Jesus da Costa, Normas gerais de transcrição e publica-
ção de documentos e textos medievais e modernos, 3.ª ed., Coimbra, Instituto de Paleografia e Diplomática, 1993.
2 A palavra está emendada. 




