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HISTORIA 
GENEALOGICA 

DA CASA REAL 
PORTUGUEZA. 

C A P I T U L O XIII. 
Do Stnhor D. 'Ibtodojio /.do now, r. D11qut át Bri:ig""í", t III. 

dt GuimMãts. 

~~~~~~ E a memoria deíle Príncipe íe 
t! houvera de efcrever com a re-

flexaó das fuas excellentes vir-
~~ 

tudes, ~xcederiamos o eílylo, 
1 que feguimos , fazendo muy 

~liQ~~~~ dilatado eíle Capitulo, porque 
• nenhum dos Principes da Sere-

niffima Cafa de Bragança fe affinalou mais em virtu· 
des proprias : porque ainda que lhe faltaraõ as oc-

To m. \ 71. A caíioens 
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Hijlori11 Qenealogic• 
cafioehs das emprezas militares , que temos admi
rado em feus predecelfores , foy porque o tempo 
com a tranquillidade da paz , que gozava ' lhe def
viou efte caminho da heroicidade. Porém a Provi
dencia o ornou de taõ fingulares partes , que por 
ellas fe fez recomendavel na eftimaçaõ · das gentes , 
vendo aquelle ardor, com que intentou por vezes 
feguir os trabalhos de Marte ; e fuppoff o· que lhe 
faltaraõ as occafioens , lhe Cobrou o valor para as 
confeguir gloriofas. 

Refere-fe, que lhe foy poflo o nome de Theo
dolio , contra o ufo obf ervado pelos Principes , e 
Grandes Senhores, porque a Duqueza fua mãy com 
a horrorofa memoria da bifloria de feu f ogro , pro
mettera de lhe dar o nome do Santo do dia do íeu 
~afcimento. Saõ diverfos os Santos'· de que a Igre
ja faz memoria com o nome de Theodofio , em dif
ferentes dias , e mezes ; porque a 1 1 de Janeiro fe 
lembra de S. Theodolio, Cenobiarcha em Cappa
docia, iflo he, Prelado de muitos Moíl:eiros; a 26 de 
Março de outro Martyr com quatro Companheiros 
em Pentapoli na Libya; a 17 de,J ulho de S. Theodo
fto, Bifpo de Auxerre , Cidade 'de Borgonha ; e a 2 5 
de Outubro , outro do mefmo nome dt: l\f'artyr. com 
tres Companheiros , fendo Emperador Claudio. Def
ta forte naõ podemos entrar no conhecimento de qual 
feria o Santo , que deu o nome a eíl:e Principe , e 
muito menos quando naõ podemos defcobrir o mez, 
nem o anno em que nafceo ; defçuido de que já nos 

temos 
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tÍA Cafa ~eal 'Por111g. Liv. Y l. 3 
temos queixado por diverfas vezes. E fómente da 
fua puericia fabemos , que foy fua ama Dona Bri
tes Velho, filha de F emaõ Velho, que foy mulher 
de Antonio de Abreu , filho de Francifco de Abreu, 
Senhor de Regalados , e que acbando.fe em idade 
para fer inA:ruido nas bellas letras , fe lhe deu por 
MeA:re a Diogo Sigeo natural de Toledo, V araõ · 
douto, e hum dos primeiros Sabios daquella idade , 
muy perito, e verfado nas línguas Orientaes , pay . 
da nunca aífaz louvada Luiza Sigea taõ celebrada , 
de quem já no Elogio da Infanta Dona Maria fize
mos mençaõ , e de fua irmãa Angela Sigea, tambem 
erudita nas linguas Latina, e Grega , e taõ inR:ruida 
na Arte da Muftca, e inftrumentos, que podia com
petir com os mais eminentes profelfores della , e por 
ilfo tambem muito aceita à dita Infanta , a quem 
fervio juntamente com fua irmãa ; efta fingular edu
caçaõ devera ó ao cuidado de feu pa y , que naó fe 
contentando de crear feus filhos f6 no exercicio 
das virtudes , e fciencias , poz toda a diligencia 
em enfinar às fuas filhas tantas linguas. Foy Dio
go Sigeo eminente nas letras humanas , e palrou a 
Portugal com fuas filhas, parece que com a Rai
nha D. Leonor, terceira mulher delRey D. Ma
noel ; e fendo occupado na honra de MeA:re do Du
<JUe D. Theodofio , acho que o foy depois do Prin-· 
cipe D. J oaõ , e tendo fervido a Cafa de Bragan
ça , roy recebido na Real para enfinar os Moços 
Fidall?os no Paço , conforme no_s moR:ra o ufo da-

Tom. VI. A ii quelle 
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queHe tempo , que foy fecundiífuno de homem in-
6gneS nas letra.9 humanas , e naõ menos nas fcicn
cias : os merecimentos , e ferviços de Diogo Sig.eo 
o habilitaraó para fer occupado no nobre emprego 
de Ef crivaó da Camera delRey. Com Mellre ta6 
infigne naõ podia deixar de aproveit'1' muito efte 
Principe , e por iífo foy taõ appJicado , e favorece
dor dos homens fcientes. 

Succedeo nos · Bftados da Caía de Bragança 
D. Theodofio 1. do nome, V. Duque de Bragan
ça , e IIL de Guimaries , por morte do Duque D. 
J ayme feu pay , e com eA.a occafiaó mandou EJ. 
Rey D. Joaó III. que fe achava com a fua Cone 
na Cidade de Hvora, vifitar ao Duque por Pedro 
Correa , do feu Confelho , Senhor de Bellas , Al
caide môr de Villa-Franca, e Védor da Fazenda 
da Rainha D. Catharina ; e palrado hum mcz o foy 
vilitar a Villa-Viçofa, acompanhado do Infante D. 
Luiz , do Mef\re de Santiago, e A viz, do Conde 
de Vimiofo , e de outros Senhores , que foraõ cha· 
mados para eff:a occafiaõ , e dos Officiaes da fua Ca
ía, veílido de luto pezado, pelo ufo daquclle tempo. 
Sahio de Evora, e foy dormir à Villa de Redondo, 
que feraó quatro legoas, de donde paífou ao Lan ... 
droal, e dahi a Villa· Viçofa. Chegou a d\a Vil ... 
la , e cncaminhando·fe a caía do Duque , o fahio 
eíle a receber à porta com grande luto, feguido da 
fua familia, e beijando a maõ a EIRey o conduzio 
ao quarto da Duqueza viuva D.Joanna deMendo-

ça, 
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J" C4fa 'R/lll Por1ug. Liv. Y 1. 1 
ça, que eflava prevenido na f6rma do ceremonial · 
praticado em femelhantes occafioens ; e eftando toda 
a caía defarmada, o docel, em que recebia a EIR.ey, 
naõ era de luto, fenaõ rico, e de cor. Depois paf: 
fou ao quarto do Duque. N a6 quiz ElRey comer, 
e tendo-fe detido largo efpaço de tempo fó com o 
Duque, fez jornada para a Villa de Eílremoz, duas 
lcgoas diftante de V ilia-Viçofa; o Duque o acom
panhou naõ muito longe. ddla Villa , porque El
Rey o mandou voltar para fua caGi. Dous mcze1 
naõ fahio em· publico dclla mais , que à fua Capei. 
la : porém pallãdos alguns foy a Evora a ver a El
Rey com hum grande acompanhamento da fua 
Corte , que os Duques de Bragança fempre cof\u .. 
maraõ levar aonde os Reys dlavaõ. Chegou a J 
de Março de • 5J J: o Cardeal Infante D. Affonío, 
e o Infante D. Luiz o vieraõ receber à porta da Ci
dade, que chamaõ de .A.viz , e daqui fe adiantaraG 
até à fonte do Efpinheiro , Moíleiro da Ordem de 
S. J eronymo , feguidos de hum grande numero de 
Senhores da Corte , em que entrava o Senhor D. 
Jorge, Meíl:re de Santiago, e Duque de Coimbra, 
o Marques de Torres-Novas, os Condes de Tentu
gal , Vimioiõ, Prado, e outros muitos Senhores, e 
pelfoas de grande dHUnçaõ. O Cardeal vinha en
tre o Infante D. Luiz, e o Senhor D.Jorge, e def. 
ta maneira marcharaõ até aviff:arem o Duque , que 
a cavallo lhe beijou a maõ , primeiro ao Infante Car· 
deal, e depois ao Infante D. Luiz, os quaes lhe ref-
- ponde-
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6 Bifloria <jenelllogic• 
ponderaõ com as attenções devidas à fua pelfoa ,. e 

Roman Hiilor. da ea. ao eftteito parentefco , que com elle tinha6. O 
fa de Brag.~ ' Jiv-4o 1 r. D L . 1 d 1 h. cap.1.na VidadoDu- n1ante • u1z argan o o ugar, em que 1a, o 
que o. Thcodo6a. deu ao Duque , paffando para o que occupava o 

MeA:re de Santiago ; e neff:a fórma entraraõ pela Ci· 
dade , e chegaraõ ao PaCjO , e apeando-fe , foraó ao 
quarto delRey, que já com a Rainha o éfperavaõ; 
e dando ElRey certo~ paífos do lugar, em que efta
va, para o receber, o fez com particular affeélo, 
( eA:ando com os Reys os Infantes D. Henrique, 
e D. Duarte ) e compridas as ceremonias devi
das ao ref peito das Mageíl:ades , depois de lhe ter 
beijado a maõ , e failado por algum tempo , paff"ou 
ao quarto do Principe D. Joa6, e delle voltou pa· 
ra fua cafa , aonde o foy acompanhando o Senhor 
Dom Jorge , e outros grandes Senhores da Corte. 
Aqui deu o Duque D. Theodofio mof.tras naó fó 
da grandeza da fua Caía , com a qual nenhuma das 
de Hefpanha nunca competio; mas tambem do feu 
animo generof o , e affavel , o que já no tempo do 
Duque feu pay dera bem a conhecer: e comprindo 
com tudo o que aquelle Principe lhe ordenara , pro· 
curou fatisfazer de forte a Duqueza D. J oanna , fua 
madrafta 1 que naõ tivelfe mais motivo do que a 
íàudade na falta do Duque feu marido, ordenando, 
que foífe fervida, e refpeitada , como fe folfe fua 
mãy : carinho , que ella foube anticipadamente me· 

· recer, pelo muito que amou ao Duque D. Theo
dofioJ e a fua irmãa a Infanta D. lfabel s porque fe 

hóuve 
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J4 C"fa "R/al Port11g. Liv. Y 1. 7 
houve com tanta prudencia , e attençaõ , que elles 
a reconheceraõ como a fua propria mãy, e ella a 
Ceus filhos como fe foraó realmente feus netos ; 
porque o amor , e carinho no genio da Duqueza 
era taõ natural , que a todos mereceo igual refpei· 
to, que attençaõ. Pelo que o Duque D. Thco• 
dofio, por eílas razoens , lhe confervou grande ell:a
do ; e até que ella quiz paífarfe à caía , que lavrou 
junto ao Mofleiro das Chagas , viveo com e11a no 
Paço , em que teve fempre dominio , como Senho
ra abfoluta. F oy admiravel no Duque a fuavidade 
do genio, e o feu natural taó pio, e Chriff:aõ, que 
quando effava no mayor vigor da idade , fe lembra
va tanto da morte , que em o Moíleiro de Moura 
dos Religiofos do Carmo infHtuio huma Miífa quo
tidiana pela fua alma , e mais Senhores da Cafa de 
Bragança, ao que os Religiofos fe obrigara ó por hu
ma E feri cura feita em Moura a 13 de Novembro de 
1s3 4 pelas duas partes , que lhe deu dos frutos da 
Igreja de Sacavem do feu Padroado. 

Sahio da Corte o Infante D. Luiz fem dar par
te a ElRcy feu irmaõ da refoluçaõ, que tomava 
de pallãr com feu cunhado o Emper~dor Carlos V. 
à cmpreza da Goleta. Eff.a jornada parece tinha 
frdo premeditada pelo Infante com o Duque de 
Bragança , determinando irem juntos : fahio o Du. 
que de Evora , e fcguindo o caminho, que levava 
o Infante , o achou em Arronches , com determi· 
naçaõ de querer ter parte em fac~aó taõ gloriofa. 

Tanto, 
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8 Bifloria qenealogica 
Tanto, que ElRey teve noticia da ida do Infante, 
e do Duque, mandou a D. Antonio de Ataide, 
primeiro Conde da Caftanheira, com licença para o 
Infante, e providencia para o que fe requeria ao de
c6ro de pelfoa taõ grande , e com huma Carta de 
crença para o Duque , em que lhe mandava dizer , 
que naõ palfaífc adiante , de que o Duque ficou af
faz preoccupado , e fentido ; e affim efcreYeo a EJ. 
Rey , reprefentandolhe os juftos motivos , com que 
pertendia licença para acompanhar o Infante. A 
efta Carta refpondeo EIRey cor:n outra ef crita de 
f ua propria maõ, que he a feguinte. 

· ,, Honrado Duque Sobrinho , e amigo , que 
,, muito amo , e prezo. Se me naó parecera muito 
.,, meu ferviço mandarvos tomar , por vos tirar da 
,, grande pena, que fey, que com ilfo receberêis, 
,, folgara de 'vos dar a licença , que me pediz ; mas 
,, porque me hey por mais fervido de v6s , em vos 
,, tornardes , vos rogo muito, que vos defagafteis , e 
,, folgueis de vos tornar , pois que eu o ey por mi· 
,, lhor; porque certo he, que fempre aveis de aver 
,, por mor volfa honra , e ter mor contentamento 
,, do que irdes , que ey por mais meu ferviço, nem 
,, eu me poífo aver por fervido de v6s , fenaõ do 
,, que mais voífa honra for , e por iífo vos encomen
" do , e mando , que logo vos tornêis : de minha 
,, maó. D'evora 15 de Mayo de 15J r. . 
. Recebeo o Duque a Ca.rta delRey , e fogei
tando-fe à fua vontade, lhe obedeceo, e communi· 

cou 

• 
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'" Ca.fa 'Real Por111g. Liv. I' 1. 9 
cou ao Infante- o cafo , e ambos igualmente fen
tidos da feparaçaõ , foy em o Duque mayor a vio· 
lencia ; porque a inclinaçaõ , e o exemplo dos feus 
mayores lhe faziaõ muy fenfivel palfar a vida no 
ocio da paz. Mas o Duque , que fe achava com 
grande preparaçaõ para a jornada , antes de partir 
mandou pôr em publico as armas , dinheiro , ca
vallos , e outras alfàyas , e manifellar tudo nas por
tas da antigi. Cidade de Silves no Algarve , cami
nho que levavaõ os aventureiros , que palfavaõ a 
CaR:ella , e aqui foraõ repartidos por nobres, e ple
beos, fem refervar nem o mais preciofo. Quinze mil 
cruzad<;>s , com que fe achava o feu Thefoureiro , 
ordenou os offereceífem a alguns Fidalg~s , e Ca
valleiros , e gente neceffitada , que hiaõ com o In
fante , ordenando foífem dHl:ribuidos , e repartidos , 
fegundo a qualidade das pelfoas ; o que alguns acei
taraõ. Em toda a fua vida mofl:rou efl:e Principe 
a grandeza do feu animo ; porque era efta quantia de 
dinheiro taõ confideravel para aquel1e tempo , como 
fe vê nas Hiff:orias , que entaõ fe efcreveraõ ; por
que fendo fempre grande , entaõ era exceffiva. 
Chegou a Villa-Viçofa com grande diífabor , de 
ver úuftrada huma facçaõ taó meditada. Palfou a 
Evoca a beijar a maõ a BIRey , que o recebeo 
com particulares demonff.raçoens de goflo , affeél:o, 
e amifade ; manifeR:ando-lhe o motivo, que tivera 
para o naõ deixar ir com o Infante , de que o Du
que {e deu por fatisfeito ; e beijando de novo a maõ 

Tom. VI. B aEI-
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1 o · · Bifloria fjenea/ogica 
a ElRey pela eíl:imaçaõ, com que o tratava, fere
colheo a fua cafa.- Os Chroniíl:as Damia6 de Goes, 
e Francifco de Andrade dizem , que o Duque fe. 
guira ao Infante fem licença delRey; o P. Fr. 
Jeronymo Roman refere, que o Duque chegara a 

r!. Ch d EIR D. alcançar licença para efla jornada , o que Jhe confia· 
uoes r. e ey I . C r. r. Ih . . . 11 
Manoel parr.1. e. 101. V& de a guns papeis, que da ata 1e e admm1nra· 
Andra~e Chr. dclRey .raó para a fua Hiíl:oria · porém que depois EIRey 
D. Joao llL parr. 3· e. ' 
~!~ Bill. da Cafa de a revogar~. No dArchivo bde~a Seren!ffid tina Caía , 
Bragança liv. 4oc. z. que exammey to o com anantc cu1 ado , nada 

achey fobre efta materia. He certo que o Duque 
·naõ foy , porque ElRey lho prohibio. 

N efle mef mo anno de 1 5 J $. foy jurado Prin
.cipe herdeiro do Reyno o Infante D. Manoel, fi;. 
lho delRey D. Joaõ o III. nas Cortes, que fe 
celebraraõ· em· Evora em 1}. de Junhó, para o que 
fov nomeado o Duque de Bragança para. exercer o 
officio de Condeíl:avel, na aufencia do Infante D. 
Luiz , de quem era e!la dignidade : e porque em 
femelhantes occaíioens o Condeflavel he o ultimo, 
que jura , lhe foy perguntado , em que lugar que· 
ria fazer a ·homenagem , fe no de Duque de Bragan
.ça (que era imínediato aos Infantes) ou no de Con
deíl:avel ; e ref pondeo ~ que naõ queria, fenaõ com
prir com as obrigaçoens do Officio , que exercita
va, o· que EIRey eíl:imou muito; e o Duque fa. 
bendo, que aquella era a mefma vontade delRey, 
quiz moíl:rarlhe o quanto fe unia com ella. E neffa 
fórma acabando os mais, deu o Eíloque a Chrifto. ,., 

vao 
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J, Cafa 'R(al Portug. Liv. I' 1. 11 

vaõ de Mello , Meftre-Sala delRey, que depois 
foy Porteiro Môr , e fez a ceremonia do juramen
to. O P.Fr.Jeronymo Roman refere que o Du
que ne!l:e aél:o effivera cuberto, porque ElRey o 
mandou ; porém temos ifto por equivocaça6, por
que em femdhantes occafioens o Condeflavel etlá 
dcfcuberto, cofl:ume obfervado nas Cortes ; porque 
fe fora ef pecialidade delRey mandar cobrir · ao 
Duque , pela reprefentaçaõ da fua pelfoa , fe obfer
varia o mefmo com os Infantes , porque no auto 
do juramento delRey D. Affonfo VI. celebrado 
no anno de 16 ;7. em que o Infante D. Pedro (de
pois Rey ) fez o Officio de Condeílavel eflaria 
cuberto , e depois nas Cortes do anno de 1697. 
faria o mefmo o Infante D. Francifco, porque exer· 
eco o mef mo Officio no all:o do juramento de feu 
Irmaõ ElRey D. Joaõ o V. porém neitas folem
nidades elliveraó os Infantes defcubercos , como 
me düfe o Duque de Cadaval D. Nuno Alvares 
Pereira de Mello , que foy o archivo de todas as 
ceremonias da Corte , pelo muito , que viveo , e 
porque o feu grande talento foube fervirfe de to
das as noticias , para as praticar , e aconfclhar nas 
duvidas , que occorriaõ , o que muitas vezes tefte· 
munhey: e com taõ grande authoridade parece que 
me polfo perfuadir , de que fe C!J.Uivocou o referido 
ChronHla da Caía de Bragança. Porque he de 
faber, que no alio do juramento o lugar do Con
dellavel be na ponta do ultimo degrao, em que 

Tom. VI. :B ii eflá 
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I :t Bifloria · QeneAlogicA · 
eRá a Cadeira delRey da parte direita : e os 
lugares , que tinhaõ o Duque de Bragança , e Du
que de Barcellos , era6 Cadeiras razas com almofa. 
das no f egundo degrao do dlrado alto da p~rce 
direita , peg.ado com o etlrado , em que EIRey ti
nha a Cadeira. 

Entre as coufas , que ao Duque dava mayor 
·cuidado, era fatisfazer com a vontade da Duque
-za D. Iíabel f ua Avo , dando eff:ado à Senhora D. 
·lfabel fua Irmãa com o dec6ro , que ella havia re
comendado , e fe devia à fua grande peífoa ; pelo 
que primeiro , que tratalfe do feu cafamento, pro
curou de cafar a fua Irmãa. N aõ havia no Rey
no naquelle tempo pelfoa , que entendcífe a podia 
merecer, fenaõ o .Infante .D. Duarte, querendo 
com eA:a nova aliança tornar ajuntar o 'fangue de 
.Bragança com a Caía Real, com quem jà outras 

Roman Hiíl:or. da Ca· vezes fe tinha aliado. Nem o genio , e modo com 
~~~Bragança' liv. 4 que a Senhora D. Ifabel fora creada, poderia admit

.tir efpofo fóra do Infante, ou de a1gum Príncipe 
· daquelles , que faõ fegundos aos Reys ; porque de 
outra forte antes queria permanecer no ettado de 
Donzella recolhida, que obfervou fêmpre com no· 
-tavel prudencia , e decoro , do que naó ver. fatif
feita a vontade da Duqueza D. Ifabel fua Avô. 
N eíle DCJ?;Ocio pôz o Duque todo o cuidado , e 
tendo paífado a1guns annos, o chegou a pôr na ul
tima conclufa6 , que foy tomada em fegredo , fem 
.que por enta6 fe publicalfe ; porque quiz tratar de 

algu-
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IÍ4 C•fa 'Rçal Port,,g. Liv. Y I. 1 3 
.algumas pervençoens, fabendo, que havia de ter 
os defpoforios dentro no feu Paç.o, no qual naõ 
havia toda a commodidade, que era neceífaria para 
aquellas peífoas , por fer pequeno , .e o que elle edi
ficava na6 eff:ava acabado ; pelo que deu prelfa à 
obra , e o pôz em eff:ado , de nelle poder hof pe
dar a El Rey , e aos In&ntes feus Irmãos com to
da a Cafa Real. Efiimava ElRey D. Joaó a Ca-
1à de Bragança taó juftamente, como o baviaó fei
to os Reys feus predeceífores , dos quaes ella def
cendia, e affim defejava augmentalla, e conferval
la em refpeito , e eftimaçaõ ; e por eíla caufa em
baraçou com tanta efficacia , que o Duque pafiãfiê 
à Afrlca com o Infante D. Luiz, porque ja entaó 
fe tratava com calor eíl:e cafamento ; e como 
amaífc muito ao Infante D. Duarte , feu Irmaõ , pe· 
las virtudes , que nelle refplandeciaó ; e porque Él
Ray D. Manoel , feu Pay, lho deixára muy. reco
mendado , conclu1o efle tratado em o mez de 
Agoflo do anno de 1 $36. pelo que o Duque deu 
ordem a que: fe puzeff'e em execuçaó , e deixada a 
Corte , que eflava em Evora , aonde refedia com 
toda a f ua Cafa havia quatro annos , parti o para 
Villa-Viçofa, affim para ordenar as coufas neceílà
rias a ellas vodas , e fcff:as , como para dar preífa a 
que fe acabalfem ·as obras do Paço , que corriaó len· 
tamente : porém como a fua liberalidade f oy gra~
de , tudo fe remediou, e acabou a tempo. 

He certo, que entre as acc;oens da generofi. 
da de 

• 
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dade do Duque D. Theodofio, tem hum grande lu
gar efte Tratado, que celebrou das vodas da Infante 
D. lfabel , fua Irmãa com o Infante D. Duarte. 
Receberaõ-fe no Palacio de Villa-Viçofa , onde 
foraõ para engran~cellas ElRey com feus Irmãos 
os Infantes , com grande goíl:o , e ofientaçaõ ; e 
com a mayor , que fe póde imaginar , furaõ magni
ficamente hofpedados , e os Noivos em hum quar
to foberbamente adereçado. O Infante D. Affon
fo, Cardeal , e Adminiff:rador do Arcebif pado de 
Evora, os recebeo, e lhe affilliraõ os Infantes D. 
Luiz, e D. Henrique. HouveJuílas, em que Ef. 
Rey correo, levando por companheiro o Duque , 
e o Infante D. Luiz a feu meyo Irmaó D. Jay
me. O mageílof o apparato das fellas , que fe fi. 
zeraõ na celebridade deílas vodas , a generofidade, 
e profufaõ , com que fora ó tratados , na<S he expli
caveJ. Nao fó as peífoas Reaes, mas os Senho
res, e Grandes do Reyno, ( de· que a mayor parte 
fe achou neíle afro ) accommodou o Duque em 
diverfas caías da mefma Villa , e lhes affiílio com 
tudo, o que pudelfe fervir ao regalo, e commodida
de ; mof:lrando neí:la funçaõ a grandeza , e poder da 
fua Caía, e ainda mais, havendo padecido hum ellra· 
go , que parcceo ruina ; e naõ cabia no tempo do 
Duque D.Jayme refaz~rfe mais, que do precifo, e 
naõ para receber , e hofpedar huqi Rey , e quatro 
lnfuntes. Pelo que he de admirar, q!.le os apparado
res compoaos de diverfas baxelas de prata , tudo era 

nova· 
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novamente mandado lavrar ; o exceífo da compra pe· 
Ja brevidade do tempo, que precifava o prazo do 
dia affinado ; as ricas , e finiffimas a1fayas das caías , 
e ultimamente para que fe polfa formar idéa da gran· 
deza do coraçaõ défte Principe4 diremos, que tU· 

do , quanto ornou , e fervi o no ·quarto dos Infuntes 
D. Duarte , e D. lfabel , lhe ficou , fem que entraf. 
fe na quantia do dote , que incluia , além de o"utras 
coufas , o Ducado de Guim.araens ·, qu~ era huma 
preciofa pc>rçaõ dos Eftados da Cafa de Bragança , 
naõ f ó por f er rendofo , mas pelas regalias dos féus · 
Padroados, de que o Duque D. Theodofio taó Prova num. 141. 

pouco fe tinha logrado; porque tendo tomado pof-
fe deíla Villa de Guimaraens em 11 de Janeiro de 
1 S} ·}. agora a deu em dote à Infanta fua Irm ãa , 
com a claufula de que em lhe faltando fuccelfaõ , te;. 
ria" reverfaõ à Caía de Bragança , e feria incorpo-
rada nos de mais ER:ados della , como já diífemos no 
Cap. VII. do Liv. IV. quando tratamos deftes In-
fimtes ; e fe bem fe fizer reflexaõ , naõ fe achará 
exemplo igual na HiA:oria de que huma Senhora, 
que naõ era herdeira , tiveffe hum Ducado por do-
te com tantas regalias , e Padroados , como eíl:e 
generoÍ<> Principc deu a fua Irmãa. Caufou efla 
liberalidade grande , e. juíla queixa a feus herdeiros, 
porque lhe deixou huma porfiada contenda entre 
a Coroa, e o ER:ado de Bragança. D. Francifco 
Manoel refere, que diziaõ alguns , que à Cafa de 
Bragança convinha já entaõ mayor augmento na 

fazenda, 
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fazenda , que nas alianças , quando as Reaes traziaõ 
novas obrigaçoens , e nenhumas merces. Pelo que 
os Politicos daquclle temp~, julgavaõ, que EIRey 
de hum f6 negocio tirava dous intereífes, porque 
cafando affim feu Irmaõ , e Prima , accommodava 
hum Infante pobre, fem diffipar a Coroa , e mode
rava a grandeza de hum V afi"allo rico , que devia 
defejar antes parente , ·que poderofo. Porém aquella 
gente , que fuz pro6Hàõ de penetrar os fegredos dos 
Reys fegundo o feu animo, fe achaõ de ordinario 

O. Prancifco Manoel, taõ longe do fucceífo , como da informaçaõ. Em 
Tbeodofio dei oambre fi D 1. b l b d" d r. I ,,, u. part. 1,Jiv, 1• m o uque 1 era , e o e tente ce eo a 1ua rmaa, 

o que naõ podia alienar fegundo a fcntença dos Ju
riA:as , que dizem que no dominio de qualquer EA:a
do fe imaginaõ duas qualidades delle, que chamaõ 
pleno , e direélo , pondo f6mente no Senhor dos 
b~ns a fua virtual jurif diçaõ , que he o que fe cha· 
ma dominio direé\:o ; e aos fucceífores deixaõ f6men. 
te o ufual, que chamaõ dominio pleno da admi· 
niff raçaõ. Donde fe íegue, que o fucceífor, o qual 
fómente tem o dominio pleno , naõ tem· poder pa
ra difpor do direélo , em prejuizo da fua poff:erida· 
de, que pela anterior vontade do fenhor direéto 
tem adquirido acçaõ à futura herança. Porém he 
certo , que ao eifeito defte matrimonio devemos 
os meyos da liberdade , que alcançàmos , podendo 
palfar-fe pelos inconvenientes, que difcorreraõ os 
Politicos , ainda que foraõ mayores. 

Para efte lugar refervamos defcrever a magni
ficencia 
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licencia deílas vodas, como materia pertencente 
ao Duque , em que moR:rou a grandeza , e poder 
da fua Cafa no appararo , e defpeza , com que fe 
fdlejaraõ, a que affiR:io EIRey D.Joaó o III. com 
os Infimtes feus Irmãos , e para fatisfazer à curiofi
dade o referiremos com os termos do ufo daquella 
idade, affim como o achámos em huma Relaçaõ 
efcrita naquelle tempo. Sahio EIRey de Evora a 
23 de Abril de 1537. em huma fegunda feira acom
panhado dos lnfitntes D. Luiz , do Cardeal D. Af. 
fonfo , D. Henrique , e D. Duarte , que era o N oi· 
vo , dos Officiaes da fua Cafa , Condes , Bifpos , e 
outros Senhores , e Fidalgos de grande qualidade , 
e com toda dla nobreza , a que feguia muita gente 
de diverfa categoria, foy ElRey jantar a Efire
moz , onde donnio. No dia feguinte fahindo El
Rey defi:a Villa depois de jantar, foy a ViUa-Vi
çofa , onde o Duque , e a Infanta eff avaõ : o Du
que o veyo efperar ao caminho pouco mais de 

· meya legoa, acompanhado de D. Jayme, D. Conf. 
tantino feus Irmãos , D. Affonfo de Lancaftre, 
Commendador môr da Ordem de Chrifto , feu Pri
mo , e de muitos Fidalgos , Cavalleiros , e E fou
deiros da f ua Caía , a que fe ajuntaraõ muitos V af. 
fallos feus , todos com luzidos vdlidos , conf6rme 
a pragmatica, que entaó havia, e montados em bons 
Cavallos, e bem ajaezados. O Duque hia ve{H
do com gibaõ roxo , aberto por diante , todo pica· 
do, calças da mefma côr , golpeadas à Sofcia , em 
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çima buma roupinha frizada , cerrada por diante , 
~bruada a tres debruJls do mefmo , e hum golpe 
grande , que atravefiàva o peito , e outros tantos 
ç~d.a hum em fua manga, tomados com dez bo
toeJls de ouro efmaltados de branco, gorra de ve
ludo negro, guarnecida de huns cravos de ouro do 
inefmo efin~lte , e nella huma rica medalha com 
}ium rofl.ro de mulher de efmalte negro , com efta 
letra : N igra Jum , /ed formo/a ; pluma preta , tala .. 
~rte de veludo vermelho , com efpada lavrada de 
fingular arte , ao modo Romano , dourada de ou
rp 1 e azul , bainha de veludo da mefma côr , com 
~~aga do mefmo lavor. Montava em hum cavalJo 
n~aõ , que quafi declinava a vermelho, muy fermofo, 
e graJ1d~ , com fella de brida toda de prata , com 
gnindes relevos , lavrada ao Romano , guarniçaó 
Turca com muitas rajas , cubertas todas de pra· 
t~ feita em peças tudo lavrado ao Romano , e af
fim a brida, como dlribos, e efporas tudo de pra
tR, Seus Irmãos hiaó quafi na mefma fórma vef. 
~i~os , e montados , com a differença da côr dos 
~~vallo~, quo eraõ ambos ruços pombos; os Fi
d~lgas . dª fua Caía hiaõ com bellos veff:idos muy 
luz~dos, q~nto permetia a pragmatica, e muitos le
vavaó as efp~d~s , e adagas de ouro , collarcs ricos, 
çad~as , pontabotins , e medalhas preciofas , com 
muitos criados de pé com boas librés, e montados 
em fermofos cavallos, e bem ajaezados. Levava 
dcrz "QÇOS fida.lgoa com pelotes frizados , giboens 
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de cetim , feitos em barras azues , e amarellas , que 
eraõ -as cores do Duque, calças de pano fino ama· 
rello , furradas de azul golpeadas , e na perna ef. 
querda huma barra azul metida com peítanas, gor
ras , e çapatos de veludo negro com plumas 
brancas ; trinta moços da Camera com pelotes 
amarellos com duas barras azues metidas com pef. 
tanas pretas , e na manga efquerda tres ordens das 
mefmas barras ao travez da manga , calças amarei· 
las forradas de azul golpeadas , e na perna efquer
da duas barras azues metidas com peftanas negras, 
giboens de chamalote amarello, e gorras de grãa. 
Acompanhavaó ao Duque trinta moços da Eítri· 
beira a pé com libré , capas amarel1as à Efpanhola 
a duas barras azues aífentadas !obre pano ; giboens 
de chamalote ametade amarello , e da parte ef.. 
querda todo em tiras azues , e amarcllas , e da 
mefma côr , e· modo as calças golpeadas i couras 
golpeadas , gorras azucs com plumas amarellas.· 
Outros tantos moços da fua Guarda com capas 
como as dos moços da Eítribeira , couras , giboens, 
e calças à Tudefca , todas em tiras das mefmas co
res, forrados do mefmo pano ; em contrario das co· 
res , gorras , e plumas como as dos moços da Eftri
beira ; as alabardas· tinhaó os ferros dourados : o Ca· 
piraõ da Guarda ve{\ia capa , e pelote frizado à 
Italiana, gibaó de cetim amarello , calças pretas 
cortadas, gorra , e çapatos de veludo preto com 
pluma amarella, ef pada Romana dourada. Levava 
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adiante a cavallo feis Porteiros oom as fuas· Canas 
na maõ , vc{tidos com roupas Flamengas curtas de 
pano a duas barras de azul metidas com a peff:ana 
de azul , a manga efquerda quatro ordens de bar. 
ras da mef ma côr , pelotcs amarellos fem mangas 
_com barras como as roupas, giboens de cetim ama· 
rello, calças amarellas forradas de azul com pefta
nas de chamalote do mefmo thcor , gorras de velu
do preto. Dez charameleiros veR:idos como os 
moços da ERribeira, e roupas como os Porteiros. 
Doze trombetas com bandeirolas de damafco azuJ, 
e amarello com as Armas do Duque bordadas de 
ouro , e prata. Quatro atabaleiros veft.idos na 
mef ma fórma, e todos elles levava ó pendentes de 
cadeas de prata hum efcudo grande de prata com 
as Armas do Duque abertas , e hiaó montados em 
mulas ajaezadas das mcfmas cores azul, e amarello. 
Doze R.epoíleiros com pelotes, calças, e giboens 
da mefma forte, que os moços da Camera , e ao 
contrario as cores , porque os pelotes eraõ azues 
com barras amarellas , e affim tudo o mais, gorras 
azues. Vinte caçadores de cavallo veff:idos com 
giboens à Italiana de chamalote com mangas_ , e 
pelotes , tudo amarello com duas barras azues , cal
ças de· chamalote da mefma côr. Fóra da Villa 
ef peravaõ muitas danças com veff idos de diverfos 
trages , das cores da Infanta , que era .branco , e 
alaranjado , mofhando todos grande fatisfaçaõ na
quelle dia. Tanto que o Duque çhegou a pouca 
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diRancia da viíla delRey , defeco do cavallo , e 
íeus Irmãos , e o Commendador Môr ,. e todos os 
mais Fidalgos da fua comitiva; ElRey parou 
com· o feu, e lhe mandou dizer , que montalfe. O 
Duque· o fez ;. feus Irmãos , o Commendador Môr, 
e todos os Fidalgos foraõ a pe beijarlhe a maõ , e 
depois o Duque a cavall~ , e chegando a EIRey 
o recebeo nos braços com grande affeélo debruçan· 
do-k com muita benignidade, e attençaõ , com lar
ga cortezia de chapeo , e barrete , que tudo trazia 
.pofio. DepoiJ foy o Duque aos Infantes , que o 
cf peravaó com os barretes nas mãos antes que a 
elles chegalfe, recebendo..o nos braços , e ultima· 
mente o Infante D. Duarte, feu Cunhado , que 
eff:eve mais tempo , de forte que os cavallos ti .. 
rando cada hum para feu lado, os dividio. Acaba,. 
da dla ceremonia, EIRey , que vinha entre o Car
deal , e o Infante D. Luiz , chamou o Duque, e fi
cou da parte do Infante Cardeal , e neff:a ordem 
tomaraõ a caminhar , indo logo atraz delRey o 
Infante D. Duarte com o Senhor D. Jayme, o ln. 
fante Arcebifpo com o Senhor D. ConGantino , e 
affim hiaõ converfando , encontrando muitas dan .. 
ças , e feff:ins de homens , e mulheres , muy bem vet: 
tidas , que ao modo daquelle tempo eraõ agradaveis, 
e divertidas. Havia huma dança, que era de vinte 
Fulioens , que o Duque mantinha, os quaes vef:lialS 
pelotes , e giboens , tudo quarteado das cores da li
bré , com gorras , e plum.as , tocando pandeiros , e 
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atabales , e cantando ao feu modo ; e affim foraõ 
·entretidos até chegarem à entrada da Villa: entaõ 
ElRey mudou o chapeo, que trazia , que era par:. 
do, por hum branco muy galante, e haveria ainda 
huma hora de Sol , quando entrou na Villa ; o Caf
tello o Calvou com toda a artilharia , e começaraó a 
repicar os finos. ElRey quiz entrar no Moíleiro 
de Santo Agoff:inho , onde jazem os Duques , e fe 
apeou , ~ toda a Corte : o Prior o efperava revef
tido com a Communidade , com huma Cruz de 
prata dourada , que ElRey beijou , tendolhe pre
parado almofadas em hum a alcatifa para ajoelhar , 
e levando-o em prociífao à Capella Môr cantan
do o.Te Deum laudamu1, fez ElRey oraçaó , e de
pois tornou a montar com a mefma · ordem, que 
trazia, e affim entrou no Terreiro do Paço, onde 
eff:avaõ outras danças, e feílins, que o efperavaõ; 
e atravefiãndo por hum -grande concurfo de gente, 
que havia de diverfas partes concorrido a Vilfa-Vi· 
çofa , chegou ao Paço. Ao fobir eff:avaõ dous Por· 
teiros veftidos da libré referida com maças de pra
ta , e junto delles dous Arautos , e Pafiàvantes vef
tidos· com fuas Cotas das Armas do Duque. An· 
tes delRey fe apear o tinha feito o Duque , para 
o fcrvir no defmontar; a eíl:e tempo começaraõ a 
f oar as trombetas , atabales , e charamelas : f obio 
ElRey acompanhado de todos os que o feguiaõ, e 
dos Officiacs, e Fidalgos do Duque, que o efpe
ravaõ. Entrou EIRey por huma grande Sala, ar· 
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mada- com huma rica tapeffaria nova , e no topo 
fobre hum eílrado levantado com degraos cubcr• 
to até o chaõ de alcatifas do Xio, em que eftava 
hum docel de brocado de tres altos , com fa. 
nefas de veludo vermelho , e debaixo h~ma ea~ 
deirá do mefino brocado , franjada de ouro , e pra .. 
ta , e cravada com medalhas antigas douradas , e no 
aff'cnto della huma almofada do mef mo brocado, e 
no ellrado outras oito do teor dcíla poltas de duas 
em duas,· e outras feis de veludo carmelim poftas 
na mefma f6rma no fim dos degraos. Seguia-fe ou
tra Sala annada de huma bclla tapefiària , cm que 
effava a Guarda-roupa delRey , cuberta com hum 
pano de cetim avelutado , com cercadura de broca
do, debaixo de hum docel de veludo verde, com fa· 
ncfas de brocado, e na caía algumas arcas cobertas 
de alambeis. Seguia-fe a Camera grande armada de 
cetins avelutados de cores, e fobre hum largo eltra
do ellava . a cama para ElRey dormir , que era 
de cetim carmeftm, com cobertor do mefmo com 
jarras de ouro com. flores, com huma letra borda
da , que dizia: De radice ejus a/Cendet , e com bor
dadura de fios de ouro , tecidos com tranças de pra• 
ta , feito com grande primor; tinha hum traveífeiro, 
que tomava .toda a· targura da cama , do lavor das 
mefmas jarras de ouro br<>sladas, abotoado com oito 
botoens de ouro do feitio de roías , tendo engafl:a
do em cada hum tres robins de muito valor ; e qua
tro aJmofadi.ohas , cada huma com quatro botoens 
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~ rubins da mef ma forte , e lavor, que o ttavelfei
ro : havia na mefma Camera hum docel · de téla de 
ouro , e prata com huma cadeira do teor das da 
Sala , havendo na cabeceira , e aos pés da cama 
huma caçoila. Havia mais tres gabinetes armados 
de panos de Flandes pintados a frefco com bata· 
lhas , e hiftorias modernas , muy apraÍJVeis , e em 
todos havia brazeiros ardendo com caçoulas , caf. 
tiçaes de pivetcs , e aguas de diverf os cheiros; hum 
deftes gabinetes era para ef crever , e tinha hum 
bofete cuberto com hum pano de veludo lifiado ; 
em outro eflava huma mefa tambem cubcrta de 
veludo , toda chea de açafates de verga de prata , 
com diverfas confervas, e doces cubertos, de mui
tas caflas , e pucaros de vidro , tudo pofto . com 
aceyo, e perfeiçaõ. Mudou EIRey os vefiidos do 
caminho, e fe compôz de gala para affiftir ao rece
·himento , que havia de fer naquella noite. O In
fante D. Luiz tinha huma caía armada com cxcel
lentes panos , e huma Camera armada com huma 
magnifica cama com cortinas de cetim carmefim, 
e damafco branco guarnecido de lifonjas de broca
do rico , cobertor do mefmo brocado com borda
dura de veludo carmefim , e travelfeiros , e almo
fadinhas bordados de feda azul à Romana , com 
huma cadeira à ilharga da cama de veludo alaran
jado com franjas de ouro , e prata com medalhas , 
e huma Guarda-roupa cuberta com hum pano rico, 
e na me1ina fórma as tinhaó fcus Irmãos ; o pavi· 
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mei1to de11a era cuberto de finiffimas alcati&s da 
Jodia , com diverfos brazeiros com caíf oilas , pive
teiros , e aguas olorofas. : O Infante Cardeal D. 
AWonfo tinha huma camera magnifica , e as pare
des dclla etlavaõ cubertas de veludo de cores , e o 
leito armado de brocadilho ·verde. O Infante D. 
Henrique tinha huma caía tambem com huma bel
la tapefiària, e hum leito armado de Damafco com 
cortinas de fetim avelutado encarnado , e corredi· 
ças de Damafco amarello , e tudo o mais que per· 
tencia . à cama igual ; a guarda-roupa era á mefma , 
de que fe fervia feu irmaó. O Infante D. Duarte 
tinha a camera armada de huma tapeífaria com a 
bifloria de Jofeph , e o leito guarnecido de velu·· 
do amarello , com cortinas de fetim avelutado da 
mefma côr , com corrediças de Damafco tambem 
amarello , e tudo o mais na mefma fiSrma, com os 
travelfeiros bordados de feda azul, como eraó os 
de todos os Infantes j com huma cadeira de veludo 
alaranjado com franjas de prata , e ouro , como a 
dos outros Infantes. Havia outra fala armada de 
panos de Arrás, com eftrado , docel , e copa com 
muita prata , para quando os Infantes naõ comef.. 
fem com ElRey. O quarto da Infanta conf:lava de 
huma fala armada de huma rica tapeífaria , e no 
topo f obre hum grande eR:rado cuberto de alcatifas 
até o chalS eftava hum docel de brocado com fane
fàs de veludo carmefim : feguia-fe a ante-camera 
armada de excellente tapetfaria de hiRorias antigas , 
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26 Bifloria qenealogica 
e a huma parte della hum eff:rado alto, todo cuber
to de huma alcatifa fina da India , com hum docel de 
brocado razo com fanefas.de c6r carmefim, e no ef. 
trado íeis almofadas de veludo amarello , e no chaõ 
à ilharga huma alcatifa tecida de ouro para a lua Ca
mereira môr, e roda a mais caía ao longo das pare
des era alcatifada para fe íentarem as Damas , Do
nas, e Fidalgas.. Seguia-fe a camera toda armada 
pelo mefmo theor, que a antecedente, e a hum la
do fobre hum grande eftrado eGava o leito com 
cortinas de Damafco pardo , e amare11o , e tudo o 
mais rico , e na mefma igualdade , com huma cadei· 
ra como a do Infante , e no eftrado algumas almo
fadas de Arrás primorofamente obradas : a fua guar
da-roupa eftava cuberta com hum bello pano de 
côr pombinho, guarnecido de laços de veludo ama· 
rello atorcelado , e à ilharga hum docel de côr aleo
nada , com fanefas de téla de ouro , e encarnada, 
com huma cadeira como a da camera , e toda a ca
ía armada na mcfma fórma , que as antecedentes; 
todos os tranfitos , e corredores, por onde fe com
municavaõ, eraõ armados de armações de Flandes 
viíl:ofas , e de bom godo , de forte , que tudo era 
magnifico, e Real. Ao Duque , que havia larga
do as caías para E1Rey, e os Infantes, fe lhe armou 
huma caía na mefma fórma, que fcmpre ufava , e 
huma guarda-roupa armada de tapelfarias excellen
tes da mef ma qualidade , que a dos outros quartos, 
com leito forrado de fedas, e cortinas de efcar1ata, 
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franjadas de retroz da mefma côr. Junto ao feu 
quarto fe concertou huma cafa para feus irmãos D. 

Jayme, e D~ Conftantino, com camas, e guarda
_roupas , e armada de guarda-portas de Flandes. He 
bem de admirar , que todas eflas tapelfarias , e pa· 
ramentos das caías eraõ novos, e feitos para efta 

· occafiaõ ; e por evitar prolixidade naõ referimos tu
do o que achamos efcrito , porque leria larga a nar
raçaó , e affim iremos fuccintamente abbrevian
do-a. No quarto baixo do Paço havia vinte pou· 
{adas para os Officiaes , e peífoas , que pe ]os feus 
empregos cofluma6 comer, e dormir no Paço , ai= 
fim delRey , como de feus irmãos. Toda a mais 
familia , que os acompanhava , foy apofentada na 
Villa por ordem de Francifco da Cunha, Fidalgo 
c1a Caía do Duque , e feu Apofentador môr ' COD• 

funne a categoria ·dos f6ros , que Iogravaó na Ca
fa Real, a quem os Apofentadores, e Efcrivães da 
Apofentadoria ( tambem criados da Caía ) diffri
buiaô os lugares com grande ordem , de forte , que 
todos ficaraó fatisfeitos. 

Tanto que cada huma das peífoas Reaes en· 
trou no teu quarto, mudara ó os veflidos da jornada: 
o lníante D. Luiz fahio com çapatos , gibaõ , e cal· 
ças. de .fetim carmefim, com coura branca, tudo re· 
cortado corri muita galantaria, tendo por cima hu· 
ma roupa Franceza de pano preto, debruada a dous 
debruns, e aberta por algumas partes , tomada com 
ricas pontas , forrada de martes , com efpada , e ada· 
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2 8 HifloriA qtntalogic• 
ga de ouro , gorra de veludo preto com effampa, 
pontas, e pluma branca. O Infante D. Duarte vel
tio gibaõ, calças , e çapatos de fetim branco , coin 
pelote , e capa aberta frizada , e gorra preta de ve
ludo, com pontas , eRampa, e pluma com diveríàs 
peças de ouro , e ef pada , e eda~a do mefmo. O In
fante D. Affonfo, e D. Henrique como Eccleíiat: 
· ticos fe veff iaõ conforme as fuas Dignidades. Os 
mais Senhores velliaõ pelo mefmo modo, de diver~ 
fas cores , com gorras de plumas , e pelotes corta• 
dos com muitas pontas , e peças de ouro de ~iver
fas idéas, tudo magnifico' e de cuao pelo eff:ylo 
daquelle tempo , com collares de grande preço. E 
acompanhando todos ao Cardeal Infunte, foraõ ao 
quarto do Infante D. Duarte. O Duque eGava 
veftido com hum gibaõ de fetim branco, e vermelho, 
todo de tiras tomadas com rofas de ouro de fio , e 
picado , feito à moda Tudefca , com calças do mef
mo feitio, e das mefmas cores, gorra de veludo pre
to guarnecida . de botoens de fio de ouro tomados 
em voltas de huma cadea de ouro com medalha la~ 
vrada ao antigo 1 pluma vermelha, e branca, tala
barte de fio de ouro , ef pada rica de ouro , e efmaJ.. 
te , lavrada à Romana, bainha de veludo preto , e 
adaga na mefma f6rma, com capa à Hefpanhola. E 
eff:ando efperando todos a EIRey , fahio da camera 
veff:ido de hum tabardo frizado , gibaõ de fetim 
branco aberto por diante, e pelote do mefmo theor, 
·carapuça de veludo de prégas , pantufas de veludo 
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com hum ·colar de rubins de grande valor. Tanto, 
.que El.Rey chegou , foraõ para o apofento do In
lànte D. Duarte , que era contiguo à camera dcl
Rey , . acompanhados de todos os Officiacs da Cafa 
Real, e do Duque , e muitos Moços da Camera 
feus, delRey, e do Infante, todos veílidos de gala 
de diverfas cores , com tochas accefas nas mãos. 

Entraraó em huma ante-camera grande , a 
qual eftava armada de huma boa armaçaõ de Arrás, 
havendo nella hum d\rado com docel rico , onde a 
Infanta efiava aífentada , vefiida com huma faya 
Flamenga de fetim brJDco, forrada toda · de brocado, 
e golpeada por todas a~ partes à fciçaõ de lif onjas , 
tomados todos os golpes com pontinhas de ouro 
efmaltadas , com hum a cinta de ouro ef maltada de 
branco, e preto, talhada , e defcuberta ao modo 
antigo , e huma gorgueira de ouro ao martello , ar· 
récadas de ouro com cinco grandes perolas, e no 
pefcoço hum fio de perolas, tudo de grandiffimo 
valor, gorra de veludo com huma pluma branca, 

. tendo nos braços meyas mangas eflreitas , lavradas 
de 6o de prata de feiçaõ de lifonjas, cntremetidas 
em tiras de téla de prata, braceletes, e manilhas ri
cas ef maltadas ; ajuntando a todo eff e enfeite hum 
agrado, com gentil corpo, e fermofura, com que 
(e fazia ainda mais attendida. Eílava à ma6 direita 
a Duqueza D. Joanna de Mendoça veílida de far
ja preta , com manto pela cabeça da mefm~ farja, 
que quafi lhe cobria o roflo, e junto della a Senho· 
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ra Dona Joanna fua filha , veftida de huma faya 
Flamenga de veludo pardo, aberta por diante , for· 
rada de téla de ouro, golpeada, e tomados os gol· 
pes com muitas pontas de ouro efinaltadas , e de
baixo huma cota de fetim branco , forrada tambem 
de téla de ouro, e golpes~ dados por toda a borda
dura , tomados com peças de ouro , e prata de mar• 
tello de feiçaõ de malniequeres , com huma cinta 
de ouro ef maltada , gorgueira , e trançado de prata, 
arrecadas ricas de perolas , e hum coJlar nos horn
bros de muito valor , e outro mais pequeno ef mal
ta do junto ao pefcoço , com fua gorra de veludo 
preto com pluma branca , meyas mangas eflreitas , 
e golpeadas com muitas pontinhas , braceletes , e 
manilhas ricas efmaltadas ; e naõ contando mais 

1.>-.._f,(_k J,?,Ü., ~ J~~ de quinze annos, era taõ linda, que contava mui· 
:HT61~ i ~ '"tos mais de fermofa. Na mefma caía eftava6 mui
~-:,~~ ~ _'7;-·~-~. tas Damas, e Donas, todas veftidas de gala. Tan
~ .,...,~,--.J..J ~ ,.::;:-1 =to, que ElR ey entrou na caía, a Infanta, Duque
.:> ~1"""'1~1'""' , 'T za, e fua filha, o vieraõ receber junto da porta, e 
=~ · querendolhe beijar a maó, EIRey com muito ·agra-

do lhe fez muitas honras , e tirando o barrete lhe 
fez cortezia ; e depois de os lnfàntes , e ellas faze
rem fuas cortezias, a Duqueza, e fua filha volta
raõ para o quarto delRey, que tomou pela maõ à 
Infanta , e a Duqueza com f ua filha , que feguiaõ 
-as Damas, e todos os mais adiante. Chegaraó à 
fala, Jlª qual eA:ava hum alto eA:rado com hum do
. cel de brocado 1 onde f obio EIRey , e os Infantes, 
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o Duque, e teus irmãos , a Duqueza, e f ua filha ; e 
todos os mais Senhores , Titulas , Donas , e Da
mas , ficaraõ embaixo : enta6 o Cardeal Infimte os 
recebeo por palavras de prefente , e logo os Infan. 
tes, e máis Senhores da Corte beijaraõ a maó a EI ... 
Rey, e fe deu principio a hum faráo. Aífentou-fe 
EIRey , tendo da parte direita a Infanta , e da ou• 
tra ao Infante lêu marido , e logo a Duqueza , e 
junto della fua filha, e logo o Infante D. Luiz, e 
entaõ o Duque , e feus Irmãos ; da parte cfquerda 
eftavaó os lnfuntes D. Aifonfo , e D. Henrique. 
Dançou ElRey com o Duque, e o Infante D. Luiz 
com D.Jayme, e todos os mais Senhores, Condes, 
e Fidalgos velhos , e alguns com feus netos , e aca
bado o 1ãráo , EIRey , e os Infantes lev~raõ a ln· 
fanta ao feu quarto , e fe recolheo cada hum ao feu. 

No dia feguinte, que era quarta feira, o Bifpo 
de Lamego D. Fernando de Vafconcellos dilfe Mif. 
1ã rezada, por fer tarde, na fala da Infanta, onde os 
Ef pofados foraõ velados com todas as ceremonias · 
devidas a taes pelfoas. O Altar eflava ricamente 
paramentado na fala da Senhora Infanta em cima 
de hum alto eftrado debaixo de docel ; defronte do 
Altar, naõ muito diA:ante, ellava pollo o fitial com 
hum pano rico de brocado , que cobria o chaõ , e 
em cima quatro almofadas de brocado : nas dos me
yos ellavaõ os Bfpofados, e de huma parte EIRey, 
e da outra a Duqucza , e fobre o mefmo pano dla· 
vaõ de traz de joelhos o Infante Cardeal , o Infan· 
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te D. Luiz, o lnfunte D. Henrique, e o Duque de 
Bragança ; a Duqueza efiava da pane da Infanta 
como Madrinha , e ElRey da do Infante, e acaba
da a Mifià , e feitas as ceremonias , que ordena a 
Igreja , quizeraõ os Infantes beijar a maó a EIRey, 
e elle os levantou com grande carinho , e benigni· 
dade. Nefte dia os Infantes, e Duques vefliraõ 
novos· veíl:idos ricos, ( c_omo em todos os mais ) de 
differentes cores, e modo; e acompanhando a ln· 
fanta ao feu quarto , onde comeo em publico com 
todo q apparato , e Officiaes da fua Caía , EIRey 
palrando ao feu quarto, achou a mefa poff:a com 
Real apparato , e fentando-fe, começaraõ a tocar 
as trombetas , atabales , e charamelas. Entrou o 
Mordomo môr com os de mais Officiaes da Cafa, 
que coíl:umaõ fervir , precedidos dos Reys de Ar
mas , Porteiros da MaÇa , Guarda , e Moços da 
Camera com o comer , o Mantieiro levava o go
mil 1 e prato.; chegando à mefa o tomou o Trin
chante , o qual o deu ao Duque , que o paffou ao 
Infante D. Duarte, e efle deu a agua às mãos a·EI
Rey , e depois de feita a cortezia , e ceremonia, o 
deu ao Duque 1 que lhe deu agua ài mãos , porque 
eftava logo fentado immediato a ElRey , e depois 
o mefmo Duque a deu aos Infantes Cardeal , D. 
Luiz, e D. Henrique , que eR:avaõ fentados neffa 
ordem , fazendo . cada hum grande reverencia ao 
Duque, a quem ElRey dilfe fe fentaffe , o que fez 
abaixo dos Infantes , e o feu Trin~hante lhe deu 
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agua às mãos ; a mefa foy fervida com delicadas 
iguarias ao fom de acordes iníl:rumentos , e ao mef. 
mo tempo dançaraõ alguns Fidalgos, com que fe 
fazia igualmente goílofa pela variedade dos manja· 
rcs , que pelo divertimento. Tudo o que fervio 
neíla occafiaõ , era do Duque, que quiz, que 
ferviífem f6mente os feus criados, porque os del
Rey , e dos Infantes naõ tiveraõ exercido , e f 6-
mente os Officiaes ~6res , que. ferviaõ immediata· 
mente às peífoas Reaes , exercitavaó os feus car
gos, fendo em tudo obfervado o coftume das fcí\as 
Reaes. N elte dia fe veftio ElRcy de capa aberta 
frizada , e affim o pelote com gibaõ branco, calças 
pretas , pantufos de vdudo' gorra do mefmo preta 
com medalha muy rica ; os Infantes fahiraõ vefi.idos 
rnuy luzidamente com novas invenções, medalhas, 
efpadas, e adagas de grande preço. O Duque vef
lÍO hum gibaõ de fetim pardo a tres debruns do 
mefmo, e no peito hum golpe atraveífado , e nas 
mangas outros , tomados com pontas de ouro, e o 
mais do gibao todo picado, calças pretas , e farpa
das, gorra de veludo preto guarnecida à Franceza 
com peças de ouro , medalha , pluma branca , com 
elpada , e adaga rica , e fobre tudo veília huma 
roupa Franceza frizada com huns debruns oo mef
mo enlaçados , e golpeados , tomados com pontas 
Francezas com hum collar de ouro de grande valor. 
Seus irmãos veftiaõ com pouca differença, porque 
fómente as roupas eraõ brancas. A Infanta veília 
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faya de fetim aleonado aberta por diante , forrada 
de veludo da mefma côr , com bordadura larga , e 
golpes nas mangas tomadas com firmaes de diaman· 
tes , e de outra pedraria rica , e debaixo huma cota 
de téla de prata com bordadura de laços de ouro, 
feitio de Xadrez , tomados com peças de ouro ef. 
maltadas, com hum cordaó muy rico efmaltado fei· 
to a modo de cadca quadrada de feis ordens , todo 
feito em hum pilar , obra de grande primor , e fei • 
tio , com gorgueira de prata , e ao pefcoço huma 
cadea de ouro excellente , braceletes , e manilhas ; 
tudo de grande valor, com gorra , e pluma. Sua 
irmãa a Senhora Dona Joanna levava faya de fetim 
branco , forrada de veludo de pelo da mefma cór, 
bordada de outro veludo branco, tomada a borda
dura a pedaços com pontas de ouro , e de baixo hu. 
ma cota de fetim encarnado com bordadura de ve· 
ludo da mefma côr, e huma cinta de ouro efmalca
da , gorgueira , e trançado de ouro , cadea de ouro 
efmaltada ao pefcoço , com braceletes , e manilha, 
gorra com pluma. Na tarde houve J uff:as , e en
traraó deíl:a maneira: precediaõ as trombetas, ata· 
bales, e charamelas, todos veflidos das cores do 
Duque , quct era6 azul , e amarello , com capas 
Francezas Cobre os pelotes, e nas trombetas bandei
rolas de feda com as Armas bordadas do Duque, 
pendentes de cadeas de prata com as Armas de re
levo , com gorras azues com plumas amarelas. Se
guiaõ. fe douS Arautos, e Paffavantea com cotas ri· 
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cas., e dous Porteiros com maças de prata, e logo 
doze Cavalleiros emparelhados a dous em foberbos 
cavallos, conduzindo-fe outros acubertados das co
res do Duque , t~do com magnificencia ; eraõ os 
primeiros o Duque, e feu irmaõ D. J ayme , e no 
meyo, por Padrinho, o Infante D. Luiz monta
do em hum foberbo cavallo baftardo, que os acom
panhou até ·.os pôr na thea , e começando-fe a rcm· 
per as lanças fe apeou , e fobio para onde EIR ey 
dlava : hiaõ adiante os cavallos , que Ievavaõ os 
Moços da Eftribeira, em que haviaõ de correr, 
adereçados ricamente com martinetes , e p~nachos, 
e Pagens com os elmos , e plumas , e os Padrinhos 
com as lanças 1 que eraõ Fidalgos da Cafa do Du .. 
que. Depois, que deraó a entrada na Praça, cm~ 
parelhados. a dous com feu Padrinho , com divifas 
amarellas , e azues, e feitas as cortezias a EIRey, 
correraõ a thea com grande ligeireza , e logo fe di~ 
vidiraõ em duas partes, ficando com hum fio o Du
que, e com outro feu irmaõ D. Jayme. Os Juizes 
dasJullas eraõ Fernaõ da Sylveira, Commendador 
de Montalvaõ , e CJaveiro da Ordem de Chrifto ; 
AJvaro Mendes de Vafconcellos, Senhor do Mor
gado de Efporaõ; e André Telles da Sylva, que 
foy Mordomo môr do Infante D. Luiz, Embaixa
dor a EJRey D. Filippe II. Eftavaõ em hum thea
tro levantado , e ao pé delles ·os Reys de Armas 
deIRey com os premios daJuRa ; o primeiro era 
hum cocar de plumas para quem quebralfe a pri-
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meira lança , e feis penachos para a parte , que me· 
lhor juílaífe , e hum a adaga de ouro ef maltado pa· 
ra o melhor J uft.ador ; efte levou F erna6 de Caftro, 
Fidalgo da Caía do Duque. D. J ayme, que naõ paf: 
fava de treze annos, quebrou as melhores duas lan• 
ças, que fo quebraraõ, no Duque feu irmaõ; o Du· 
que fez coufas prodigiofas a cavallo , e andou taõ 
gentil, e bizarro, que naõ correo lança, que pri· 
inorofamente naõ quebraífe no feu contrario , to~ 
mando-a muitas vezes aos feus Padrinhos por lhe 
tirar o trabalho, em que eUe era incançavel, robut: 
to, e bem exercitado; affim mof:lrou o quam fcien· 
te era na Cavallaria, e na deff:reza, com que fatisfa
zia aos mais delicados primores daquella difficil ar
te , exercitada de tantos , e confeguida de poucos. 
Acabadas as 1 uftas fe defpediraó com o mefmo ap
parato, com que entraraõ, e ElRey foy logo en
tretido com huma fuave Mufica até às horas de 
recolherf e. Depois houve Touros , que correraô 
Toureiros de pé, em que fizeraõ graciofas fortes, 
com que fe acabou de gaftar o dia com gofto. 
· No dia ~guinte , que era quinta feira , foy 
EIRey ouvir Milfa à Igreja de No{fa Senhora do 
CaA:ello ; hia de capa aberta , gorra preta com fua 
-eíl:ampa, pelote de folia, e gihaõ de fetim pardo , 
em hum cavallo ruço ricamente ajaezado ; o Infan
te D. Duatte levava gibaõ tecido de lavor de fto
res foltas de fütim , e veludo branco , calças, e ça
patos brancos , pelote , e capa aberta , gorra com 
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plumas brancas ; o lnfimte D. Luiz verua calças , 

. çapatos, e gibaõ tudo carmefim, e o Duque gibaõ 
de vdudo azul , tudo apaílàmanado , calças, çapa
tos , e gorra tudo da mefma c6r , e tambem a plu
ma. Q..uiz ElRey ver a Fortaleza, onde o falvaraõ 
com toda a artilharia , e recolbendo-fe a caía, jan· 
tou com o mefmo apparato, e formalidade, que te• 
mos dito, mas fómente com os Infantes D. Luiz, 
D. Duarte , e com o Duque , porque os Infantes 
Cardeal , e D. Henrique comeraó feparados no feu 
quarto com toda a magnificencia, porque tudo ef
tava difpofto de forte, que .pudeífe cada hum tCE 
a liberdade , que quizeífe. De tarde , às mef mas ho
ras , (e repetiraõ as feftas. EIRey com os Infantes 
foy ao quarto da Infanta , como já no dia antece
dente fizera , e voltaraa para o delRey , e com el
le ficou na janella, que eftava armada de brocado ri· 
co, e tambcm a dos Infantes ; o Infante D. Duarte 
com a Duqueza, e a Senhora D.Joanna em outra. 
Deu-fe principio com alguns Touros , que corre
raõ de pé Toureiros, e Moços da Eftribeira do Du. 
que , todos veflidos galantemente ; depois entraraõ 
as trombetas, atabales , e charamelas , a que fe fe
guiaõ duas azemolas com as canas cubertas com 
repolleiros das cores do Duque , muy concertadas 
com guarnições , e peitoraes de prata , e em fua or
dem {elfenta e quatro cavallos ricamente ajaczados, 
com os peitoraes , e cafcaveis de prata, e tudo igual
mente rico.· Seguia-fe logo o Duque. com feus ir-,., 
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mãos.,te muitos. Fidalgos, que por todos foraõ qua· 
renta e quatro , · veflidos à Mourifca com marlotas 
azues, amarellas , alaranjadás, e brancas., que eraõ 
as cores dos fios, _que fe dividiraó , concertados muy 
ricamente , e com grande primor, e bizarria. ~ ci
tas as reverencias devidas a ElRey , o Duque to· 
mou o feu pofio com a fua quadrilha, e D.Jayme, 
e D. Confiantino feus irmãos o feu, e começaraó a 
correr as canas com grande primor , e depois . de 
bem travados , o Duque com hum arremeífaõ os 
apartou , e começaraó huma bella efcaramuça , . e 
depois fe feguiraó os Touros , que era6 muitos , e 
bons , cm que houve bellas fortes , e tambem feri· 
das de cavallos. O Duque depois de por hum bom 
efpaço de tempo, ter feito gentis , e primorofas 
fortes , foy obrigado a fahir da Praça , e na6 cor
reo, porque EIRey lhe mandou dous recados, que 
o naó fizeífe , e durando os Touros até bem tarde 1 

(e defpediraõ com a mefma ordem, com que entra• 
i;aõ ; nas noites fe via a Villa illuminada, e na Pra· 
ça ardiaó diverfos artificias de fogo , com defcar~ 
gas da arti1haria do Caftello , e EIRey com os In
fimtes fe recolhe<> , acompanhando primeiro a ln~ 
fanta até o feu quarto~ No dia feguinte , que era 
huma feR:a feira, El Rey fe levantou mais fedo , que. 
nos outros dias, por ter determinado fazer jornada, 
e ir jantar a Eftremoz , e fahindo já vefiido de ca
minho , e os. Infantes feus irmãos , foraó ao quartQ 
da Infanta, e depois de fe deter hum bom efpaço de 

. tempo, 
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tempo, converfando alfentados todos , fe def pedio 
dos Infantes , da Duqueza , e do Du'iue com fin- · 
gu1 ares demonftrações de affeao , e do gofto da-' 
quella nova alliança , com que tanto diftinguia a 
Caía de :Bragança, moftrando-fe benigno nas efpe· 
ciaes honras, com que tratou a todos os Senhores 
della. Deixando a todos igualmente fatisfeitos , fi:>y 
ElRey ou.vir Milfa ao Mófteiro de Santo Agoru
nho , e tornando a montar a cavallo deixou V illa
Viçofa. O Infante D. Duarte , e o Duque o acom·· 
panharaõ até Borba, que diíl:a meya legoa de ViJ.. 
la-Viçofa , donde o feguiraô todas as danças,· e fef. 
tios, que houve na entrada , levando ElRey dian· 
te de fi o mefmo apparato de MiniA:ros, Porteiros, 
Reys de Armas, e mais comitiva Real, que trou. 
xera , e no dia feguinte foy dormir a Evora, muy 
fatisfeito da hofpedagem , e de haver palrado aquel
Jes dias com gofto na Caía do Duque, ao qual com 
íinguJares exprcífoens de affeél:o , amor, e beni~ni
dade mo(l:rou em tudo o quanto o eA:imava. O Du. 
que , e o Infante fe recolheraõ a Villa-ViÇofa com 
o mefmo fauíl:o , e grandeza , com que tinhaó ido 
acompanhar a ElRey, e jantaraó em publico todos 
juntos com feus irmãos, fendo a mefa fervida real
mente , porque todos aquelles dias , que duraraõ as 
fellas, (e naõ alterou nada do modo, com que a El
Rey fe fervia. Continuara6 as fdlas , em que fe 
repetiraõ novas galas,JuA:as, Canas, Efcaramuças, 
Touros , e outros diverfos rnodos. de divertimento. 

He 
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He certo , que eflas fellas , e hofpedagem fora6 di· 
gnas de ·hum Rey , pela magnificencia , riqueza, 
e profufao, com que fe affiftio naõ f6 às pelfoas 
Reaes , mas fe attendeo a toda a fuaºCafa , e fami
lia, confurme a categoria das peffoas, que fe deraõ 
por fatisfeitas , louvando ·a generofidade , e grande· 
za do Duque. 
· Depois de ter dado o Duque D. Theodofio 
feliz conclufaõ a eA:e Tratado, começou a entender 
em as coufas da fua Caía , para que fe continuaífe 
no mefmo refpeito dos feus predecelfores. Para o 
que inílitulo dos feus bens livres hum J\tiorgado, 
fatisfazendo affim à vontade do Duque feu pay , de 
unir todos os bens patrimoniacs em Morgado; o 
que executou depois de fe haver amigavelmente 
compoíl:o com a Duqueza D. Joanna de Mendo
ça, fua Madrafl:a, fobre as pertenções, que tinha , 
como feu pay lhe recomendara, e já havemos dito. 

Prova num. 142. ·Por hum Inllrumento publico fez Morgado de to
dos os bens patrimoniaes' que tinha na vma de 
Chaves , e da Cidade de Bragança , os Cafaes de 
Barrofo , a Quinta da Comelhãa junto a Ponte de 
Lima , o Patrimonio , que tinha em Barcellos , as 
Herdades de Portel, e o que polfuia em Alter do 
Chaõ , os juros , que o Duque feu pay comprara 
elo dote da Duqueza fua mãy, huma Torre na Vil· 
la de Ourem , huma Quinta em Sacavem , e duas 
Vendas , hurna em Evora-Monte, outra em Arra
yolos, hum Engenho de armas no Termo de Villa
. Viçofa, 
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Viçolã , as bemfeitorias das Caías de Villa-Viçofa, 
e Evora , e todos eff:es bens vinculou no Morgado, 
que inff:ituia, que unio ao que havia na Catà, com 
as mefmas claufulas da inftituiçaõ, que elle tinha, 
para o herdeiro da Cafa de Bragança : declarando , 
que eff:e havia fer feu defcendente; porque no caf o 
de lhe faltar fucceílãõ, poderia o dito Duque difpor, 
e teftar de todos eftes bens. F oy feito efte publico 
Inarumento na Cidade de Lisboa a 2 $ de Setembro 
de 1 5 40 1 de que foraõ teftemunhas Gafpar Lopes, 
e J oanne Mendes , Defembargadores da fua Cafa 1 

e Antonio de Gouvea , feu Efcrivaõ da Camera, 
o qual Inlirumento confirmou EIRey a 8 de No· 
vembro do referido anno , e o mandou lançar na Tor
re do Tombo , aonde fe conferva no livro quarenta 
da Chancellaria delRey D. Joaõ III. a foi. 236. 
Pouco depois o nomeou ElRey Fronteiro môr das 
Provindas do Minho , e Traz os Montes, por Car- Prova num. 143. 
ta pallàda em Almeirim a 9 de Dezembro do mef.. 
mo anno; pofl:o que já tiveraõ os Duques feu pay, 
e av6s , a quem agora o conferio com as mefmas 
preeminencias , que elles o gozaraõ : e porque def-
te Reyno fe extrahia ouro , prata , moeda , e ou-
tros generos de contrabando , que paífavaó para 
Caftella, querendo EIRey evitar eíl:es defcaminhos, 
encarregou ao Duque e8:a diligencia , de cuja aél:i- Prova num. 144. 
vidade confeguio dar humã grande providencia Co-
bre elle negocio. Haviaõ paífado dez annos de-
pois que o Duque D. Theodofio fuccedera nos Ef-

Tom.VI. F tados 

Digitized by Google 



42 Bifloria qene11/ogica 
tados da Cafa de Bragança , e já era precifo tomar 
Effado. · EIRey D. Joao, e a Rainha D. Catha
rina fua mulher , que fe interelfava6 , em que dla 
grande Caía fe perpetuaffe com iguaes allianças, 
determinara6 caíar ao Duque com Dona ltabel de 
Lencaíhe, fua. prima com irmãa , filha de D. Diniz 
feu tio , e de D. Brites de Caflro, Senhora da Caía 
de Lemos : tinha a Rainha creado no Paço a D. 
lfabcl com grande carinho, e eftimaçaõ, para on
de EIRey a mandara bufcar , quando por morte de 
feu pay cafou fegunda vez D. l3rites fua mãy. De
pois de ter palfado algum tempo veyo o Duque a 
Lisboa viíitar a ElRey de huma moleília , que pa
decia, o que fez com tanto cuidado , e apreliàda
mente , que veyo acompanhado de ·poucos Fidal
gos da fua Caía , e f6mente dos precifos ; e depois 
delRey eft.ar livre, e lhe agradecer o feu amor, e 

. cuidado , lhe mandou hum recado por Damiaõ Dias 
de Ribeira, Efcrivaõ da Fazenda , e muy feu filvo
recido, que era Alcaide môr d?. Amieira , e Com
mendador da Ordem de Chrifto ,, em que lhe parti
cipava haverlhe confirmado todas as doações da 
fua Cafa. Efta attençaó delRey foy hum novo in
centivo . para que o Duque abbreviaff"e a condufaõ 
dell.e Tratado , querendo rnoíl:rarfe grato de huma 
alliança, em que os Reys fc intereífavaõ, fem em
bargo da pouca fatisfàçaó , que o Duque tinha nel
la, pela idade, cm que já fe achava a efpofa, a 
quem tambem a natureza , que havia dotado de 

gran· 
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grandes virtudes , de entendimento , e prudencia , 
le houvera f 6mente avara na belleza , porque naõ 
era muita. Celebrou-fe eff:e contrato no Paço em Prova num.145', 
19 deJunho de 1542, fendo Procurador do Duque 
J oanne Mendes de V afconcellos , feu Defembarga· 
dor, e de D. lfabel, feu irmaõ D. Affonfo, Com· 
mendador môr da Ordem de Chriff:o , fobrinho del
Rey , e o Doutor Chriff:ovaõ Eíleves de Ef parra• 
gofa , Fidalgo da Cafa delRey , do feu Contêlho , e 
Defembargador do Paço , e petições. Deulhe El· 
Rey em dote as Villas de Monforte , Melgaço, 
Ca!l:ro Laboreiro , Piçonha , Villa-Franca , e No
gueira, com feus Caftellos , rendas, direitos , e Pa· / 
droados das Igrejas , mero, e mixto Imperio, e com 
os privilegios , que tinha o Duque nas fuas terras, 
tudo de juro herdade para todos os feus fucceff"o· 
res , dilpenfada a Ley mental huma vez , para que 
em cafo , que naõ houveífe f.ilho pudeífe fucceder 
a filha nas f obre ditas terras , e feus defcendentes ; 
dandolhe mais em dote quarenta mil cruzados com 
certas condições : e no cafo , que o Duque falecef. 
fe primeiro, que fua mulher, fem fucceífaõ, entaõ 
as poffuiria ella em fua vida, e depois paífariaõ ao 
irmaõ mais velho do Duque , que houveífe de fuc .. 
ceder na Cafa de Bragança , as quacs lhe dava no
vamente de juro, e herdade , fem embargo da Ley 
mental , e com outras claufulas , que fe reduziaõ a 
que feguilfem eflas terras a mefma natureza das que 
já havia nas doações da Caía de Bragança: dotando-

Tom. VI. F ii fe 
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fe mais com tudo quanto à dita Senhora podia per· 
tencer ; e o Duque fe obrigou com as claufulas or ... 
dinarias de fegurança do dote-, e arras , conforme a 
Ley do Reyno , para o que hypotecou certas ter• 
ras, de que foraó teGemunhas D. Fernando de Fa· 
ro , f obrinho delRey , Mordomo môr da Rainha, 
e D.Jeronymo de Noronha; e alfun feito efte Tra· 
tado por feus Procuradores , o ratificou o Duque , 
fendo teftemunhas Ruy. Vaz Pinto , do Confelho 
delRey , e Fidalgo da Caía do Duque , e V afco 
Fernandes Caminha, (eu Camereiro ; e levado de· 
pois à Senhora D. Ifubel o deu por bem feito, e fu
raõ teA:emunhas Francif oo de Figueiredo, Cavallei
ro Fidalgo da Cafa de Sua Mageftade , e Belchior 
Rifcado, Moço daCamera delRey. Concluido at: 
fim o contrato defte Matrimonio, fe·deu em bre
ves dias conclUÚló às vodas. 

F oy dla alJiança tratada pelo goflo dos Reys, 
e affim honrara6 efte cafamento com as. mayorcs 
demonftraçóes , que cabiaó na Mageflade , porque 
nem podiaó fer mais, nem havia mais, com que fe 
exprefiàrem, e fuy fdlejada e&a voda com nocavel 
contentamento. Efiava o Duque em Lisboa, para 
onde chamou os Officiaes , e F ida1gos da fua Ca
fa, e fez as preparações como c<Jnvinha à gra11de2a 
da fua peifoa , e ao mefmo tempo com admiravel 
apparato em Villa-Viçofa, para onde lo~o havia de 
voltar , levando já a nova Duqueza. Determina
do o dia, em que no Pa'jo fe haviaó de defpofar, 

fahio 
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fahio o Duque do feu ·Paço de Lisboa com magni
fico apparato, acompanhado de grande Nobreza, e 
numerofa filmilia , luzida , e ricamente compofta.,, 
Em o dia 2) de Junho do referido anno fe celebrou 
efta voda com apparato verdadeiramente Real. 
Sahio o Duque D. Theodofio de fua Cafa , aonde Roman HiRor. da Ca• 
o furaõ bufcar os Infantes D. Luiz, e o Jnfante D. fade Bragança. 

Henrique, Arcebifpo de Evora , com grande acom-
panhamento de Senhores , e Fidalgos ; e affim mar• 
chavaõ para o Rocio , aonde entaõ ElRey eíl:ava 
no Paço dos Eílaos, que hoje he o da Inquifiçaõ. 
Montou El Rey a cavallo , acompanhado do Con. Memorias da dita õ· 
de da Caff:anheira e dos Officiaes da fua Cafa e fa ~nufcriru na Li· 

' ' vrar1a do D\M)ue dt 
de outras muitas pelfoas grandes, veíl:idos todos de CadavaJ. 

gala; e fahindo do Paço, o foy encontrar na entra· 
da do Rodo, e querendo o Duque de Bragança 
apearfe, EIRey o naõ permittio; e a cavallo lhe bei· 
jou a maõ, com aquellas ceremonias devidas à Ma
geff:ade , e que efta coH:uma uíar com os Príncipes 
do feu fangue , e tambem difpenfar algumas vezes 
com aquelles , a quem querem os Reys com diíl:in
çaó honrar por ferviços , e merecimentos das pef· 
foas, a quem permittem algumas honras f6ra das 
commuas. Chegaraó ao Paço, e fe encaminhara ó ao 
quarto da Rainha D. Catharina , que já o efperava, 
acompanhada da Infanta D. Maria fua filha , depois 
Princeza de Caflelta, e da Infanta D. Maria irmãa 
de1Rey , e da futura Duqueza D. Ifabel ; e affnn , 
~ue chegaraõ à prefença da Rainha, os recebeo o 

Ar~C!-

Digitized by Google 



46 Hzjloria Cjenealogica 
Arcebifpo do Funchal D. Martinho de Portugal 
na fórma , que determina a Igreja , e foraõ Padri
nhos o.s Reys. Acabado efle aélo fe aífentaraõ os 
Reys em cadeiras , os Infantes , e os Efpofados; da 
parte efquerda , em que ficava ElRey, efiiveraõ cs 
Infantes, e.osDuques da parte da Rainha, que era 
a direita, e fe principiou hum fará o ao uf o daquelle 
tempo. Dançaraõ os Fidalgos, Damas, e Senhoras, 
o Duque de Bragança com a Duqueza , e EJRey , 
e a Rainha, os Infantes , e as lnfantas , e dado fim a 
eíle luzido feílim, fe defpedira6 os Duques delR ey, 
que os convidou para no dia feguinte janta1cm cem 
elle ; o que fe executou, comendo a Duqueza com 
a Rainha , e o Duque com E!Rey. Affim que 
acabaraõ de jantar, paff'ou o Duque para o C]Uarto 
da Infanta D. Ifabel fua irmãa , para onde foy t~m
bem a Duqueza, e nelle efleve até a tarde, e vol
tou com grahde comitiva fua, e acompanhado de 
muitos Senhores da Corte para fua caía, onde ha
via de cear com todos os Senhores, Grandes , e Fi
dalgos principaes , que tinha convidado. Tanto , 
que o Duque chegou ao feu Paço, fe ordenou logo 
a mefa , que fe armou no pateo das parreiras,. que 
ficava entre a horta , e o Paço: era muy compri
da de maneira , · que tomava toda a parede da hor
ta até quafi junto das catàs. Efiavaõ as paredes , e 
tudo o mais ornado de ramos verdes pendentes com 
frutos , que formavaõ huma agradavel viíl:.a , com 
muicas}uzes '- rico apparador d\: prata, e tudo com 

excef-
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exceffiva magnificencia. A cabeceira da mefa ficavá 
debaixo de hum docel de borcado , onde o Duque 
{e alfentou, e Luiz Sarmento de Mendoça , Embai.o. 
xador do Etrtperador, e Honorato de Cais , Embai
xador de França : feguiaó-fe o Arcebif po do Fun
chal , o Marquez de ViJla-Real, os Condes de Li
nhares, de Vimiofo, de Portalegre, da Caflanheira, 
de Redo~do , da Vidigueira , o Bifpo ~Q Algarve, 
D. Rodngo Lobo, o Regedor, D. Diogo de Caf: 
tro, D. Garcia de Menezes, D. Francifco Couti· 
nho, filho do Conde de Redondo, D.Joaõ de 
PoTtugal , filho do de Vimiofo , Aífonfo de Albu• 
querque, D. Pedro de Menezes , D. Sancho , D. 
Jeronymo , e outros muitos , que todos efHveraó à 
mefa com o Duque , e feus irmãos, e o Commenda
dor môr de Chrifto , e palfavaó de cincoenta pef
foas , · que todas foraõ fervidas primorofamente , 
porque o Veador da Caía eftava de fóra dando as 
ordens; e para que naó fe experiinentaffe falta ai~ 
guma , mandou o Duque, que eftiveílêm na mefa 
cinco Fidalgos da fua Caía , para que do lugar , etn 
que efta'VaÕ, fizelfe cada hum tniniflrat aos hofpe• 
des o que defejaífem~ Era grande a abundancia, e 
delicadeza dos manjares, com que eraõ todos fervi
dos , e ao tnefmo tempo foavaõ as trombetas , cha• 
ramelas ; e meniA:ris , e depois huma muy acorde 
Mufica de inffrumentos, e vozes, que ao rnefmo 
tempo fe ouvia, com que ainda ficavaõ mais fabo
rofas as iguarias_, que eraõ tantas , que por fer já 

tarde 
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tarde fe levantaraõ da mefa : muitos Senhores logo 
fe defpediraó , outros entraraõ com o Duque para 
a camera grande, que cabia fobre o mar, que efia
va orna~a de excellente tapeçaria , com docel de 
borcado, e affim todas as de mais : neffe tempo en· 
traraó huns mafcarados ricamente veft.idos à Tur
ca com marlotas de borcado , acompanhados de 
outros mafcarados com tochas accefas nas mãos , e 
entraraõ dançando a fom de inflrumentos , que tra
zia6 , e juntamente formando hum jogo de parar; 
traziaõ muitps cruzados de ouro em hum a bolfa, 
!l Duque fez algumas paradas , em que naõ punha 
menos de feífenta e tantos cruzados , que perdeo, 
e depois de muitas galantarias fe defpedira6, e os 
hof pedes , e o Duque fe recolheo. 

No dia fcguinte partiraõ para Villa-Viçofa, 
havendo ido primeiro a Duqucza a defpedirfc da 
Rainha , que a acompanhou até a porta da fala , 
onde elJa lhe beijou a maó , e o Duque a EIRey: 
os Infantes acompanharaó os Duques até à Ribei
ra , aonde fe embarcaraõ , e def pedira6 com reci· 
procas demonff:rações de affi:ao , e amifade. Hia 
a Duqueza em huma mulla , com manta de veludo 
carmefim toda cuberta de prata , com o filhaõ de 
_prata : os Infantes diante , e o Duque pouco mais 
avançado , entre o Marquez de Villa-Real , e o 
Conde de Vimiofo. Levava a Duqueza para o ca· 
minho hum veíl:ido de borcado branco , pelo ufo 
daquelle tempo, prendido todo de pontas de ouro , 

e in .. 

Digitized by Google 



"4 Cafa 'RpAI Portug. Liv. Yl. 49 
e infinita pedraria, camifa bordada de ouro , o man
to encarnado bordado de pedraria , chapeo de ve
ludo branco bem compoílo, e guarnecido ricamen· 
te: hia junto ao Duque huma mulla à deíl:ra , cu• 
berta com as andilhas, em que a Duqueza havia de 
caminhar ; todas as ruas, por onde paffaraõ, eftav.aõ 
armadas, e eraõ precedidos de danças, e de feftins, 
demoA:radores do applaufo , com 'lue fe cdebravaõ 
aquellas vodas. Chegaraó à Ribeira, onde eftava 
hum Bergantim cullofamente preparado, e apean
do-fe os Duques , beijaraõ a maó a EIRey : defpe
diraõ-fe dos Infimtes , e embarcados paífaraõ a Al
dea-Gaiega, feguidos de numerofo acompanhamen
to. Alli eftiveraõ dous dias entretidos com nota· 
veis feR:as , e em huma fefb feira , que fe contava 
o primeiro de Julho , fe puzcraõ a caminho , que 
fizeraõ , dando volta por alguns p6vos feus , que 
procuraraõ faur todas as demonftraç6es , que ca· 
biaõ na poffibilidade dos V affallos à fua nova Se
nhora ; e foraõ feflejados da mefma forte por todas 
as partes , por onde paffaraõ , até entrarem no Pa· . 
Jacio de Villa-Viçoíà. 

Tinhaõ os Duques. de Bragança nefta Vil1a a 
fua Corte, como temos já dito , e alli os bufcavaõ 
os Reys nas occafioens mayores , como agora vere
mos no Duque D. Theodoíio, porque para todas , 
as que concorreraõ no feu tempo , foy efcolhido. 
No bautizado do Infante D. Diniz, filho delRey chron. dclRey D. Joaõ 
D.Joaó III. que fe celebrou a } de Mayo do anno IIL parr, 3,cap.s. 

Tom.VI. G de 
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de 1 j} J , foy o Duque feu Padrinho; e he bem de 

Dira Cbronica parr. 3• obfervar o que diz o Chronilla Francifco de An
cap.89. drade neftas palavras: Foroô Padrinhos os Iefantes 

D. Luiz, e D. Henrique , e o Du'lue de Bragança, 
a 'luem por todas as rezoens era divido fer igual com 
os lefantes. No anno de 154} a 12 de Mayo fe 
achou o Duque prefente ao aél:o dos Defpoforios da 
Infanta D. Maria , Princeza das Afiarias , na Villa 
de Almeirim , aonde chegou no mcfmo dia com 
feus irmãos, para affiftirem àquelle aao. Ten
do EIRey defpofada fua filha a dita Infanta D. Ma· 
ria com o Principe D. Filippe , ·herdeiro da Mo-

Ro& na Vida do Dti- narchia de Caftella , e havendo de fer entregue na 
qac o. Thcvdo6o L Raya, efcolheo ao Duque D. Theodofio para ef

te aéto. F oy grande o apparato , e naõ menor a 
defpeza , pela grande comitiva , que o ~companha
va , e pelas ricas, e viflofas librés dos que o ferviaõ. 
Levava vinte Moços da Ellribeira veftidos de pa
no finiffimo amarello com barras de veludo azul , 
gorras de Mila6 roxas , e efpadas prateadas ; cem 
alabardeiros vellidos à Tudefca de amarello , e 
azul, porque efias eraõ as fuas cores (como diz a 
Relaçaõ , que vimos defta folemnidade ) com as 
alabardas douradas , e com feu Capitaõ , que· os 
mandava. Seífenta Moços da Camera veíl:idos de 
veludo amarello , e azul , çapatos , e gorras de ra
zo. Seis Moços Fidalgos veftidos de veludo negro 
com grolfas cadeas de ouro , capas de grãa , çapa ... 
tos de veludo, e gorras do mefmo, adereçadas com 
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pregaria, e medalhas ao ufo daquelle tempo. e~ 
rava a recamera de oitenta azemalas guarnecidas de 
.teda amarella , e azul , com repofteiros bordados de 
ouro, e feda, das mefinas cores. .Trombetas com 
bandeiras de Damafco com as Armas do Duque1 
charamelas , e atabales , e todos vdlidos das mef• 
mas· cores com policia , e riqueza ootavel. . Com• 
punha•fe o acoinpanhamento da fua peffoa de ue
zemas · e cincoenta pe[oas de cavallo 1 de que tte• 
z.entos eraõ criados continuas da fua Caía , ~ de 
mais, eraó V aBàllos kus, que por obfequio o feguiaõ, 
e todos muy luzidos coth veftidos de cufio. Com 
efla pompa acompanhou o Duque a Prince7.a a El
vas ; onde tinha compofla huma cafa magnifica• 
mente, affim a copa de apparadores de prata com 
grandeza notavel , como as ante-caineras _foberba
mente ornadas de fingulares tapeçarias ; ricos do· 
ceis ~ e alcatffils, tudo digno da grandeza ddlc Prin
cipe. A mefa ; e acharia , naõ f6 foy grande, ínu 
exceffiva a profufaõ , fehdo franca para todos bs 
que a queriaõ. Chegou a Prióceza ao rio Caya, 
que divide Ponugal de Caftella , acompanhada do 
Duque de Bragança , e do Arcebifpo de Lisboa D. 
Fernando de V afconcellos , que a haVia de feguir ; 
e da outra parte o Cardeal Tabera ~ e D. Joaõ Mar· 
tim Siliceo , Bifpo de Carthagena, que depois foy 
Arcebi{po de Toledo, o qual era Meftre do Prin
cipe, e por eífa caufa efcolhido para efta funçaõ; e 
D.Joaõ Affi>nfo de· Gufmaõ , VI. Duque de Me-

T6lJil• VI. G ii dina 
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dina Sidonia, · e a Duqueza de Alva , elegida· para 
Camereira môr. Eftando dcfta forte à vifta huns 
dos outros , o Duque de Bragança diífe em voz, 
que fe ouvio , que EIRey feu Senhor o mandava 
para entregar a Princeza D. Maria, fua filha, a 
quem tive~e poderes baftantes do Emperador D, 
Carlos , e do Principe feu filho. Os quacs logo 
fora<> -apreíentados pelo Duque de Medina Sidonia, 
-e Bif po de Carthagena : e cenificados de fer aquella 
mefma a Princcza , e feito o auto da entrega 1 que 
leu Pedro· Fernandes, Efcrivaõ da Camcra delRey, 
o Duque de :Bragança, que até alli tinha pela re· 
-dea a mulla , em· que ellava a Princeza, a entregou 
'80 Duque de Medina Sidonia, e logo chegara ó a lhe 
beijar a maõ as peífoas ·, que alli eftavaõ , aifim P°""' 
mguezas, como Caftelhanas. :Acabado· o aélo , que 
fe fez com grande ordem, e durou largo efpaço de 
-tempo , o Duque de :Bragança, como fe tinha aca· 
:bado. a fua commilfaó , fe na6 quiz deter ; e . che
gandó-ft à Princeza, fe defpedio com muitas ex· 
prelfoenS, a que ella lhe refpondeo com outras tan-
•tas de agradecimento pelo ferviço , que lhe tinha 
feito na entrega , e fe recolheo com toda a f ua co
mitiva a Elvas. Foy inimitavel o apparato do feu 
acompanhamento nefta occafiaõ , em librés, cavai-
·los , joyas , tudo Real ; magnificas ceremonias , e 
mefas , fegundo o pedia o cafo , proporcionádo à 
grandeza dos hofpedes. 

N aõ durou muito a uniaó defta Princcza , 
porque 
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porque no anno de 1545, c~·que o Duqlic Dom 
Theodofio por dar aliYio aos feus V alfallos , paffou 
a vifitar as terras. do Efl:ado de Bragan9a nas Pro- . . . . 
vincias da Beira . , e. Traz . os Montes , e .entrando 
pela Cidade de Bragança palfou à Provincia do Mi· 
nbo , e eftando na fua Villa de Melgaço. no tel!Cei-
ro Domingo do mez de Julho , .em que fé. celebra a 
fefl:a· do Anjo· da Guarda do Reyno , teVe a Jafti .. 
mofa noticia, de que a Princeza das Aftutias. D. 
Maria, ·mulher do Principe D. Filippe ,. falecera em 
V albadolid a 12 do dito mez. · Sentio . o Duque 
em extremo efta noticia , e depois de ter. vifto al· 
gumas terras f uas., fe recolheo a Villa-Viçofà. O 
muito , que O· Duque eftimava os fCus V alfallos, a 
')Uem &zia ju8:iça na confervaçaõ dos feus privile' 
gios , e favorecia com mcrces , o fez univerfalmen· 
te amado.- Gozavaõ os Duques por merce dos 
Reys .a prerogativa de terem Monteiros em algu-
mas Villas, e terras f uas , os quaes eraõ obrigados 
a eA:arem promptos para as montarias , pelo que 
gozavaõ certos privilegios , em virtude do que o 
Duque paífou huma Provifaõ , em que concedia a Prova num. i46. 
Martim Affonfo de Soufa, Fidalgo da fua Cafa , e 
Alcaide môt' da ·vma de Monte Alegre 1 faculdade 
de nomear· feífenta homens para guarda do Caflel-
Jo da dica Villa , que gozariaõ dos privilegios dos 
Monteiros, a qual foy paílàda na mefma Villa a 12 

de Julho de 1 S46. Nefte mefmo anno lhe conce-
deo ElRey D. Joao. a graça, de que os Correge- Prova num. 147. 

dores 
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dores das ·Camarcas , que fotfem tirar refidencial 
aos Miniftros das terr~ do Duque , naõ levafiêm 

Prova num. 148. làllario algum , nem emolumento. E por hum AI" 
vará de 1 J de Mayo de I .f 49 lhe fez a merce , que 
pudelfe mandar de.fpachar por J uizes Clerigos Le
trados os feitos Civeis de fazenda da mc.Gna fone; 
que os Ouv.idores , fem embargo de o prohibir a 
Ordenaçaó, porque o Duque tinha para üfo impe" 

p trado do Papa efta gi:aça. No mefmo anno. lhe 
rova num. 149- deu outros dous Alvarás pallàdos no me1ino dia de 

21 de Mayo t em que ordenava ao Procurador da 
fua Coroa , que tanto, que fofie requerido por par• 
te do_ Duque , fe vüfem logo os feus feitos, e .delles 
délfe informaçaõ a EIRey para tomar fobre ilío de• 

Provanum. 150• terminaçaõ. ~oy o ?utro para poder mandar cor• 
tar carne em Villa-V 1çofa , ou em outro lugar, em_ 
que o Duque fe achalfe, pelo preço; que lhe pare· 

TorredoTomh.Chan; ceife, ainda que fo{fe por mais da taxa. Já lhe ba
celar. dclRey o. Joao via feito merce etlando em Evora por huma Carta l1L Jiv. a.a. pag. 11. 

de 6 de Abril do anno de 1S3 6 do privilegio, de que 
o Ouvidor da fua Cafa ( effando na Cone) pudef
fe conhecer de todas as caufas , que à fua jurifdic• 
ça6 pertenciaõ , e ao theor defte lhe: concedeo ou• 
tros femelhantes privilegios~ . 
· Sentio Portugal no anno de 1; S4 o tenivel 
golpe da morte do Principe D.Joaõ na flor da ida• 
de , tendo nefla fàtal defgraça principio tantas ca• 
lamidades, como as que fe feguiraõ depois ao Rey
no. Era cafado com a Princeza D, Joanna, que 

fican-
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6cando pejada deu à luz o malogrado Rey D. Se- Andnde ~ronic.del· 
baRiaõ como em feu lugar fica efcrito e ficando Rey o. Joao 111• pan. 

J ' 4o cap. IOJ1• 
taõ inconf olavel, que nenhu~a coufa podia fuavi· 
far aquella dor , nem temperar huma ferida fem cu-
ra, determinou voltar para CaR:ella para a compa-
nhia do Emperador Carlos V. feu pay. Foy no· R v·.J- d Ou om. na IUll o • 
meado para a acompanhar à Raya o Duque de Bra- ~uc o. rhcod°' m. '! 
gança , a quem naõ deraó mais tempo para eíl:a 
jornada, do que quinze dias , e que no fim delles a 
ef peraffe na Villa de Arrayolos. Parti o a Princeza 
de Lisboa a 14 de Mayo entregue ao Infànte D. 
Luiz, e acompanhada de muitos Senhores da Cor· 
te , que por ordem a feguiaõ. O Duque (ainda 
que em breve prazo) fe preparou com tanto appara-
to , e grandeza , que fupprio a arte ao tempo , pa· 
ra que naõ folfe menor a magnificencia , à que aci· 
ma referimos , ainda que por modo raro, fendo fu. 
nebre toda a pompa, com que conduzio entaõ ef. 
ta Princeza. Sahio de Villa-Viçofa em huma quin-
ta feira 17 do mez de Mayo do dito anno, com a 
Duqueza fua mulher , acompanhada de quatrocen· 
tos e cincoenta homens a cavallo, quafi todos con• 
tinuos de fua Caía, e foraõ à Villa de Souzel, on· 
de ficou a Duqueza para receber a Princeza ; e man· 
dou-fe preparar com notavel grandeza, e gaGo, tu-
do o que podia fer neceífario para a fua hofpeda-
gem , e da Corte , que a feguia. O Duque palrou 
a efperar pela Princeza a Arrayolos , onde tinha 
dado providencia à hofpedagem da mef ma Senho-. 

ra, 
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ra, e de toda a fua familia,· com a magnificencia, e 
grandeza , que à fua peífoa convinha ; e acabando 
de chegar a gente de cavallo , que efperava para o 
acompanharem , que eraó V afiàllos feus daquella 
Provinda , porque na6 houve tempo para virem 
das outras, os quaes com os do ferviço da fua Cafa 
chegavaõ a oitocentos e cincoenta , a que ajuntan
do os que hiaõ com os Fidalgos , que o acompanha· 
vaõ , feriaó quafi novecentos e cincoenta. . Em o 
Sabbado pela manhãa fahio de Arrayolos o Duque 
com toda efta grande comitiva , conforme a ordem; 
que delRey tinha·; e tendo caminhado meya legoa 
diftante da Villa , teve hum avifo do Infante D. 
Luiz, em que ElRey lhe ordenava, que foífe efpe• 
rar a Princeza dentro na Villa nas caías, aonde ella 
havia de poufar ; fendo o motivo , porque quando 
os Duques encontraõ a EIRey no campo , fe apeaõ 
para lhe beijar a maõ, e ElRey os manda pôr a ca· 
vallo, e affim lha beijaõ ; e por quanto a Princeza 
caminhava em liteira ferrada, e naõ podia praticar 
com o Duque cA:e ceremonial, ordenou EIRey, que 
elle a ef peraífe em fua cafa. Pelo que em virtude 
deffe recado determinou recolherfe logo à Villa, 
porém antes que o fizeffe, mandou pôr em ordem a 
gente , que levava , para que naquclla fónna efperaf. 
fem a Princeza quando pafiãífe ; e porque a gente era . 
muita , e toda bem veftida, e luzida, fazia huma a
gradavel , e pompofa viA:a. O Duque acompanhado 
. de Francifco de Mello de Gaftro, e de cinco cria

dos, 

Digitized by Google 



.r 

dOs J voltou à Villa a efperar a Princeza, na fórma 
determina~. Chegou eíla a Arrayolos às dez ho-
ras ·,ºe apeándo-fe fobio ' e na primeira (ala a efp~ 
rava <>·Ducjúé :para lhe beijar a maõ, .e o Infante D .. 
Lujz lha entregou , e beijando a maõ à Princ~za íC 
defpedio della, e fem .fazer mais demo[~, foy jan
tar fór'l da Yilla a huma Quinta do Conde de Vi
niiofo -~ ·.à 'que chãina_ô a Sempre Noiva , aonde o 
Duque· lhe tinha mandãdo preparar de comer, naõ. 
f6 pâ~a a_ fua peífoa, mas· para todo~ os que o fe· 
gúlat> ·,-· que eraõ _trezentos homens . de cavallo. He 
de advertir,. que fen4o dia de peixe , e aquelle.s Iu~ 
gáte" 'dillantes dos portos do mar , foy grande· o te-

. galo , e a abundancia , . com que a Princeza foy fer. 
vid~, e da mef ma forte os Fidalgos , que alli fe acha· 
raó , e os teÚS ~riados , com huma profufaõ tal, que · 
a todos alc~çou a grandeza do Duque , e no que 
fe perdeo , e fobejou muit~ mais , de forte que deu 
df? comer á todos os que o quizeraõ ir bufcar às 
fuas ocharia 1 e cófinhas , como tambem cevada 
com lârguezâ' para todos os cavallos, e beflas, que 
na Villa fe acharaõ. Deteve-fe a Princeza eíle dia, 
e o de Domingo , em que fe vio igual abundancia 
de carnes, ~ d~ aves mais delicadas, e exquifitas, 
com a mefma profufaõ. Na fegunda feira partio a 
Princeza delf~ Villa para a de Souzel , aonde a ef
perava a Dúqueza de Bragança, a quem a Princeza 
tratou com grandes honras,, e efpecial carinho, e 
acoihimçnto , . ~egulado pela grand~ cítimaçaõ ·' que 

Tom. VI. H ~fta 
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efta Se~enilfuna Caía deveo fempre, naõ f6 à Real 
de Portugal, mas à de Caflella , que havia taõ pou
co tinha participado do feu fangue. Defia Villa 
fuy a Princeza dormir à de Arronches, onde ceífou 
a mayor parte da def peza do Duque , por compra
zer a André de Soufa, Alcaide môr da ViJJa , que 
quiz fazer a defpeza deG:a hofpedagem , a qual fez 
com largueza. Naó fe deteve aqui a Princeza, 
porque na quarta feira deu o Duque ordem de a 
pôr na Raya , e entregaUa a quem vinha para iífo. 
O Capita6 da guarda do Duque , que era de cem 
Alabardeiros , que em toda a jornada o acompanha· 
raõ fem alabardas , fe puzeraõ com o feu Capitaó 
todos com luto daquelle tempo , e com as alabar· 
das envernizadas , na praça , que eftava diante do 
Palacio, para o acompanharem ao lugar, aonde ha• 
via de fer a entrega da Princcza. Era grande a co
mitiva , que a acompanhou à Raya , onde todos 
pararaõ, eftando da outra parte D. Pedro da Cof
ta, Bifpo de Ofma, D. Chriftovaõ de Roxas e 
Sandoval, Bifpo de Badajoz , e D. Garcia de To
ledo , que era nomeado Mordomo môr para a dita 
Princeza , aos quaes fe havia de fazer. a entrega : 
vinhaõ outras pelf oas de grande reprcfentaçaõ, co· 
mo Ruy Gomes da Sylva , Principe de Eboli , D. 

, Antonio de Toledo, Prior da Ordem de S. J oaõ de 
Malta em CaA:ella, e Elhibeiro môr, D. Diogo de 
Cordova feu Tenente , o Marquez de Pcfcara , o 
Marquez de Berghen, o CQnde de Egmon, o Con· 

de 
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de de Lemos, o Conde de Home, o Correyo môr, 
e outros, que chegaraó a Arronches, ficando a Cor
te efperaodo com as peífoas Reaes em A1cantara~ 
O Duque de Bragança fem fazer auto , nem outra 
folemnidade das coGumadas , a entregou aos Bif pos, 
e ao Mordomo môr , . e beijandolhc a maó fc defpe
dio da Princeza. Eflavaó para a acompanhar qua· 
renta cavallos ligeiros 1 que eraó da guarda do Prin· 
cipe , além dos que feguia() aquelles Senhores , que 
eraõ cem homens de cavallo. E da gente Ponu
gueza , que a acompanharaõ , palfara6 de duas mil 
peaõas de cavallo. Todos os que feguiraõ ao Du· 
que ve!Hraõ luto pe~ado confQrme o ufo daquelle 
tempo. Entre as muitas peífoas, que acompanha~ 
ra6 ao Duque , foraõ D. J ayme , e D. Confiantino 
feus irmãos , que EIRe.y mandou de Lisboa, D. 
Francifco de Mcllo feu cunhado, depois Mar.quez 
de Ferreira , que def de Souzel o feguiraõ até à 
Raya , com grande comitiva de cavallos , valfallos, 
e criados; D.Jayme começou em Montemôr a fer. 
vir às Damas da Princeza até à volta com notaveis 
re&efcos , e dando aos demais , que quizeraõ, a fua 
mefa. Entre outros Fidalgos, que acompanharaõ 
ao Duque , achamos Manoel de Abreu de Soufa, · 
Ruy de Abreu feu irmaõ, D.Joaó de Faro, Ma· 
noel Machado, Francifco Machado fuu filho, An· 
dré de Soufa , · Francifco da Sylveira. O Principe 
de CaA:ella veyo a Alcantara a ver a Princeza , 
acompanhado de ~uitos Senhores principaes da 

Tom.VI. Hii Cor .. 
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.Corte, onde o Duque o mandou viíitar por D .. 
Luiz de Noronha , Fidalgo bem honrado, feu Ef
.tribeiro môr. Os irmãos do Duque , D. J ayme , e 
D. Confl:antino , foraó incognitos a Alcantara a ver 
o Principe , o qual fabeildo da fua chegada os quiz 
-ver , e os tratou com notaveis expreífoens , porque 
.lhe tirou- o chapeo, e os mandou cobrir, e com pa· 
-l~vras de grande efümaçaõ os honrou ; dandolhe 
. hum recado para o Duque de Bragança , que affim 
como entregou a Princeza fe recolhco a Villa-Vi. 
çofa , onde ElRey lhe mandou agradecer a gran
.deza , e liberalidade com particulares demonílraç6es 
de amor , amizade , e fatisfaçaó de tudo o que na 
jornada obrara. 

Tres annos f6mente durou a vida delRey D. 
Joaõ III. depois da morte do Príncipe D.Joaó feu 
filho. Succedeolhe na Coroa feu neto ElRey D. 
Sebaíliaó, fobindo do berço ao Throno no anno de 
lj$7; e logo começou a experimentar a Cafa ·de 
:Bragança a falta delRey , porque valendo-[ e induf. 
triofamcnte a lifonja de novidades para encobrir os 
feus intereífes , fe aproveitou agora da tutela , e re· 
gencia da Rainha D. Catharina, D. Antonio, Prior 
.do Crato, a quem o lnf.mte D. Luiz feu pay crea
ra como a feu herdeiro , e fuccellõr , pertendendo 
.como filho de Infante preceder ao Duque de Bra-' 
gança , reputando-fe por legitimo ; ponto , que elle 
difputou depois , e pertendeo fazer crer ao M un-

-do. Pertendia D. Antonio muy furtemente prece
der 
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der ao Duque de Bragança , pelo que o· Duque re
·vellido da fua prudencia, por naõ turbar hum aélo, 
en1 que a Rainha eíl:ava prefente, fe accommodou, 
fuzendo hum proteílo , o qual tomou o Secretario 
de Eílado Pedro de Alcaçova Carneiro; e a Rai~ 
~ha depois por hum Alvará dedarou, que pela ne- Prova num. IS•· 
·ceffidade do tempo , em que havia chamado ao Du· 
que para tomar o feu confelho fobre a urgente ne .. 
ceffidade de foccorrer Mazagaõ , que fe achava fi-
tiado pelos 1\ilouros com grande poder, e fobre ou-
tras coufas pertencentes ao Reyllo , o Duque f c).. 
mente pela fervir viera Jogo ; porém lhe reprefen .. 
tou , que naõ podia .affiíl:ir no Confelho , havendo 
D. Antonio de o preferir por qualquer modo, pois 
elle por muitas caufas lhe havia de preceder : e naõ 
permittindo a· anguflia , e brevidade do tempo dar 
lugar a fe tomar determinaçaõ , lhe rogou , que 
por hora naõ difputaífe eR:a · materia , ficandolhe 
lempre falvo o (eu direito , fem que pudelfe fer al-
legado , nem fervirlhe de nota ao feu caraél:er, e re-
prefentaçaõ , para que o Duque rcquerelfe fua jut: 
tiça , como fe tal materia naõ tiveífe fuccedido ; os 
quaes aaos de nenhuma maneira podcriaõ dar di-
reito a D. Antonio , porque o Duque pelos rogos 
da Rainha, e pela fervir fe accommodara, com a 
condiçaõ de lhe naõ prejudicar. Pelo que a Rai· 
nha declarava, que nenhuma das occafioens, em 
'fUe o Duque concorrera com D. Antonio, ou fof. 
fe na fua prefença , ou no Confelho, naõ deviaõ 

pre-
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6 .2. Hifloria <jenealogica : 
prejudicar nem ao Duque , nem a feus íucceffores 
em coufa alguma, nem chamarfe à pofie , '.pelo que 
de mo·tu proprio , poder Real, e abfoluto o decJa ... 
rava para que em nenhum tempo houveffe duvida; 
cujo Alvará foy paffado em Lisboa a 1 o de Mayo 
de 1s6 2. O Duque fez hum a reprefentaçaõ taõ 
nervofa , como verdadeira, fobre efla ma teria , em 
que moflrava , que pelo Efiado da Cafa de Bragan
ça , e titulo de Duque taó antigo , eftavaõ na pof: 
fe , e coíl:ume os Duques de Bragança de precede· 
rem a todos os Sonhares do Reyno, naõ fendo In
fantes , ou filhos legitimos dos lnfuntes, porque ef
tes pelo chegado parentefco com a Coroa Real fe 
lhes devia fuperioridade , e precedencia, o que naõ 
concorria em todos os outros , ainda que foffem pa• 
rentes da Coroa, fe o parentefco era por linha , que 
naõ folfe de legitimo Matrimonio , porque eff:es 
naõ tinhaõ aquella prerogativa : pelo que os Du· 
ques de Bragança os precederaõ , e affim fora deter
minado em Confelho por mandado delRey D. Ma
noel, entre o Duque p. Jayme feu pay, e o Mef. 
tre de Santiago D.Jorge, que por filho delRey D. 
J oaõ II. pertendco preceder ao Duque , e por naõ 
fer legitimo , poff:o que foífe legitimado , fe julgou 
a precedencia a favor do Duque D.Jayme feu pay, 
que confervou em quanto· viveo, e elle Duque até 
o prefente. De mais, que o Duque era neto da 
Duqueza D. Ifabel, irmãa delRey D. Manoel, fi
lha do Infante D. Fernando, neta delRey D. Du. 

~ -
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arte , de quem defcendia por linha direita , e legiti• 
ma ; e no cafo de faltar a fucceflàõ do Reynt> na 
linha reinante , e naõ houveffe outros parentes da 
Caía Real , fenaõ o Duque , e D. Antonio , ao 
Duque , como a legitimo fucceffor , pof\o que em 
grao mais diflante , pertencia a fucceífaó do Rey· 
no , e naó a D. Antonio, pelo defeito da baí\ardia: 
e fendo o Duque mais propinquo , e habil à f uccet: 
faó do Reyno, tinha huma prerogativa taõ gran• 
de , que era o mais elevado eflado , e honra , que 
fe podia imaginar. E que fuppoílo fe allegava . a 
favor de D. Antonio lêr filho do Infante D. Luiz, 
que fora Principe prefumptivo defte Reyno cm 
quanto EJRey feu irmaõ naõ tivera filhos; efta ra• 
zaõ fuffiagava f6mente a favor do Duque, porque 
feu pay o Duque D. Jayme tambem fora jurado 
Principe herdeiro do Reyno no tempo , que EJ-. 
Rey D. Manoel naó teve filhos, e que elle era le
gitimo fuccelfor , e herdeiro de feu pay, naõ f 6 nos 
Etlados , mas em todas as fuas prerogativas, e di• 
reitos do fangue, e D. Antonio- era batlardo, a 
quem naó paífavaõ, nem podiaõ palrar, pelo defei• 
to da pelfoa, as preeminencias do pay , nem fe po· 
dia chamar da (ua familia , e linhagem. Nem me
nos podia ficar habilitado para efta honra pelo ma. 
tivo de fêr legitimado por ElRey. ; porque a legiti• 
maçaõ era huma graça efpecial , que naõ fe podia 
entender íer feita em prejuizo do Duque , nem da• 
quelles Senhores , que pudeífe.m ter a mefma per-

tençaõ; 
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tençaõ ; porque fómentc obrava a Iegitimaçaõ pa
ra o habilitar, e fazer capaz da herança , e patri· 
monio do Infante , de que era incapaz : porque de 
outra forte concorriaõ na dita Iegitimaçaõ duas ef... 
pecialidades contra difpofiçaõ do Direito, huma a 
capacidade da herança , a que o habilitava, e outra 
o prejuizo de terceiro , privando . ao Duque do di· 
tcito da precedencia, e dalJa a D. Antonio, o que 
pelo· Direito fe naõ permitte. E fe fazia mais fen .. 
íivel efia novidade de D. Antonio por fer cfia ma
teria já praticada, e determinada por muitas vezes 
neíle Reyno, na6 fómente por ElRey D. Manoel, 
como fica dito, mas por EIRey D.Joaõ feu filho; 
e fe via evidentemente, que quando D. Diniz, tio, 
e fogro do Duque , e o Condefiavel D. Affonfo , 
filho do Duque· de Vifeu , que fendo ambos netos 
do Infante D. Fernando, e fegundos netos delRey 
D. Duarte , e· ambos em igual grao de parentefco 
com ElRey D. Manoel, e fendo differentes as li
nhas , porque a de D. Diniz era por femea , e folfe 
irma6 fegundo do Duque D. J ayme , porque era 
legitimo , precedeo ao Condeíl:avel por fer baíl:ar· 
do, ainda com a melhoria da linha fer mafculina: e 
o mefmo fe havia praticado com o Senhor D. Du
ilrte , o qual ainda ·que filho de Infante mais mo~ 
ço, precedia a D. Antonio , fem que houvelfe ref
peito a· fer filho do Infante D. Luiz , que precede
ra a todos os lnfuntes· feus irmãos, pelo direito de 
ier naf cido primeiro , o que naõ feria affim fe a Ie-

giti-
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gitimaça<S, · que tinha, lhe dera o privilegio , e pre• 
rogativa do Infunte feu pay, como a tinhaõ os Ie .. 
gitimos, por fer declarado em Direito , que nas taes 
legitimações naõ fe entende fer ~oncedida a pre4 
rogativa do fangue , e privilegio do pay ; efi:ylo 
praticado no Reyilo 1 naõ fómente na precedencia; 
e honra dos lug~res, mas na quebra , co1n que ufa<S 
as Armas, de que fe v~ a differença, que ha de Je. 
~itimos a legitimados , que o Direito chama difpe~ 
fades , para mais os re!lringir a que naõ ufem das 
prerogativas dos legitimos, fenao com a ditferença; 
que fe deve obfervar entre huns, e outros ; fendo 
<:o ufa naó fó praticada em Hef panha , rttas ainda 
mais em França , Alemanha, e Inglaterra. E o que 
mais ainda moflrava o pouco fundamento de D. An• 
tonio, era, que nos apontamentos, que EIRey D~ 
Joaó fizera, em qu.e declarara à Rainha Regente; 
e Governadora do R eyno, nelles fe via, que·fazen .. 
do mençaó do Senhor D. Duarte, e dos Duques; 
nenhuma fizera de D. Alltonio : pelo que bem fe 
deixava entender , que: naó podia haver tençaO de 
que elle lhe houvelf~ de preceder. E no tempo do 
mefmo Rey fuccedera , que os irmãos do Duque 
tinha ó com clle o mef mo parentefco , que D. An· 
tonio tinha com ElRey D. Sebaíl:iaõ : e fendo d .. 
les legítimos , e parentes mais chegados hum grao 1 

que o Duque de Aveiro, efi:e os precedera pela re· 
preíCntaçaõ do titulo, e Eíl:ados; que tinha ; e que 
por eaa meí ma razaõ devia o Duque· preceder ~ 

,Tom.VI. l .D. 
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D. Antonio pelas· dignidades, fangue legitimo; ~ 
Eíl:ados , que gozava. Ultimamente , que Martim 
Atfonfo de Soufa, donde procediaó todos os Sou• 
fas, fora criado da fua Caía, e que era bifneto dei~ 
Rey D. Diniz; e D. Joaõ de Eça, que tambem 
fora criado deHa , era bifneto delRey D. Pedro; 
e eílando a fua Caía na poífe de ler fervida por bif. 
netos por baffardia de Reys , feria injuiliça , que 
fendo o Duque Senhor da mefma Caía, foífe pre· 
cedido ·por D. Antonio fendo neto baíl:ardo , a1n. 
da que de hum Rey. N aõ fe determinou entaõ 
eíle negocio'· porém o Duque naõ fó fe naõ dei• 
xou preceder mais que de Dom Antonio , na re• 
feiida occafiaó , mas obteve o lugar 1 EJUe lhe era 
devido, precedendolhe no aél:o das Cortes , que fe 
celebraraõ no anno de 1 5 6 2 , como fe ]ê no For .. 
mula rio, que para eíl:e aélo fez o Secretario Pedro 

Prova 11um.1;.i. de Akaçova; que fe p6de ver nas Provas, e foy o 
que entaõ fe praticou. E já no aél:o do levanta• 
mento , em que El Rey D. Sebafliaó foy jurado , 
teve o Duque melhor lugar, que D. Antonio. El
Rey eíl:ava no throno alfentado em huma cadeira, 
e de traz ofeu Ayo, e Ama, oCardeal Infante D. 
Henrique da parte direita diante delRey, o Duque 
de Bragança· da efquerda , defcuberto , e da direita 
o de Aveiro , com as coftas na parede ; o Senhor 
D. ·Duarte no lugar de Condeíl:avel , em pé com 
o eíl.oque , e a par delle o Senhor D. Antonio , e 
o Arcebifpo de Lisboa , e por efta ordem rodos og 

mais 
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mais Senhores da Corte , e Fidalgos, como podiaó, 
e acertavaõ, e todos de joelhos, e defcubertos. O 
Doutor Antonio Pinheiro fe levantou , e dita a fua 
propofta , leu o Secretario Pedro de Alcaçova· a 
procuraçaó da Rainha para o Cardeal Infante jurar 
em feu nome~ O . Cardeal tomando o fceptro, o 
poz na maõ delRey , e fez o juramento , e na mef.. 
ma fórma o Senhor D. Duane , a quem fe feguio o 
Duque de Bragança, e depois os mais. N aõ tive ... 
raõ os Senhores del\a Caía nefie Reynado toda 
aquella attença6 , que fe lhe devia pela · fua repre
fentaçaõ , e que merecera6 fempre aos Reys feus 
antepallàdos. 

Era grande a generofidade do Duque Dom 
Theodofio , e naó menor o defejo de gratificar com 
merces aos Fidalgos, que o ferviaó. Tinha o Pa
pa Leaõ X. à inilancia delRey D. Manoel , con .. 
cedido ao Duque D. J ayme defmembrar algumas 

. Igrejas do feu Padroado, que crigio em Commen· 
das, como já diífemos. Com efte exemplo confe· 
guio o Duque D. Theodofio dividir algumas Com .. 
mendas, e com effeito o Papa Paulo III. lhe con-
cedeo effa graça por huma Bulia paífada em Ro- Prova num. 1 ~J· 
ma a 29 de Mayo do anno de IJJ6; e depois teu 
fuccelf or J ulio III. com nova conceffàó ampliou 
effa graça por BuUa paílàda em Roma a 8 de Ma- Prova num. I 54. 
yo do anno de 1js1 , de forte , que teve o Duque 
faculdade A poA:olica para dividir algumas Com-
mendas groffas , e repartir os frutos , e rendimentos 
· Tom.VI. Iii · de 
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de cada huma dellàs em as Commendas, que lhe 
parecelfe, aprefentando nellas Cavalleiros profe.ffos 
da Ordem de Chriíl:o , que elle nomealfe , os quaes 

Prova num. 15;. faziaõ aos Duques o mefmo preito, e homenagem, 
que os demais Commendadores fazem aos R eys, 
como Governadores , e perpetuos Adminiílradores 
da Ordem de Chrifto ; fendo aquella graça conce• 
dida com a daufula , de que a Commenda ·' que fi. 
calfe com a invocaçaõ da Igreja Matriz, de que fe 
tiravaõ os frutos ' e rendimentos ' foífe a de mayor 
renda , que cada huma das outras. E affim a Com
menda de S. Bartholomeu do Rabal , no Termo da 
Cidade de Bragança no Bifpado de Miranda , que 
tinha vagado por falecimento de Pedro V afques, u]. 
timo poífuidor da dita Commenda , fe dividio em 
fete , a faber: S. Bartholomeu, S. Lourenço , Santa 
OJaya , Santa Maria , S. Lourenço de Pifquideira, 
S. Vicente de Gradamil, e S. Joaõ de Maneira: e 
requerendo a ElRey D. Sebaíl:iaõ, como Governa· 
dor , e perpetuo Adminiftrador da Ordem de Chrif
to, déífe feu confentimento para o effeito detta gra· 
ça , que o Papa lhe tinha feito , ElRey a approvou 

Prova num. 156;. por Carta palfada em Lisboa a 1 o de Setembro de 
1) S7. Na mefina f6rma lhe concedeo o mefmo Pa

Prova num. 157· pa a faculdade para poder dividir em duas a Com. 
· menda de Santa Maria de Moreiras no Termo da 

Villa de Chaves , Arcebifpado de Braga , que va
gara por D. ChriR:ovaó Manoel feu ultimo polfui· 
dor, além de outra , que della já eíl:ava defmem-

brada, 
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brada, a que chamaõ a Gommenda da Penfaõ , a 
faber : Sanca Maria de Moreiras , e Santiago Dou· 
ra. Dividio tambem em feis por conceífaõ do Pa- Prova num. 158. 
pa J ulio III. a Commenda de S. Gens de ·Parada no 
Termo da Cidade de Bragança, do Bifpado de Mi-
randa , que vagara por D. Martinho de Tavora, 
feu ultimo Commendador , a Caber : a mayor da 
Igreja Matriz S. Gens , Santiago , S. Pedro , S. 
Lourenço , S. Antonio, e Santa Maria Magdalena; 
huma, e outra graça , que o Papa concedera, ap• 
provou ElRey , como Graõ Meílre, por Cartas da 
mef ma data acima; porque eA:a divifaõ fez o Duque 
por hum a vez , ainda que por diverfas f upplicas. 
Depois dividia em duas a Commenda de S. Pedro 
de Babe no Termo da Cidade de Bragança , Bifpa-
do de Miranda , que vagara por F en1aõ Pereira ; 
ficando a principal com a invocaçao antiga , e a ou-
tra com a de N oífa Senhora de Gemonde, por Bul- Prova num. 1 ;9. 
la do mefmo Papa, no que ElRey como Graõ 
Mellre confentio por Carta de 4 de Mayo de 15611 

ficando deíla forte com mayor numero de Com-
mendas , em que pudeífe prover as petfoas , que o 
fervilfem , porque eíl:a he a condiçaõ da primeira 
Bulia do Papa Leaõ X. a que eA:as agora fe refe-
riaõ , e já em feu lugar temos dito. 

Succedeo morrer a Duqueza D. Ifabel em 24 
de Agollo do anno de 1558, e tendo fido dilatada 
eRa uniaõ , naõ deixou mais que hum filho , e fup· 
poGo, que o Duque D. Tbeodofio fentio com 

gr~nde 

Digitized by Google 



7 o Hijloria 'Jenetilogic4 · 
grande extremo a fua morte ; porém como o tem~ 
po com hum efquccimento prodigiofo cofluma cu
rar femelhantes golpes , fe moderou de forte nefie, 
que no anno feguinte paífou a fegundas vodas. En
tre as Senhoras , que havia na Corte , foy preferida 
D. Brites de Lencaflre, filha de D. Luiz de Len• 
cafire , Commendador môr da Ordem de A viz, 
que era filho do Senhor D. Jorge, Duque de Co· 
imbra, filho delRey D.Joa6 II. Seu pay a dotou 
com cincoenta mil auzados , de que fe fizeraõ 

Prova nullL 160. os contratos dcffe matrimonio em caía do Duque 
por feu Procurador J oanne Mendes de V afconcel· 
los , Fidalgo da fua Cafa, e da outra Francifco Cor
rea , do Confelho delRey , e o Licenciado Lopo 
Mendes, Advogado da Cafa da Supplicaçaõ , CO• 

mo Procuradores do Commendador môr. Foy ef. 
te contrato por dote, e arrhas , conforme a Ley do 
Reyno , com aquellas daufulas ordinarias da terça 
parte do dote; porém que ainda· que naõ era por 
Carta de ametade , tudo o que fe adquiriífe , duran
do o matrimonio, por qualquer modo, fe commu· 
nicaria entre elles; e que o Duque empregaria to• 
do o dote. em bens· de raiz para mayor fegurança 
delle , com outras claufulas a favor da dita Senhora; 
foy feito em o 1 de Setembro do anno de 1-))9· Ef: 
feituou-fe a voda f em licença .delRey , e contra a 
vontade da Rainha Dona Catharina , Regente do 
Reyno na menoridade de feu neto EIRey D. Se
bafliaõ , a qual tendo no~ic!a , de que (e cuidava 

- · nefle 
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neRe tratado , mandou iníinuar ao Duque a pouca 
neceffidade , . que tinha de querer paílàr a fegundo 
cafamento no tempo , em que devia f6mente cui• 
dar no de feu filho, ·a quem já faltava taõ pouco 
tempo para completar .a idade competente para o 
thalamo, e que affim f 6 o eA:abelecimento de per .. 
petuar nelle a f ua Caía devia fet o unico objeél:o 
da f ua idéa , enaõ procurar huma allia~a em tem• 
po , que .fe achava avançado nos annos, e com hunt 
f ucceífor robuA:o , em quem affiançava as mais bem 
fundadas efperanças; e com razaõ , porque já nefte 
témpo ei\ava tratado o cafamento de feu filho com 
a Senhora D. Catharina : e ainda que a fegunda et. 
pofa era muito illull:re , com tudo nos filhos, que 
poderia ter, fc diffiparia o· patrimonio da Catà de 
:Bragança com os alimentos, e com os dotes , com 
que multiplicava os encargos. . Porém o Duque• 
ou porque tinha adianta40 eff:e negocio , em que 
parece entrou com alguma inclinaçaõ t ou porque! 
nelle tinha empenhado a fua palavra , lhe pareceo 
duro faltar ao que tinha ajuff:ado com peífoas taif 
grandes, como eraõ o Duque de A vciro , e o Com
mendador môr de A viz , eff:e pay, e aquelle tio de 
D. Br!tes : e porque naõ houveífe algum embara• 
ço' que quando nao desfizelfe o tratado' ao me- . 
nos o fuf pendelfe , fe recteheo em fegredo por pa1a• 
vras de prefente na madrugada de huma fegunJa 
feira, que lê contavaó 4 de Setembro do referido 
anno, a que affifliraó o Duque de Aveiro, e ou-

tras 
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tras teA:emunhas. Teve a Rainha logo a noticia 
pelo Cardeal Infante D. Henrique , a quem Mar· 
tim Affonfo de Soufa a participou, e fentindo a def. 
obediencia mandou ao Regedor , ( devia fer Joaó 
da Sylva, Senhor de Vagos) que dilfcfie ·ao Du
que , que El Rey lhe ordenava , que dentro em íeis 
dias depois daquelle recado , fe acbaffi: na ViUa de 
Torres Vedras , aonde eftaria, nem fahiria della fem 
ef pedal licença fua , e que· fómente poderia ir ouvir 
l\1.iffà , e os Officios Divinos ao Moíleiro de V ara· 
tojo. No mefino dia , que eraõ fete do referido 
mez , o fobredito Regedor intimou · ao Duque de 
Aveiro outra ordem delRey , para que no outro 
dia íahilfe da Corte, e fe palfaífe à Banda d.além , e 
naó entraria na Corte , nem no Termo de quatro 
legoas à roda della, fem ef pedal ordem f ua, nem· 
menos em Setuva1. A D. Luiz de Lcncaftre man
dou dizer por Balthafar de Faria, feu Defcmbarga .. 
dor do Paço , que depois foy Almotacé môr , que 
fo{fe para a Villa de Thomar , na qual rcfidiria até 

n. Francifco Manoel 1 ~rdem fua em contr~rio. . Do~ Francif co Manoel 
7 heodofio dr/ nombrt fallando nefle Matrimonio , diz : · J z!f&o que en ln 
JJ. 4pm. üb.a, Pritt&ipes.fan menos utiles, qne ucqfionadas laa.Jegun-

das vodas, porque /e advertimqs los exemplos , maa 
11ezes de{mintl}'e la autkoridad , que en(anclza la de[.. 
.tendencia. No . llflllo caufa politica , que e/Cufe de re
prekenjihles tales matrimomo1 , quando los Principe1 
.tengan herederos , por'lue el dar nuevos hermanos a 
jus /uc,ejores 1 y a que /e 'º1!,figa igualdad en la /an .. 
. . ,~, 
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. gre , no podrá en la grandeza : lo que de los grande$ 

no es corta iefelicidad, que los obliga a vivir ô pobres, 
/i de la hacienda fes reparten , ô de la autoridad li 
no fe la reparten. No hablo aqui de los Reys , cuyb9 
inter'!i}es (uelen reduzir/e a guerra, ô paz que tienen 

. por media, ô /in elle genero de acomodamiento. A e.f. 
timaçaõ , que faço dos Efcriros deíl:e illuílre Au· 

. thór, me obrig{l a algumas vezes tranfcrever as fuas 
· proprias palavras para fatisfazer aos que efümaõ as 

tuas Obras. 
N aõ durou muitos dias eíl:e deít:erro, porque 

em 4 do mez feguinte achamos a ElRey fazendo 
merces ao Duque , como fe vê na feguinte. Acha· 

, va-fe o Duque D. Theodofio cafado fegunda vez, 
e defejando , que por feu falecimento naõ houveífe 

. duvidas na fuccdfaõ da Cafa , recorreo a EIRey 
D. Sebaíl:iaõ , que declarou por hum Alvará de 4 Prova num. 161, 
de Outubro de 15 59 , que 110 cafo , que feu filho 

. primogenito faleceífe en1 fua vida , deixando filho 
legitimo , e ainda que houveffe algum outro filho , 
tio do tal neto , eíl:e fuccederia na Cafa , e Eíl:ado 
ele Bragança, e naõ o tio; e he para fazer reflexaó, 
que diz ElRey, que havendo feu avô, fobre efia 
ma teria , ouvido os do feu Confelho , . e Letrados, 
tinha ·determinado fazer Ley , que quando o neto , 
filho do primogenito varaõ, filho do poífuidor de 
quaefquer terras da Coroa ,. ou de quaefquer outros 
bens vinculados , · concorreífe com o tio na fuccef.. 

· faõ da Cafa , o neto f uccedeífe nos taes bens , e 
Tom. VI. K lt'lor-
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Morgado , pofl:o que feu pay faleceíIC primeiro" 
que feu avô polf'uidor delles , precedendo o neto. ao 
tio na tal f uccefiàõ , fem embargo de ter nafcido 
primeiro , que o fobrinho , e que tobre dle caf o ef. 
tava EIRey determinado a fazer Ley geral confor. 
me a intençaõ , e determinaçaõ dclRey feu avô : 
pelo que agora por fazer merce ao Duque de Bra· 
gança , e a feus filhos , e netos , e os confervar em 
paz , ordenava, que precedefie o neto ao tio , de
darando neA:a fónna, para que ainda que por faleci· 
mento do Duque de Bragança D. Theodofio hou
vcfiê outro filho , ou filhos , para entaõ declarava, 
e determinava , que o dito neto precederia ao tio 
na f uccelfaó da Caía , como houvera de preceder o 
primogenito a feu pay como fe vivo fora; poré.
que havendo alguma doaçaó na Caía , em que ~x
prefiàmente fe determine , que o tio fucceda cm ai. 
gumas coufãs, que o Duque polfuia , ncfi:e cafo íe 
cumpraó as doações ; mas naõ declarando , que o 
tio fucceda , f uccederá o neto, para o que houve 
difpenfadas todas as Leys, ordenando, que fe hou .. 
velfe de obfervar o como elle determinava : accref
centando , que no caf o , que o filho primogenito 
do Duque cafalfe com a filha do Infante D. Duar• 
te f eu tio , e naó tivelfem filho vara ó , e houvellà 
filha, neta do dito Infante , e do Duque, eff:a fuc .. 
cederia· na Caía de Bragança na mef ma conformi~ 
dade , que o neto , precedendo ao tio , fem embar. 
go do fexo, porque affim era fua vontade , e pelo 

· gra~e 
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·grande parenteícó , que a filha do Infante tinha com 
E1Rey; ·derogantto: parâ · iffo exprefiàmente a Ley 
mental , e todas as mais. Leys, o que fazia de poder 
Real , abfoluto , e certa fciencia , e com todas as 
claufulas necefiàrias- para a f ua firmeza ; fendo a 
mente delRey confervar efta grande Caía na pri· 
mogenitura ', evitando contendas entre os de mais 
filhos , que pudeífe nella haver. Sobre efl:a queíl:aó 
cfaeveo o fubtiliffimo Manoel da Cofta , infigne 
Jurifconfulco, o feu Tratado de Patruo, f7 Nepote: 
e parece que efla declaraçaõ , que fe fez a favor da 
Sereniffima Caía de Bragança , · eflava prefente a El
·Rey D.Joaõ IV. quando nas Cortes do anno de 
1645 adoçou ncí\a parte a Ley Mental.·, para que 
quando o neto varaõ fuccedeífe ao avõ, fendo mor
to primeiro feu pay ; foíTe eí\e neto o que f ucce· 
delfe nos bens da Coroa, e naó o tio , como a Ley 
Mental difpunha : porém fempre a Caía de Bragan-
.ça ·ficou com o privilegio , de que a filha precedef. 
.fe à tia. 'No dito anno de 1S59 hav~a ElRey de· 
clarado ·por hum Alvará de 26 de Abril , que na Prova num. 16.a. 
avaJiaça6 dos Officios , que mandara por fuas Car-
·tas fazer em todos os Lugares do Reyno, em que os 
feus CorregedOres · naõ entrava ó por· via de correi-
çaõ , (e naó fizeffe em nenhum dos Lugares do Du-

- cado de BrágahÇa , excepto nos que foífem de data 
fua. Depois fez rnerce ao Duque , de que todas 
as coufas , que lhe vieífem por terra de quaef quer 
partes por via de Badajoz , ainda que foífem def~-

To m. VI. K _ii zas, 
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zas , por ferem de contrabando , ou entralíem pelos 
Portos Secos , pudelfem entrar por cada hum del
les , onde os Officiaes , a quem efiava encarregada 
a fua guarda , as fellariaõ , e mandariaõ por hum 
guarda em direi tura à Alfandega da Cidade de Lif. 
boa , e nella feriaõ as ditas couíàs defpachadas , e 
entregues à ordem do Duque, fem dellas pagar di
zima , em virtude do privilegio , que para naõ pa· 
gar tinha, obfervando-fe a fórma delle. Foy cíle 

Prova num. 1 6~. Alvará paífado em Lisboa a 4 de Dezembro de 
J 562. Neíle anno o Duque de Saboya Carlos Ma
noel mandou viíitar ao Duque por hum feu Gentil
homem , com huma Carta de crença chea de mui
tas attençóes ; naõ pudémos averiguar qual folre o 
motivo , que deu caufa a eíla taõ publica expreífaõ 
do Duque de Saboya para o de Bragança. 

N aõ houve no tempo do Duque guerra em 
Portuga1 , porque lograva da felicidade da paz : naõ 
confentio EI Rey D. J oaõ, que elle fe achalfe na em· 
preza da Goleta , e Tunes , em que deixaria affina. 
]ado o feu nome. Porém às militares emprezas de 
Africa naõ faltou com os mayores aff,él:os de valor, 
e grandeza , mandando quatrocentos cavallos ao 
foccorro de Çafim, intentando paífar à Africa duas 

Maris Dialoeo v. ad vezes. No apertado fitio , que fofreo Mazagaõ, 
ann. •s6z. de que com prompto foccorro prevenio o golpe, 

com que os Mouros ameaçavaó aquella Praça, a 
fábia prudencia da Rainha D. Catharina, Governa· 
dora do Reyno, determinando mandar alli vinte 

mil 
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inil ·homens , oftereceo-fe o Cardeal Infante Dom 
Henrique , com zelo da Religiáõ , e do Reyno , pa· 
ra efla facça6. Agradeceolho muito a Rainha ; 

. mas efcolheo para ella ao Duque de Bragança , a 
quem o robuílo da idade, e o dlado, que feguia, 
faziaõ mais proprio para governar aquelle Exercito, 
do que hum Ecclefiaíl:ico. N aõ teve effeito a jor
nada do Duque, porque os Mouros levantaQl6 o fi. 
tio , privando-o a fortuna fempre da gloria militar, 
a que o levavaõ os feus efpiritos generofos, que
rendo merecer no Mundo pelo braço taõ grande 
nome , como alcançara pelo nafcimento; mas fe as 
occafioens lhe faltara ó na guerra, na paz foube mag• 
nanimamente adquirir immortal gloria, porque. na
da he nos Principes taõ venerado , como o amor, 
que adquirem pelas proprias virtudes , fendo. o aco· 
lhimento , e benignidade o que os faz mais ref peita
dos. Soube o Duque D. Theodofio , com hum ge· 
nio aflivel, adquirir univerfal applaufo pela grande
za do feu animo , , porque parecia haver nafcido pa· 
ra honrar aos homens benemeritos , e para efl.imac 
os que exercitavaõ as virtudes , porque nelle tive
raõ amparo todos os que eraõ dignos da eílimaçaõ. 
Communicava com os eruditos com familiaridade, 
moffrando Jogo no feu benigno animo o bom con
ceito, que fazia dclles. Aos profeífores das artes li
beraes era m uy grato. Goftava da Pintura, da Ef
cultura , do manejo das Armas , e dos Cavallos , e 
ainda da Alveitaria. Teve grande curiofidade em 

fe 
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fe inffruir do que pafiàva nas Cortes Efl:rangeiras, 
e a efle fim entretinha nellas A gent~s. à fua defpe· 
za , para que lhe participaífem tudo o que fuccedia, 
principalmente na Curia Romana , na Corte do 
Emperador , e em Veneza. Da util curiofidade 
defte Principe fe fizeraõ varios volumes de Rela· 
çóes , a que chamavaõ depois: Os Livres das muitas 
coefas ; e Fr. J eronymo R oman affirma , que eraõ 
dignos de fe ver pelo que continhaó , do que na
quelle tempo palfara. Foy grande eíl:imador dos 
monumentos da veneravel antiguidade , fuzendo 
trazer de Terena varias lnfcripções marínoreas, 
que permanecem collocadas na porta do Molleiro 
de. Santo AgoGinho de Vílla-Viçofa. Eftas lnf. 
cripções , ainda que andaó copiadas em alguns Au
thores , nos pareceo trasladallas fielmente nefte lu
gar~ 
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A (ua Caía fobre a real grandeza , com que a rece• 
bera , poz o Duque em tal harmonia t efp1endor, e 
magnificencia , que em tudo parecia Corte de Prin
cipe foberano; porque ella era fervida com Officiaes 
da Caía, que guardavaõ a mefrna etiqueta, que a 
Real. No modo , com qµe tratava letts irmãos, e 
as grandes pelfoas, e Embaixadores, Fidalgos, Bif. 
pos, e mayores Dignidades, Vedores da Fazenda, 
os Fidalgos da fua Caía , e Officiaes mayo"res de lia, 
os Moços Fidalgos , e mais officios nobres da Cafa, 
em tudo havia inviolavel ·pratica, de forte , que o 
Duque com todos moftrou kmpre fuperiolidade. 

Com .. 
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Compunha...fe a fua Cafa de todos aque11es 

Officiaes, que coftumaõ ter os Reys , nem depoi~ 
delles os tivera6 nunca neA:e Reyno mais , que os 
ln.fàntes , e a Sereniffima Cafa de Bragança ; onde 
havia Regimento de cada hum dos officios , com a 
obrigaça6 do emprego de cada hum. Do Duque 
D. Theodofio achey ; que fora feu Camereiro môr 
V afco Fernandes Caminha , Fidalgo de grande au • 
thoridade na Caía do Duque ; porque fobre os 
teus annos, que o faziaõ refpeitado ; a prudencia ; 
e capacidade , com que fervia , o faziaõ eftimado 
igualmente do Duque, que das pelfoas Reaes. Seu 
EA:ribeiro môr foy Ayres Gonçalves Ban-eto; Vea• 
dores da Cafa, Heitor de Figueiredo, e Femaó de 
Catl:ro ; Trinchante, F ernaõ Pereira J Copeiro môr; 
D. ;Martinho de Tavora ; Caçador môr ; Gonçalo 
de Azevedo; Martin1 Affonfo de Soufa Pagem da 
campainha , e da lança ; TriA:aõ de Soufa de Ocem; 
Pagem da mala , e Nuno Alvares Pereira ; Pagem 
dos livros; todos Fidalgos por nafcimento; e mui• 
tos confervaõ ·hoje às fuas Cafas em muy efdareci• 
da poíl:eridade. Era feu Secretario Antonio dt'! 
Gouvea , peífoa de grande confiança ; e talento f 
tinha MiniA:ros j. e Defembargadores , que defpa• 
(:havaõ as caufas pertencentes aos feus Eílados; fo• 
raó feus Detêmbargadores ·ao mefmo tempo Joan"' 
ne ?v!endes de V afconcellos ; e Gafpar Lopes. He 
de faber' que eíl:es officios nao eraó fórrtente no no• 
me, mas no exercicio; que obfervavaõ com gran ... 

Tom.VI. L ee 
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de pontualidade no kririço da Caía, e da pelfoa do 
Duque. Effe mefmo eíl:ylo fe praticava nas jorna~ 
das , e nos divertimentos , porque nada alterava o 
\JÍO, e coA:ume , com que o ref peito deffe Principe 
fe confervava ; fendo em tudo a fua Caía femelhan· 
te à Real no modo , com que cada hum fe occu .. 
pava no feu emprego. Vi hum papel· efcrito na
quelle tempo , em que füccintamente fe relata o mO-: 
do defde que fe levantava o Duque , como fallava; 
e como affiA:ia à Miflà , e a cere~onia , e apparato 
da mefa. Em tudo fo diflinguia na grandeza, ,e para 
demonA:raçaõ do referid~ rel~tarey fómente agora o 
eíl:ylo, que praticava nos dias , em que fe divertia 
na caça. Sabia o Caçador môr de fua caía com 
hum Pagem a cavallo , e com vinte e quatro Caça· 
dores, além dos Moços da caça, a pé, e a cavallo; 
os Falcoeiros com os feus fulcoens, e outros paífa ... 
ros da caça de altenaria o hiaõ bufcar, e acompa
nhavaõ até o terreiro do Palacio do Duque, e alfi 
o efperavaõ com os Pagens da lança , e mala. O 
Duque fahia com o feu Effribeiro môr , que às ve .. 
zes levava hum Pagem , e algumas dous a cavallo,, 
acompanhado de ~inte e quatro Moços da Eff:ribei
ra, vinte e quatro Cavalleiros da guarda da pelfoa 
com lanças , doze guardas de pé , hum criado a ca
vallo com a ef pinguarda , e outro com a béfta , 
vinte e quatro moços de pé , todos vefiidos de ver· 
de como côr do campo , e montando o Duque a 
cavallo, o feguiaõ todos com bem difpofta ordem. 

Com· 
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C<>mpunh~fe efb comitiva de cento e dezafeis pef. 
foas , e neíla f6rma o cóflumava fazer todas as ve• 
zes , que hia à caça, que eraõ muitas ; porque en• 
tre todos os divertimentos, o que era da fua mayor 
fatisfàçaõ t foy a eaça ,, em a qual preferia a da alte• 
naria , que confervou com huma larga defpeza ; e na 
verdade , que ella he verdadeiramente de Principes. 
Depois. dos Officiaes môres da Caía fe feguiaõ os 
fubaltcrnos , de Porteiro da Camera ·, Mantieiro 1 

Eftribeiro , Guarda-Roupa , Moço das Chaves 1 · 

Thefoureiro , e affim as outras occupaç6es nobres 
do ferviço da Cafa , com t~dos os outros inferiores 
em f6ros , e predicamentos de peífoas, e exercidos, 
em que fe occupavaó •. Defla forte na ~afa do Du- Pro\'a rtum. id'+ 
CJUC D. Theodofio havia trezentas e vmte e quatro 
pe{foas , que venciaõ moradias~ e fallarios , dezafeis 
Fidalgos , nove Moços Fidalgos ·; feífenta e hum 
CavaJJeiros Fidalgos ,. quatorze Efcudeiros Fidal-
gos, dezafeis Cavalleiros , doze Efcudeiros, cinco• 
cnta e quatrõ Moços da Camera , e affim todos os 
mais, conforme os feus empregos , como fe póde 
ver no Tomo das Provas, aonde para fatisfaçaõ da Prb-va bum. 165. 
curiolidade vaõ por inteiro lançadas as memorias, Prova num. 166. 
que achey no Cartorio defla Sereniffima Caía t e aí- Pro\'a num. 167, 
fim o Regimento dos Officiaes della 9 com o p~ovi• 
mento das Commendas em diverfos Fidalgos t e tam• Prova num. i 68, 
bem a ethiqueta, que obfêrvou . éom os mayores Se• 
nhores , naõ {ó do Reyno, mas dos eít.ranhos , e o Prova num. 169. 
e.RyJo de efcre\ter, que ufavao co~.elle os Infantes• 
. Tom.VI. . L 11 e o 
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Prova num. 170. e o que elles praticara6 com os gtandes SenhottS 1 

Fidalgos , e Miniftros, porque em todos havia for .. 
malidade , e differença , que alguns fofriaõ mal , 
mas o tolerava ó , porque a fumma -diílinçaõ , e aco.
lhimento , com que a peífoa do Duque era tratáda 
dos Reys, (ou foffe em publico , ou em particular ) 
lhes moílrava fer tambem precifo na fua peHoa, o 
que elle com os de mais Senhores praticava, eftylo, 

P em que fempre fe mantiveraó. Os Infantes os tra-
rova num. 171. ~ - b dºtr... d · s-tavao tam em com tanta 1~1erença os mais C• 

·nhores, e da mefma forte, que aos feus filhos legi· 
timos: o que fe obfervou defde o principio, e fun· 

Prova num. 17J. daçaó defia Cafa. Todas eíl:as circunfl:ancias, que 
- - fe lhe permittiaõ , f 6 concedidas aos filhos legitimos 

dos Infantes , lhe conciliaraó hum univerfal ref pei .. 
to , porque hc íem duvida, que em Hefpanha naó 
houve V affallo , em cuja Cafa fe divifaffê tanta fo. 
beranía , comb nos Duques de Bragança. Na fua 
Caía hof pedavaó todas as pelfoas grandes , que vi· 
nhaõ a eíl:e Reyno, de Hefpanha, França , ltalia, 
e ainda de Regioens- mais remotas , com a grande• 
za devida à categoria de cada hum. Nem poifO' 
deixar de fazer reflexaõ , que confiderando o genio 
dos Fidalgos de Portugal , e que naquelle tempo 
craõ taó elevados, houveífe em todos hl,Jm volun· 
tario reconhecimento , com que naõ f6 cediaõ cm 
tudo ao Duque de Bragança , mas o ferviaõ ; per .. 
mittindo Deos infenlivelmcnte , que fe foífem cof.. 
tumando a venerar, e obedecer -a huma Real fami· 

lia, 
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!ia,. onde ellava depofttada a fua felicidade , e. folfe 
e;íl;a fubordinJtçaõ ainda antes , que EIRey D. Ma~ 
11oel Jbe délfe com o Infante D. Duarte feu filho, o, 
novo , e inconteftavel direito , . que lhe fez rdlituir 
a CQtoa u(urpada. . . . 

Como efte Princlpe era. inclinado à$ letras 1 e 
: à liçaó dos livros , como deixamos. referido , ajun.i 
tou copiofa Livraria., que fez mais precio1ã ·pelos 
muitos manufcritos , que nella fc guardavaõ ·, e era or
mda de globos, e infl:rumtntos Mathematicos n1uy 
curiof os. Etlimava os livros como as peças mais 
precio(as do. feu thefouro J e por· ilfo os deixou ao 
Duque feu filho anneios_ ao Morgado da fua grande 
Cafa, dizendo no feu Teíl:amento: Item deixo a 
111inka Livr4ril1 , -~ todos Qs livro1, que tiver , ào Du· 
~ de Barcellós meu pllzo , para tpJe ande em Mor
gado, e naó dará. elle, nem ól feus fuçcefforss, da dita 
Livraria nenhuns livros, fem comprarem outros com<1 
elles, pe meta~ na dita Livraria. He para ponde• 
rar ella claufula , porque querendo confervar nos 
fuccelfores a inclinaçaõ dos eftudos ~ e a Livrada f 
]he naõ coarda , que poffàõ dar alguns , mas com 
obrigaçaõ de porem os mefmos , de forte , que fe 
naõ diminuilfe a Livraria, nern a generofidade no 
Príncipe, mas que foubeífe era obrigado a refazel• 
Ja ;. porque f ó aflim fe podem confcrvar Livrarias 9 

naõ íê diminuindo, antes augmentando·Íe. Senaõ 
profelfou as artes liberaes , naõ deixaraõ de lhe de
verem a attensaõ, e afüm eiümou nluito aos feus · 

· pro• 
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profeífores , como já diílemos ; de forte , que narl 
houve homem famofo em alguma arte, ou habiU.. 
dade fingular , que naõ tiveífe acolhimento em fua 
Cafa , e recebeífe merces f uas , · porque com todos 
era magnifico , e no feu Palacio havia lições de ler, 
ef crever , de Grammatica , Mufica, dança, de jogar 
as armas, de cavallaria de ambas as fellas , os quaes 
l\Ieilres entretinha com ordenados para os feus cria· 
dos aprenderem, e fe .exercitarem em todas as artes• 
gaRando o tempo util, e proveitofamente. Dlllri .. 
bula dadivas, como Principe , com a proporçaõ de.
vida às pelfoas ; porque aos grandes Senhores dava 
cavallos , e peças ricas da India , que dles antepu· 
nhaó pela novidade , e eflimaçaõ- a outras quaeÍ4 
quer , ainda que preciofas ; a outras dava peças de 
valor , e a eíl:e fim tinha fempre muitas de prata la· 
vrada , cadeas de ouro , c6rtes de veftidos , e cou. 
fas femelhantes para diflribuir conformes às pdfoas1 
e às occalioens ; porque a outras foccoria com di
nheiro, e todos fahiaõ do feu Paço favorecidos. .A. 
generoíidade do feu animo era taõ grande, que naõ 
foy facil de igualar ; porque em feu tempo nenhum 
Fidalgo foy f6ra do Reyno em ferviço dtlRey, a 
quem o Duque naõ fizelfe prefentes , ou de armas, 
ou de outras peças de valia , ou os foccorrelfe com 
dinheiro , fegundo a parte , e incumbencia , a que 
hiaõ deíHnados. Porém teve tal prudcncia , ainda 
na generofidade , que os. feus ERados naõ podiaõ 
fuprir o· dilatado da fua idéa. Po{lo que principiaífe 

algu. 
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algumas couJãs, a que o levava o genio, cedia dei. 
las com tal arte , que naõ lhe podiaõ fervir de no.
ta, nem ainda desluzir o capricho, e gofto de mag"' 
nifico. Cofiumava diíl:ribuir o tempo , e repartir os 
negocios de modo , que todos os dias lhe ficaJfe al
gum, para na tarde dar huma volta a cavalJo por 
algumas ruas principaes de Villa-Viçofa para ale
grar os feus Valfallos com a fua prefença , deixan
do-fe ver delles ; e pallãndo pela porta de ·algum 
official infigne, o chamava, e fe detinha pelo favo. 
recer ., pondo aos outros em emulaçaõ , e affim no 
feu tempo houve fempre ·na dita Villa officiaes de 
todos os officios <los melhores, que .havia no Rey· 
no. Pallàndo pela Praça, fallava aos homens, cha· 
mando-os dos outros Lugares, affim defte Reyno, 
como de alguns de Caftella , e com palavras benig
nas lhe fazia algumas perguntas, e perfuadia a que 
continuaifem no trato, porque as fuas Juíl:iças te· 
riaõ attençaõ em os favorecer; e por efta benigni
dade tinbaó- os vivandeiros tanto cuidado nos pro. 
vimentos da Villa , que foy fempre a fua Corte 
abundantiffima de tudo o que fe procuralfe. Quan· 
do palfava pelas ruas, lhe fahiaõ ao encontro a1gu· 
mas mulheres pobres com petições , e o Duque fe 
detinha , e vendo-as , lhe deferia logo como podia 
fer. Em huma occafiaõ indo a cavallo, lhe deu hu
ma mulher huma petiçaõ, e depois de a Jer lhe dif. 
fe , que naõ podia fer o que pedia. A mulher o 
importunoµ , defentoando-fe nas palavras de modo, 

que 
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que o Duque de enfadado palfou para diante , dia 
~endolhe huma palavra de difplicmcia ; porém no 
outro dia de propofito tornou pela porta da mu~ 
lher, e lhe pedio perdaõ da palavra f dizendolhc " 
<1Ue o dillàbor della o fizera dormir mal a noite, e 
lhe mandou dar trinta alqueires de trigo de merce. 
-Com os feus criados teve grande attençaó , porque 
a nenhum filho de criado , que morreo no feu fer ... 
>viço, deixou de lhe fazer merce de tudo o que dei· 
]e tinha. Nunca fez merce a criado algum por 
atfeiçaõ particular , fenaó pelo ferviço , e mereci
mento, Obrava com tanta equidade, que lhe f uc• 
cedeo hum dia com o feu Secretario hum noravel 
cafo , e foy : Que querendo o Duque fazer huma 
merce a hum criado, o. Secretario, por lhe naó ttr 
boa vontade , a embaraçou , e confeífando-fe 1 o 
Confeífor lhe mandou, que reflituiífe. ; e referindo 
ao Duque o caf o , lhe pedia , que fizclfe aquella 
merce ao tal criado , a que lhe refpondeo : Relli. 
tul vós, para que daqui em diante por paixaõ vojf11 
na~ me impidais o fazer me.rce a quem ma merece. 
Digna rcpofla de hum Príncipe ! Teve notavel vi• 
~ilancia , em que todos. os feus criados viveíferrt de 
forte, que naó delfem efcandalo, ou que à fombra 
do feu refpeito naõ fizeífem infolencias ; e aconte· 
cendo alguma defordem , os reprehendia , ou man
dava caftigar, conforme o deliél:o pedia. Era taó 
comedido, que havendo de tirar hum dente, o Ci· 
rurgiaõ o trocou tirando outro : o Duque fem ai• 

.. . tera-o 
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teraçaó, e com notavel pacacidade lhe diífe: Filho 

}tÍ que tiralle o que era bom, tiray agora o mao. Era 
taõ inteiramente Chriílaõ, que fe alguma vez fe ai• 
terava da colera, com palavras afperas contra al• 
gum criado , ainda dos de inferior foro , de que pu ... 
deífe ficar fentido, lhe pedia depois perdaõ , e fa
zia alguma merce. Junto do feu Paço mandou fa. 
zer huma Enfermaria para os feus criados, que naó 
tinhaõ cafa , e eraó affiílidos de tudo , o que necef
fitavaõ , e queriaõ , com largueza , a que accrefcia 
todo o regalo , porque da Duqueza fua mulher eraõ 
affiíl:idos de todo o genero de doces , o que fe ef. 
tendia naõ fó para os feus criados , mas a todos os 
mais da Villa, que o mandavaõ pedir à Enferma
ria. Na Caía da Mifericordia, e Hofpital de Villa
Viçofa fez duas Enfermarias grandes , huma para 
hon1ens, e outra para mulheres , e doentes do mal 
gallico , onde fe curavaõ muitos deíla enfermidade, 
com grande defpeza da fua fazenda. A' Cafa da 
Mifericordia deixou hum juro para f ufientar qua
tro meninos orfãos , e hum Capellaõ , que os dou
trínaffe. Foy grande favorecedor dos Fidalgos, ef. 
rimando em muito aos que o ferviaõ, e com publi
cas demonRraçôes os honrava , dando a conhecer 
nas occaíioens a fua benignidade, e o merecimento 
delles ; e affim em todo o tempo , que lhe fobrava 
dos negocios , gafl:ava em converfa~ com os que 
lhe affdliaó , fendo as praticas do exercício das ar• 
mas, e da caça de falcoens , porque teve grande fa ... 

Tom.VI. M tisfa• 

Digitized by Google 



9 o - HifloriA qeneÂlogica 
tisfaçaó da volataria. N aó tinha menos propenfaõ 
à Mufica , de que goí\ou muito, e de outros entre
tenimentos honeí\os , que caufavaó diverfaõ. Nas 
occafioens dos regalos extraordinarios, como do 
primeiro folho , que morria no Guadiana, que lhe 
cnviavaõ , delle , e de outras coufas de eílimaçaõ, 
mandava aos feus Fidalgos alguma parte , cm que 
fe via o conhecimento, com que o Duque os atten
dia, naõ fó com merces, fenaó com attençóes, que 
nos corações nobres faó de muito mayor valia as 
dos Ptincipes. 

Era inclinado a andar a cavallo , em que foy 
muy detlro no exercido de huma , e outra fella, ou 
foífe gineta , ou brida , em que fazia notaveis pri
mores , e entre elles era eíl:e, que armado de todas 
as armas com peças dobres , faltava do chaõ cm 
hum ca vallo fem tomar eflribo , o que naf cia de 
ter muita força , a que ajuntava a deflreza , e arte 
para o confeguir, com admiraçaõ dos que o viaõ. 
Em muitas occafioens de feffas fuas, como foy no 
cafàmento da Infanta fua irmãa , e outros diverti· 
mentos particulares , brilhava no Duque a bizarria, 
fciencia , e deffreza , no manejo dos cavallos , nos 
Torneos,Juff:as, Canas, e Touros, e outras inven
ções , que o gotlo dos Principes defcobrio para ho
neílamente fe divertirem , do que o Duque ufava 
muitas vezes. Goftava do exercido militar , para 
o que tinha fempre em Villa-Viçofa cem homens 
de arcabuzes , e piques , e outros tantos em Borba, 

Villa 
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Villa fua , diffante meya legoa de Villa-Viçofa 1 

dond~ os mandava vir, e ajuntar no terreiro do feu 
Paço a fazerem exercício , e manejarem as armas , · 
o que o Duque tambem com elles fazia primorofa. 
mente , e procurando os mais babeis , fe entretinha 
com elles em tirar ao alvo , fendo elle o primeiro , 
que tirava, o que fazia com grande deílreza, e lhes 
dava . lições de como o haviaó de fazer bem. Aos 
de pique enfinava o modo de o manejarem , e fe fer. · 
virem delle para fe defenderem, e offenderem o ini· 
migo, o que o -Duque fazia com habilidade nota• 
vel , e eíl:remada fermofura ; e com ef\a benignida
de os incitava a trabalharem com emulaçaõ para fe
rem peritos naquelles exercidos. F oy muy devo· 
to , e pio; andando hum. dia· à caça junto à Villa 
de Terena, ouvio tanger hum fino, e perguntan· 
do a hum homem da terra , que achou no campo, 
a que tanJiaõ nJ Villa , e dizendolhe, que era final 
para fahir o Santiffimo Sacramento fóra , deixou lo· 
go o goilo , com que andava à caça , e foy para a -
Villa, que pela grande altura ficava di(lantc: acom• 
panhou ao Santiffimo, l! fendo a gente daquella ter· 
ra remiifa em acodir a taó fanto exercido, dalli por 
diante, enlinada do exemplo do Duque , ficou com 
tal cuidado, que affim que ouviaõ o final , acodi.aó 
com promptidaõ. Aos feus Valfallos tratava com 
tanta benig'!lidade , que c?nciliou hum ~mor uni
verfal e jul:lamente merecido ; porque cmdava dei· 
les co:no de filhos ' é quando algum vinha ao nu-

.Tom. VI. M ii que 
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que com queixa, ou diffCrença , elle mcfmo em per. 
foa trabalhava pelos compor., e concertar, com ra
zoens Chriflãas , e prudentes, e com merces : po
rém quando renitentes fe naõ convenciaõ , os rc .. 
metia aos feus Miniff:ros da J uíl:iça para que lha fi. 
zeífem , ou elle os obrigava a fazcremlha. Padeceo 
o Reyno huma fatal eíl:erilidade , de que fe fcguio 
huma geral fome , e a providencia do Duque def. 
velada em remediar aos feus V aifallos de Villa-·v·i·· 
çofa , e outras povoações vifinhas, ordenou aos feus · 
Officiaes fizeífem vir trigo de fóra do Reyno , o 
que fe executou , e o mandava dar pelo cuO:o, que 
era menos de ametade , do que valia na terra , aos· 
que o naõ podiaó comprar pelo preço , que cor· 
ria. A 's pelfoas nobres , que nem ao barato podiaó 
chegar , mandava todos os dias dar paõ , e difl:ribu
illo p::las caías , conforme a familia , e neceffidade 
de cada hum. EA:a efmola durou defte modo to-· 
do hum. anno , até que com fertil novidade abara
tou o trigo. Todos os aMos fe repartiaõ em efmo
las por mulheres pobres, viuvas, naturaes de Villa
Viçofa , e Borba , fdfenta moyos de trigo, fóra as 
ordinarias , e extraordinarias , que fazia , de forte , 
que hurna grande parte das fu~ rendas fe def pcndia 
em obras de piedade , e amor do proximo. Ao feu 
Thefoureiro de Villa-Viçofa tipha ordenado , que · 
por cada criado , que faleceífe , mandalfe dizer cer
to numero de Miífas, e da fua piedade devemos 
crer, que a mefma ordem tivelfem os Thefoureiros: 

.. das 
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'1asoucru cerm, ainda que na6 achámos memoria. 
Era muy devoto, e affim rezava o Officio Divino 
~m tanta paufa, e perfeiçaó t que levava VcDCa• 
gem aos mais p~itos Religiofos , e muitd Vezes 
acompanhava aos fuus mefmos Capellães. Teve 
grande amor ao ferviço dtlR..ey, e com grande def. 
illtereUC. Tinha a Rainha determinado mandar go• 
vernar o Rcyno do Algarve por D. Joaó de Me• 
nezes com approvaçaõ do Duque, e depois mu• 
àando de parecer mandou outro Fidalgo , e parti• 
cipou ao Duque a detcrminaçaõ , a que refpondeo s 
D. J ()(J'tJ fazia a V • ..Alteu muy grane/e flrviço 1111: 

ir ao .dlgarue, e V. À/teu faz grlllldl merce a 1/le 
Fidalgo, 'lue manda. Ddla maneira votava de or• 
dinario o Duque nos negocios do Reyno, attertt 
dendo f6mem:e à utilidade publica. Soube confeto· 
var com dita, e prudencia a grandeza, e authoridado 
em hum feculo, que amea~ava os mayores contra· 
tempos, concorrendo com muitos Infantes de Por• 
tugal, que. lhe augmentara6 a reputaçal> em lugar 
ee competencias. Porque os fabios cofluma~ tr~ 
ar em conveniencia os perigos , fervindo-fc ~om 
temperança daqueUcs proprios accidentes , que aos 
precipitados conduz aos perigos. Affim o Duqug 
gozou por amigos quantos podia recear emulas 1 a 
'Jlle .nafcia de huma natural modcraçaó , e ref peito,. 
obfervado para os grandes mais , que cont os n1e
dianos, maxima rara vez conftguida , ainda que preJ 
'1ifa. Foy taÕ· prudente, e ·osdenava as -fuas co~ 
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94 · Htjloria qenealogic~ 
fas com tanta coníideraçaõ·, que delle fe dizia , que 
nunca errara em nenhuma materia de · importancia. 
Elogio , que f 6 baf:lava para fazer gloriofa a memo
ria def:le Prittcipe , quando na6 tivera tantas virtu
des , como referimos. Em quanto comia mandava 
ler livros curiofos , e de liçaó proveitofa, em que 
tinha fatisfaçaó , e em a dar entretendo aos que o 
ferviaõ. A\s virtudes moraes, e Chriftãas, ajuntou 
fumma generoíidade , como vimos nas funções pu· 
blicas , em que a magnificencia moíl:rava , e dava a 
conhecer, que era Principe do fangue Portuguez ; 
e affim quando eílava na Corte era a fua ocharia 
provída com tanta abundancia de viveres, e vinhos 
efquiíitos de todas as partes , que na6 pudelfe faltar 
nada , que folfe regalo aos Fidalgos , que fe quizef
fem aproveitar della , como a fua mefa requeria, a 
qual fempre fe achava com muitos. 

No feu Palacio fuz obras mageftofas. Fundou 
o MoR:eiro das Chagas de Villa-Viçofa , hum dos 
mais authorifados da Dioceft de Evora, de Religio
fus do Serafico Patriarcha S. Francifco , que do· 
tou , em que teve muita parte a Duqueza D. J o
anna de Mendoça fua madrafla ; o del N oífa Senho
ra da Piedade da mefma Villa, que feu pay princi. 
piou; o das Villas de Chaves , e Barcellos da meÍ· 
ma Província , e outras obras , que elle poz na fua 
perfeiçaõ. Ajudou muito ao Moffeiro da Cartuxa 
de Evora , que fundara feu irma6 D. Theotonio , 
Arcebifpo daquella Diocefi. Foy infigne bemfei-

tor 
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·tor do CoÍleg~o~~fa'Co~pãnhia de- Bragança' aju
dando ~uito a fua fundaçaõ , e annexandolhe para 
fua fuflentaçaõ certos frutos da Igreja de S. J oaõ 
de Tasbeceiro, Termo da mefma Cidade, como 
elle diz no.feu Teíl:amento, que depois adiantou . 
feu filho. No Convento dos Eremitas de Santo 
AgoíHnho (enterro da. fua Cafa) fez o Coro, e ou· 
tras muitas obras ,.que faõ pregoeiras da fua pieda· 
de. · ·Todas as q~~ o Duque feu pay fez edificar fe 
augmeritaraõ no(e~. f~~o; porque adiantou oCaf. 
tello , e no Paço a caíà dàs Armas , huma das íin
g0lares , que fe conhecem. . 
. Teve grande zelo do culto Divino , e aílim a 
fua Capella , que já os Duques feus anteceífores 
puzeraõ à maneira da dos Reys , exaltou com con· 
ceífaõ nova do Summo Pontifice Paulo III. que 
por hum Breve paífado em Roma a 3 de N ovem· Prova num. 17i. 
bro de J J 3 4 , lhe concedeo hum bom numero de 
Capellães , que rezaífem as Horas Canonicas , fe-
gundo o ufo da Igreja Romana , e tiveífem diíl:ri-
huiçóes nas rendas , conforme o uf o praticado nas 
Cathedraes. N eíl:a f 6rma a ordenou com decencia 
nocavel , criando Capellães, Cantores, e Meíl:re da 
Capella , para que os Officios Divinos fe celebraf. 
fem com toda a perfeiçaõ , conforme o tifo do Ce· 
remonial Romano. Depois a dotou , e lhe anne• 
xou certas rendas Ecclefiallicas , com faculdade do 
Papa Julio III. por huma Bulia paífada em Roma Prova num. 174 
aos quatro das Kalendas de Dezembro, que he a 26 
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de Novembro do anno de 1; 5 2 , no terceiro anno 
do feu Pontificado, e tambem a enriqueceo de prara1 

e ricos ornamentos, e a deixou muy recomendada 
ao Duque feu filho , que dando complemento à fua 
vonrade , naõ menos zelof o a adiantou com gran· 

· deza notavel , e deixou a feus defcendentes , como 
herença, efla piedofa magnificencia, para que feu 
quarto neto EIRey D.Joaõ V. a elevaífe à ultima 
perfeiçaõ , enriquecendo-a com huma grave copia 
de prata, e de riquiffimos ornamentos, t:m que fe 
admira igualada a piedade ao Real animo, que de
dica ao culto Divino. Defejou muito engrandecer 
Villa-'\Tiçofa , e affim intentou transferir para efia 
Villa a Collegiada da Vi11a de Ourem do Padroado 
:Brigantino, e deu principio à Igreja em Villa-Vi-

Puri&caçaó Chron. dos çofa. · N ella quiz fundar huma U niverfidade no 
Erern. de Sinto Agof- Mofleiro de Santo Agoftinho , para o que obteve 
linho, part.J. hb.6. rir. h B d p p· IV Ih ~ fa 
_6, §. 7• · um reve · o apa 10 • em que e uava • 

culdade de erigir no dito Mofleiro huma U niverfi ... 
dade de efludos geraes naque11a Villa , de que os 
.1\ileflres feriaõ os Religiofos do mef mo Mofieiro , 
e o Prior o Reytor della , para cuja manutençaõ 
lhe annexava a Igreja de S. Pedro de Monforte , hu
ma das mais rendofas da fua aprefentaçaõ , obrigan
do-fe a fatisfuzer d& fua propria fazenda o mais , que 
fultaífe para o fuR:ento dos MeR:res, e mais defpe
zas da U niverfidade ; e em virtude deff a obrigaçaõ 
lhe paífou o Papa o dito Breve em R orna a 1} de 
Julho de 1560. Com efta concellàõ entrou o Du· 

que 
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que no goRo de mandar adiantar a obra , que havia 
annos tinha principiado ; e tendo já feito algumas 
Aulas, lhe naó pode dar fim , porque fe lhe antici· 
pou a morte. Deixou recomendado no feu Teíl:a
mento a feu filho , que fe acabaffe eíl:a obra ; po
rém o Duque D. Joaó no difcurfo da fua vida, em 
que teve naó menos negocios , e cuidados , do que 
pertender a fucceffaó de huma Monarchia, naõ po· 
de cumprir neff.a parte, o que o Duque feu pay 
lhe ordenara , e affim por fua morte deixou encar· 
regada deA:a execuçaõ à Senhora Dona Catharina , 
que por concellàó Apoltolica unio a Igreja de S. 
Pedro de Monforte à Capella do Duque , e inf
tituio no dito lVIoffeiro duas daífes publicas de 
Grammatica, em virtude de hum Alvará em nome 
do Duque feu filho , em que diz : Que como Pro
teélor do Collegio de Latim , Grego, e Artes , inf.. 
tituido pela Sé A poíl:olica no Moíl:eiro de Sam o 
Agoflinbo de Villa· Viçofa , nomeava ao Padre Fr. 
Salvador da Graça para ler a primeira claífe de La· 
tim , e ao Padre Fr. Auretio de Santo Agoíl.in ho 

J para ler a fegunda, ein quanto foffe fua vontade. 
F oy feito em Villa-Viçofa a 11 de Setembro de 
J 587, e nefle anno fe começou a ler Grammatica 
nas ditas clalfes. Bfle Alvará confirmaraõ depois o 
Duque D. TheodoGo II. em 29 de Agoíl:o do an• 
no de 1199, e o Duque D.Joaõ II. (depois Rey) 
em 16 de Setembro de 16jo , e fe confervaõ .ainda 
hoje na mefma fórma, pagas pelo rendimento da 

.Tom. VI. ~ Sere· 
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Sereniffima Caía de Bragança. Eílas, e outras obm, 
que tinha premeditado para illuíl:rar, e ennobrecer 
mais Villa-Viçofa , tivera ó fim com a f ua morte , 
'lue foy a 20 de Setembro do anno de 1563. 

Finalmente foy eíl:e Principe arnavel, adorna• 
do de todos os bons coflumes , e de virtudes excel· 
lentes , magnifico , e liberal , que he attributo pro• 
prio dos Principes, porque com elles fe utilifaõ os . 
pequenos , pelo que he ordinariamente o mais ap
plaudiJo. A eíl:as ajuntou outras ainda mais eíHma
veis da Religiaó , por fer pio , devoto., e temente 
a Deos , ae forte , que já mais fe deitou na cama , 
fentindo-fe com culpa grave , fem primeiro fe con
felfar. Eíle temor , naõ tanto da morte , mas da 
conta , que havia de dar a Deos , lhe fazia trazer 
ajuíl:adas todas aquelfas coufas , que podem fazer 

Prova num. 17;. a confciencia duvidoía. Achava-fe o Duque com 
perfdt~ difpoíiçaõ em 3 de Abril do referido anno; 
e nefle dia fez o feu Teíl:amento, que bem moíl:ra, 
que eílava meditado. Nelle fe vê a Religia6, e 
a piedade na boa difpofiçaõ , com que ordenara a 
fua ultima vontade nos legados pios, na compaixaõ 
do proximo, no amor a feus criados , e na attençaó 
aos feus ferviços , a equidade , com que regulava 
as foas determinações , e motlrava .a juíl.iça do feu 
procedimento, e a fua devoçaõ. Nomeou por Tef
tamenteiros ao Duque de Barcelios feu filho, ao Se
nhor D. Coníl:antino feu irmaõ, ao Commendador 
môr da Ordem de Chr_Hlo , D. Affonf o feu primo 
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com irmaõ, recomendando à Senhora Infanta D. 
Ifabel fua irmãa por merce , que procuralfe a ex· 
ecuçaõ do cumprimento do feu TeA:amento corn 
brevidade , deixando para o lembrarem ao Duque 
feu filho, a D. Diniz de Noronha , Affonfo Vaz 
Caminha , Fidalgos da fua Cafa , e Antonio de 
Gouvea , Efcrivaó da· f ua Camera t todos de gran· 
de confiança; ordenando , que feriaõ prefentes a to· 
das as coufas precifas para o cumprimento do Tef. 
tamento , em que infl:itue hum Coliegio para Me
ninos Orfãos em Villa-Viçofa ; huma Miífa quoti
diana no Mo.lleiro de Santo Agoftinho; manda ref.. 
gatar cinco cativos da terra de infleis, que fe acha· 
rem faõ das terras do Ducado , e naó os havendo 
fejaõ do Reyno , em coníideraçaõ do numero das 
cinco Chagas de ChrHl:o noífo Redemptor. Man· 
da cafar orfáas bem nafcidas nos feus EA:ados , a 
quem affina dotes. Manda , que o enterrem na Ca· 
pella do Molleiro de Santo Agoftinho de Villa-Vi· 
çofd, e que lhe dem hum ornamento de veludo 
preto, perfeito, e acabado, e trinta marcos de prata 
em coufas de Capella , quaes os Religiofos quize-· 
rem. Ao Hof pi tal deixa huma larga efmola para as 
coufas mais precifas ; ao Collegio da Companhia de 
:Bragança , a que já tinha annexado duas partes dos 
frutos da Igreja de Trabeceiro , Termo da dita Ci. 
dade, recomenda a feu filho para que lhe adiante a 
renda, e o mefino ao Hoípital de Villa-Viçofa, e 
tudo de piedade lhe lembra com grande efficacia. 

Tom.VI. N ii Ao 
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Ao Duque (eu filho, a quem encomenda a Duque
za f ua .mulher , e a feus irmãos , lhe diz , que íeja 
com elles , como fe foraõ fe~ filhos , tomando nel
le o exemplo , no que obrara com feus irmãos com 
todos aquelles affi:élos do carinho paternal , e no 
que refere, deixa documentos ao filho , da grandeza 
do feu animo , e da fua piedade. No Morgado, 
que tinha inftituido no Duque feu filho , declara , 
que no caf o , que Deos naõ permittiífe , que ficaf: 
fe delle filho, ou. filha , nem defccndente , que her-

. daífe a Cafa de Bragança ; nefte caf o nomea filho , 
ou filha , que houvelfe nafcido do matrimonio da 
Duqueza D. Brites : e ainda que fuccedeífe extin
guirfe a fua fucceífaó dos ditos matrimonios, orde
na , e detennina , que ficaífe à pcífoa, que f uccedef. 
fe na Caía de Bragança ; annexa ao Morgado della 
todas as tapeçarias de ouro, e na mefma fórma to
dos os ornamentos de téla de ouro , e prata , e os 
guarnecidos de téla, ou brocado , e toda a prata do 
ferviço da Capella. E porque com o tempo fe que· 
braria , e diminuiria , manda , que fe refaça , e po
nha no mefmo pezo ( ao menos ) fendo o Senhor 
da Caía obrigado a efta def peza. Dos feus criados 
recomenda muito os defpachos, dizendo: Encomefl· 
do muito a meu Pllzo, que trate bem a todos os a-ia
dos da C a/à , e os recolha , como eu fiz quando merl 
pay f11/eceo, e que fullente /empre a creaça'Ó de/la Ca· 
fa taõ antiga , e honrada ; e aos filhos dos F idalgo1 
mais 11e/áo1 os re,eba ; e aos outro$ deli. favor para 

que 
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IJlll vivllÓ com EIRey meu Senhor, .ou cDmo ppf
/aó ter vida. Finalmente todas as difpofições deíle 
Teílamento faó demonftradoras da piedade, e da 
reéla. intençaõ deílc Principe. N eíl:e mefmo anno 
adoeceo o Duque gravemente , e corroborado com 
os Sacramentos da Igreja , como quem cuidava na 
eternidade , . fez feu Codicillo a 19 de Setembro , 
que já naó pode affioar , e o mandou afiinar pelo 
Du:iue de Barcellos, e feu irmaõ D. Coníl:antino; 
como tam.bem varias declarações , e difpofições, 
que faõ parte do mefmo Teíl:amcnto , e no outro 
dia faleceo , como temos dito. Delle affirmou o '11' 11 d 1 ,._ . G V ,.. v a e e nctnt. 1cu 
Padre Fr. Franetfco da ata, arao de grande vir- EnfaL fc& 1. cap. 3. 
iude (em quem refplande.ceo o cfpirito de Profecia, n. 39· Pª&• 16+ 
e he venerado pelo feu modo de vida por Santo ) 
xogado pela Duqueza fua mulher àccrca da f ua fat .. 
vaçaõ, lhe diífe eílas palavras: Bem e/lá. Foy fe. 
pultado no enterro Ducal da dita Villa, no Moíl:ei· 

. ro de Santo Agoftinho , onde fe lhe poz eíl:e curto 
:Epitaiio: 

.Aqui j ª{ 'Dom 'Theoáo/io , -1' 'Duque 
Je 'Bragança. Faleceo aqui a XX •. de 
Setembro de M. 'D. LXJII. · 

Cafou a primeira vez a 2J de Junho do anno 
·de 1 $42 , como temos dito, com fua prima com ir· 
mãa D. lfabel de Lencaílre, filha de feu tio D. Di· 
~ de Portugal , e= d~ Ili~ Condeífa de Lemos. D. 
_ - Bili~ 
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'Brites de Ca{tro , Senhora dcfta Cafa em CaR.ella , 
como fe dirá no Livro VDI. Cap. II. Viveraó 
cafados até o anno de 15 5 8 , em que morreo a Du
queza a 24 de Agoao em Lisboa , e foy depofitada 
no Moíl:eiro de S. Francifco , donde depois a fez 
trasladar para Villa-Viçofa a B de Julho do anno 
de 1571 feu filho o Duque D. Joaõ 1. com pompa 
notavel. Foy a fua morte univerfalmcnte fencida, 
porque fobre a f ua Chriíl:andade , que feguia com 
exemplar devOçaõ 1 era mãy dos feus Vafiàllos, naõ 
fó no .que lhe tocava , mas folicitandolhes com o 
Duque feu efpofo , os interelfes dos feus defpachos. 
Fazia muitas efmolas aos pobres , e defamparados. 
com muita caridade. Foy Proteékora univerfal doa 
Frades , e Freiras , que foccorria generofamente, 
tendo neR.a Princeza todos o feu amparo. Fundou 
o MoA:eiro da Efperança de Villa-Viçofà de Reli
giofas da Ordem de Santa Clara , que teve princi· 
pio na fórma feguinte. 

Havia ef\a Princeza feito voto, antes .de cafar, 
de fundar hum Mofteiro de Religiofas debaixo da 
Regra de Santa Clara, fe Deos lhe fizeífe certa 
nlerce, que naõ ficou em memoria , porque parece 
a naõ declarou '· e tendo confeguido o defejado fim 
do feu voto , tratou de o cumprir. He de faber, 
que em Vi1la-Viçofa havia vivido huma mulher no. 
bre, chamada D. lfabel Cheirinha, bem inclinada, 
e de bons coftun1es , a qual fora cafada com Thomé 
Rey, homem de nobre geraçaõ, ~ficando viuva, 

· e fem 
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e fem filhos , formou da fua caía , e bens hum Re· 
colliimento , onde vivia exemplarmente com outras 
Companheiras , como confia de hum inflrumento 
de Doaçaõ , que lhe fez feu cunhado Diogo Rey 
no anno de J s }º em 19 de Outubro , no qual diz , 
que faz eA:a Doaçaõ a fua cunhada lfabel Cheirinha, 
mulher Religioía, do qual fetira, .que já no tal Re· 
c.olhimento viviaõ em f6rma de Religiaõ , onde el· 
la faleceo no anno de 15}2, nomeando no fcu Tef. 
tamento as fuas Companheiras: As. mulheres de bom 
r1iver , entre as quaes expreífa lfabel Rodrigues , e 
Jfabe\ Madeira, chamandolhe Freiras, as quaes ainda 
que o nao era ô. em fórma Regular, logo a· tiveraõ, 
porque por fua morte querendo-fe fogeitar à obedi·. 
encia de Prelado, chamaraó oGuardiaõ de S. Fran· 
cifco da Villa de Eílremoz, e lhe pediraó as acei· 
taííe na f ua obediencia , e lançaífe o veo preto à 
mais velha, para poder tomar Freiras, e profdlà
rem as Companheiràs, que com ella viviaõ, e com 
effeito fez a Fundadora profüfaó no anno de 1 5) ) , 
e as de mais Companheiras ao depois , nas n1ãos de 
F r. Gil de Lemos , Guardiao do dito Convento , 
fendo Geral dos Clauflraes , de cuja obediencia era 
o Convento , Fr. Antonio Davidos , a quem as no· 
vas Religiofas promerteraó obediencia. E eíl:e foy 
o primeiro principio do MoR:eiro da Efperança de 
VilJa-Viçofa, em que a Abbadeífa, que foy a pri· 
meira profeífa, fe ficou chamando Soror lfabel de 
Jefw, a qual fez depois aprofüfaó às tres Compa

nheiras, 

Digitized byGoogle 



• 

I 04 Bifloria qenealogict1 
nheiras, que foraõ Soror Joanna da Cruz, Soror 
Gracia do Efpirito Santo, e Soror lfabel da Concei· 
çaõ, a cujo exemplo concorreraõ varias donzellas 
a pedir o habito , e abraçando a vida Religiofa , nel· 
lc profeíiàraó , e dellas trata o livro da H illoria da 
Fundaçaô de/le Mo/leiro no Liv ·x. Cap. I. compofto 
pela Madre Soror Antonia Bautifta , o qual fe con· 
ferva manufcrito. 

Quando a Duqueza D. lfabel veyo para Villa· 
Viçofa no anno de 1546, as Religiofas, que já fa. 
biaõ do voto, que ella havia feito de fundar hum 
Moíl:eiro da invocaçaõ da Senhora da Efperança , 
e já havia ó dado eíl:e mef mo titulo ao em que vi
via ó , pediraõ à Duqueza as quizeífe tomar debai
xo da fua protecçaõ , rogandolhe, que o Mofleiro, 
que intentava edificar, foff'e para ellas , por fer muy 
apertado o fitio , em que viviaõ, que eraõ humas 
caías , fem fórma alguma de Moíl:eiro. Aceitou a 
Duqueza a fupplica, e affim comprou a D.J oaõ de 
Eça , Fidalgo da fua Cafa, a F ernaõ de Magalhães, · 
e a Balthafar Martins , huns aífentos de caías com 
baftante fitio, para fe edificar o Mofleiro com offi.
cinas , e baíl:ante cerca. Porém tratando primeiro 
da reformaçaõ efpiritual daquella Caía , que até 
aquelle tempo naõ era mais, que hum Oratorio, 
e Recolhimento honeff.o , a que davaõ nome de 
Moíl:eiro, em que viveraõ treze annos , guardando 
a obfervancia de Freiras de Santa lfabel , que era a 
da Terceira Regra de S! Françifco; co~o o voco 

da 
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da Duqueza era edificar hum debaixo da Regra de 
Santa Clara, fe fogeitaraõ por ell.a caufa a abraçai· 
la, por íer mayor a perfeiçaõ da vida, e obfervancia 
Religiofa , fatisfazendo affim à perfuafaõ da Duque
za , a qual impetrando licença do Miniffro Geral 
dos Conventuaes , mandou vir do Moll.eiro de San
ta Clara de Elvas a Madre Catharina Botelha, que 
mudou o fobrenome no da Madre de .Dcos·, com 

" outra Companheira , mulheres de vida exemplar ; e 
/ achando oito Companheiras, fizera ó eíl:as profilfaõ 

de o bf ervarem a Regra de Santa Clara , em que cl-
1a as inftru!o depois igualmente com o exemplo, 
do que com as palavras. Edificado affim no efpiri
tual , fe tratou logo do material do Moíl:eiro para o 
commodo das Religiofas, e poíl:o em effado de fer 
habitado fe mudarao do antigo fitio , em que effa
vaó havia vinte annos , para hum dos mais aprafi
veis da Villa , onde hoje fe vê , no anno de 1; 5 J 
por ordem do Miniffro Geral da Ordem , que as 
acompanhou por fe achar naquella Villa , honrando 
os Sereniffimos Duques de Bragança etle aélo com 
grande devoçaõ. Eff:e foy o principio deffe Mof. 
teiro , que a Duqueza D. Ifabel naõ vio acabado , 
porém no feu Teíl:amento , que havia feito antes 
de fahir de Villa-Viçofa para Lisboa, (o qual naõ 
pudemos defcobrir inteiro , mas fómente as claufu. 
Ias , com que favoreceo o dito !vloíl:eiro , as quaes 
tranfcreve a Madre Soror Antonia Bautiíl:a na H if
toria da fundaça~ dei/e) lhe deixou feis mil cruzados 

Tom.VI. O para 
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para a continuaçaó das obras , huma herdade com 
certos encargos de Milfas , que as Religiofas ainda 
hoje fatisfazen:i ; muitos ornamentos de grande va
lor, e muitas peças de prata liza 1 lavrada, e doura
da para o ferviso da Igreja, e Altares. Jaz efta Se
reniffima Princeza no Coro debaixo do referido 
Moff eiro da parte da Bpiftola, aonde tem o feguin
te Epitafio: 

Aqui eftaõ os ojfos áa Serenif /ima Vu
lfuez a 'D. l/abel de Lancaflre 1. mulher 
do 'Duque V. 'T'heodojio 1. 'Duque def
te nome; a qulll emjeu q-tflamento de
clarr,u a tresladajfem para ejle /eu Con
vento da Efper11nça de Yilla-'f!i;ofa , 
por fer Padroeira delle. Faleceo em 
Lisboa An. M 'D. LYIJL 
As Religiofas agradecidas aos beneficias , que 

lhe devera6 , lhe confervaõ huma alampada accefa 
todo o anno , repetindolhe os f uffragios; e lhe fazem 
hum anniverfario pela f ua alma. Dcfte ma trimo· 
nio nafceo uriico 

1; DoM J oAÕ I. do nome , Duque de Bra
gança, que ferá affumpto do Cap. XV. 

Cafou fegunda vez a 4 de Setembro de 1; )9 
com Dona Brites de Lencatlre , filha de D. Luiz 
de Lencaíl:re , Commendador môr de Aviz , e de 

fua 
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Ja Cafa 1.Val 'l'qrtág. · Liv. Y 1. J o 7 
fua mulher D. Magdalcna de Granada , éomo fe di-
rá no Cap. XIII! do Liv. XI. 
.. 9 Padre: Fr. J eronymo Roma~ diz, que â 
Duqueza era irmãa do Duque de Aveiro ; devia 
querer dizer fob~inha , e feri_~ culpa ~o ~opi~dor ; 
porque o Commendador mor O. Luiz era trmaõ 
do Duque de Aveiro D. Joaó, ambos filhos do Se· 
nh~r D.Jorge , Duque de Coimbra , e netos dei· 
Rey D. Joaó 11. como adiante mais dillinél:amen· 
te í'e ve,rá no L\v. XI. Faleceo a Duqueza na Ci .. 
dade de Leiria a S deJunho, dia do Efpirito Santo, 
do anno de 162J , deixando por fua TeR:amenteira 
a: Duqueza de Caminha fua filha, a quem recomen
da mande acabar a Capella , que no Coro debaixo 
do MoCleiro de Santa Anna , de Rcligiofas da Or
dem do Patriarcha S. Domingos , tinha mandado 
fazer para f ua fepultura , na qual tem Miífa quoti
diana, como fe vê no feu Te&amento , no qual dei· 
xa a f ua fobrinha D. Magdalena de Lenca{\re qua
renta mil cruzados para o feu cafamento, e que fe 
fizeífe huma Capella da fua terça, onde fua filha a 
Duqueza de C.aminha ordenalfe , a qual poífuiria 
em fua vida , e por fua morte , f ua fobrinha Dona 
Magdalcna de Lencaflre, (que era cafada com D. 
Joaõ da Sylveira, herdeiro da Cafa de Sortelha:) e 
no cafo de naó ter filhos, manda fe reparta entre o 
filho primeiro, e fucceífar.de D. Francifco de Len
caRre , e a outra parte a huma filha do Morgado de 
.Oliveira Martim Affonfo de Oliveira e Miranda , 

~ Té>Jn.VI. O ii qual 
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qual elle deterininaífe. Jaz no dito. MoReiro nà 
Coro debaixo em huma fepultura levantada. de 
rnarmore· da parte do Euangelho , com o Epitafio 
íeguinte: 

Sepultur!J J~ Vuquez.a de 1Jragança 
'D. 'Brites, mulher do qraõ 'Duque de 
'Bragança V. rrheodofio ' 'JUinto 'Du
que de 'Bragança. Falecto a Y. de fu
nho de M. tJC. XXJIL 

DeRe matrimonio nafceraõ os filhos feguin
tes: 
. 1) D. J ayme , foy Commendador de S. Marti· 
nho de Moreira na Ordem de Chrifto, Commenda 
da füa Caía. Eíl:ando no vigor da idade ornado de 
excellentes partes, acompanhou a ElRey D. Sebaf-

J<'rn~da de Africa liv. tiaõ à Africa , e morreo valerofamente na infelice 
'.cap.t;.pa~. 40. b t Ih d A] d A 11. d r 8 · Faria Europa rom. ~· a a a e cacere a 4 e gono e 1 1 7 , expe• 
p•rt.1.cap.1.pag.17. rimentando neíla terra bem ditferente fortuna, do 

que nella confeguiraõ feus avós , naõ menos mere-. 
cida pel:> valor, mas pelo fado, que naó faz dito..e 
fas as obras heroicas ; mas o que lhe tirou na vida 
lhe fez gloriofa na eternidade da fama. 

1 s A SENHORA D. lsABEL, de quem faremos 
mençaõ no Capitulo XIV. · 

:A Du· 

Digitized by Google 

' 

1 



A Utrqae
za Dona 
lfabcl de 
lmcaLlrc, 
J1rimeira 
mulher do 
Luque D, 
lhcodo-. 
ioL . 

D.Diniz; + 
a9.de Mayo 
de 1516, 

D. Brites de 
Cafiro, III. 
CondetTa de 
Lemos, +a 
11 de No
vembro de 
1560. 

Dom Fernan
do, fl, do nome, 
Duque de Bra• 
gança, +a u 
deJimho 148~ 

A Duqt1e2a O. 
lfabcl, irmáa da 
Rainha D. Leo
nor, +em Abril 
de 15.&11 

D. Rodrigo de 
Callro Oforio , 
li.Conde de Lc
m~ 

A CondefTa D. 
Tbcrcfa Oforio. . -

109 

~ O. Joaõ J. ltey de Portugal , +cm 

fo, I Duque de Bra- D. lgnes Pires , Commeadadcira 
D. Fernando 1. do gança' +cm 1461. de Sancos. ~

0 Senhor D. Afton- 14 H a 14 de Agollo. 

nom o q de O. Brites Pereira ~o. N AI • e ' u ac Condcífa d Barccl' uno vares Pereira , Condcf• 
Bragança,+ em 1 e • cavei dcf>onugal, +cm 14J 11 

z ~ de Março de os. · 
147 8. . O. Leonor de Alvim, 

~ D~ Joaô de CaGro, ~ ~:Lº de Caftro ' Senhor d<i 
A Duqueza D. Jo- Senhor do Cadaval. 
anna de Caftro. D. Leonor Tellcs de Menezes. 

D. Le~no! da Cu·~ Manim Vaf ques da Canha, LCon
nha Gira~ de de Valença de Campos. 

D. Thercfa Tellcs Giraõ. 

b. Daarte , ltey de ~ O. Joaõ 1. Rcy de PortugaL 

~
Portugal , + a 9 de A Rainha O. Filippa de Lencafire, 

OlnfantcD. Fer• Sccembro de 14~8. +a 19 de Julho Je 1415. 
nando' + a 18 de A Rainha D:, Lco-~D. Fernando IV. Re de Ara a5 
Setemb. de 1470. nor de Araga~, +a +a ide Abril de 14~ 6. g ' 

: 448 de Fcverci.ro de A Rainha D. Leonor , Condeffa de 
S• Penha-Fiel, &e. + cm 14 H· 

O 1 e D J ô ~ D. Joaó 1. Rey de Portugal, acima. 
A Infanta D. Bri· nrante • oa , 
tcs 1 +cm 1 506. ~ MS e~re da Ordcm8 dcde A Rainha D. Filippa de Lenc;;flre. 

ant1ago, +a 1 

Outubro de 144z,~ O Senhor D. Affonfo , Duque de 
A Infanta D. lfabel, Bragança. 
+ a z 6 de Ouuibro D. Bnccs Pereira , Condt!Ta de Bar• 
de J 461. cellos. -

D. Rodrigo Alvares Oforio, II. S~ 
O. Alvaro Oforio, nhor de Cabrcra, vivia cm 1 ~ 88. 
l. C-0nde de Lemos, D. Aldonça Henriques, filha de D. 

no deCa~u,que brera,&c.+a 19 de~deCallclla, primeira mulher. 
+ a 19 de Agofto Fevereiro de 1481. D. Pedro Henriques , Conde de 
de 146 7 em vida A Condeffa D.Briccs T raíl:amara , &e.+ cm 1400. 
de (cu pay. . de Callro, Senhora A Condeffa D. lfabel de Cafüo , H. 

de Lemos , &e. + a de D. Fernandu de Calho, &e. 

~;;ia:ia d~~~~~~ J0 deAbrilde •4SS• s N ••• • • 1 •• • • •• • 1 •• 

pobre. N. • • ••••••• 2 N. • • • • • • • • • • • • • • •• 

. ~ N. • • . • • • • • • . • • • • • • 
N. • . • • • • • • . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

~
Dom Pedro Alvares~ Joaõ Alvares Oforio , Senhor de 

Dom AI varo Peres Oforio, 1. Conde de V tlla·Lobos '· Mordomo môr dcl. 
Oforio , 1. Mar· Tullamara +cm Rey D. Henrique Ili.+ em 1417. 
quez de Atl:orga 1461. ' D. Aldo~ça de Gufmaõ, filha de 
li. Conde de Trar. A Coodeffa o. lfa· Ram~ro Nunes de Gulmaõ, 
tamara , + cm bel de Roxas. ~ Marum Sanches de Roxas, III. Se~ 
147 1. nhor de Moncon, e Cabia. 

D. Elvira Manriquc, filha de Gar• 
D. Fradique Henri• eia F~rnandes M~nrique. . 

A Marqaeza D. ques , 11. Almiran• ~D. A~nfo Hennques, I. Almiran~ 
Leonor Henrique. ~te Je Caltella Coo• te de "'aíl:ella, &e, + em 142 9, 

de de Mel~a: + a D. Joanna de Mendoça , filha de 
z; de Dcz;mbro de Pedro Gon~~lves de Mc:ndoça, S;;• 
14 n. n~or de Bumago, + em 14 ~ 1• 

A CondelTa D. Thc· ~Diogo Fernandes de Qninhonrs' 
refa de Quinhoncs, Senhor _de Luna ' vivia em J 4 ~ 1· 
fc:.1;unda mullhcr: D. M.rna de Toledo, filha de fc:r• 
- • n.iõ Alvar1:& de TglcJo, 
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CAPITULO XIV. 
'Da Senhor" 'D. lfahel, 'Duque{" de Caminha, 

· MArque~a de l'i[la-'R.eal. 

ICA efcrito no Capitulo pre
cedente fer eff:a Princeza , fe. 
gunda producçaõ do tha1amo 
do Duque D. Theodofio 1. e da 
Duqueza D. Brites de Lencaf. 
tre , fua fegunda mulher, a qual 
ficando viuva, e havendolhe 

de dar eltado, contratou o feu cafamento com D. 
Miguel Luiz de Menezes, VI. Marquez de Villa· 
Real, V. Conde de Alcoutim, e Valença, Capi .. 
taõ General proprietario de Ceuta , e Senhor das 
Villas de Almeida , Caminha , V alladares , Chaõ 
de Couce, Aguda, Poufa-Flores, Maçãas de D. 

1\'Iaria, 
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Maria , e outras terras , Alcaide môr de Leiria , e 

Prova num. 176. depois 1. Duque de Caminha. E precedendo licença 
delRey, fe fez o tratado defie matrimonio, no qual 
dotou a Duqueza a f ua filha com quarenta mil cruza· 
dos, em que havia6 de entrar as peças de ouro, pra
ta , joyas , pedraria, e todos os adereços . da f ua pef. 
foa , e vinte mil cruzados em dinheiro , pagos oito 
mezes depois ~e effeituado o matrimonio. Além 
do referido fe dotou mais a Senhora D. Ifabel com 
todos os bens moveis, e de raiz, direitos, e acções, 
que lhe pertenciaó pela legitima , que lhe tocava 
pela morte do Duque feu pay , e affim mais o que 
de direito lhe pertencia por falecimento da Duque· 
2a fua mãy , pelo que fe julgou, que orçando-fe a 
quantia , com que fe dotava , poderia vir a impor
tar o dote duzentos mil cruzados. Porém a Du
queza fe na6 obrigou a mais, que a prefuzer a quan
tia dos mencionados quarenta mil cruzados : neíla 
conformidade fe eíl:ipularaõ as condições , e claufu· 

. Ias precifas para a fegurança , e rellituiçaõ do do
te, nos cafos de haver de fahir com elle; o Mar• 
quez lhe fez de arrhas quarenta mil cruzados ·ria 
confideraçaõ , de que o dote pudeífe chegar à quan· 
tia de cento e vinte mil cruzados, e que ainda que 
elle excedelfe, naó feria obrigado a fatisfazer ma· 
yor fomma no valor das arrhas , que os quarenta 
mil cruzados. Foy feita eíl:a efcritura no Cafiello 
da v .... ilia do Alandroal , onde a Duqueza D. Brites 
refidia com fua filha , fendo prefente Trifiaõ Mon· 

te iro 
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teko de ~teiroz , Cavalleiro da Ordem de Chriíl:o 1 

V édor da Fazen;la , e Contador da Cafa do Mar· 
~uez , em virtude de huma fua procura~aó baíl:an• 
te, em que lhe dava todos os poderes para effeituar, 
e concluir efle tratado, que fe affinou a 24 de Abril 
do anno de 1604, e nefte anno fe effeituou eíla vo
-da • e fuppoílo durou muitos annos a uniaõ deíl:e 
efclarecido matrimonio, naõ ficou delle fucceffàó, 
e o Duque de Caminha cafou fegunda vez, como. 
fica efcrito no Livro III. Cap. VIII. t· II. pag. 
s20. Faleceo a Duqueza em Leiria a 21 de Mayo 
de 1626, mandando no feu TeA:amento primeiro, 
que havia feito na dita Cidade a Jº de Outubro do 
anno de 1615, que a fepultalfem no Coro debaixo 
do M.ofleiro de Santa Anna de Leiria , em fepultura 
raza, diante do Altar da Senhora da Piedade , onde 
jaz a Duqucza fua mãy; nomeou por Teíl:amentei ... 
ros a Commendadeira do Morteiro de Santos D. 
Anna de Lencal\re f ua tia , e a D. Affonfo Mexia , 
Eifpo de Leiria, e na fua falta a D. Joaõ de Len .. 
caftre feu tio, Commendador de Coruche, e como 
ainda fe lhe dilatou muito a vida , achando-fe com 
faude fez outro Teílamento na mefma Cidade de 
Leiria a 22 de Outubro do anno de 162;, cm que 
deixou a fua terça a fua fobrinha D. ?vlagdalena, 
com obrigaçaõ de cafar com feu fobrinho D. Pe
dro de Lencaffre, filho de D. Francifco de Lcncaf .. 
tre feu primo com irmaõ, o que depois teve effei
to, e ella era neta de füa tia Dona l\'lagdalena de 
-'. · Tom.VI. P Len· 
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Lencaflre, mulher de D.Joaõ da Sylveira, herdei• 
ro da Cafa de Sortelha , de queni veyo a fer herdei
ra, como fe verá no Livro XI. E à filha, que pn. 
ineiro cafaíle, de Martim Affonfo de Oliveira, Mor. 
gado de Oliveira, que era caíàdo com D. Elena de 
Lencaare , filha da referida D. Magdalena, mulher 
de D. Joaõ da Sylveira , lhe deixou quarenta e oi
~o botoens de diamantes para que andaífem na fua 
geraçaõ. A' Baroneza D. Magdalena de Lencat:. 
tre fua prima com irmãa, mulher de D. Joaõ Lo. 
bo, Baraõ de Alvito, deixou para a-primeira filha; 
que cafaífe , huma peça de diamantes, rubins , e 
perolas , e que tambem fe conkrvaífc na fua gera. 
çaõ , e lembrando-fe de todas as f uas criadas, e aia. 
dos com grande affeélo, inílituio huma Millà qU()ool 
tidiana , e outros muitos legados pios. Ultimamen
te na doença , de que fuleceo , fez hum Codicilo, 
em que nomeou por Teíl:amentciros, em cafu de fer 
falecido algum dos oomeados 'no feu Teílamento, 
a D. Lourenço de Lencaíl:re , teu primo com ir. 
maõ , Commendador de Coruche , e a D. Hiena 
de LencaA:re, e o Padre Fr. Gonçalo: o qual foy 
feito na Cidade de Leiria nos Paços do Duque de 
Caminha a 20 de Mayo de 1626. Jaz na dita Ci .. 
dade no Mofteiro de Santa Anna no Coro dcbai• 
-xo junto à fepultura de fua mãy em outra levanta• 
.da com o Epitafio feguinte : · 

Se puf .. 
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Sepultura da Senhora V. lfahel de Len .. 
caflro, 'Duque:{_ a de Caminha , mulher 
elo 'Duque de Caminha V. Miguel Je 
ltfenez..es o primeiro. Faleceo na Era 
àe M. VC. XX/! I. 
N aõ pudémos deixar de reparar , que neffd 

Epitafio fe dê a efta Senhora o appellido de Len• 
caílre , que ella naõ teve, pelo ufo obfervado na 
Caía de Bragança , como já deixamos efcrito , e fe 
verifica ainda mais , pois no contrato do feu cafa• 
mento, que vay por inteiro na Prova num. 176 , fe 
lhe naõ dá appellido algum , nem clla o ufou , co
mo vimos no feu Teftamento, a que fe ajuntou ou• 
tro , que depois fez , e Codicilos , e nunca fe affi .. 
nou fenaõ a Duqucza de Caminha D. lfabel , e al
gumas vezes fómente ulàndo do nome proprio fem 
titulo fe alfma D. ICabel; e porque temos aífeverado 
com documentos, de que as Princezas da Cafa de 
Bragança nunca já mais ufaraõ do appellido Cobre 
o nome proprio , devemos declarar, que foy igno· 
rancia de quem mandou pôr o Epitafio , porque 
IJUando ufaífe de appellido devia fer de Bragança , 
que lhe pertencia, e naó o da Duqueza fua mã y ; 
porém de todas as conjeél:uras nos livra6 os doeu .. 
mentos produzidos do contrato do feu cafamento, 
~ o feu Teflamento. 

~om.VL Pil CA· 

Digitized by Google 



Digitízed by Google 



- - - · --- _,___ 

CAPITULO XV. 
1Jo Senhor 'D. f 011õ, 1. Jo nome , Y L Vuqu1. 

áe 'Braganfa, e!. de 'Barce/101. 

UCCEDEO cíte Principe nos 
Eftados da Cafa de Bragança 
como unico filho do Duque 
D. Theodofio , e de fua pri~ 
meira efpofa a Duqueza D. 
Ifabel de Lencaíl:re , e haven• 
do depois fucceder na Co

.roa Portugueza , lha arrebatou violentamente o po• 
der. Nafceo o Duque D.Joaõ por intercelfaõ de 
S. Francifco antes do anno de 1f47 , como refere . . 
hum Author. Logo nos feus primeiros annos tra• ~;º~~~ c!a Piedade, 
tou ElRey D. J oa6 III. o feu cafamento ( e foy o 
quarto na Caía Real) com a Senhora D. Catharina 

. fua 
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fua prima com irmãa, fobrinha delRey, e 61ha do 
Infante D. Duarte feu irmaõ , e da Infanta D. Jfa .. 
bel , irmãa inteira do Duque D. Theodofio 1. fi .. 
lhos do Duque D. J ayme, unico do nome. 

As controverfias detlas vodas occuparaõ tan.o 
to os politicos daquella idade , que parece que fem 
nota de defcuido as puderamas remeter ao filencio. 
Porém como parte propria deíla Hiíl.oria nos vemos 
com a obrigaçaõ de referillas. Refere-fe , que o Du· 
que D. Theodofio fitzendo àcerca das fuas conv~ 
niencias diverfo difcurfo do delRey, ou tal véz naó 
alcançando o fegredo , com que nellas procedia, no 
mef mo tempo , que El Rey determinava cafar feq 
tilho com a Senhora D. Catharina, o Duque difpu .. 
nha o feu conforcio na Caía de Medina Sidonia, CU• 

jo parentefco julgava entaõ mais a propofito para a 
fua confervaçaõ. Pareceo a muitos quafi exceffivo 
o defcuido, com que o Duque D. Theodofio def
attendia à vontade delRey ; a eíta queixa ajuntavaó 
outros , que era o motivo a vontadé do filho , que 
~ achava affi:içoado da fermofura , e partes da pri ... 
ma , que defejava por efpoiã •. Dizia-fe entaõ, que 
por nenhum interelfe podia o Duque contrapezar 
a perda da fua reputaçaó , deixando a neta de hum 
Rey, pela filha de hum.Grande. Accrefcentavaó 
tambem , que o Duque perfuadido da Duqueza ~ 
{a quem era obediente) que temia a competenda 
tfa nora , e ainda mais o excelfo, porque já entaõ 
era igualmente celebrada a noticia da foberanía .. da 

Senho-
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·Senhora D. Catharina , e das fuas perfeiçéSes. Pelo 
que difcorriaõ , que o Duque era melhor eípofo, 
que pa y ; porque a gloria, que naó pudera accref
centar à f ua Cafa, naõ confentia, que o filho a con
feguHfe. Porém outros affirmavaó, que o Duque 
D. Theodofio em nenhuma das palfadas acções da 
fua vida· (todas grandes ) merecera mayor opinia6 
de prudente , e generofc:> , do que em efla , porque 
augmentar os parentefcos dos Reys podia ler con• 
veniente àquelles , que naõ eraõ confanguineos , e 
defcendentes da Caía Real, e naó haviaõ confegui• 
do eR:e lul\re à fua nobreza , porque os Reys ( ·hc 
axioma) que naõ tem parentes , porque fello , ou 
naõ , he f orruna, fegundo os progreífos da fua von• 
ta de , que colluma. fer. mais affeél:uofa , que o fan• 
gue, e gozando huma, na5 íC neceffita da outra. 
Q..ue o Ellado fe achava empenhado, e a filha· do 
Intânte trazia com tantas grandezas novos empe• 
nhos. D. Francifco Manoel tratando efta matcriat Theodofio lt part.1. 
prudentemente diz , naõ fer facil poderfe agora fu .. liv • .1. 

zer juizo fobre accidentes , que paff'araõ ha tanto 
tempo , tendo por juízo temerario imaginar, que a 
inveja armaífc laços a hum foberano difcurfo, quan• 
do concorria o parentefco , obrigaçaõ , e grandeza t 
tal vez porque a Providencia Divina algumaa v~ 
zcs coíl:uma moderar- os communs affeélos nos Prio. 
cipes , e nos pays. Pelo que todo efie cah> nos 
perf uade a crer ( ~ íê deve crer ) mayor myfierio , 
~ue motivo, e affim parece fçm razaõ dwnar~m 
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Digitized by Google 



.J 2 o Hjloria <jenealogic' 
contrariedade ' ao que naõ paílària de hum dif curro 
imaginado. Porém como Deos havia vinculado 

· nell:as vodas admiraveis confequencias , todos os ob. 
ftaculos fe haviaó de reduzir , e facilitar ao concur• 
fo da fua vontade • 

. Contava já quinze annos quando o Duque 
íêu pay attendendo à pouca f ucceífaõ , com que fe 
achava, porque D.Joaõ era unico do primeiro ma· 
trimonio , e do fegundo naõ tinha mais , que hum 
filho , e huma filha ( poucos fiadores para a fegu· 
rança de taõ grande Caía ) determinou de lhe dar 
eíl:ado , e fazendo prefente a ElRey D. SebafUaõ 
eR:a n1ateria, lhe nomeou para efpofa a Senhora D. 
Catharina, conformando-fe com o que já eR-ava 
ref o luto por EIRey feu avô. Nenhuma coufa ex· 
plica tanto a grandeza , poder , e authoridade nas 
familias , como a claífe das allianças , e matrimo
nios, porque os Príncipes coR:umaõ ufar proporçaó 
com os do feu fangue , e familia Real , e eíl:e he o 
argumento da qualidade da fumilia, com que fe apa· 
rentaõ , em que reconhecem igualmente efclareci• 
dos aquelles , a quem ellcs f 6mente os concedem , 
e recebem na Real Cafa , como temos viffo nos 
Capítulos antecedentes , e agora de novo nell:e ma· 
trimonio , em que ElRey para demoníl:raçaõ de 
quanto eRimava eff:a alliança , antes de fe effeicua
rem os contratos do cafamento , fez merce a Dom 
Joaõ do titulo de Duque de BarcelJos, para que Jo. 
go fe chamaífe Duque , e diz na Carta eftas pala
.. vras: 
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v~as : E confiderando e~ o muito corff unálo , que com· Prova num. 177. 
migo tem Donna Catlzerina, minha muito pret.ada 
Táia , /ilha do 1 efante Dom Duarte , meu T hio , q~ 
fanéla gloria haja , e a eu ter ora ajfentado de com a 
graça de N efo Senhor, e/la lzwer de caiar com Dom 
J oaô ; meu muito amado ; e prezado /õhrinho , filho 
primogenito lzerdeyro de Dom T heodozio, Duque de 
Bragança , meu muito amado , e prezado fohrinho , e 
havendo re/Peito aos grandes merecimentos, e /erviçol 
daquelles de quem o d1tto Dom J oa'Ó de/Cem/e , e ao1 
'JUe e!pero, que a mim faça, ey por hem, e lhefaço 
merce do titulo Je Du9ue da Vil/a de Barcel/os d8 ju· 
ro para e/le, e todos..faus de{cendentes hatoens lidimo1 
filhos primogenitos do p~ilidor da Cafa de Bragança 
fegundo forma da Ley mental, e quero , e me praz, 
que logo o dito Dom J oa~ fe po/fa chamar , e chame 
Duque de Barcel/os , e que tanto que ao pef]iddor da 
àitta C a/ a de Bragança na/Cer filho hara'ó lidimo , e 

for haut iz.ado , logo .feja , e fe chame Duque de Bar• 
cellos, de maneira que o que p#]uir a Cafa, feja , e 
fe chame Duque de Bragança, coeforme as fitas Doa• 
ções , e o herdeiro dei/a Jor forçado , e que naô p'!ffa 
na/êer 'luem lho tire, /e chame , e (eja Duque de Bar· 
cellos, em quanto naô herdar a Ca/à de Bragança; 
porque tinhaõ os Reys grande cuidado, em que fc 
confervalíe o nome da Cafa de Bragança , confor .. 
me as doações dos Reys feus predeceífores , naó 
querendo, que houveífe outro algum titulo, que o 
precedeífe , como agora declarava ElRey, que adi-

.Tom. V!.. Q. antan· 
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adiantando eíl:a merce com outra mais e!pecia1 , 

· declarou , que o filho primogenito , que naf celle 
deíla uniaõ em vida do Duque de Bragança feu 
avô , k: chamaífe Duque de hum Lugar , que feu 
avô lhe déífe, dizendo affim : E tendo cazo que don· 
tre oditto Dom ]oa'Ó, e Donna Catherina, minha mui· 
to prezada Thia na/Çafilho haraá em vida doditto Du• 
'l"e Dom T heodozio , ey por bem , e me praz jazerlhe 
merce por e/la do titulo de Duque de hum Lugar, qud 
llze o ditto Duque, /eu Avô dêr, o qual titulo de Du. 
<JUe do tal Lugar , o filho do ditto Duque Dom J oaó, 
e da ditta Donna Catherina fómente terá em q11a11to o 
ditto Dom J oa3 teu Pay na'Ó foceder na Ca/à, e titu
lo de Duque de Bragança, porr.ue tanto que o /oceder, 
{e haô de chamar, e /e chamara~ D11que1 de Barcel/os, 
fegundo a forma de/la Carta, t:lc. a qual acaba: E 
por certidom dei/o lhe mandei dar e/la Carta por mim 
affinada, e fel/ada. com o meu (eUo de chumbo, dada na 
Cidade de Lisboa aor 4 dias do mez de Agollo. P an· 
lalea'ó Rehei/o afez anno do na&imento de No/fa Se
nhor J efus e lzrillo de 1) ó 2. 

Defl:a forte fez EIRey publico o goffo , com 
que fe interelfava no cafamento do Duque de Bar ... 
cellos. Era já falecido o Infante D. Duarte , pelo 
que tocava a fua mulher a Infanta D. Ifabel a ca
pitulaça6 do tratado deíte matrimonio; e affim no 
Pa1acio da Infanta fua mãy fe fez eíl:e contrato , ef. 

Prova num .. 178. tando ella prefente, que principia affim: Em nome 
de Deq1 .dmen. Saibaõ os que e/le amtrato de ca/à.

mento 
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1'1e11to, dote, e arras virem, que no anno do nacimento 
de N o/Jo S enlzor ] e/ü C hrillo de 1; t 2 annos aos s dias 
flomez de Agojlo na Cidade de Lisboa nos Paços onda 
.,wzrz.a a muito alta, e Sereni-Jfuna Princeza a Senhora 
Infanta D. Ifahel, mulher do muito alto, e Serenilfi· 
·1110 Senhor 1 rfante D. Duarte, que (anta gloria aja, 
ellando e/la ditta Senhora preftnte, e hem a/fi o 11/uf. 
tri/]imo, e muito excellente Principc o Senhor D. Du· 
arte Duque de Guimaraens, Conde .. ellable dejles Rey .. 
110S, 'filho primoge11ito do ditto Senhor 1 '!fonte D. Du .. 
arte, e da ditta Senhora lrfanta D.1/a,hel, e a/fi ef. 
tando pre/entes os mutto excellentes Pl'incipes, o Senhor 
D. Theodozio, Duque áe Bragança, uc. e o Senhor 
D. J oa'Ó Duque de Barce/los, filho primogenito do dit· · 
t/J Senhor Duque de Bragança, e da muito excellente. 
I'rinceza D. Ifahel de LencaRro, Duqueza de Bra• 
gança, '111e Deos aja, o'c. Logo pelos dittO$ Senho• 

· res I rfantes , e Duques de Bragança , e Barcellos, 
foi ditto perante mi N otario, e te/l.emunhas ao diante 
nof!Uadas , que prazenáo a N ojjo Senhor a11tre elles era 
tratado cafamento , J. que elle ditto Senhor Duque de 
Jlareel/os cafe com a muito alta , e muito excel/ente 
Princeza a Senhora D. Catherinafil/za doditto Senhor 
I'!fonte D. Duarte, que fanta glorra aja, e da ditta · 
Senliora Iefanta D. lzahel, Neta de E/Rey D. Ma· 
noel, 'lue Deos tem , ~e. e nelle foy acordado o fe .. 
guinte : Primeiramente elles dittos Senlzore~ Duques 

· de Bragança , e de Barcel/os di/fera'Ó , e dtclararaô, e 
o/irmara'Ó., que .'!Via por dote a ,/ar.eza da lin/zage , e:. 

Tom.VI. Q)i Re11l 
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Real /angue da ditta Senhora D. C atlleriha , nctl• 
/encia da (ua p~oa, e que Mnlmm outro dote pcdi118, 
fe11a'Ó o que a ditta Senhora I efante 1116 quizejfo dar, e 
o que e/la lhe der , o ditttJ Senhor Duque IÍ6 Barce/I"' 
o receberá graciojamente na'Ó por obrigaça'Ó alguma, 
por quanto da pejfoa da ditta Senhora D. Catheri11a 
{em nenhum dote li: havia por contente , e /àtief'eito, 
e a ditta Senhora I '!/ante diffe , que /em embargo dil 
ditta declaraçaó, lhe dotava à ditta Senhora D. Ca· 
therina /i1a filha a legitima, que tem do ditto Sen"'1r 
l'!fante D. Duarte /eu Pay, que !anta gloria aja, e 
a que lia de aver por jklecimento dei/a Senhora In-

fanta, e os trezentos mil reis de tença , de que E/Rey 
N oJlo Senhor jaz merce à ditta Senhora D. Catheri· 
na, e todas as ioyas , e pedraria , pero/as , e de our11, 
e prfíta, e concerto de Ca(a, e pejjoa da dítta Se11/uJ
ra D. Catherina, e de Capei/a, e de eRrebaria, e tu
do o mais que de /Lia Cafa levar, ~e. O Duque lhe 
deu de arrhas dous contos de reis de renda ( por feu 
falecimento , havendo , ou naó filhos) além dos ju
ros , e legitima , que pertenciaó à Senhora D. Ca. 
tharina , e a Villa de Portel , com toda a fua jurit: 
dicçaõ , mero, e mixto Imperio , aprefentaçaõ dos 
officios , e Padroados das Igrejas, com todos os pri· 
vilegios, e ifenções , da mefma forte , que lha havia 
dado o Duque de Bragança feu pay, dandolhe mais · 
de arrhas a terça parte de todo o feu dote ; e que os 
ditos dous contos de renda lhe feriaó aífentados nu 
rendas de Portel, e nas do Reguengo de Sacavcm, 
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·ou em aquella parte, que à dita Senhora D. Catha· 
rina lhe pareceífe, com outras cQndiç6es commuas 
em h:melhantes uatados ; o qual foy feito por Pan· 
-taleaõ Rabello, que ElRey por hum Alvará efpe· 
cial fez N otario publico para iífo f ómente , que ef
tá encorporado na dita Efcritura, que acaba: Te/: 
temunluu , que a tudo i/lo faraó prefCntes , e affenara'tJ 
tom os ditos Senhores, partes ne/le contrato, o Senhor 
D. Conllantino f>brinho de/Rey N'!/]o Senhor, e lr-
7IUl'Ó da Senlwra Iefa11te D. lzabel, e do Senhor Du .. 
-'l"e de Bra~ança, e o Senhor D. Franci(co de Mel/o 
iõbri11/w de E/Rey Nojjõ Senhor, Conde deTentugal, 
6 o Le<:enciado Afinfo Vaz. Tenreyro, Chance/ler 
.De-amluzrgador, e Ouvidor da Ca/à do ditto Senhor 
Dom Duarte, Du111e de Guimarae11$, Conde-eRable 
dell.es Rcynos, e Eu P antalea'tJ Rahello, que e/le pu-. 
hlico e/lromento fiz, e·e(crevi no ditto dia, mez, an· 
no,elugaracima ditos. lefante D.lzabel.:::: O Du
que. = O Du911e. ::: D. Con/la11tino. = O Lecen .. 
c:iado Afinfo Vaz Tenreyro.::: D. Frmzci/co Con· 
de. ::: N aõ fe eff'eituou logo o matrimonio, que 
faz rela~aõ a elle contrato, e tendo pafiàdo mais 
tfe hum anno, fendo o Duque D. Theodoíio já fa .. 
lecido , e o Duque de Barcellos feu filho já entra• 
do na polfe do Ducado, e mais Eíl:ados de Bragan. 
ça, o ratificou como Duque de Bragança , a qual 
ratificaçaõ fez o N otario Pantaleaó R ebelJo no Pa
Jacio da mefma lnfilnte em Lisboa a 7 de Dezem· 
bro de 1563, o qual acaba: Teflemun/zas que fara'Ô 

pre/en· 
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prefentes , que '!f]illaraõ com o ditto Senlior Duque ,- "' 
Senhor D. Co11/la11ti110, e o Senhor D. 4ffo'!fa de-. 
Elemcallro, Commendador Môr da Ordem deC/zr!f .. 
to , e o ditto Lecenciado Ajfoefo V llZ T enreyro , e e1e
P antaleaó Rahello, que illo e{crevi, a'c. ::::: O Du•. 
'Jlle. :::::: Dom Conllantino. :::: O Commendador Môr · 
D . ..Alfi'!fa· :: E depois fendo aprefentado a EI-· 
Rey efte contrato de dote , e arrhas , e já ratifica
do pelo Duque de Bragança , o confirmou , inter· 
pondo a authoridade, e poder Real , e abfoluto pa
ra a fua firmeza , fem embargo da Lcy Mental , e 
de todas as mais Leys, e Ordenaçócs em contrario;. 
foy eíl:a Carta paffàda em Lisboa por Pantaleati 
RabeUo a 1 J de Dezembro de l j 6 J , affinada pelo 
Cardeal Infante, como Tutor, e Regente do Rey• 
no na menoridade delRey D. Sebaftia6. Depois 
de ajuff:ado eflc contrato, paífaraõ os Duques a 
Villa-Viçofa , e quando já fe tinha apontado o dia, 
em que fe haviaõ de receber, faltou a vida ao Du-. 
que D. Theodofto a 20 de Setembro de 1 )6J , co-· 
mo deixamos efcrito no Cap. XIII. o que fufpen
deo algum pouco tempo eíl:a funçaõ. Importou o 
dote quarenta e feis mil e quatrocentos cruzados em 
joyas , prata , veff:idos , e o juro, e tença menciona-

p da , como coníl:a da quitaçaõ , que o Duque, e a 
rova num. 179· Senhora D. Catharina palfaraõ a 4 de Abril de 156) 

em Villa-Viçofa à dita Infanta fua fogra, e Mãy. 
Celebraraõ-fe as · vodas no Paço a g de De

zembro do referido anno com as ~ais dpeciaes de-: 
monflra· 
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monllrações , que os Reys coff.umaõ ditpenlãr 
quando mais querem honrar aos da fua propria fa" 
milia , e fazerem publico o feu gollo , e eflimaçaõ J 
e fendo celebradas naõ com menos honras , que as 
do Duque fcu pay , que já relatámos no Capitulo 
precedente, omittiremos muitas circunff.ancias por 
nos livrarmos de repetições, porque fómente que
remos inRruir com noticias, e naõ enfadar com pro
lixas narrações. Determinado o dia , partio de \ril· 
Ja .. Viçofa o Duque D. J oaõ acompanhado da fua 
luzida Corte , e paífando de Aldea-Gallcga a Lif.. 
boa , veyo a defcmbarcar ao Caes. O Cardeal ln· 
fante D. Henrique o fuy efperar no terreiro antes 
da ponte com grande acompanhamento; ElRey 
o efperava na ante-camera da Rainha fua av6 , e 
ambos fahiraõ tres, ou quatro paíf'os affaíl:ados are
cebello , e depois de paífados aquelles devidos obfe .. 
quios aos Reys , e ter o Duque foliado com EI .. 
Rey , e depois com a Rainha , no qual tempo EI· 
Rey mandou cobrir aos Senhores D. Duarte, e D. 
Antonio , e as mais peífoas , que tinhaõ efla pre• 
eminencia. Fez-feno outro dia o recebimento em 
huma fala do Paço , que fe adereçou para eíl:a fun· 
çaõ ricamente. O Cardeal Infante foy bufcar ao 
Duque a fua caía, e os Senhores D. Duarte, e D. 
Antonio 6caraõ com ElRey para o acompanha· 
rem, e com a Rainha: depois ElRey montando a 
cavallo roy a encontrarfe com o Duque no fim do 
terreiro, o. qual hia entre o Senhor D. Duarte , e 

. D. 
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D. Antonio , os '111aes affim que fe encontraraô 
com o Cardeal , e Duque , paífaraó para diante , e 
o Duque a cavallo beijou a maõ a ElRey , e affim 
foraõ até o Paço , onde o levou junto a fi ·à maõ 
direita, e ao fobir , e pairar das porta9 hia o Duque 
diante ; neíle tempo a Rainha com as Infantas foraá 
para a fala , em que fe havia de fuzer o recebimen
to , levando a Senhora D. Catharina à maõ direita. 
Tanto que ElRey entrou na fala, a Rainha fe def. 
ceo do eíl:rado, e tanto, que foraó juntos, ElRey 
lhe deu a maõ direita , e ficou o Duque à efquerda, 
e a Senhora D. Catharina à da Rainha , de forte , 
que ficaraõ os Reys no meyo do Duque, e da Se. 
nhora Dona Catharina : tocaraõ logo os atabales , 
trombetas, e charamelas, e tanto , que os Reys fo
biraõ ao eíl:rado fe fez o recebimento , e depois de 
beijarem as maós aos Reys, fe recolheraõ na mef ma 
fórma , com que entraraõ : o Cardeal levou o Du· 
que a fua cafa, e fem fe apear fe defpedio. No outro 
dia comeo o Duque com ElRey , e o Infante Car
deal, com toda a ceremonia; o Senhor D. Duarte 
deu agua às mãos a EIRey, dandolhe o Trinchan· 
te o prato , e gomil. A Rainha comeo com as ln .. 
fantas, e com a Senhora D. Catharina, e o fez ou
tros dias , que o Duque comeo com EIRey. No 
dia , que fe determinou de embarcarem para faze
rem jornada para Villa-Viçofa , fuy o Duque ao 
Paço, aonde effava a Senhora D. Catharina: El
Rey, e a Rainha fahiraõ até a porta, e o Duque, 
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e a Senhora D. Catharinha fe defpediraõ da Rainha. 
EJRey levava à maõ direita a Senhora D. Cathari• 
na, e diante hia o Cardeal Infante com o Duque , a 
quem dava tambem a maõ direita , e mais adiante 
o Senhor D. Duarte, e D. Antonio , e todos os 
mais Senhores, que acompanhavaõ a EIRey , e os 
Fidalgos, e Officiaes da Caía do Duque, e chegan
do ao Caes para embarcarem fe defpediraõ delRey, 
e depois de lhe beijarem a maõ fe embarcaraõ , e 
patTaraó à outra banda do Tejo , e com jornadas 
medidas chegaraõ a Villa-Viçofa, onde por muitos 
dias fe celebraraõ as vodas com feA:as , e magnifi
cencia. O novo Real efplendor deíl:e foberano vin~ 
culo levantou ella grande Cafa fobre a fua mefma 
grandeza para o ultimo esforço da fua mayor for
tuna , elevanda-a à foberanía , como adiante vere .. 
mos. 

Viveraõ os n6vos Duques nos primeiros an• 
nos da fua companhia de algum maneira opprimi• 
dos da paternal reverencia da Senhora D. Brites, 
Duqueza de Bragança , e ainda entre fi fe refere, 
Çue naõ paífavaõ de todo conformes, porque fe at .. 
tribue, que a foberanfa da Senhora D. Catharina 
recebia alguns defabrimentos por caufa do grande 
affeélo, que a Duqueza D. Brites tinha ao gov~r .. 
no daCafa de Bragança; e além diíl:o, a Senhora D. 
Catbarina vendo-fe rogada para Senhora , e dotada 
de mageílof o efpirito, dizem, que achava curto t~ 
do o cabedal , e traço.. De outra parte o marido 
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moço , inclinado , e exercitado nos divertiment~ 
do campo , que íêguia com excelío , confervava 
com elles viva a queixa da efpofa , porqµe o habito 
daquelles exercicios lhe naõ fazia advertir na caufa 
do feu diífabor. Durou alguns annos da mocidade 
entre ambos aquella defconfiaoça , ainda que nunca 
já mais paífou a publicas demona.rações. N aõ he 
alheyo defl:e lugar , e por Hfo digno de fe contar o 
prefente cafo. Corria o tempo, e fahindo o Duque 
hum dia ( como coff.umava) à caça aos campos de 
Portel , foy larga a aufencia , e naõ pouco fenti<la · 
da Senhora D. Catharina , e da Infanta D. lfabel 
fua mãy, que por efl:e tempo vivia já na fua con1~ 
panhia. Entaó voltou daquelle fitio hum criado 
de taó bom goílo, e cortezaõ, que chegando di· 
ante das Princezas , em nome de feu Senhor., lhe 
deu hum recado muy compofl:o, ·reverente 1 .e fau
dof o , diículpando a dilaçaõ da aufencia , e que na 
brevidade da volta prometia emendar par.a o futuro 
os divertimentos, que o pudeífem feparar pelo mais 
leve tempo da fua companhia. Efl:a naõ ef pera da 
memoria fuy muy agradavel às Princezas, e ainda 
que lhe pareceo efl:ranha, por ilfo mefmo mais agra, 
davel. Porém o fingido menfageiro naquelle meC: 
mo ponto diífe : N aõ he ifto , Senhoras , o que o 
Duque me manda dizer a V offàs Altezas , porém 
era iflo o que devia· de dizer , e füzer o Paço lugar 
do feu divertimento. Entaõ entenderaõ alguns ti• 
vera efle artificio mais alto .ef pirito , que movera a 
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confiança daquelle homem ; porque tal vez a ad .. 
vertencia com os Principes , ornada de vifiofos tra
ges, fe admitte , como o dourado da pirola , que 
encobre o amargo. Nen1 por ilfo a .Senhora D. 
Catharioa faltou à attençaõ , e carinho do Duque , 
antes. o pertendeo fempre obrigar com a f ua con
formidade, crefcendo a vontade no modo , que buf.. 
cava para lhe dar goíl.o, peJo mefmo caminho, que 
pudera entrar o enfado. Em tudo obrou fempre 
como entendida , e prudente , brilhando nella hum 
Real efpirito no trato da fua pelfoa , Palacio, e 
criadas , cm que moflrava Real grandeza , e mo• 
peíl.ia propria da fua Real peífoa. Começaraõ a 
nafcer os .filhos, e como he certo, que eff.es faõ os 
mais Jortes laços do amor dos cafados , era já doce, 
e firme a paz , de forte , que foy em tudo. dicofa 
efta uniaó, que parece Deos abençoou no fruto da 
fua defcendencia ; porque ainda que dles Principes 
naõ tiveraõ poucos contraftes da fortuna no tem· 
po ,. em que viveraó , eraõ taõ uniformes nas von· 
tades , como no reciproco amor , e amifade , com 
tjue fe trataraõ nó efpaço de largos annos , que du· 
rou a vida ao Duque D. Joaõ. . 
. .Era a· fua reíidencia em Villa-Viçofa , lugar, 
qtte os Duques feus predeceífores efcolheraõ de to
do o Effado ·de lJragança para Corte , e habitaçaõ 
da fua familia , donde tinhaõ todo o genero de di
vertimento, que· os Principes coflumaõ ter para en• 
tertenimento de mayores cuidados. Achava-fe EI· 
. · Tom.VI. Rii Rey 
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Rey em Almeirim no anno de 1571 a tempo, que 
ef perava o Cardeal Alexandrino , Legado do Papa 
Pio V. e querendo , que elle fizeífe. caminho por 
Villa-Viçofa , efcreveo ao Duque diundolhe a 
grande fatisfaçaõ , que teria de que elle o hofpedaf. 
fo, a que refpondeo logo moftrando o gofto, que 
tinha em obedecer a ElRey , e o cumpria com a 
magnificencia devida à fua peíf oa , e ao carad:er 
do Legado. No fim de Novembro teve o Duque 
noticia de ter o Cardeal Legado entrado na Cidade 
de Elvas , onde o mandou cumprimentar por J oaõ 
de Tovar Caminha , Fidalgo da fua Caía , com hu. 
ma Carta fua , a que o Legado correfpondeo logo, 
mandando a Villa-Viçofa a D. Jeronymo Rayno· 
fo, feu Gentil-homem, com huma Carta efcrita to
da da propria maõ , de que tenho a original, a qual 
íielmente uaduzida da língua Italiana, he a feguin· 
te: 

,, ILL ~º E ExcELLENTISSIMO SENHOR. MEU. 

-· . "· N aõ me permittindo o gotlo , que me tem 
,, dado a Carça de V. Excellencia , a qual me foy 
,, aprefentada por Joaõ de Tovar, o demorarme em 
,, té noite para lho certificar de viva voz , naõ pof. 
,, (o deixar em efte pequeno meyo de tempo de Jhe 
,, fignificar alguma parte defte mefmo gofto por ef. 
,, .ta Carta, a qual ferá aprefentada por D.Jerony· 
,, mo R.aynofo, meu Gentil-homem, que fó para 

. , ,, efle 
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,, eíle eifeito o mandey ,. dizendo de mais a V. Ex• 
,, cellencia , que fem embargo de me naõ fazer l1()é 

,, vidade alguma a fua obediencia , e devoçaõ , e de 
,, todo efte Reyno para com a Santa Sé A poffofü, 
,, ca, e Sua Santidade , como V. Excellencia diz; 
-,, com tudo me tem lido de muita fatisfitçaõ ver; 
,, que os etfeitos correfpondem à fama , e à opiniaõ1 

,, nao f ómente minha , mas tarnbem de N oífo Se· 
,, nhor; mas porque efpero em Deos poder prefen .. 
,, cialmente manifeflarlhe claramente o meu animo, 
,, e o quanto me reconheço devedor à benignidade 
,, de V. Excellencia, me contento , que juntando a 
,, iíl:o beijar a V. Excellencia as mãos ftrva por fim 
,, deíl:a Carta. ·De Elvas em 21 de Novembro de 
.,, 1571 • . 

,, De V~ S. III.ma e Ex.m• 

,, O Cardeal Alexandrino Legado• 

He de faber, que o tratamento, que o Car .. 
deal Legado ufou com o Duque, era o mefmo, que 
entaó tinlutó todos os Soberanos de ltalia, por quem 
regulou agora dle , porque ainda entaõ fe naõ ha .. 
via eílabelecido o de Alteza , que muitos annos de• · 
pois tiveraõ aquelles Principes, pelos quaes eraõ re .. 
guiados os Duques de Bragança , como Principes 
do fangue Real Portuguez. Chegou o Cardeal a 
Villa-Viçofu com grande comitiva , e com D. Conf• 
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tantino , tio do Duque , que EIRey mandara a El· 
vas para o conduzir z o Duque o foy receber fóra 
da Villa com toda a fua Corte muy luzida, e nu· 
merofa ; e à entrada da Villa defparou o Caílello tO• 
da a artilharia , e o feguiraõ com muitas fefi~ até 
que entrou no Paço. Vinha acompanhado de peG 
f oas de grande difHnçaõ , a faber: hum Patriarcha, 
o Bifpo de Terne, Religiofo Dominico, o Bifpo d e 
Senna, Monf. Brandino, Monf. Datario, Monf. de 
Gracis, Monf. Gisler , Monf. Protonotario , Monf. 
S. J o.rge , l\lonf. Francifco Maria , o Abbade de 
Baíl:en , Ludovico Secretario , Meíl:re da Camera, 
Mordomo , todos com familias particulares, que fo. 
raõ accommodados f6ra do Paço com toda a de
cencia , conforme a categoria , e caraéler das fuas 
peff"oas. O Duque recebeo ao Legado com pom· 
pa notavel , e depois de palfados os redprocos 
cumprimentos o accommodou em hum quarto ri
Qlmente compof\o , no qual tinha. nove caías orna
das com real magnificenda , a Caber: a primeira fa .. 
b com armaçaõ de Arrás com a hiíloria de J ulic> 
· Cefar , com docel de téla de ouro , e ver<ie , bofete 

. çuberto na mefma f6rma, tendo debaixo huma alca
tifa da Pedia de quatro varas de comprido, e duas 
de largo , cadeira de borcado com franjas de ouro , 
e verde ; e na caía vinte cadeiras, humas de téla de 
ouro , e outras de veludo ; a ante-camera armada 
çom rica armaçaó da bifloria de Alexandre , cerca
da de fanefas de téla de ouro com docel de borcado 
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de ouro , e veludo carmefim , todo guarnecido de 
franjas de ouro , bofete, e cadeira na mefma fórma, 
alcatifada de alcatifas finiffimas da Perfia, e na caía 
íeis cadeiras do mefmo. A camera era guarnecida 
de panos de borcado, com bandas bordadas de ouro 
fobre preto, com hum leito de evano riquiffimo , e 
~ cafa toda alcatifada de alcatifas de Cambaya, com 
cadeira 1 e pano na mefma fórma : feguia-fe hurna 
cafa depois da ante-camera , armada de téla de ou• 
ro , e veludo , com docel, e pano do bofete igual 1 
a que fe feguia huma caía comprida t e eílreita , ar• 
mada de panos de Arrás, donde fe palfava a huma 
cafa grande .bem armada com chaminé , em que fe 
fazia fogo, com algumas cadeiras. Outra cafa , em 
que dormia o Cardeal , ornada com huma armaçaõ 
com a hHl:oria de Tobias, prodigiofo defenho do i11' 
figne Rafael de Urbino, com leito aparamentado 
de téJa de ouro branca, e carmefim , a madeira dou .. 
rada, os baJauftes forrados de veludo da mefma côr 
guarnecidos de franjas de ouro. Havia outra caía 1 

cm que o Cardeal ouvia Miífa , com docel de téla 
de ouro , e veludo roxo,. com hum pano com o deC. 
cendimento da Cruz feito à agulha , obra primorofa; 
a ultima caía era a em que comiaó armada de panos 
de Arrás , com docel de borcado, e cadeira do mef.. 
mo , e a mefa cuberta com pano de cfcarlata com 
grande franja6 de ouro. O modo ; com que fe af. 
fentavaõ à mefa , era ficar o Cardeal debaixo do 
docel na cabeceira da mefa , e abaixo hum pouco 
. · - · · affaí\a ... 
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affatlados fe aífentavaõ os Bifpos, defronte o Patri· 
archa , em cadeiras de efpaldas , feguiaó-fe os Mon
fenhores , e os mais, que comia o com elle , em ban
cos razos. O comer do Cardeal vinha cuberto di· 
ante, e o dos mais naõ; antes de fe fentar lavava as 
mãos, e depois de elle ter começado a comer man· 
dava fentar aos mais ; fervia-fe com os feus criados, 
e era tratado com grande numero de delicadas igua
rias , doces, e frutas, e exquifitos licores, tudo com 
grandeza , porque a prata , e ferviço era pompof o , 
na copa , e na mefa. Havia mais diverfos gabinetes 
bem aderellàdos , hum para o def pacho , com tudo 
o que pudeífe fcr neceífario; viaõ-fe ricas peças de 
prata de admiravel feitio, e muito valor , que fer
viaõ de ornato , e outras para o ferviço , de forte , 
que tudo refpirava huma Real magnificencia , que 
mofl:rava a grandeza , e poder do Duque, a quem 
o Legado ficou taó obrigado , que eraõ continuas 
as expreífoens do feu reconhecimento, e obrigaçaó, 
e affim fe defpedio do Duque , e feguio a fua jorna· 
da fatisfeito , e toda a f ua familia contente , e ad· 
mirada do refpeito , e trato do Duque. 

EIRey lhe mandou agradecer o que havia 
obrado, dandolhe conta dos negocios , que o Car
deal Legado lhe communicara , que fe reduziaó a 
tratar do feu cafamento, e de o interefiàr em huma 
liga contra o Turco ; a que o Duque refpondeo em 
huma Carta com ta6 nobres expreífoens , e maduro 
juizo, que excedia a fua idade , porque naõ con· 
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tava mais, ciue vinte e cinco annos, o que bem 
moílra a f ua grande capacidade. N ella depois de 
render a EIRey as graças pelas noticias , paífa a lhe Prova num. 180. 

beijar a maõ por eftar refoluto a tratar do feu cafa .. 
mento para a fegurança da fucceílãõ do Reyno. 
Propunhalhe o Papa cafallo em França com a Prin. 
ceza Margarida, filha delRey Henrique ir:. a qual 
depois cafou com Henrique IV. Rey de Navarra, 
e França , que elle depois de muitos annos repu• 
diou; fendo huma das propofições daquelle tratado 
o entrar ElRey em huma liga contra o Turco. No 
que refpeitava ao cafamento, louva a ElRey fui. 
lar naquella materia Cem rebuço, como até alli fe 
tinha feito , (porque naõ dava ouvidos a effa prati .. 
ca) e já eflava · em idade competente para per fi tra• 
tar eíl:e negocio , e com mayor razaõ fendo incul. 
cado pelo Papa , por fer grande o intereífe , que 
França tinha na alliança, e parentefco delRey, que 
fuppunha fe procederia naquella materia de forre, 
que ao refpeito, e authoridade delRey convinha; 
e affim naõ fazia algumas advertencias , porque co .. 
mo eflava refoluto, e era o principal ponto o de 
cafar ~ (em que ElRey tinha grande vioJencia) o 
mais dependia da repofta, que devia de fer tal, quo 
houveife pouco , que replicar : porém quando lhe 
pareceffe precifo, o faria , lembrando a Sua Alteza, 
o que entendelfe fer mais conveniente ao feu fervi .. 
~o. No ponto, que tocava a ElRey entrar na li. 
ga con~a o Turc<;> , que naõ podia .deixar de o ap· 
· Tom.VI. S provar, 
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provar, e muito mais fendo maxima de feu pay, Íe~ 
a mais importante coufa, que fe podia determinas 
na Chrillandade , o que defejara tanto na fua vida, 
que lhe parecia teria a fua alma fa tisfaçaõ de fer 
concluída. E que ainda que ElRey fe achava me-
nos obrigado a entrar na liga , pelas continuas def.. 
pezas das Armadas , que guardavaõ as Cofias de 
feus mares , e lugares de Africa , tanto mais fe en
grandecia a virtude , e chriílandade del Rey , no 
defejo de augmentar a Fé Catholica ~ o que bem íê 
explicava na fatisfaçaõ, com que ref pondera ao San
to Padre. Sendo a mayor prova a idéa de mandar 
ao Senhor D. Duarte por General da Armada, com 
que determinava auxiliar a liga, porque fe naõ lia 
na Hiíloria , que deA:e Reyno fahiffe peífoa de taõ 
alta esféra com femelhante emprego; porém que 
ao Senhor D. Duarte lhe baílava fervir a Sua Alte· · 
.za , tendo tanta parte do feu fangue , para que a~ 
fim entendeífe o Mundo o goA:o , que tinha no feu 
íêrviço; porém que fe naõ podia difpenfar de lhe 
dizer , que o nlodo devia fer da forte , que convi
nha à authoridade delRey, e fe devia aos mereci·· 
mentos do Senhor D. Duarte, que como temos di· 
to no Capitulo VII. do Livro IV. era filho do In
fante D. Duarte, ( irmaó delRey D.Joaõ) e cu .. 
nhado ~o Duque , que moA:rou neíl:a repoíl:a o ze. 
lo, e amor, com que fallava a EIR.ey, como adi· 
ante veremos, reveíl:ido fempre da grandeza da fua 
pelfoa, que dava lugar, a que pudelfe reprefentar 
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ao feu Princi pe a verdade , fem os rebuços , com 
que de ordinario a lifonja a efcurece. 

Era o Legado fobrinho do Santiffimo Padre 
Pio V. que hoje veneramos Santo , e por elle en
tendemos mandou ao Duque hum Breve de muitas 
~raças, e indulgencias para a fua pelfoa , e familia. 
N aõ havia naquelle tempo a ampliaça6 da Bulla da Prova num. i81• 

Cruzada, e affim os Pontifices fazia6 aos Principes 
femelhantes graças, e agora, pelo que parece com a 
occafiaõ da vinda do Cardeal Legado, mandou ao 
Duque hum Breve, em que lhe concedia poder elle, 

. e feus filhos ouvir Milfa nas Capellas m6res , affim 
Seculares, como Regulares, e bautizallos na fua Ca· 
pella. E que nas jornadas pudelfe ter Oratorio pri
vado , levando o Altar portati1 , onde naõ houveífe 
Igreja , ou Capella , para elle , e toda a fua familia 
ouvir Milià; que o Capellaõ lha poderia dizer ante~ 
manhãa , e huma hora depois do meyo dia , e que 
ainda no tempo de interdiélo teria Miífa a portas 
fechadas , fem fe tocarem os finos ; e em dia de Paf
coa , ou na Igreja, ou no feu proprio· Oratorio , fe 
poderiaõ confeffàr , e receber os Sacramentos , po· 
dendo mandar enterrar os feus criados, e familiares; 
com moderado funeral. E nos dias . de jejum das 
Temporas, como na Q_uarefma, e nos de mais , af.. 
fim o Duque , como a Duqueza , e feus filhos , de 
hum , e outro fexo , poderia6 comer laél:icinios , e 
tambem carne com o confelho do 1\iledico , e ou• 
tras ~raças femelhantes. F oy paff'ado em Roma 
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\ a 8 de Janeiro do anno de 1571 , no anno quinto 

do feu Pontificado. 
No anno de 1f7 j , que El Rey palfou ao AI. 

garve a ver as Praças daquelle Reyno , fahio de 
Evora com pequena comitiva de Senhores, Fidal
gos, e Miniíl:ros: acompanhava-o o Senhor D. Du
arte feu tio, o Duque de Aveiro D. Jorge de Len
caflre, D. Pedro Diniz de LencaR.re feu irmaõ, o 
Cond.e de Vimiofo D. Aífonfo de Portugal, e dous 
filhos feus; D. Diogo da Sylveira , Conde de Sor
telha, Guarda môr da fua pelfoa; D. Alvaro de 
Caflro, que foy depois feu valído , e já era favore
cido; D. Fernando Alvares de Caíl:ro, que me pa· 
rece fer feu filho ; D. Martim Pereira, que tinha o 
lugar de V é dor da Fazenda; Francifco de Tavora, 
Repofteiro môr ; D. Luiz de Menezes, Alferes 
môr; Filippe de Aguilar, que fervia de V eador da 
Cafa; Sancho de Tovar, que fazia o officio de Mon
teiro môr; Balthafar de Faria, Almotacé môr ; Ma
noel Q.uarefma, e l\'1iguel de Moura, Secretarias; 
D.Martinho de Soufa, D.Joaõ deCaR.ro,Joaó Gon· 
çalves da Camera, D. Joaõ da Sylveira, Chriff:o
vaõ de Tavora , e Pedro Guedes , eftes eraó os Fi· 
dalgos, que faziaõ a Corte. Os moços eraõ D. AI. 
varo da Sylva , que fervia do penda ó , D. Luiz feu 
irmaõ, D. Alvaro, e D. Joaó de Caflro , D Lu .. 
cas, e D. Joaó de Portugal , filhos do Eflribeiro 
môr , que hum fervia com a mala , e outro com a 
caldeirinha, com D. Alvaro da Sylveira, filho do 
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Conde Guarda môr. Vifitou EIRey todas as Pra· 
ças , como já diífemos no Capitulo VII. do Livró 
IV. e reíervámos para agora as circunff:ancias deíl:à 
jornada, como parte precifa deff:e lugar. Levan· 
tou EIRey ao foro de Cidade a Villa de Lagos, 
de prefente refidencia dos Governadores daquelle 
Reyno, no qual EIRey palrou alguns mezes dif. 
correndo por todos os Lugares. Querendo reco· 
lherfe , cortou na volta a jornada. Intentou entrar 
pela po(\a em Cafi:ella , e o confeguio , levado da 
viveza do feu efpirito , que fempre o moveo ao 
mais arduo. Paffou pela Villa de Cheles , onde D. 
Francifco Manoel , Senhor daqueJla Villa , o rece
beo , e a toda a Corte , com paffo franco, fervin
do-o com bizarria em tudo , ainda no vedado ufo 
das Leys dos Reynos confinantes. Vio já EIRey 
do feu as Fronteiras de CaHella, e quiz com louva• 
vel fim acabar a fua jornada. Mandou ao Senhor 
D. Duarte, que avifaífe a Infanta fua mãy, à Senho· 
ra {). Catharina , e ao Duque de Bragança feus ir
mãos do intento, que tinha de os ir ver : chegou 
EIRey pouco depois do avifo; porém a impenfa. 
da vifita naõ perturbou· aquelles Principes. Foy 
fumptuofo o apparato , com que foy recebido , e a 
grandeza miniíl:rada pela induíl:ria fupprio o que 
havia tãltado de tempo. Foy hofpedado em huma 
caía de campo fituada no meyo da Tapada, povoa· 
da de bofques, e riquiffima de todo o genero de ca
ça , regada de fontes , e diverfos ribeiros , que ferti-

lifaó 
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lifaõ os paA:os. O infigne Lopo da V ega e Car· 
pio celebrou efte fitio , defcrevendo a Tapada em 
hum Poema, como diremos em outra parte. Acha· 
va-fe aqui todo o concerto nas mefas , e manjares. 
,ElRey comeo com goíl:o, dando-fe por bem fervi· 
do; os Grandes , e Fidalgos foraõ tambem fervidos 
com grande decencia. Admiraraõ muitos naó fó a 
profufaô , mas a pontualidade da ordem , fendo a 
promptidaõ igual a todos , naõ recebendo nenhum 
menos tratamento, e reverencia, porque naõ havia 
confufaõ , que a perturbalfe , pela fingular ordem, 
com que todos eraõ fervidos. O Duque aprefentou 
a ElRey admiraveis peças, proprias da fua inclina • 
. çaõ, e do lugar, em que o hofpedava, a faber: ricos, 
e bem lavrados iníl:rumentos de montaria , efpingar
das, cutellos, facas, aves para a alranaria, cava1Ios, 
.e cães de caça , que tudo lhe offtreceo. Ainda al
cançou a mais a magnificencia ddla poderofa Cafa, 
.e foy , ferem todos igualmente tratados na fegunda 
hofpedagem, entendendo, que na6 poderia igualar a 
primeira. Determinando ElRey o modo da viíita, 
entrou em VilJa-Viçolã no Palacio do Duque, ador· 
nado com mageílofo apparato , digno para o fer· 
vir , naõ fendo em nada inferior a abundancia à per
feiçaõ , com que realçavaõ todas as coufas. O Du
que de Barcellos D. Theodofio , que naõ contava 
mais , que fete annos , naõ o efcufou a fua curta 
idade de ter grande parte nas ceremonias deíl:e dia. 
Acompanhado de D. Duarte feu irmaõ, e ambos de 

feu 
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feu tio o Arcebifpo D. Theotonio, com os criados, 
que eraõ addiaos ao feu ferviço t efperou a EIRey 
no pofto , que feu pay lhe determinara , e chegan• · 
do lhe beijou a maõ com eítremada galantaria, EI., 
Rey o favorcceo muito, louvando a fua manfidaó 1 

graça , e gentileza, e da mefma forte a feu irmaõ. 
A Infanta D. Iíàbel, a Senhora D. Catharina fua fi· 
lha, e as fuas as Senhoras D. Maiia, e D. Sara6na o 
efperavaõ na porta da primeira ante .. camera, EJRey 
com extraordinario agrado (que às Damas na6 mo(• 
trava nunca) fatisfez ao comedimento das Prince
zas com cortezes demonflrações. Paífou depois 
aos apofentos das duas Duquezas D. Brites de Len
callre , e Dona J oanna de Mendoça , efla madrafta 
do Duque de Bragança D. Theodoíio 1. e aquella 
do Duque de Bragança , como fica efcrito. Em 
quanto ElRey fatisfilzia com as ceremonias da fua 
vinda, o Duque , e o Senhor D. Duarte feu cunha• 
do , entertiveraõ toda a Corte , ufando daquelles 
termos da cortezia , e agrado , a huns , e outros de~ 
centes. A Senhora D. Catharina com animo Real; 
tomou por conta da fua grandeza dar aquelle ulti• 
mo regalo a toda a Corte. Era por todos app1au
dida a opulencia da hofpedagem , e affim com re .. 
verentes expre.ífoens Iouvavaõ a grandeza de hum. 
Real camerim , o qual ornavaõ todos quantos ex• 
quHitos , e curiofos brincos a fua Real curiofidade 
havia confeguido ; cfte mandou abrir , e pôr franco 
aos Fidalgos ~ que com agudos . ditos 1 e cortezãa 

<;onfi. 
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confiança , pelo Íl!U modo o applaudiaó , fervindôe 
fe dos cheiros, e curiofidades de pelles de ambar, )a .. 
vradas com íingular capricho, fempre eflimaveis, e 
agora pela multidaó podiaõ fer menos appetecidas, 
e outros brincos de bom goílo , e eftimaçaõ. Era 
naó fó cmtezaõ , mas entendido,- como os feus , o 
Conde de Vimiofo , que com galantiífuno defem
baraço ufava de tudo, dizendo: Sirv11mos, Senho
res, a Sua Alteza.· D. Francifco de Portugal feu 
filho , (depois bem memoravel pela f ua bifloria, de 
que no livro X. daremos conta) olhando para feu 
pay com circunfpecçaó taõ féria, parecia o repre.; 
hendia; porém o Conde voltou dizendo taó difere• 
tas , como cortezãas expreífoens , e com nova con• 
fiança acreditou , · o que obrava. A Senhora D~ 
Catharina fez hum prefente a ElRey de diverfas ga .. 
Jantarias de cheiros, e peças lavradas à agulha, de 
fingulariffima arte , de que EIRey mofl:rou goflar; 
e fe mandara o entregar a quem pertencia. EI Rey 
fe mofhou igualn1ente obrigado dos parentes , co• 
mo do lugar ta6 accommodado ao feu exercicio , e 
fez, que no dia feguinte fe correlfem Touros; e fem 
embargo de duas legoas · de diftancia , a donde foy 
paífar a noite, vo1tou a vellos com grande fat~fa· 
~aõ. Deixou finalmente a Càfa de Bragança mai! 
chea de favores , que de conveniencias , daquelle 
Rey nunca lembradas , ou nunca advertidas , tal 
vez por interior movimento dos futuros accidentes; 
ciue obrou nelle aquelle çommum defacordo, com 

que 
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que de todos faõ viff:os os tranfverfaes , como pre .. 
cifos herdeiros : e affim deveo muy pouco efta Se .. 
ren~flima Caía ao feu Reynado , como adiante ÍQ 
~ra. . 
. Determinou BIRey no anno feguinte paílãt 
em peífoa à Africa , e convidando ao Duque para Q 

acompanhar, o fez com aquelle apparato, e defpe~ 
za, com que eíl:es Principes em todo o tempo moí= 
traraõ no obfequio dos Soberanos o gofto de os 
fervir , e o poder da fua grande Cafa. E para quo 
na f ua aufencia naõ padecetfem os V aliàllos dos f ens 
Eílados algum detrimento, lhe mandou EIRey paf... 
&r hum Alvará para que em quanto eíl:iveífe fóra Prova num. 18.i. 
do Reyno, a Senhora D. Catharina fua efpofa pu~ 
delfe governar, e governa{fe as fuas terras , e Du-. 
cado , da mefma forte , que o Duque o fazia , em 
virtude das fuas Doações , e Privilegios ; foy feito 
em Lisboa a 7 de Setembro de 157 4. Levou o. 
Duque à cufta da fua fazenda feifcentos homens de 
cavallo , e dous mil de pé , naõ fendo largo o pra•. 
zo, q'l.le teve, porque ElRey fe apreífou para a 
jornada com aquelle ardor, com que fempre entrou 
nos fe us appetites. Pelo que mandou paífar hum. 
Alvará ao Duque, para que todos os Corregedo- Próva num. t g ~
res, e Ouvidores, e mais Juíl:iças, deífem à ordem 
de D. Joaõ , Duque de Bragança, feu muito ama-
do , e prezado fobrinho , que o hia de prefente fer-.i 
vir à Africa, todas as embarcaç6es neceffii~ias para 
levar a fua ~ente , &to ,. cavallos, e n1am:imentos a 
. Tom.VI. . T , Taa. 
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Tangere , e tudo o que foífe precif o para effa jo~ 
nada do Duque , e -dos feus, e mais gente , que na 
fua . companhia pafiàva a. fervillo; e que o Duque 
mandaria pagar todas as defpezas pelos preços, e 
eíl:ado das terras , o que fariaó executar com brevi
dade , e diligencia ; . e os que affim o naõ cumprif
fem , . encorreriaõ na pena de cincoenta cruzados , 
ametade para os Cativos, e outra para quem os ac .. 
cufaífe. Foy feito em Lisboa a 10 de Setembro de 

Prova num. i8+ 157 4. No mefmo dia palrou ElRey outro AI va.; 
rá a favor dos Vaífallos do Duque da ViJla de Sou. 
fel , e feu Termo, e de outras, de que o Duque era 
Senhor na Provinda de Alentejo , os quaes o ha..; 
viaó de acompanhar na jotnada de Africa, para que 
cíl:es V aíiàllos pudeílêm vender todo o trigo , que 
tiveífem; e que elles, e as .peífoas, . que lho com• 
praífem , o pudelfem tirar das ditas Villas , fem em' 
bargo de algumas Provifoens em contrario fuas , ou 
mandados do Almotacé môr da Corte , e pofluras, 
que o vedaílêm. O fuccetfo def.la Campanha del1 
R.ey D. Sebafliaó fica já referido em feu lugar. : 
. No Capitulo antecedente deixamos tambern 
relatada a contenda, que o Duque D. Theodofio 
tivera com o Prior do Crato D. Antonio , queren· 
do arrogar à f ua peífoa , com o fàvor delRey , pre~ 
eminencias , que prejudicavaó ao caraaer , que no 
Reyno tinha a Cafa de Bragança fobre huma pof. 
fe fem intermiífaõ, que gozavaõ aquelles Principes~ 
Era o genio de D. Antonio inquieto , ardilof o , e 
... " .. com 
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·com vaidade notavel , e levava muito a mal ter~ 
acordado ao Senhor D. Duarte o tratamento de Ex• 
cellencia , e me parece , que foy elle o primeiro, 
~ue a teve .por ordem delRey. O Prior do Cra
to como fobre muitas partes , de que era ornado , 
era fummamente agradavel , . paífando à Corte de: 
CaRelJa, fe queixava nella do pouco, que na de 
Portugal fe attendia a fer dle filho do Infante D. 
Luiz , e confeguio , que os Grandes de Caílella o 
irataHem de Excellencia ; e voltando a Portugal 
c;om eG:e exemplo , difpoz o animo delRey , que 
com o fentido na jornada de Africa o mandou go
vernar Tangere , e lhe · declarou por elle fervic;o, 
CJUe lhe hia fazer, o tratamento de Excellencia , e 
~eíl:a forte fe tinha apoderado muito da vontade 
t\elRey , que com os poucos annos , e menos refle. 
:xaó o attendeo neff:as materias , com prejuizo do 
Duque de Bragança , que pela difpura , que com 
o Duque feu pay tivera , quiz anticipadamente tra• 
tar eíl:a materia' ; pondo-a em juízo contenciofo 
para nelle moff:rar as razoens, que tinha de haver 
de preceder a todos aquelles , que . naõ eflavaõ em 
grao mais propinquo à fuccefiàó da Coroa , do que 
clle ellava por fucceffaõ · legitima. A eile fim pe
dio a EJRey mandaWe ver efle negocio por Minif. 
tros , que o houveífem de fentenciar conforme a Di· 
reito , e querendo juR:amente fe naó houveífe de li· 
tigar mais, que f6mente a propriedade. Dom An• 
tonio , que fe naõ defcuidava , pertendia , 'iue ha· 
. . Tom.VI. T ii vendo 
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vendo de fe difputar etle ponto , fe havia de tratal't 
àa poífe, porque fe lifongeava de eftar nella ; porém 
na verdade elle naó tinha alguma ,. como já diffi:
mos fallando nas declarações da Rainha D. Catha
rina , Regente do Reyno , pelo que naõ podia ter 
vigor a fua pertençaõ. Com effeito ElRey pafiott. 
hum Alvará para que cfi.a materia fe vüfe fumma-· 
riamente , tanto no que tocava à poífe , como à 
propriedade ; e foy feito em Lisboa por Pantaleaó 
Rabello a 22 de Mayo de 1568. Vendo o Duqut:. 

Prova num. 18). eíle Alvará ficou muy pouco fatisfeito do modo, 
com que fe lavrara, e mandou pelo mefmo Panra
kaõ Rabello hum recado ao Secretario de EO:ado, .. 
cuja fubftancia era·: ,, Q.ue vendo o Alvará , nelle. 
,; era primeiro nomeado D. Antonio, e que aquel-
" la circuníl:ancia lhe podia prejudicar ; porque con• 
,; forme a Direito a ordem da letra naquella ma teria 
,, fazia· indicio da preferenda, e que como a tençaõ 
,, ·dei Rey naõ era prejudicar a nenhuma das partes 
,, em coufa algumà, para fe evitar eíl:e prejuizo pa ~ 
,, ra a dcterminaçaó, mandaífe pôr no Alvará hu· 
,; ma dedaraçaõ·, que o fer nomeado primeiro D. 
,; Antonio no dito Alvará, naõ defraudaria ao di .. 
,, reito , que o Duque tinha , porque naó era a fua 
,, tençaó prejudicar ·em coufa alguma a nenhuma 
,, das partes, e que a duvida da precedencia affirn 
,; na polfe, como na propriedade, feria determinada 
,, em hum fó procelfo , e em huma f6 fentença fum~ 
,, mariamente 7 porque além de íêr dia a mente de~ 

,, Rey, 
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. ,, R.ey , como lhe. elle mefmo dHfera , fe evitavaó 
,, inconvenientes , e dHações. ,, Efla caufa parece 
que fe naõ feguio até a ultima conclufaõ , naõ f6 
porque naõ achámos mais que o Alvará., ou tam• 
bem pelas perturbações , que fe feguiraõ ; porqQC: 
a def:lreza do Prior do Crato fe valeo do arbitrio 
mais prompto, com que perturbando ao Duque, fi .. 
zeífe mais publica a eRimaçaõ del.Rey, e fuy o de 
lhe declarar o tratamento de Excelle~cia ; o qual na .. 
quelle tempo era fómente dos filhos Jegitimos dos 
Infantes. Efta grasa , que. o Prior do Crato akan· 
çou , fentio muito o Duque, por fer em offenfa da 
reprefentaçaõ da f ua . grande Cafa ; fendolhe ainda 
mais fenfivel, porque EIRey confeílàva o mereci~ 
rnento do Duque , dizendo, que de nenhuma forte 
pertendia prejudicar a· fua preferencia. Manifdlou 
e Duque cm huma larga , viva , e forçofa reprefen. 
taça6 a ElRey , o q"1e corn elle tinha paífado fobre 
~lfe negocio , o direito da f ua jufliça , as prerogati. 
vas da fua Cáfa, e a jufl:a queixa, que o acompa .. 
nhava de femelhante graça. 

,, Primeiramente Jhe dizia , o que por veze$ 
;, palfara com Sua Alteza , as juilas efperan9\S , em 
,, que . o puzera , e como fe fora dilatando cRa re
'' foluçaõ, a qual devia fer naõ f6 fazendo EIRey 
,, a mef ma merce ao Duque do tratamento de Ex. 
,, cellencia , mas declarando por hum Alvará , que 
"havella feito primeiro ao Prior do Crato lhe n'4Ó 
,, prejudicaria em coufa alguma ; eorque de outra 

· ,, forte 
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,, forte com aquella merce naó havia ninguem,. que 
,, naõ déífe por determinada a duvida da precedc:n· 
,,. eia entre elles ; o que f ómente com declaraçaõ do 
,, Alvará . fe poderia emendar , e que affim o entcn
; , dia ó os mayores J uriíconfultos , com quem pra ti
" cara o negocio; e que indo o Duque de Villa-Vi· 
,, çofa a Almeirim , f ó mente por fallar a Sua Alte· 
,, za , lhe fizera a honra ( entre outras) de fentir o 
,, dif commodo , que tivera de fahir de fua Caía , e 
,, rogando-o , · que fe recolhelfe , lhe affirmara , que 
,, lhe refponderia com a mayor brevidade poffiveJ, 
,, e o honrara com outras muitas exprelfoens ; pelo 
,, quê entaó lhe beijara a maõ , dizendo, que de ne .. 
,, nhuma. forte pertendia ferlhe importuno, mas fó. 
,, mente fervillo . em tudo ; e pois que Sua Alteza 
,, era fervido , que elle fe recolheífe ; o fazia , con· 
,, fiando tanto na Real · condiçaó , e virtudes de 
,, Sua Alteza, e na fua ju{\iça, que fe retirava com 
,, a certeza , de que lhe naó faltaria . com aquella 
,, merce : lembrandolhe , que devia de eíHmar ter· 
,, contente hum V affàllo , como elle ; pois o fervia, 
,, como era notorio, e o faria fempre, fem efperar ju· 
,, ros, nem Commendas, nem outras merccs. Q.oe 
,, retirando-fe a fua Cafa para efperar a ref<>luçaó, 
,, fora S. Alteza fervido ordenarlhe paílàífe com eUe 
,, à Africa , deixando indedfo o negocio; e que fup
" pofto na conjunél:ura prefente devia ef perar a re· 
,, poff:a , para que folfe mayor a fatisfaçaõ da jorna
" da; elle f~ apreftara p~ra ella de maneira, que fe· 

,,gura• 
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;, guramente podia affirmar , que neJla fora a fua 
;, defpeza mayor, que a de todos os de mais juntos,. 
,, que acompanharaõ a Sua Alteza, fem fazer re
" paro em empenhar , e vender parte do feu Efla• 
,, do, dif pendendo todo o dinheiro , que pode achar 
,, no Reyno, valendo-fe neíl:a occafiaó de outro de 
,, Callella , e itlo com tanto gollo , como era pre•· 
,, fente a Sua Alteza , que naõ o devia ter menos 
,, de o ver em pelfoa na fua companhia ; porque 
,, bem devia de entender , que differente V aífallo 
,, era o Duque de todos os outros , e quanto mere
,, eia honras , ·e merces; e naõ verfe prejudicado taó 
,, fenfivelmente no brio, .na pelfoa, e na reprefenta ... 
,, çaõ da fua Cafa, de que a Coroa tinha recebido 
,, em todos os tempos taó affinalados fervi~os , e ef: 
,, tando taõ bem coA:umados os Senhores della are
,, ceberem dos Reaes predeceffores de Sua Alteza 
1, fàvores , e diíl:inções. E que fe via precifado a 
,, dizerlhe , que as que o Duque tinha recebido de
" pois , que entrara na poífeífaõ do Ducado , e Ef. 
,, tado de Bragança , fora tirarlhe Sua Alteza de feu 
,, poder abfoluto as terças das rendas dos Confe ... 
,, lhos das fuas terras, e certos Ju1gados do Termo 
"de Bragança, e perterider tirar co1n a f6rma do 
,, regimento das Ordenanças o Senhorio , e vaífal
'' lagem , que os feus V aífallos lhe deviaõ de reco
'' nhecer, para defia forte o impoffibilitar de poderfe 
,, fervir delles em alguma occaíiaõ ; que os Defem .. 
1, bargadores do Paço pertui:baraõ as fuas jurif dic· 

"" ,, soes, 
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,, ções, de forte , que lhe violavaó o ref peito, man~. 
,. dando cada dia Defembargadores , e Miniflros às. 
" f uas terras , paífando commHfoens com violencia. 
,, notoria, o que era huma pura infracçaó dos feus. 
,, privilegios, e Doações. ·E que eff:es manifeílos 
,, aggravos, que como taes fentia, os tolerava com 
,, menos violencia por tocarem à fazenda ; mas que 
,, fobre elles agora fe via ainda mais opprimido , 
,, quando Sua Alteza lhe diminuia as honras , de
,, vendo juflamente efperar muy differentes venta
" gens de D. Antonio, porque em tudo o devia de 
,, preceder, como era publico ; porque era nocorio, 
,, que o nafcimento de D. Antonio era taõ defei
" tuofo , que era ctf purio por fer nafcido de coito 
,, damnado ; porque ao tempo da fua concepçaõ, 
,, e nafcimento,. era o Infante feu pay Prior do Cra
" to, Religiofo , e profeífo_, porque pelo Iníl:icu
" to, e conforme a Direito , naõ podia cafar : e affim 
,, nem pelo Direito commum, nem pelas Leys Mu-_ 
,, nicipaes do Reyno podia D. Antonio fucceder a 
,:, feu pay, nem a fua mãy. E que tambem o ln .. 
,, fante naõ podia cafar com a mãy de D. Antonio 
,, pela incomparavel differença , e grandiffima def
"igualdade, pelas quaes razoens o Direito Civil <> 
,, impugnava. N aõ obflando allegarfe , que o ln~ 
,, fante obtivera difpenfa para o tal cafamento, por~ 
,, que eíl:a naõ teve effCito , e fómente podia obrac 
,, cafando, mas que fem o Matrimonio, todos os fi .. 
,, lhos , que tiveífe, . eraó efpurios , e inhabeis , po~ 

2, a elles 
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,, a.ci,:es fe naó podia effender a graça da difpeni 1 

~>:cujo effi:ito fómente fe conferia ao Matrimonio, 
,, e a0$ filhos ,. que delle nafoe~em ; e affim oaõ. ~ 
,, dia D. Antonio valerfe das prerogativas, e hon· 
,, ras de feu_ pay. B ainda que naõ foHe ef purio, 
,1, fenaó natural { o que naõ era) ainda nefte cafo ti• 
,,-nha contra fi a opiniaó de Direito , em que. uni· 
,, formemente he aífentado , que as prerogativas do 
,, pay fe naõ tranfmitem ao filho : o que fe corro• 
,, borava .. de na6 poderem -. os filhos naturaes cha· 
,, marfe da familia de feu pay, nem trazerem as fuas 
,, Armas direitas .(como o Duque trazia) por fer le· 
,, gitimo , e D. Antonio naó , nem .poder fucceder 
,,.nos feudos , . nem prazos Ecdefiafticos , em razaó 
,, do defeito da concepçaó. . · E por effa caufa foy 
,,,determinado em Confelho por mandado delRey 
iJ D. Manoel, que o Duque D. J ayme feu avô pre
,,,.cedelfe ao Meffre de Santiago, filho delRey D. 
,,Joaó, (ómente por naó fer legitimo , poflo que· 
"foHe legitimado , e de mãy muito Fidalga ; pelo 
,, que naõ padecia ·duvida preceder o Duque a D~ 
·" Antonio , que naõ era taõ propinquo parente da 
;, Coroa, como era o Mdl:re de Santiago. Nem 
,, obllava . dizerfe, que o Duque D. Jayme entaõ 
,, precedera , por fer mais parente delRey D. Ma· 
.,, -poel ; porque naõ · foy f ó mente elfe o motivo j 
j' mas porque ao Duque podia· pertencer a fuc• 
,,~elfaó do Reyno, e ao MeA:re naó; a qual r~ 
b zaó era , tod~ em favor do Duque -Dom Joaõ l 

~om.VI. U ,, como 
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,., como fe vercficava , do que adiante mofiraria. · · 

,, Q.ue ei\a meíma queíbõ · fe achava já vcmi
'' bda em tempo delRey D. Joaõ avô de Sua Ab. 
,, teza, entre D. Diniz , tio , e fogro do Duque D .. 
,, Theodoúo feu pay, e irmaõ do Duque ·fàr avô, e 
,, o Condetlavel D. Atfonfo filho . do Duque de Vi
"feu D. Diogo , que fendo ambos netos do lnfan. 
;, te D. Fernando, e bifnecos tielRey D. Duarte, 
,, etlando amh<?s em igual grao de parentefco com 
,, EI Rey D. Manod , e fó com diffêrença, de linhas, 
,,,porque a de D. Diniz era feminina, e era irmaó 
,,fegundo do Duque de Bragança, precedeo ao 

.. ,, Condeflavd , porque era natural ; Cem embargo 
,, da melhdria da linha por fer mafculina , • fer re· 
,, veílido da dignidade de Condefbvel: o que tam· 
,, bem fe eílava vendo todos os dias no Senhor D. 
,,. Duarte filho do Infante D. Duarte , precedendo 
,,.a D. Antonio, fem que fe attendefie a fer filho 
,, do Infante D. Luiz, mais velho, que o Infante 
,, D. Duarte , que como mais moço , e todos os. 
,,. mais Infantes feus irmãos eraó precedidos do In-
9, fante D. Luiz. Que o fundarfe D. Antonio 1 em 
;, que fora legitimado, e que aífun devia fer rcpo~ 
,, tado como nafcido de legitimo Matrimonio , pa.
t' decia graves contradições ; porque nenhuma gra. 
" ça fe p6de conferir em prejuizo grave de terceiro~ 
,, e para fer convencida etla razaõ (que he o capi,o 
,; tal fundamento, em que fundava a fua pertençaõ) 
,, baila fómente moftrar, que fe a legitimaçaõ o fi._ 

,,zera 
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f) zera verdadeiramente legitimo , devia de prece• 
"·der pela efpecialidade da linha ao Senhor D. Du
" arte como filho de Infante, primeiro, e mais prOA 
,,ximo à Coroa • 

. ,t-Q_ue fendo tudo taõ conforme com o Dird· 
,, to Civil , e Canonico , em que os naturaes ( ainda 
,,.que fejaõ legitimados) naõ fuccedem de rigor nos 
,, feudos ; e ainda quando faó legitimados naõ po
"dem fucceder em feudo nobre , nem menos po'." 
,, dem fer admittidos a Beneficio Ecdefiafticó , e 
;, principal~ente Bifpado , fem difpenfa do Papa; 
,, e por ella mefma razaõ he aífentado em Direito , 
,, que os filhos naturaes de pelfoas illuflres , ainda 
,>que fejaõ legitimados , naõ gozaõ da nobreza , e 
,, prerogativas de feus pays , por ferem femelhantes 
,, à ferida curada, em que ·fempre fica final na cica· 
,,_triz; comparando-os tambCm à Alquimia, que fag 
,, p~recer o que naõ he : pelo que dizem , que devem 
,, tal reverencia aos legitimos, que naó podem con
" correr com elles a huma mefa ; e affim no Senado, e 
,, Confelho de N apoJes, na6 entraõ os naturaes , aill-t 
,, da que fêjaõ legitimados, de '}Ue fe tira evidente-
'' mente , que a legitimac;aõ em D. Antonio naó 
,, obra, nem póde obrar em prejuizo do Duque , e 
,, do feu Etlado , com o qual já tinha adquirido di· 
,, reito , o 90e bem fe juflificava ; pois , fegund.o o 
,, Direito commum , e Municipal do Reyno , nos 
,, Morgados prefere o filho natural, e legitimo, pof. 
;, to que feja mais. moio, ao natural legitimado t 

.Xom. VI. Y ii ,, ainda 
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,, ainda que feja mais velho , porque a legitimaçaÕ: 
,, naõ póde obrar cm prejuizo de terceiro. O que, 
" h~ certo , porque ~fiá determinado pela Ordena· 
,, çaõ do Reyno , que o filho legitimado naó fuc~_ 
~'ceda nos bens da Coi:oa; de que fe fegue, que 
,, naõ póde fucceder nas honras , e prerogativas de 
,, feu pay, por fer coufa muito mayor, que os bens,_ 
,, de cuja fuccelfaõ os priva : e por ei\as razoens , e. 
,, outras , que o Duque omittia , a legitimaçaó de 
,, D. Antonio naõ podia prejudicarlhe , principal· 
,, mente neff.e Reyno , aonde as legitimações faõ dif. 
~' penfas, que todas levaõ a clauf ula: Sem prejuizo 
,, do legitimo herdeiro : e que fe naõ podia pref umir-. 
,, d-1 retla tençaõ de Sua Alteza, que houveffi: que·. 
,, rer prejudicar ao terceiro , que tinha direito ad· 
,, quirido ; quanto mais, era coufa affi:ntada, que D. 
,, Antonio naõ tinha legitimaçaõ , nem dif penfa ,, 
,, que fuffiagaífe neíl:e cafo , nem de que ellc fe pu--. 
,, deífe para elle ajudar. 

,, Dizia mais o Duque fer filho da Senhora. 
,, D. lfabel , cujas virtudes , qualidades , e preroga ... 
,, tivas a todos eraõ notorias , e o chegado ~ren• 
,, tefco , que tinha com a Coroa deffe Reyoo , pe·. 
,, Ia qual razaõ a nobreza era mais illuílre , ·e for-. 
,, çofa no Duque por fer de pay , e de mãy ; por .. 
,, que todo o compoA:o participa .de fua fórma , e 
,, ma teria , e affim era commum entre os Doutores 1 

,, que tratavaõ efle ponto , e o favorecia a mefma 
,, Ordena_~aõ do Reyno,,a gual permitte aos filhos:, 

... , ,, contra 
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~contra o Direito commum, poder ufar das Armas 
., da parte das mãys nobres , direitas, e puras, {e~ 
,;. millura alguma : accrefcentando , que bem ~d~ 
11 fundarfe na grandeza do Eíl:a.do do Du.que , por. 
,, fer Senhor da Cafa de Bragança, cómpoíl:a de tan~ 
,, tas Villas , povoações , terras , e V aífallos, corn 
,. tantas rendas, Padroados , e Commendas , . e com 
;, tantas Jurifdicções nos feus Effados, que tudo , fe• 
,, gundo a fórma do Direito , era de muita pondera~ 
,, çaõ fobre a materia, de que tratava. Porque elle 
»era Duque de Bragança , e de Barcellos ; Mar• 
,. quez de Villa-Viçofa, Conde de Ourem , e de 
,,.Arrayolos , as quaes dignidades, por ferem ta~ 
,,grandes, _tinhaó em G incluidas muitas honra~, e. 
» preeminendas ; e que o lnfunte D. Pedro em hu• 
• .ma Carta , que efcreveo a EIRey D. Affonfo V•. 
" de. queixas. , e aggravos , dizia , que era Infante 1. 
,, e Duque; e affim neíte cafo, como affirmaó os 
» Doutores , naõ podia haver duvida , em que o 
" Duque precedia a D. Antonio; que nenhum d.a· 
~-quelles titulos tinha. O que juílificava com o 
,, exemplo, e deter111inaçaõ delRey D. Joaó III, 
,, que tinha o Jl1efmo parentefco com os tios do Du~ 
,, que, irmãos do Duque fcu · pay , que D. Ant(}I 
,, nio tinha de prefente com ElRey, e fendo legiti~ 
,, mos , e parentes inais chegados hum grao ; que o 
,, Duque de Aveiro t elle os precedia pela preemi• 
,, nencia do _titulo de Duque t e Eíl:ados t qué po~ 
., fula , . .íêm. i:mbargo de clles pte,eder.:nt ao~ ~~is 
~. . 1, 1rmaos 
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,, irmãos do Duque ·de Aveiro ; e pela meíina rs
;, za6 devia preceder elle Duque a Dom Antonio.,. 
;, ainda que mais chegado cm parentefco , pela eC.. 
;, peciofa prerogatíva dos titulos, e Etbdo , '{Ue ti-. 
"n~. . 

,, Que fendo a mais principal , t f"orçolà razaó; 
,, que já feu pay allegara , fer elle Duque bifneto 
_,, daDuqueza D. Ifabel, irmãa delRey D. Manoel, 
,, filha do Infante D. Fernando, e neta delRey D. 
;, Duarte , do qual por linha direita , e legitima fuc
;, cellàó elle defcendia ; e fendo cafo, ( o que Deot 
;, pela fua bondade naó permittiífe) que· &ltaífe a 
,, fucceífaõ do Reyno, e naõ ficaffem outros paren
;, tes da Coroa , fena6 e1le Duque , e D. Antonio, 
,, a elle, poflo que ·em grao mais diftànte, e naó a 
,, D. Antonio pelo defeito da baf\ardia , pertencia 
,, a f uccellàó do Reyno , como affirmaó os Douto
" res , quando tratava ó aquclle ponto. . N at> ob
" fiando a elle Duque no cafo pref ente defcender 
,, por linha feminina para deixar de f uccedcr ; por· 
,, que nefl:e Rcyno , e no de Caftella , e em todoe 
,, os outros , ( excepto no de França) a-mulher, coo
'' fàrme a Direito, naó era incapaz de fucccdcr n~ 
;, Reyno. E affim por efta razaõ precedia a D. 
,, Antonio, porque fe corroborava a fua jufliça com 
,, a efpeciofa prerogativa de fer cafado com a Se'! 
,, nhora D. Catharina, que como legitima prece· 
;, dia em tudo , e que as preemincncias 1 que eraó 
,, devidas a fua mullt~r, lhe er~.commwücaveis,. -
. . . ,, lhe 
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-~ -patenéiaó. Porém naõ fc valendo poc ora 
,, mais , que do direito . proprio, elle o precedia ni&i 
,, to, ainda. cftando em grao· mai& affàftado de pa.e 
,, rentefco • porque fcgundo o Direito Civil , para 
,, fucceder no Rcyno baíla defccnder de fanguc: 
• Real, ainda que etliveífc no millefuno grao • 
. : ,. Do que fc convencia , ,que tudo o que por 
,, pane de ~ .. Antonio fe allegava . de fer parente 
•mais chegado-, lhe naõ fervia, porque efià razaõ 
,, fómente. aproveitava aos que por ella tinhaõ mais 
,. provavel efperança de fucceder no Reyno, a qual 
,, por direito algum oaõ podia ter Dom Ant.Onio1 

,, ainda que a fua legitimaçaõ o h3hilitaffe para to.. 
,, das as dignidades , porque fê na& podia cílender 
,, às foberanas , como he a Real , pelo que eilava 
,. naó í6 detenninado , mas em pratica de o prece•. 
,, der o Senhor D. Duarte , fendo filho de lnfànte 
»mais moço , f 6mcnte porque nelle concorria o 
,, poder haYer efperança de fucccder no Reyno , e 
;, D. Antonio na.ó ; e affim corria fem duvida a 
,. mefma razaõ para fe dizer o mdi:no da fua pef. 
n-foa. O que fe .convencia com os Infantes filhos 
,, do R.ey vivo precederem aos Infantes irmãos do 
,, melino Rey , naõ fómente por ferem mais chega .. 
"·dos em fangue, mas por ferem mais propinquos 
" à fuccellãó do Reyno.; porém naõ fendo o filho 
,, do Rey legitimo , bc precedido· dos Infantes feus 
,,. tios, o que . fc vira prati~do no feu mef mo tem• 
ft.PO no Se~or D. Dua~c~ .filho n~tural ddRey 
,_ . "D . . 

oigitized by Google 



160 . . . 'Biflori~. <jene Jagicll_ . . . 
/ 

,, D .. Joaó III. que era precedido dos Infantes feua 
;, tios por ferem mais proximos à fuccelfaõ do Rey
'' ~o, ainda que o Senhor D. Duarte era mais che
" gado em grao de parentefco. O que tudo fe mof. 
;, trava da ramente pela diffi:rença das honras , q~e 
,, o mefmo Rey fazia aos filhos do Infante D. Du
" arte feu irmaa , do que fazia ao Senhor D. Du
'' arte feu filho , por naõ fer legitimo , fem embar• 

· ,, go de fer mais feu parente ; ·pelo que ordenara, 
· ;, que fe fallalfe por Excellencia ao Senhor D. Du

" arte feu fobrinho , e por Senhoria ao Senhor D. 
,, Duarte feu filho , as quaes honras ~ e outras mer

. ,, ces , que lhe conferia, eraõ attendendo à fuccef. 
'' faõ do Reyno , que podia recahir no Senhor D. 
,, Duarte feu fobrinho , ( como depois veyo a foç-

. ,, ceder) e naõ esn o Senhor D. Duarte feu filho 
.;, ·por naõ fer legitimo. E effe foy o motivo , que 
,;, o Conde de Marialva teve , quando tratando-fe 
;, em Confelho da precedencia do Duque D.Jayirie 
,;, feu avô com o Mefire de Santiago, facilmente 
,, convenceo haver de preceder o Duque feu avô, 
" o que encaõ fe determinou affim. Pelo que fen· 

· ,, do elle Duque mais propinquo para fucceder no 
,, Reyno, fe feguia, que fe no que he 1nais, precedia 
;, a D. Antonio, evidentemente o devia preceder 

· " em tudo o que he menos~ · 
,, Nem tambem podia f ervir o que fe allega· 

,, va por parte de D. Antonio, de que o Infante D._ 
,,_Luiz feu pay fora Pripcipe deft.e Reyno emqu~ 

pto 
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;, to ElRey D. Joaõ naõ teve fiihosJ porque tam
''bem o Duque D.Jayme foy Principe defte Rey• 
,, no em quanto ElRey D. Manoel naéS teve fuo
" ceffàõ. E fendo elle legitimo fucceífor do D~ 
,, que D. Jayme feu avô , nos Eíl:ados , e mais pre
"eminencias, prerogativas, e direitos do fangue, 
,, que naõ podem paffar em D. Antonio pelo de~ 
,, feito- do nafcimento, ficava futfiagando a mefma 
,, razaõ f6mente a feu favor para haver de preceder 
,, a D. Antonio. 

,, De que tirava huma boa conclu(aó de fer 
,,eff:e mefmo o motivo, porque ElRey D. Joaõ, 
,, que Deos tinha em gloria , nos apontamentos, que 
,, fez , cm que declarou a Rainha por Governad~ 
,, ra do Reyno, fazendo mençaõ do Senhor D. Du
•arte, edos Duques, nenhuma fez de D. Antonio; 
,, no que deixou bem entendido haverlhe de prece~ 
;) der e11e Duque em tudo. E finalmen~e por dlas 
;, razoem, que naõ eraõ todas as que pudera at. 
,, legar, motlrava a precedencia , que elle tinha a 
,, D. Antonio ; e por dl:a mef ma caufa lhe era ~is 
,, fenfivel a preíf'a , com que Sua Alteza differira a 
,, D. Antonio, e o vagar, que tinha em determinar .. 
,, fe em lhe refponder , tomando.o a confervar no 
~' feu direito , que com D. Antonio , com o íêu fa .. 
,, vor, já conliderava abandonado com aquella mer• 
;, ce , entrando em tal vaidade , que já lhe parecia 
;, fe naõ a.aQmbrava do Duque , affirmando , que 
,, outra era a (ua pertcnçaó 1 que devia fcr quer~ 
1. ·Tom. VI. X ,, pre· 
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,, preceder ao Senhor D. Duarte; o qual já por ft~' 
,, refpeito deixara de exercitar em Afiica o feu ~ 
,, cio de Condeílavet E que devendo Sua Akc~ 
,, confultar efte negocio , naó fofil: com petk>as f~_ 
,, peitas , porque trazia muitas junr.o de fi , quo. 
,, o eraó , e lhas nomearia , e aqudlas J que h&! 
,, viaó de trabalhar porque o Duque fica& defgol! 
.,, tado; a quem tambem fervia a inveja 1 que n~ 
·,, Reyno. fe teve fempre aos Duques de B~ 
,, pela fua reprefentaçaõ , e por ferem elles os quç 
,, mais fervitaó , e haviaó de fervir a Sua Alteza , 
,, de quem elle devia efperar tiveífe fatisfaçaõ de; 
,, lhe fazer merce , porque íê fegurava, de que Su~ 
,, Alteza o naó diminuiria· em nada, mas :antes~ 
,, accrefcentaria com a merce da deciíàó ddle ~
;, gocio , como efpcrava pelas fuas juftificadu ~ 
,, zocns , e juíl:iça. . : 
t. He de faber, que .o Duque D.Joaõ já~ 
tempo gozava do tratamento de Excel/encia ~ 
permHiàó delRey , concedida na occafiaó·, .em que; 
fe cffeituou o feu cafamcnto com a Senhora D. Ca.. 
tharina; graça, que EIRey lhe acordou em .confi .. 
deraçaó das grandes qualidades , e merecimentos d
fua peífoa, e Cafa, e pelo motivo da nova allia~ 
contraida na Caía Real, por fcr a Senhora D. Ca'! 
tharina filha .· do Infante D. Duarte. N aó encçmtre1 
o Alvará· della merçe; porém naõ tem duvida-, ·que; 
naquella ·occafiaó fe lhe conferio a prerogativ:a. ~ 
Excdlenda,. porqu~ a. mef rrut SC?Jbora o tefere ·em 

_. . ~ • '"" . .. .. . . _ . liuma 
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huma reprefentaçaõ , que fez a ElRey D. Filippe 
III. onde entre outras coufas pertencentes à peíf oa 
do Duque de Bragança feu filho , relata a permif· 
faó, que ElRey dera do tratamento de Excellencia 
ao Dllque feu marido, na mefma forma, que fica di· 
to ; o que tambem vi em huma confulta original, 
que os Governadores do Reyno fizeraõ a ElRey D. 
Filippe II. fobre os tratamtntos, na qual fe refere, 
que na occaílaõ do cafamento lhe fora permittida 
por El Rey D. Sebafl.iaõ: foy feita em 2 8 de Dezem .. 
bro do anno de 1 S96, e fe conferva na Livraria m.f. 
do Duque de Cadaval no Tom. 6. dos Papeis varias. 
E que encaõ fe praticalfe, confta ainda mais de mui· 
tas Cartas originaes, ·que eíbó no Archivo da Ser e• 
niffima Cafã de Bragança, efcritas pelo Senhor D. 
Duarte feu cunhado, e pela Senhora D. Catharina 
para o Duque com o tratamento de Exce/lencia ; a 
qual certamente lhe naõ · dariaõ , fem que precede[ ... 
íê a vontade dei Rey, e muito mais fendo efta pre• 
rogativa concedida a elles fómente por filhos de ln~ 
fantes , como eraõ. E efle foy o motivo, porque· 
alcançou etl.e tratamento o Prior do Crato , com o 
affeélado pretexto da f ua ligitimidade , o qua o Du· · 
que fentio , naõ fómente por El]ley lhe conceder· 
a Excellencia , mas porque com ella fe enchia da 
vaidade de legitimo ; para que aífentada ella , hou
veífe de preferir ao Duque , o que elle nunca con-.. 
fentio, e fortemente lho contraftou por diverfas oc• 
cafioens ,. e .com effi:ito o Duque veyo a preferir ao 

· ·· Tom.VI. X ii Prior 
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Prior do Crato, como adiante fe verá. ·ne diverfas 
memorias conA:a , que ElRey fatisfizera ao Duque 
antes da fua jornada de Africa ; porém naõ encon
trey a decifaó rormal defte negocio, nem no Archi· 
vo Ducal Brigantino , nem no Real da Torre do 
Tombo ; mas tambem me perfuado, a que certa
mente a houve a favor do Duque , e por efcrito, 
pelo que adiante fe lerá. 

Por eA:e tempo, que era o anno de 1577 , paf. 
fou El Rey a Guadalupe para neA:e fitio fe aviíl:ar 
com El Rey D. Filippe o Prudente feu tio, o que 
com effeito poz em execuçaõ. O que ncf\a occa
ftaó paífaraõ eA:es poderofos Reys, refere a fua 
HHl:oria, e naó pertence aeíla: e fómente diremos, 
que na volta , que EI Rey fez para Portugal , o e~ 
perou o Duque em Eíl:temoz com feu filho o Du.
que de Barcellos , e D. J ayme feu irmaõ, e todos 
beijaraó a maõ a El Rey, a quem o Duque de A.Jti· 
ro , · que naquella . jornada acompanhou a ElRey, 
lhe diífe, que D. Jayme era feu fobrinho, queren
do neíla exprelfaõ moílrar a fatisfaçaõ de íêr fruto 
do fegundo niatrimonio do Duque D. Theodofio I. 
com fita fobrinha. El Rey recebeo ao Duque com 
efpecial agrado, e expreffoens de amifade ·; e depois 
de converfarem largo tempo, fe defpedio, e o Du
que fe recolheo a Villa-Viçofa , onde no feguin· 
te dia foy EIRcy pela poA:a a vifitar a Senhora D. 
Catharina , acompanhado do Duque de Aveiro , e 
alguns Fidalgos_, e depois de eílar muy fatisfeito da 

(~ 
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converfaçaõ , e modo da tia , voltou a jantar a Ef. 
·tremoz. 
· · Achava-fe EIR.ey empenhado na expediçaó de 
Africa, com que D. Antonio o lifonjeava com ou• 
tros, que concorrera ó , e .o levaraó a facrificar com 
a f ua Real peífoa o Reyno, e reputaçaõ, e na6 at• 
tendia a coufa alguma mais , que a pôr em execu
çaó aquella idéa , de que deu conta ao Duque por 
buma Carta , em que . lhe relatava a .entrada , que o 
tio do Xarife fizera cm Fez , ajudado de alguns 
Turcos, que por ordem do Graó Turco feu Senhor 
o fervia ó·; e juntamente, que fendo aque1le negocio 
àc muita confi deraçaõ, e confelho , por iífo queria, 
que o Duque Jhe enviaífe o feu por efcrito. Porém 
o Duque agradecendo a ElRey a honra , com que 
o fazia fabedor daquella materia , lhe ref pondeo s 
Que naó f6. naquelle cafo , mas em tod08 defejava 
antes mais fervir a Sua Alteza , do que aconfelhal· 
lo , e que fe era precifo fcrvirfe da fua peífoa , e das 
de feus tilhos , que com elles , com a Cafa , e fazen ... 
da, eftava tudo prompto para lhe obedecer; mas 
com o coníelho fe naõ atrevia , porque Sua Alteza 
nada perdia nüfo ; e affim o devia difpenfar de lho 
dar por efcrito, nem ainda em voz , devendo agr~ 
decer1I1e naõ Jho mandar ; e com juíl:a · razaõ , por• 
que quem fe offerecia aos trabalhos , perigos , e def. 
pezas , bem podia renunciar aquella honra de o 
aconfelhar '. a qual tiveraõ feu pay ' e avós ' fem 
~ue faltalfe a nenhu.m , dç que tanto fe honraraõ. ·~ 

. CJa 
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.e já que fe naõ podia com elles numerat nos gran• 
des feitos , com que fe dií\inguiraó , fervindo aot 
Reys feus predeceífores , fe affinalava em fe que
brar nelle taõ honrado fio : que Deos Noifo Se
nhor aconfelha-fe, e inf piraífe a Sua Alteza, e allu
n1ialfe os entendimentos , dos que o aconfdhavaõ ,
para que obraífem fem mais ref peito , nem outre> 
fim mais, que o de Deos; e do Real ferviço,, o que 
elle naõ duvidava ; porque fe naõ podia perfuadir, 
nem crer , que Sua Alteza' naó tiveffi: efcolhido 
Confelheiros taes, que nelles, concorreífem taõ pre· 
cifas obrigações. Della forte fe eximío o Duque 
politicamente de haver de votar cm huma matcria , 
que EIRey já tinha refoluto, e naõ faltava mais, 
que polia em execuçaó; porque a toda a preílà fe 
e(tava preparando a Armada , em que EIRey com 
o feu Exercito havia de paífar à Africa. 

N eíl:e anno de 1578 chegou a Villa-Viço& o 
Embaixador do Duque de Saboya a 27 de Feverei
ro a viíitar a Senhora D. Catharina, o qual vinha 
acompanhado de oito criados , e hum fobrinho feu .. 
O Duque o mandou conduzir por Pedro de Andra· 
de Caminha , que o foy bufcar fóra da Villa , e poo 
fer noite veyo aco~panhado de quatro Moços da 
Camera com tochas , e o conduziraõ para as caías , 
que lhe eíl:avaõ preparadas fóra do Paço; o qual de- · 
pois de hum curto ef paço foy à prefença da Senho• 
ra D. Catharina, que o recebeo na fua Camera. O 
Duque de Barcellos, quant~ que elle entrou pela 

(ala~ 
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•la , iâhio · :a recebello , acompanhado de quatro, 
Moços da Camera com tochas accc:fas adiante , e. 
todos os Officiaes da Caía , que naõ paílàraõ da por•. 
ta da ante-camera ,: e o Duque com o Embaixador. 
rntraraõ na Camera da Senhora D.·Catharina, on•: 
de fe deteve quafi tres -quartos de hora converfan•: 
do; e defpedindo-fe, o conduzia Pedro de Andrade: 
ao apof ento, que· fe lhe tinha preparado, que eftava. 
Jicamente adornado, aonde já achou a mefa poffa f 
na qual foy ·fervido com grandeza: comeo com elle· 
teu fobrinho, e Pedro de Andrade, fervira6 de Trin•. 
chãntes Pedro Moreno, e Sebatliaõ Fragofo, cria-: 
.\os accrefcentados, e os Moços da Camera tam"' 
bem-ferviraõ de dar agua às mãos, e de beber; e fen-' 
d<> tratado fempre com magnificencia ., · fe defpedio 
ebrigado às attenções deftcs Principcs; ignoramos: 
o motivo del\a vifita feita pelo Embaixador , que. 
.,aõ fuy caf uai , fenaõ anticipadamente prevenida,. 
eefperada., . 

: Determinou· o Duque acharfe rom EIRey na; 
expcdic;aõ de Africa , e fe começou a aprefiar com 
aquella grandeza , e magnificencia devida à repre.. 
lentaçaó de peífoa · taõ grande ; e porque era muita 
a· gente da fua comitiva , por iífo em femelhante~ 
pccalioens. fempre ·os Reys os attendiaõ , por fel' 
muito ·o · de que ·.neceffitavaõ ; e ainda ·que foífe pela 
fua defpeza , era precifo fe cxecutaífe · pelas Juíliças 
delRey, que affun o ordenou por hum Alvará paf.r Prova num. 1s6. 
·lãdo em 7;. de ~o de. J ;7S i.-em que-~ a tt> 
t .J dos 
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dos os Miniílros de J uíl:iça, e Officiaes dos Lugares 
do Reyno com comminaçaõ, que façaõ dar ao Du .. 
que de Bragança todas as coufas, que lhe forem ne• 
ceífarias para feu provimento , e dos feus ; affim dt; 
mantimentos, como para o tranfporte , e mais cou. 
'1s, que elle quizeífe para a jornada de Afiica, que 
havia de fazer na fua companhia, o que cumpririaõ 
com brevidade, e diligencia , de forte , que o Du
que naõ experimentaífe falta , havendo tudo pelo 
fuu dinheiro. N aõ fe achou o Duque neí\a ma· 
lograda empreza , porque depois de prompta a fua 
magnifica equipagem , e a de todos os Fidalgos , e 
peífoas , que o haviaõ de acompanhar, e fervir net: 
ta jornada , naõ fe lembrando dos aggravos , com 
que EI R.ey o tinha taó fcnfivelmente · queixofo , e 
fó fazendo-fe · cargo da obrigaçaõ , e lealdade de o 
tervir (como tinhaõ feito todos os feus predeceífo· 
res , a quem o Duque naõ cedia na generofidade, 
porque igualmente fuccedeo na fua grande Cafa, e 
tambem nas virtude5; ) ao tempo, em que a Ar
mada em poucos dias havia de dar à véla , e eftan• 
do elle nas vef peras da partida , lhe fobreveyo hu~ 
doença de febre aguda , que o impoffibilitou a po
derfe embarcar ; e por mais , que pertendeo esfor .. 
çarfe , era taõ ardente, que julgaraõ os Medicos' 
que com leve caufa fe faria mortal , quanto mais 
com os inevitaveis incommodos da viagem ; e que 
&inda vencida com felicidade , naõ poderia achartê 
em ~ftado, qua~do aportat!C em _Aftica, para entrai 
· .. , em 
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_em campanha com o ardente da Eff:açaõ. Impa .. 
ciente o Duque com a doença , e ainda mais com 
os prognofticos dos Medicos, vacillava no que de· 
via de fuzer , porque naõ f ofria deixar de eO:ar ao 
lado delRey em occafiaõ de perigo, ainda contin• 
gente , quanto mais nefta , que o tinha por inevi
tavel. E quando fe conheceo de todo impoffibili· 
tado para a jornada , fub{tituio a fua pelfoa com a 
de feu filho ó Duque de Barcellos, que havia pou ... 
cos mezes cumprira dez annos , querendo , que em 
acçaõ , em que ElRey fe empenhava , quando naó 
podia o pay , fe achalfe o filho ; e porque os de mais 
penhores , que entaõ fómente tinha, eraõ o Senhor 
D. Duarte , que naõ contava nove annos, e o Se· 
nhor D. Alexandre , que naõ tinha cumprido oito t 
os na6 mandou tambem; moflrando nefle raro exem
plo , que a idade os impoffibilitava , e que o amor o 
obrigava a expor o Duque de Barcellos, para que o 
Mundo viífe , que naõ acabaraõ comfigo em tem• 
po algum os Senhores da Caía de Bragança deixar 
de affifür aos feus Soberanos em todas as occafioens1 
que concorreraõ no feu tempo , ainda naquellas , 
que reconheceraó na6 poderem ferem utilidade do 
Reyno ; porque a opiniaó , com que difcorriaõ fo• 
bre a importancia dos negocios , antevendo a infe~ 
licidade , naõ os defobrigava do amor , e lealdade 1 

com que ferviaõ , como vimos no Duque D. F er· 
nando, quando a ElRey J;l. Affonfo V. encontrava 
a alliança da Rainha D. J oanna; porém depois del-

Tom. VI. X Rey 
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170 Hiftoria · qenealogica 
Rey eíl:ar empenhado, o feguio taõ arriícadamente, 
como valerofo; e agora o Duque D. Joaõ, quan
do impoffibilitado para acompanhar a ElRey, man
dou ao Duque· de Barcellos feu filho , em quem o 
Real fangue, que o animava , anticipou o valor à 
idade , para em tenros annos deixar naquella cam
panha gloriofo nome, como adiante veremos. Fo· 
raõ grandes as deípezas, que o Duque fez neíl:a oc
cafiaõ , e mayores com o cativeiro do Duque de 
Barcellos, e muitos criados, que o acompanharaõ: 

p ' 8 pelo que fupplicando ao Papa Gregorio XIII. lhe 
rova num. 1 7· concedeo por hum Breve paífado em Roma a 1 S 

de Outubro do anrio de 1579 a graça de por tem
po de cinco annos poder applicar o rendimento das 
Commendas , que vagalfem da fua aprefcntaçaõ, 
às defpezas , que fizera na guerra de Africa , e ao 
refgate do Duque de Barcellos, e dos mais criados, 
que foraõ ·cativos na dita guerra , como fe vê de 

Prova num. 188. hum Alvará ·do Duque, em que por fe achar vaga 
a Commenda de ·S. Gens de Perada no Bif pado de 
Miranda , appliéou o rendimento della às ditas def
pezas , em virtude da concefiãõ Apoíl:olica, que pa· 
ra iífo tinha : foy paífado em Villa-Viçofa a 20 de 
Março do anno de 15 81. E vagando por Antonio 
de Gouvea, feu Secretario, a Commenda de S. l\f ar
cos da Villa de Monçarás no Arcebifpado de Evo
ra , applicou na mefma fórma os feus rendimentos 

Prova num. 189. por hum Alvará paífadó em J de Julho do referido 
anno. Tanto era o cuidado de fe livrar de dividas, 

por-
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porque a fua confciencia bem dirigida na~ íe ac•. 
commodava com deixar de procurar todos os ca• 
minhos de o confeguir com a mayor brevidade. 

Perdido o Exercito Portuguez nos Camp~ · 
de Africa com o feu Rey D. SebaRiaõ , fubio ao· 
Throno o Cardeal Infante D. Henrique , V araó 
cheyo de virtude , e exemplar Prelado na eflimaçaõ 
do Mundo J e com o conhecimento do genio do·. 
Prior do Crato, a quem fora pouco affeéto, ]em·· 
brado da juíl:iça do Duque de Bragança nas conten• 
das , que lhe movera, ordenou, que ao Duque fe 
fallaífe por Excellencia. EIRcy Filippe depois de · 
entrar nelle Reyno palfou outra Carta em Lisboa Prova num. t 90• 
a· 12.deJunho de 1584 ao Duque D. Theodofio; 
em que ordena lhe fallem por Excellencia , affim · 
como a tinha feu pay o Duque D. J oaõ por mer· 
ce- do Senhor Rey D. Henrique. O mefmo Rey 
depois na Pragmatica , que fez fobre o modo de fal~· · 
lar, e efcrever , a que chamaõ a Ley das C ortez.ias , 
feita em Lisboa a 16 de Setembro do anno de 1597, 
e·promulgada na Chancellaria a 4 de Outubro do 
referido anno ; declarando as peífoas, que haó de · 
tor ef!e tratamento, diz : Que aos filhos , e filhas /e .. Prova num. i 9 r. 
gitilnas dos I'!fantes fa ponha 110 alto da Carta, Se~ 
nhor, e no /õbrefcrito, ao Senhor D. N. ou à Senhora 
D. N. e 'lue /&lhe e(creva, e falle por Excelle11cra. 
Que a nen/111ma 011tra pqfoa por grande E/lado, Of}l-. 
cio, ou Dignidade , que tenha, /e fatie por Excellett· 
çia de palavra , nem. pqr e/&rito, (e11aõ àquel/as pef.. 

. Tom. VI. Y ii (oas, 
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·Bifloria fjenealogie• 
{oas a quem os Senlzore1 Reys meus antecejjores , e eu 
tivermos feito merce , ·que fe chamem por Excellen
cia , como elles , e ·eu temos jeito ao Duque de Bra• 
gança. Já diífemos, que quando o Duque cafara 
com a Senhora D. Catharina , havendo reípeito a 
efta nova àlliança, e às qualidades , e merecimento 
da peífoa , e reprefentaçaõ da Caía , e do Duque , 
por fera Senhora D. Catharina filha do Infante D. 
Duarte , fe permittira fe fallaífe ao Duque por Ex
<;ellencia ; mas , como parece, era f 6mente permif
faõ , e ficou naó fendo unica eíla graça , quando a 
concedeo ao Prior do Crato ; porém antes da jor
nada de Africa, ElRey acordou ao Duque etle tra
tamento ·com mais formalidade , porque achamos 
em algumas Memorias , que EIRey lhe fizera a 
merce de Excellencia. N aó encontrey o Alvará. 
deff:a merce , como já dilfe ; porém perfuadome , 
que a houve ef pedal, fundado nas palavras da Prag· 
matica das Cortezias acima , em que diz : .As pef-. 
foas a· quem os Senhores Reys meus antecejfores, e 
eu temos feito merce, que /e chamem -ptJr Excellen ... 
eia , como elles , e eu temos .feito merce ao Duque de 
Bragança ; de que fe infere , que o Duque a tinha 
já, naó f6 de1Rey D. Henrique, mas delRey D. 
Seba{Haó. Eíl:a Pragmatica , porque EIRey de .. 
clarou o tratamento de Excellencia aos Duques de 
Bragança , era tanto fem exemplo , que paílãva de 
privilegio particular concedido ao Duque , a fer 
convertido em Ley univerfal, que ·femandava guar, 

dar 
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dar com rigor , com as . penas, e procedimento em 
J uizo contra os tranfg;reffi>res. Entendeo tanto iílo 
ElRey Filippe, que pertendendo a Senhora D. Ca· 
tharina , que eff:a graça foífe declarada , que fe ex• 
tendia ao primogenito , e fucceífor da Cala de Bra .. 
gança, que era o Duque de Barcellos D. Theodo. 
fio feu filho , a quem queria fe déflê Excellencia ; 
refpondeo EIRey por D. Chriíl:ovaõ de Moura à 
Senhora D. Catharina , que naõ convinha aos Du .. 
ques de Bragança fazeríe aquella mefma merce taõ 
ef pecial ao Duque de Barcellos, porque de lha con
ceder teriaõ motivo , e razaõ os Duques de A vei· 
ro, e de ViUa-Real, .para pertenderem a mefma 
merce, por ferem Duques; . e.parecia fer entaõ af· 
fetta a efla dignidade , e que a circunllancia deíla 
preeminencia confiftia em fer annexa ao Duque de 
'Bragança: nem E1Rey podia dizer mais, nem dei
xar de o cumprir affim , reconhecendo as prerogati
vas da Cafa de Bragança , e o chega do parentefco , 

· com que el\ava com a fua R·eal peífoa a Senhora 
D. Catharina, que era fua prima com irmãa ; e 

· fendo feu fobrinho o Duque de Barcellos , atten• 
deo f ómente à reprefentaçaõ defia Sereniffima Ca
là. E fem embargo da de Aveiro, depois de lar ... 
gas reprefentaçóes , e de pertender pelo patrocinio 
da Emperatriz D. Maria , mulher do Emperador 
Maximiliano II. confeguir femelhante prerogativa 1 

nunca o Prudente Rey em fua vida deu attençaõ a 
femelhante requerimento., como quem taõ bem co
.. . nhecia 

Digitized by Google 



Bifloria qenealogica 
nhecia a diff.inçaó , e merecimentos deíla grande 
Cafa, taó elevada, que naõ houve outra femelhan-. 
te em toda Hefpanha. Iíl:o fe moftra evidc:ntemen-

Vander Ha~em, r;. te , pois o mef mo Rey acordou fómente naquelles 
df! de 1?· 1°"º de Auf- Reynos o tratamento de Excellencia a feu irmaõ 
triti, ltv. r. 
eariu? , origen de '' D. J oaõ de Auftria , filho naó lem· timo do Empe-
Di,~mdiid de Grandt, . 
Dh,urr+ fo~ 16, ,rador Carlos V. fazendo, que fo e tratado com as 

mayores prerogativas, mas naõ com as de Infante. 
Depois o mef mo Monarca fez hum a Pragmatica 
para evitar a defordem , e abufo , que. havia nos 
Reynos pertencentes à Coroa de Caíl:ella fobre os 
tratamentos, aHim de palavras, como por efcrito, 
por lho haverem reprefentado os Procuradores de 
Cortes das Cidades , e Villas daquelles Reynos, 
que fe celebrara ó em Madrid no anno de 1j8 j ; em 
virtude do que promulgou a referida Pragmatica fo .. 
bre os tratamentos, no Efcorial a 8 de Outubro de . 
1586, onde depois de tratar das peffoas Reaes, e 

Prova num. 192. Confelhos , diz : Que ninguna per fona , por grande , . 
y preeminente que jea , fe pueda //amar por efcrito, ni 
de palabra , Excelle11cia , ni Sennoria l llullri/]ima a . 
ni11guno , fino (o/os los C ardena/es , y ai Arçohifpo de 
Toledo, como Primado de las Efpannas, aunque no 
/ea Cardenal. Que a los ArçobifPos, Obifpos, y a 101 

Grandes, y a las perfonas, que mandamos cobrir ,Jean . 
obligados todas las perfonas dijios nue/fros Reynos a 
Uamar Sennoria , y tamhien ai Prl}idente ele/ nueflro 
Confejo Real. Que a los Marquefts, y Condes, 1 . 
Co1J1endadores maJores de ras.Oráenes .de San-T1aga, 

Cala-
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Calatrava, y A/cantara, y Pre/iclentes àe los ótros 
nuellros e onfejos ' y e fzance/larias ' te puedf! //amar' 
y efcrivir Sennoria por e/crito, y de palahra, t7c. E 
iõbre eff:a Ley fe póde ver o que efcreveo D. Pe· 
dro Gonzales de Salcedo no feu doutiffimo livro: 
Tlzeatrum Honoris, impreífo em Madrid no anno 
de 167 2. Efta Ley , que ElRey promulgou ~ de
pois de ter ordenado o trataµlento · de Excellencia 
ao Duque de Bragança pelo Alvará, que · temos re
ferido , fendo de taô grande differença , naõ ohri· 
gou a El R.ey a que déífe aos Grandes de Caff ella 
na referida Pragmatica mais, que Senhoria ; e fendo 
publicada onze annos ántes da de Portugal , naó 
íêrvio de exemplo para que a Pragmatica defi:e 
Reyno igualando os Grandes de hum , e outro , e 
mais peífoas , que ElRey mandava · cobrir ,· em o 
tratamento de palavra, e efcrito, émente de Se· 
nhoria , naõ deixalfe de ordenar, que ao Duque de 
Bragança fc: fallaífe, e efcreveífe por ExceUencia, 
o que a nenhuma outra pelfoa em toda Hefpanha 
foy acordado por Ley, e Pragmatica; porque efte 
tratamento fó era dos filhos legitimos dos Infantes , 
como diz a mefma Pragmatica, e concedido aos 
Duques de Bragança , que , como temos vifto , lo
graraõ fêmpre as mefmas honras. Depois por cor .. 
rupçaõ , e colerancia foy commum a todos os Gran· 
des, affim de CaR:ella , como de Portugal. Affim , 
que a referida Ley fe publicou , reprefentaraõ a El
Rey os Védores da fua Fazenda, o Regedor das 

JuíH-
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J u(Hças , o Governador da Caía da Supplicaçaõ do 
Porto , os Prefidentes dos Tribunaes , e os Com
mendadores m6res das Ordens Militares , que na 
dita Ley fe lhe naõ permittia fallarfelhes por.Senho
ria , e as juflas razoens , que pelos feus lugares ti
nhaó para fe lhes conceder eA:a. graça , a qual naõ 
confcguiraõ entaõ, fenaõ depois no Reynado de feu 
filho ElRey D. Filippe III. que declarando a dita 

Prova num. 19;. Ley por hum Alvará feito a 7 de Agofl:o de 1602, 
lhe concedeo , que dalli por diante fe pudelfe fàllar 
por Senhoria aos \ ... édores da Fazenda , Regedor, e 
os mais acima nomeados. O mefmo Rey por ou-

Prova num.194 tro Alvará palfado a 20 de Junho de 1606 conce· 
deo· tambem ao Duque de Aveiro D. Alvaro de 
Lencatlre femelhante permHfaõ, de que fe lhe pu
deífe fallar , e efcrever por Excellencia. Tambem 

Prova num. 19,. o dito Rey por hum Alvará de 28 de Outubro de 
1609 concedeo a D. Joaõ Lobo, Baraõ de Alvito, 
que fe lhe pudeífe fallar por Senhoria. N aõ eraõ co
aél:ivas efl:as graças, mas fómente huma permüfaõ, 
de que fem tranfgredir a Ley referida, que queria fe 
obfervalfe pontualmente, dava a liberdade daquelles 
tratamentos, que naõ eraõ de obrigaçaõ, fenaõ VO· 

luntarios , fem a comminaçaõ expreífada na meíma 
Ley, que EIRey queria eftivelfe em todo o feu vi
gor ; para o que palrou de novo outra Ley , com 
que a corroborava , dizendo , que fuppoff o na Ley 
das Cortezias, fobre o modo, e eff:ylos de fa11ar, e 
efcrever, eíl:avaõ nella baíl:antemente exprefiãdas as 

penas, 
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penas, em que encorriaó , os que a naõ cumpriílem, 
e11e era informado de algum abufo , pelo que man· 
dou às J uftiças a publicalfem de novo, executalfem, Prova num. t 96. 
e fe informaffem particularmente 1 fe havia traOC. 
grelfores della, contra os quaes procederiaõ com o 
rigor 1_1ella mencionado: foy paílàda a 3 o de A goíl:o 
do anno de 1612. Eíl:a Ley , que depois no Rey• 
nado delRey D. Joaõ IV. fe obfervou muy pon• 
tualmente , difpenfou elle por fazer merce a Dom 
Martinho, Principe de .Arracaõ, filho deIRey de 
Chintingaõ, neto, e herdeiro delRey de Arracaõ, 
o qual fe havia creado em Goa, e recebido o Sa~ 
grado :Bautif mo , e fervido na India nas Armadas·-
pdo que lhe fez merce da Capitania de Goa por 
nove annos·, com o entertenimento do Paço de S~ 
Lourenço , com o tratamento de Senhoria , por . . 
hum Alvará feito a 11 de Janeiro de 1646, no qual bi~ Prova num. 
lhe dá elle tratamento no Reyno , e fóra delle , em 19 • 
~eral , e particular , e lhe fez outras merces, como 
foy a do ConfeJho do Eftado da India, onde affiff e 
o feu Vice-Rey. Porém entrando com a diverfi~ . 
dade dos tempos tambem os abufos, efiava a Ley 
dos tratamentos quaft extinéta , e com alguma de~ 
ordem ; pelo que com nova providencia foy preci• · 
fo novo methodo , com que íê regulaífem os trata .. 
mentos pela grandeza , e pelo nafcimento , o que 
fe determinou por huma Ley feita a 29 de Janeiro Prova num, 197. 
doanno de 1739. . 

Começou Ellley D, Henrique o feu gover .. 
Tom.VI. Z no 
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no em terrivel conjunélura , .e cercado de negocios 
·taõ graves , que pediaõ outra idade , e bem diftC. 
rente vigor, e politica, para fe defembaraçar das 
muitas, com que o cercavaõ: porque ainda que era 
ornado de excellentes virtudes, a fua muita idade, 
e animo irref o luto, o puzeraõ em tal conílemaçaõ , 
que havendo de nomear f ucceífor à Coroa, naõ te
.:ve valor para o declarar ; deixando ef\e importan· 
tiffimo negocio ao arbitrio , e decifaõ dos Juizes, 
que para eff:e fim nomeou , como já fica efcrito , e 
~diante veremos. 

Convocou Cortes , que fe celebraraõ na Ci. 
dade de Lisboa nas caías defronte do MoA:eiro d~ S. 
Francifco, que eraõ de Martim Affonfo de Sou
íã , Senhor· de Alcoentre , e hoje faõ do Conde de 
Vimieiro , feu quinto neto , em cuja Caía recahi<> 
aquella. Affi{t.ia EI Rey neíl:e fitio , e no primeiro 
do mez de Junho de 1579 fe fez o auto do juramen· 
to pelos tres Eílados do Reyno , em que o Secre
tario Miguel de Moura, da parte delRey dilfe ~f.. 

Auro do Jaramenro tas palavras: Que a caufa porque os mandava chamar 
das Cortes, impreflo a Cortes ,jo~ para tratar da quietaça'Ó, e focetro de(-. 
no anno de 1 f79 por · · ,.. 
ManocJ de Lyr.i. tes Reynos , em ca(o, que de Sua Alte%a na'Ó fic'!J}e111 

de(cendentes, ou em fua vida na'Ó tomajfe determina· 
§DÕ na fuccYJa'Ó delles. Pelo que juraraó de naõ obe· 
decer , fenaõ àquelle , que por juíl:iça foífe determi
nado pertencer a fucceflàõ do Reyno. E para ma· 
yor folemnidade quiz , que a Cidade de Lisboa , 

- fem embargo de já ter feito. o juramento por feus 
. Procu-
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Procurâdores, que fora ô Affonfo de Albuquerque, 
e o Doutor J oaõ da Cunha ; attendendo a fer eíl:a 
Cidade a cabeça do Reyno , e a principal delle , lhd 
fez a merçe de ter éom ella eíla diílinçaõ, que og 

Vereadores, Juizes, e Vinte quatro dos Melleres; 
fizeífem o dito juramento pela dica Cidade ; fup· 
poíl:o, que baR:ava o que já tinhaõ feito os Procu• 
radores, e o fi2eraó na meíma f6rma. N efle met• 
mo dia quatro de Junho jurou o Duque de Bra• 
gança f 6, e feparadamente , em que foraõ tefiemu
nhas D. Jorge de Attaide , :Bifpo que foy de Vi• 
(eu , · Capcllaó m6r delRey , e do feu Confelho , 
Francifco de Sá de Menezes , feu Camereiro m6r, 
e do feu Confelho , e Simaõ de Miranda, do Confe• 
lho de Sua Alteza, e fett Camereiro , e os Douto
res Paulo Affonfo , e Pedro Barbofa , Defembarga• 
dores do Paço , e do Confdho delRey , e Miguel 
de Moura , do Confelho de Sua Alteza ; e feu Se· 
cretario , que fez o aífento , e auto do juramento; 
que fe imprimio com o dito auto. Depois em tre-
2e do mez referido, fez o meímo juramento o Se.; 
nhor D. Antonio , como contém o allegado auto 1 
de que fe infere ' que já neae tempo preferia o nu .. 
que de Bragança ao Senhor D. Antonio , porque 
fenaõ fora affim , naéS jurara p·rimeiro no auto das 
Cortes, qoe he o mais folemne do Reyno, .em que 
fe vem as prefurencias ; e tambem parece , que ten
'10 paHàdo tantos dias , naõ o proteA:ou , porque 
do mefmo auto deyia forçofamente conítar. De 

T-0m.VI. · Z ii mais, 
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mais , ·que o Duque no auto· das Cortes eR:eve a{ .. 
fentado no primeiro lugar da parte da maõ direita 
-delRey em cadeira com almofada preta·, e porque 
tardou, ElRey o mandou chamar, e quando cn
.trou lhe diífe, que fó por elle efperava. 

Era o Duque de Bragança o mais forçofo per ... 
tençor a Coroa (cujos pertendentes já deixámos cf.. 
crito no Livro IV. Cap. XVIII. pag.64j) pelo in· 
dubitavel direito de fua mulher a Senhora D. Ca· 
. tharina , a qual tendo fido em todo o tempo o ób· 
jeél:o da affeiçaõ de feu tio EIRey D. Henrique, 
,eíl:ava agora taõ inclinado à ju{Hça da f obrinha , 
.que eReve refoluto em a declarar no dia feguinte 
.fucceífora .do Reyno , o que era taó notorio , que 

ronneR:agio livro ~· A h e a Ih fetr. ,J. • pa~. 79 , imprcffo em os ut ores ane anos o con nao, e commum-
1 s89. Hºfl . d 1 cando eA:e penfamento a D.Joa. ó Mafcarenhas, :de 
Cabrcra 1 ori11 t • . • fi 
Rey Filippt_ll. liv.u •. quem muito fe ava, em quem o valor na Afia ad· 
~P· 16• foi. 1ºJ8' quirio reputaçaõ às noífas armas e ao feu nome 
1D1prcffo cm 16 l 5h ' 
· _gloria ; agora fe fez menos eRimavel com revelar 

eíl:e fegredo a D. ChriRovaõ de Moura, que para 
.eíl:a negociaçaõ mandara ElRey D. Filippe li. a 
:Portugal , ~nde com dadivas, e promefiàs tinha fei .. 
to grande partido. F aliou ref o luto , e forte a Ef. 
·Rey , em quem o genio , com a debilidade -dos cf: 
piritos, pode fazer feliz eA:e negociado , fufpenden
do a nomeaçaõ : e Hlo fó baff.ou para tirar a Co
roa à Senhora D. Catharina , e a dar a ElRey de 
CaA:ella; porque EIRey D. Henrique, já caduco, 
fe preoccupou do medo , e depondo as Leys , que 

o obri-
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o obrigavaõ a fazer juftiça à Sereniffima Caía de Bra·· 
gança, a quem naõ foy fempre affeél:o, como mof. 
trou em.muiw occafioens, ahtepoz contra a razaõ, 
que lhe perf uadia a vontade, a EIRey Filippe; e af. Portq.lW'laur.tom.a. 
fim pertendeo vencer com perf uafoens de conveni• 
encia a Senhora D. Catharina , a quem havia taô 
pouco determinara dar a Coroa , para que fe conten .. 
taífe com o que lhe offerccia ElRey D. Filippe, · pa• 
ra que defifilífe da pertençaõ. Reduziaõ-fe as prQtl 
meífas a largarlhe ElRey D. Filippe o Eíl:ado do 
Erafil , de que os Duques poderiaõ intitularfe Reys' 
oo em Portugal o Reyno do Algarve , e as terras, 
que foraõ dos Infantes, e que lhe concederia perpe• 
tuo o Meffrado da Ordem. de Chriflo , e todos os 
privilegios , e ifenções , que pudeífem ainda mais 
engrandecer a Caía de Bragança : que teria licença 
para todos os annos poder mandar por fua conta 
huma nao à lndia Oriental , e que cafaria feu filho 
o Principe D. Diogo com huma de fuas filhas , 
qual ella efcolhelfe. Eíl:as promelfas , que entaõ Pinro Ribeiro: Ufur. 
deíiprezou a Senhora D. Catharina fe vieraõ a redu· P"~"õ , R~ttn~,,;; , r 

• • ' Bt}f ""'")•º "' l'_ottu-ztr a cunas merces , que. adiante veremos ; porque g•I , rag. 6. imprcf• 

EIRey D. Filippe quanto , que reconheceo que ~~ ~: Coimlra' ªººº 
effava feguro , ef creveo ao Duque de propria maó 
o defengano , dizendo , que os Letrados lhe affir .. 
mavaõ , que naõ podia fazer em boa confciencia 
alheaÇaõ de taõ grande parte do Reyno. Eff:e tra• 
tado de convençaõ lhe mandou propor El Rey D. 
Henrique -por homens 4outos, a que fe ajuntava a 

· vonta .. 
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vontade delRey , dizendo , que naõ deixalfe o cet• 
to pelo duvidofo ; e que elle naõ negava , devia 
preferir a juíliça da Cafa de Bragança a todos os 

. pertendenres da Coroa ; porém que o poder delRey 
'Filippe era tanto, como notorio o pouco da Cafa 
ele Bragança , p9rque o mefmo feria nomealla , que 
deftruilla ; e com muitas palavras de carinho , e 
amor exprefiàva -a f ua inclinaçaó , pedindo lhe com 
todo o encarecimento aceitaffe os ventajofos parti. 
dos, que lhe fazia ElRey de Caílella. Mas a Se
nhora D. Catharina, prudente Heroina 1 admirada 
da propofla 1 lhe ref pondeo com animo varonil em 
huma Carta feita a 20 de Outubro do anno de 11791 

que naó lhe ficava outro alivio naquella propoff:a 
mais , que a confideraçaõ de fer nafcida do animo 
delRey Filippe , e naõ do de Sua Alteza , a quem 
pedia licença para lhe ir beijar a maõ , e que a no• 
w;oria juiliça da fua pertençaõ era quafi uniforme em 
todos os mayores Letrados do Reyno , a que ajun
tou outras razoens taó efficazes , como verdadei .. 
ras. Eíl:a Carta chegou a ElRey D. Henrique a 

. tempo , em que os annos , e os achaques lhe fuzia6 
crer , que lhe na5 poderia durar muito a vida ; mas 
o defejo de parecer Pay da Patria , lhe deu forçai 
para paílàr a Almeirim a dar principio às Cortes , 
que tinha convocado. Tendo a Senhora D. Catha
rina noticia , de que El Rey paífava a Almeirim , e 
que o povo fazia p~blicos os feus clamores , con. 
tra a detenninaçaõ ddRey nomear fucceíf'or do 

Reyno 
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l\eyno a E1Rey Filippe , e que pertendia abrogat 
aos Póvos o direito de eleger Principe, que fucce• 
delfe na Coroa , e que EIRey affiiél:o concedeo ao 
Povo, que propuzeífe o direito, em qu~ fe funda• 
va o .tal privilegio; obrigada de negocio taõ im• 
portante fahio de Villa-Viçofa , onde fe achava , e 
(e poz a caminho fem . efperar licença. Chegou a 
Almeirim a tempo , . que EIRey quafi eftava efpi .. 
rando ; porém como confervava inteiro o juizo , e 
a voz defembaraçada , teve lugar de conferir com 
elle largo ef paço , e fahio ~efl:a conferencia com 
femblante ta6 alegre, que to'dos os que a viraõ, ti· 
veraõ o negocio por concluido a feu favor ; porém 
naõ tardou a morte delRey , e ficaraõ perdidas to~ 
das as efperanças , porque , aberto o teftamento , fê 
vio , que mandava, que o Reyno fe entregaífe a 
quem tiveffe mais juftiça. Naõ o executaraõ affim 
os Governadores , porque (obornados da ambiçaõ, 
deraõ a fentença a favor delRey de Caíl:eUa. 
. O Duque de Eragança , fiado na fua juíHça taõ 
clara , a reprefentava com repetidas inílancias aos 
Governadores. Seguia.os à Villa de Santarem, para 
onde fe mudara5. Paífou com elles a Setuval , que 
bufcaraõ por afylo contra a peR:e, em que por al .. 
gumas partes ardia o Reyno ; até que defenganaod 
do finalmente , de que todas as fuas diligencias eraó 
infrutluofas , e que já parte da Nobreza eflava cor• 
rumpida com as promeílàs del Rey de Caíl:elJa , e o 
~ovo aten~do , ~- fem forças ; naQ querendo unifu 
~ 
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fe ao Prior do Crato, nem aceitar os partidos det• 
Rey Filippe , que por D. Chriftovaõ de Moura fe 
lhe faziaõ , fe retirou à Villa de Portel na Provincia 
de Alentejo , deixando em huma Allegaçaõ , feita 
pela U niverlidade de Coimbra , ( que fe imprimio ) 
a fua juftiça taõ clara , que a naõ f er o medo , e am
biçaõ , naó houvera duvida em fe proferir a feu fa ... 
vor a fentença. 

N aõ parece , que podia ter duvida a decifaõ 
de materia taõ clara, em quem fe dava o direito da 
reprefentaçaõ da linha delRey D. Manoel extinéla 
em El Rey D . . Seba{liaõ , e depois em ElRey D. 
Henrique , naõ havendo outra f uccelfaõ mais pro· 
pinqua em grao, e linha , do que a Senhora D. Ca
tharina , por fer já morta f ua irmãa a Princeza de 
Parma D. Maria , cujos filhos, além de ferem ~ 
trangeiros, ficavaõ em grao mais remoto, e pelas 
Cortes de Lamego, celebradas no anno de 1145, 
ficavaõ totalmente exduidos , ainda no cafo , que 
fura viva, precedendolhe fua irmãa pela efpeciofa 
claufu1a de fer cafada com Principe nacional, e do 
fangue Real Portuguez: no que tambem fe confor~ 
mava com a difpoíiçaú do teíl:amento delRey D. 
Joaõ 1. admittido, e approvado como Ley jufia do 
Reyno, em que manda preferir as linhas do varaõ, 
precedendo fempre os m3yores ; e defl:a forte naó 
padecia duvida, que o Infante D. Duarte era ova~ 
roõ, e a Senhora D. Catharina pela reprefentaça6 
lograva a mais qualificada prerogat.i_va para fer pre-

ferida, 
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ferida, e .antepofia a todos os de mais, em quem. · 
naõ concorria6 eílas razoens, por defcenderem de 
femeas. Na Europa foy taõ reconhecido por in~ 
Jubicavel eíl:e direito, que os Authores, que entaó, 
e depois efcreveraõ , o referiaõ con10 materia fem 
controverfia. Os irmãos Santas Alarthas na Hiíl.oria Sanr. Matth. Hi/I dt 
Genealogica da Cafa Real de França, que fe im- l• M•iJ.011 dt Fw:rr, · · p · e tom.1,Jiv,17.,ap.18, 
pnm10 em anz no anno de 1628, iallando, em que 
efie Principe fora hum dos pertendentes ao Rey-
no , ~econhecendo a força da reprefentaçaõ da Se· 
nhora D. Catharina para entaó fucceder na Coroa, 
dizem , que fendo o Duque o mayor , e mais pode~ 
rofo Senhor do Reyno , e os Portuguezes taõ bel-
Jicofos ·, ellavaó taó confiados , em que a velhice 
deIRey era o meyo de o Duque entrar na poífe 
do Reyno, mas que foraõ violentados a ceder à for· 
ça do grande poder delRey D. Filippe. · Francifco 
de Salignac, que foy Arcebifpo de Cambray , no Salignac Dia1og • • 7 , 
livro, que fe imprimia em Pariz no anno de 1721, e 19• 

em hum Dialogo , em que falla o Cardeal de Riche· 
Jieu com o de Ximenes , diz , que os Portuguezes 
tiraraõ o Reyno de Portugal da ufurpaçaó dos Hef. 
panhoes. Outro Author Francez taõ moderno, Hi/loire tles Rt't.·ol. di 

que no anno de 1728 impt:imio em Pariz huma Hif .. Efpagnt' iom.4.hv.g. 
to&. U4' e H~• 

toria das Revoluções de Hefpanha , tratando eíl:a 
materia diz , que os direitos , que o Duque Dom 
Joaõ tinha à Coroa de Portugal , eraõ incontraíl:a-
veis, e que os Eilados do lleyno o teria ó eligido 
ltey, fe os deixa!Iem na liberdade , que lhe davaó 

. Tom. VI. Aa as 
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as· fuas Leys. E que o Duque de Bragança era o 
mais rico V aífallo de toda a Europa. No feculo 

Sala'Zar, Glor. tk '" C11· prefente efcreveo tambem hu:m Author , a quern 
f 4 F"'"'1i 1 pag.4i7, os feus muitos, e eruditos Efcritos tem conciliado 

uruverfal eílimaçaõ entre os homens doutos : o 
qual fendo de nafcimento Caff elhano , confeífa in
genuamente , que EIRey Filippe fe apoderou da 
Coroa Portugueza , fem mais juíli~a , que o feu 
grande poder. Porém tendo por maieria fem con· 
troverfta o direit~ da linha do Infante D. Duarte, 
o foppoem em fua filha a Senhora D. Maria, Prin· 
ceza de Parma, por fer mais velha, do que a Se· 
nhora D. Catharina: e ainda que diz, que naó tra· 
ta eíla materia mais , que hHloricamcnte , por fer 
ella mais propria da J urif prudencia , a ex pende lar
gamente. E porque o direito da Cafa de Parma 
agora hiíloricamente fufcitado, foy em vida do Car
deal Rey D. Henrique taõ pouco attendido juri
dicamente no Principe de Parma , por naõ poder 
fua mãy tranfmitir o direito, que naó chegou a pof. 
f uir , nega eíl:e Author a legalidade das Corres de 
Lamego , de que eu moílrara com bons fundamen· 
tos · naõ fó a fua verdade , mas a intelligencia de 
alguns arcigos mal percebidos dellas por efte mef. 
mo erudito Author. Porém como efle Efcritor 
confefià , que ellas · eftaõ na fua obfervancia por re
petidos aél:os , e naó fer do meu alfumpto fazer dil=-

Vcl1~co .• 1ufl• •ttl~- fenações , nem difputas , e muito menos de mate• 
'"",;'° , 1 mprcf. ena Uf• . "á e. d . l d. fi d 
bu~ .ui.'lo .~44 ria, que J ioy a m1rave mente i puta a; e com 

taõ 
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taó felice fuccelío, como ninguem. duvidá·, e fer já 
taõ efquecida , que ·feria efcandalifar ao Leitor , fe 
aqui lançara as obfervações , que fobre efte mefmo. 
ponto fiz no Commentario à vida da Princeza do 
Parma , porque nem a mim me he neceífario ex .. 
pender o indubitavel direito da Senhora D. Catha· 
iina, nem o tempo pretente (em que com recipra. 
cas allianças fe formaõ repetidos vinculos de amifa· 
tle, e parentefco entre as Coroas de Portugal, e 
CaR:ella) permitte difputar hum ponto , ainda quo 
imaginario , que ferve de mayor gloria à. Sereniffi· 
ma Cafa Farneze. Baíla fómente para prova irre• 
fragavel do indifputavel direito da Senhora D. Ca. 
zharina os ventajofos partidos , que lhe fez aquellc 
taõ grande, como prudente Monarca EIRey Filip· 
pe, as grandes prerogativas , que lhe concedia à fua 
Caía, e à fua peífoa, coroalla Rainha na6 fó de Por· Portug.Reílaur.t~··· 
tugal, mas de toda Hefpanha, quando a pertendeo hv.i. Fª6•3 •· 

para efpolã , fem que com os mais oppofitores en .... 
traífe em partidos , porque fó ao Prior do Crato 
dava como a filho do Infante D. Luiz , com que 
pudelfe manttir huma Caf a digna da f ua peífoa. 
: . · Havia de entrar finalmente depois defles ne· 
gociados em Portugal ElRey D. Filippe pela Ci .. 
dade de Elvas a S de Dezembro do anno de 1j81 , 
donde logo mandou vifitar ao Duque de Bragança Hcrrera, Hift. Je Por• 

D F·1· d C d A ,.. C d 1 '"K· ' 11b. J· pai;. 1 ~ 8º por . J 1ppe e or ova e ragao , e o ar ea da imprdl•ó de 1 s.s1 .. 

Archiduque Alberto mandou com a mefma com• 
JDiffaõ ao Commendador de Bricenho. Paífou a 

Tom.VI. Aa ü Elvas 
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Elvas toda ·a Nobreza Portugueza a receber a El.
Rey , fendo hum dos primeiros o Duque de Bra' 
g'nça, que da Villa de Portel palfou com f ua Ca· 
fa a Villa-Boim, Lugar tambem feu, huma legoa de 
Elvas. Entrou nefl.a Cidade com ku filho o Du
que de Barcellos D. Theodofio, com grande acom· 
panhamento , e magnifico fequito dos Fidalgos da 
fua Cafa. Paífou a ericontrarfe huma legoa adian· 
te com ElRey, que o tratou com as mais vivas de· 
monllraçiles de atfabilidade , e cortezia. No dia fe· 
guinte ao que chegaraõ a Elvas, foy ElRey a Vil
la-Boim vifitar ã Senhora D. Catharina: o Duque 
leu marido foy ef perar ElRey hum quarto de le· 
goa, acompanhado do Conde de Tentugal D. Nu
no Alvares de Mello, e de D. Rodrigo de Lenca(:. · 
tre feus primos , e de varios Fidalgos 1 e pelfo~ de 
dHlinçaõ ; e chegando o Duque a emparelhar com 
o coche delRey , fe apeou ·para lhe beijar a maõ ; 
o Prudente Monarcha , levantándo-fe do aílênto, íC 
poz no eftribo com o barrete na maõ , lançandolhe 
os braços ao pefcóço ; e depois de ter o Duque bei .. 
jado a maó a ElRey , e cumprimentado ao Cardeal 
Archiduque Albeno , cunhado delRey, que vinha 
f 6 com elle no coche , mandou entrar nelle ao Du· 
que , e· affim caminharaõ até Villa-Boim , · onde o 
mefmo praticou com feu filho o Duque de Barcel
los , que o ef perava na porta do Caíl:ello · acompa• 
nhado do Conde de Linharcs , e outros Senhores, 
~uando fahio do coche. A Senhora D. Catharina 

cfpe-
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efperava a EIRey à porta da fala da banda de den· 
uo com huma f ó Dama , que lhe trazia a cauda. 1 

que era D. Pafcodla de Gufmaõ, filha de D. V af.· 
co Coutinho , (neto do 1. Conde de Marialva ) e 
de D. Joanna de Eça, filha de D. Garcia de EçaJ 
e alfun que ElRey chegou, foy a beijarlhe a maõ,. 
que elle retirou , e ini\ando ella , lhe tomou a maõ. 
direita , e abraçou-a , e com fingulares expreHoens. 
de carinho fe faudaraõ , e aprefentandolhe feus fi. 
lhos D. Duarte, e D. Alexandre, que eraõ de cur•. 
ia idade, os abraçou muy eRreitamente. . EI Rey , · 
que era de animo cortezaõ , -aindà que reveftido de 
Mageílade, pertendeo fervir à prima como a Prin .. 
€eza , e como a Dama; e querendolhe dar o braço 
para fe encoíl:ar , ella com come.dimento , e reve• 
1encia , conhecendo a efUmaça6 de honra tao graa. 
de, a recufou ; e entrando na f ua ante·camera, fica•. 
raõ todos os Senhores de f6ra. ElRey fe aífentou 
em cadeira , e a Senhora D. Catharina em almofada 
no mefino effrado. ElRey, que naõ houve cou• 
'1 , com que naõ lifonjea·fe a prima , chegou a 
proferir o tratamento de Alteza , querendo com e(.. 
ra politica fuavifar a queixa , que depois havia de 
fentir em naõ ferem correfpondentes ~ merces às 
propoRas , com que a mandara em outro tempo 
perfuadir. .Na ante·camera entraraõ fómente o car .. 
deal Archiduque Alberto, e os Duques de Bragan
ça , e BarceJlos , que fe puzeraõ de parte conver• 
{ando, .ficando D. Cbriílova6 de Moura na porta. . E 
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E querendo ElRey ver as Senhoras D. Maria, e 
D. Serafina, as mandou entrar a Senhora D. Catha
rina fua mãy. Affim . que entraraõ , fe levantou 
El Rey , e dando alguns paífos, com o barrete na 
maõ , e baílante inclinaçaó, as recebeo. Em quan
to durou eR:a vHita , que feria huma hora, foraõ eo· 
tretidos todos os Grandes com hum magQihco rc. 
frefco , e com mefa franca para a familia , e guardas, 
que acompanhavaõ a El R.ey. Tanto, que efte Prin
cipe fe defpedio, entrara ó os Grandes da fua comi
tiva a cum?rimentar a Senhora D. Carharina. Eraõ 
efles o Duque de ~ledina Sidonia , o de Olfuna , e 
o de Paflrana, o Prior de S.Joaõ, os Marquezes de 
Aguilar , Santa Cruz , e de: Aounhon, e outros Se· 
nhores; o de Medina fe tinha adiantado a vifitar a 
Senhora D. Catharina antes delRey chegar , e to
dos quando lhe fállaraõ, lhe fizeraõ nota veis. reve
rencias , quafi pondolhe o joelho no chaõ ; e f up
poRo ella lhe foz quanta cortezia pode , foy fetn ' 
lhe fazer mefura , a qual f6 fez ao Archiduque Car
deal , nem deu a nenhum tratamento formal de Se
nhoria, porque na verdade foy avara de tratamen .. 
tos , como adiante veremos. 1'1o fe verificou com 
hum graciofo , e fabido fuccelfo da vifita , que lhe 
fez o Duque de Alva , porque fendo pelo titulo , e 
pela p~ffoa , e ainda mais pela elevaçaõ , pela glo
ria m mtar ' e pelos p6ftos militares ' e politicos ' 
que occupava , taó refpeitado ; ElRey D. Filippe 
lhe di(fe, que te viíicalfe a Senhora D. Catharina, 

folfc 
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~lfe prevenido, porque ella lhe naó havia de dar 
tratamento, que o fatisfizefie. O Duque de Alva 
confiado fez a vi.fita , e voltando , lhe perguntou 
EJRey, fevinha fatisfeito, elle lhe refpondeo, que 
recebera o mayor tratamento , que podia imaginar· 
{e, e que Sua Mageffade o naó havia de adivinhar. 
ElRey perguntou fe fora Senhoria : refpondeolhe o 
Duque, que mayor. Se Excellencia? ainda mais.; 
Se .Alteza, que muito mais , dilfe o Duque , por
que fora o tratamento chamarlhe por J efus , pois 
ufando a Senhora D. Catharina de impeífoal, quan
do entrara, diífera: J e/us, Senhor Duque, tanto Ja
vor como e/la vjjita ! E perguntandolhe elle cerno 
Sua Excellencia eltava, ella lhe refpondera : J e/às, 
liavia de eu ter taó gr<!lfeira, que naô e/l.ivejfe n,uitd 
boa, com huma v1/ita taô ellimavel ! E ao defpedirfe 
lhe diífer~ tambem : J efw; , que pQUco tempo coefe
guira huma taô hoa con11er(aça'/J ! Eíle cafo fucce• 
dido fem duvida com o Duque . de Alva , trocaó 
alguns com outra peífoa ainda que de grande naf.. 
cimento, impropria, por naó concorrerem nelle as 
circunftancias , que no Duque de Alva ; o qual CO• 

mo refere o celebre Jurado de Cordova·Joaõ Ru
fo, o Duque de Alva, fem excepçaõ, tratava a to· 
dos os Grandes Senhores por V os, e a todas as mais 
pelfoas, o que todos fofriaõ , ou pelos grandes car· 
gos , que occupava , ou pelo grao de parentefco , 
com que fe fazia menos afpero o tratamento. Ma- Europ. Portug. rom. J· 
IJOel de Faria e Soufa diz , que ElRey andara ef- parr. i. ~ªP. •· n.6, 

çaífo 
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Ig 2 Bifloria ·qenealogic" 
calfo no tratamento, naõ ufando de nenhum mais , 
'JUe os do fungue , prima , e mais prima ;· porém eu 
achey em memorias dignas de fé da mefma Cafa de 
Bragança , que ElRey no mefmo modo de fallar · 
impeíf oal , de que ufou mais , lhe dera Alteza ,- da 
maneira , que deixo referido ; e tendo efte grande 
Rey ufado de tantas cortezias, e galantarias neíla 
vifita , he de crer , que tinha genio para fe defem • 
baraçar de tudo, que a efta Princeza déífe motivo 
de queixa ; o que he certo , porque fe aparcaraó fa. 
tisfeitos igualmente hum do outro; de que fe tira, 
que a Senhora D. Catharina naõ ficou con1 quei· 
xa , pois fe a tivera, a naõ diffimulara , porque foy 
de- muy altos penfamentos, e ElRey no mefmo dia 
voltou a Elvas. Na fua Chronica ef creveo Luiz 
Cabrera de Cordova efl.a vifita, que referirey, pon-

. do as fuas proprias palavras: En Villa/Join, Lugar 
Cabrera hb. 1 3• cap. S• dei D ele B ~e , fi . e . 
pag. 11 .11• . uque ragança , VlJtto u prtma atenna , y 

il fi1s lzijas, lzerm~fas , v de Reales partes , y dignas 
Je mqor fortuna , lzaziem.loles las dividas onras, y cor· 
te/ias, co11 que Jahia ftiíalarfe con perfonas tales, e(· 
timando. muclzo /it prirPa , y fus cn/às , como /e vio 
1Jdelante, c'!)àndo /às hijos en Ca/l,il/a tan grandemen·· 
te, templando e/ calor, y e/Parcie11do e/ humo, que la 
Real fangre caufa en /u eifera. Etlas claufulas, ef
critas por hum Caíl:elhano, daõ bem a conhecer o 
quanto eíl:ava perfuadido da verdade , no enfafe , 
com que fe daó a perceber ; pois dizendo , que as 
filhas da Senhora D. Catharina, .fendo ornadas de. 

Reaes 
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Reaes partes , eraõ d·ignas de melhor fortuna , diz 
depois , que El Rey cafara feus filhos em Caflel1a 
grandemente ; de que fe vê , que ainda que eraõ 
grandes , eraõ ellas dignas de melhor fortuna , por· 
que naõ eraó fenaó para Soberanos : porém muito 
hem fe declara , que com os cafamentos da Caía 
de Bragança , que EIRey fi~era em Caflella, fora 
templando e/ calor , y efparcrendo e/ humo , que la 
Real fàngre cau(a en fu eifera. E bem o verificou a 
agudeza Hefpanhola na Copia taõ vulgar , que en
taó fe fez ; pois fendo a Cafa dos Duques de Efca
lona , Marquezes de Vilhena , huma das primeiras 
de f-Ietpanha , lembrando-fe , de que a Senhora D. 
Serafina cafara neffa Caía , quando· fe tinha tratado 
o feu cafamento com o Principe D.· Diogo, diífe 
affim: 

La que aJpirJ a la Corona 
Con tan altas prefim/iones, 
Baxô tantos ef calones , 
Que vino a fer E(calona. 

Porém toda a politica, com que EIRey ·~ratou os 
taes cafamentos em Cafi:ella , nem temperaraõ o 
calor , nem ef palharaõ o fumo , que o Rea.I ~hgue 
caufava no indubitavel direito da Sereniffima- Cafa 
de Bragança à Coroa de Portugal; porque ntm d · . 
direito (e diminuta , nem fe podia extinguir na ufur· · , 
paçaõ; que EIRey Filippe tinha alcan5ado naquel-
Je tempo , para que em o~tro fe nao confeguiffe 
· Tom.VI. :Bb com 

·, 
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1.94 Hijlori4 qene4/ogica 
com tanta felicidade a reíl:ituiçaõ do Reyno pelos 
Tres Eftados aos feus legitimos Soberanos. 

Tinha EIRey mandado convocar Cortes em 
Thomar, e partindo para eff:a Villa, as celebrou em 
16 de Abril do anno de 1581. N efte aél:o trazia o 
ER:oque o Duque de Bragança , Condeílavcl deR:es 
Reynos , e fem embargo da obrigaçaõ deíl:a digni
dade, ElRey quiz, que o· Duque juraíIC em pri· 
meiro lugar , fazendo no mefmo aélo declarar , que 
a primeira peífoa , que fez o dito juramento, fora o 

Auto das <"Artes , im· Duque de Bragança : Por ao prefente preceder a to-
. prcfTo cm • 584. dos os Grandes do Rey110 , como fe p6de ver no au

to do levantamento do dito Rey , impreífo em o 
anno de 158+ Depois no juramento do Principe 
D. Filippe feu filho, feito em.Lisboa a 30 deJanei
ro de 1583, exercitou o Duque D.Joaõ o officio 
de Condeíl:avel , jurando no lugar, que por elle lhe 
competia, como Condeíl:avel; officio, de que EI
Rey Filippe fez merce à fua Cafa, creando-o Gran-

Cone11:agio, liv.8. pag; de. Em Thomar lançou ElRey mefmo ao Du-
314· que de Bragança o Tufaõ de ouro com as ceremo

nias praticadas naquelle aélo , e ao mefmo tempo 
ao Duque de Medina Sidonia; porém o Duque ef. 
teve com EIRey debaixo da cortina , e o de Medi· 
na Sidonia no banco dos Grandes. Eff:a diíl:inçaõ, 
com que ElRey Filippe tratou agora ao Duque , 
era a mefma , com que os Reys feus predecelfores 
trataraõ aos de Bragança , que eraõ as mefmas, que 
confuriaõ aos filhos legitimas dos InfimteS , como 

já 
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já efcreveo Fr. Jeronymo Roman na HiA:oria, que Roman liift, Jr ltt 
d · ( . d · rfeº ) d S iffi C fi C•f4 de Br•g. m.f. na e1xou am a que 1mpe 1ta a eren 1ma a a vida doDuque v.Af .. 

de Bragança. Eftas demonftrações , que fez agora ~a;nfo. Hifl. dº p, • 
EIRey, naõ foraõ viff.as com goíl:o dos Grandes de eo1;~:, Ji:. 1.;.4::. 
Cafi:ella · porém o animo cenRante daquelle Pru- Enceir. _Ponug. Rtjf. 

' rom.1. Jiv.1. 
dente Monarca , com o conhecimento do parente~ Le Blaf. des Annoires 
co , que tinha t~Õ chegado com o Duque , e das dei~~ de Toifoa, 

prerogativas da Cafà de Bragança , naõ fe venceo Maug. Abreg à> HifL. 
d . d G d d . d Ih • de PortHg.cap. 151. P• as queixas os ran es para e1xar e as cont1· i •1• . . 
nuar na mefma f6rma · e fatisfez mais à Caía de CJede Biflor~ rlt Por-

' eug. [QQ1o S• liv. 1 g. p. 
Bragança com honras peffoaes , do que com mer• J78~ · 
ces, que accrefcentalfem o feu Bftado. F oy o Du .. 
que D. Joaõ o unico entre os Duques de Bragan-
ça , que recebeo Ordem alguma de Cavallaria 
Militar, porque nenhum dos Prlncipes deíl:a Caía 
teve Commenda das tres Ordens Militares defte 
Reyno ; fendo o motivo, ao meu parecer ; porque 
naõ as recebiaõ os filhos dos Reys naquelle tem• 
po. No principio da Caía de Bragança a~avaõ 
os Meftrados em Fidalgos, e depois EIRey D.Joaõ 
I. os alcançou para os Infuntes feus filhos, e fuccef. 
livamente fe continuaraõ a outras pelroas ; ainda 
que de Real nafcimento, que eraõ V aífallos, e ul
timamente ElRey D. J oaõ III. unio à Coroa o 
governo' e perpetua adminiff.raçaõ das ditas or ... 
dens; e nefla conformidade naõ queriaõ os Duques 
merces, íenaõ conlêridas pelos Reys ; porque fup• 
poffo comeguira EIRey D. Manoel a difpenfa para 
cafàrem os Cavalleiros de Çhrifio , e Aviz , o que 

Tom.VI. :Bb ii aos 
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19 6 Bifloria qentmogic• · 
aos de Santiago fempre foy permittido, pouco de
pois alcançou o Duque D.Jayme para a fua Cafa 
a regalia de dar Commendas da Ordem de Chriflo, 
como temos referido. N aõ he ta6 defpida de rea
lidade efta conjeéhtra , que a naõ verifique com 
hum fuél:o do Duque n·. Theodofio 1. em huma re
prefentaçaó, que vi, para EIRey D. Scbaftiaõ, na 
qual , entre outras coufas , lhe dizia, que era razaõ, 
que Sua Alteza tiveífe contente, e fatisfeito a hum 
Vaílàllo como o Duque , que lhe naõ havia pedir 
Commendas, nem outras merces, mais que honras, 
pelas quaes a fua Caía fe diftinguia elfencialmente 
de todas as do Reyno; de que venho a inferir, que 
o Duque D. J oaõ quando fe deixou perfuadir dd
Rey D. Filippe II. para entrar na Ordem do Tu
faó , foy fegundo o exemplo , que lhe deixaraó os 
Reys D. Manoel, e D.Joaõ III. aceitando a mef
ma Ordem defeu cunhado oEmperador·Carlos V. 
e naõ podia fer outro o motivo , porque ella lhe 
naõ podia fervir para outra coufa mais , que para 
comprazer a EIRey D. Filippe, que queria com 
favores publicos moíl:rar, que · eftimava ao Duque 
com particular indinaçaõ. Depois encontrey , que 
o Duque D. Theodofio, depois da batalha de Al
cacere, tivera devoçaõ de tomar a Ordem de Chrif. 
to , e a pedira à Senhora D. Catharina fem Com· 

, meada. 
Eraõ grandes as ef peranças , que EIR ey Filipa 

pe dava à Cafa de Bragança, para que lhe naõ per
tur-
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J11 C'.fa 'Real Portug. Liv. Yl. ·1,7 
turbalfe a pofíe. do Reyno. N aõ quiz a SenJlora 
D. Catharina admittir as que lhe propunha EIRey 
D. Henrique da parte de Filippe· pelos feus M init: 
tros , e depois de eílar em Badajoz na certeza de do· 
minar Portugal., fe diminuia cada dia a vontade ; 
porque já fabia ' que poderia dar muito menos ' e 
-por muito , que déífe , nunca podia fer igual recom· 
pen& ao que tirava. N aõ podia enta6 ter· recurfo 
-o direito da pertençaó da Senhora D. Catharina; 
·porque o Reyno atenuado , fem meyos , e cheyo 
de trabalhos , eft:ava dominado da violencia , e per 
der delRey de Caftella; e fatisfazendo ao que fe lhe 
infinuava , pedio , o q~e naõ fora admiraçaõ conce-
derfeJhe, e era que EIRey cafalfe o Principe D. Dio- Cabrcra1li'·IJ•"P·6• 
go com f ua filha primeira , e as terras , jurif dicções , 
Padroados, officios, e fizas, que poífuira a Rainha 
D. Catharina , com a faculdade de as poder doar , 
e repartir em vida , ou depois de fua morte a feus 
filhos ; a V ilia de Guirriàries , que era da Caía , 
com tudo o que della tivera ; a Cidade de Béja, 
com as Villas de Serpa , e Moura , com vinte e cin
co mil cruzados de renda , e o titulo de Duque pa· 
ra o filho fegundo; as terras , rendas , e jurifdicç6es, 
que polfuira o Senhor D. Duarte feu irmaõ , com o 
titulo de Duque para o filho terceiro , tudo de ju
ro , e herdade , fóra da Ley mental , com jurifdic
çaõ Cível , e crime , como a mais privilegiada de 
Càiella , e que o mefmo fe entenderia de todas as 
Uttas da Cafa, e dos Reguengos de Sacavem para 

fem-
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19 8 · Bifloria <jine"1ogic11 
fempre, e que fe revogaffe o titulo 45 como às Rai
nhas, e Infantas do fegundo livro da Ordenac;aõ , e 
que naõ folfem obrigados os feus defcendentes a 
confirmar os feus privilegies , e doações, nem os 
Provedores , nem outras J uftiças Reaes pudeífem 
ter jurifdicçaõ por nenhuma via nas fuas terras: 
que ao Duque de 13arcellos ·(e dariaõ os MeRrados 
de Santiago , e Aviz , e o provimento perpetuo das 
Commendas das Ordens de Aviz , e de Santiago, 
e que nas do feu Padroado teria a fàculdade de ar
mar os Cavalleiros , e dar habitos fem confirmaçaõ 
do Meíl:re , e o officio de Condeftavel perpetuo : 
que fe lhe defempenhallêm quatro contos de reis de 
juro , que tinha vendido fobre as dizimas do pefca .. 
do de Lisboa, e do Reguengo de Sacavem, e que 
naõ pudelfem em nenhum tempo fer unidos à Co
roa : que fe cobralfem para o Duque em Lisboa as 
dizimas dos bacalhaos , e atuns , fem embargo da 
fentença , que fobre aquella materia tivera contra 
fi , e a dos atuns eff:ar pendente entre o Procurador 
da Coroa , e o Duque: as rendas da Cafa da íiza do 
pefcado de Lisboa de juro , e das terras da Caía de 
Bragança, em que tinha hum conto e vinte e cin· 
co mil reis de juro : a faculdade para mandar vir da 
India em cada anno para fempre cem quintaes de 
cravo, e cem de canella , e trezentos de pimenta, 
livres de direitos: em todas as terras referidas poder 
cobrar as fuas rendas como Reaes : que fe lhe con
firmaria· a doaçaõ de juro para naõ pagar Chancel· 

laria :-
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laria : confirmaÇaõ geral de todas as merces conce
didas ao Duque , e feus antepallàdos : a fuculdade 
de prover hum Capitaó das naos da viagem da In
dia , o q uai gozaria das mefmas liberdades , e pre· 
eminencias, que os das outras naos: que à Senho· 
ra D. Catharina, e ao Duque fe déífe titulo de In
fantes , e foífem tratados elles , e feus filhos , e todos 
os Duques de Bragança , e feus fuccelfores para 
fempre, como fora tratado o Senhor D. Duarte: 
que fe lhes fallaífe por Excellencia , e foífem tidos 
por Grandes , ainda ·que naó houvefiêm herdado: 
que fe lhes melhorariaó as Armas , como as do In
fante p. Luiz : que naó foífem obrigados a ir a 
Cortes, fena.õ quando os mef rnos Reys as, celebrar.. 
fem dentro do Reyno , e nellas tivelfem lugar de 
Infantes : que naó f erviriaõ , fenaõ no Reyno , e 
em fua defenfa, nem em nenhuma coufa fóra delle: 
e que fe naõ pudeffem pôr prefidios nas fuas terras , 
e fe lhe reff:ituiífe a Villa-Viçofa o que fe lhe tinha 
tomado. Hff:a petiçaõ refere Luiz de Cabrera , e 
diz , que Bl Rey para juftificar a repofta puzera ef. 
ta larga petiça6 em o Confelho de Eíl:ado , e que 
votara D. Duarte de Caftellobranco (que era Mei· 
rinho môr) depois primeiro Conde de Sabugal: Q_ue 
cafalfe ElRey bem os filhos, e filhas do Duque em 
Cal1:ella com Grandes : que lhes déífe títulos ,"e fa. 
zendas em outros Reynos dos feus dominios : que 
fe decerminaffe logo por Juff:iça a pertençaõ de 
Guimarães : que lhe dé{fe o officio de Condeftavel 

da 
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da forte , que elle ao prefente o tinha, e para os 
herdeiros da fua Cafa: que fe lhe defempenhaífem 
os quatro contos de juro empenhados , e fe lhe déf
fe huma confignaCjaÓ em parte certa de oito mil 
cruzados em cada hum anno para fazer eíle def. 
empenho , a duzentos mil reis cada anno : que lhe 
tiraífem f6ra da Ley Mental os Jleguengos , e fiza 
do pefcado de Lisboa, e fe lhe confirmaífem os pri
vilegios dos Reys paífados no que poífuia , e tivef. 
fem titulo de execuçaõ os f uccdfores : que fe lhe 
refiituiífe a Villa-Viçofa , o que lhe fora tomado 
nella; e que a grandeza de Sua MageHade podia fa. 
zer mais merces no que lhe pedia a Senhora D. Ca
tharina. Dom Diogo de Soufa , que tinha fido Ge
neral da Armada , que foy. à Africa , ( neto de D. 
Pedro de Soufa , primeiro Conde do Prado) diífe: 
Que cafaífe EIRey o Duque de Barcellos com a· 
Infanta D. Maria fua filha, e lhe déífe o tratamen
to delnfante, e a D.Duarte, feu irmaõ, a·v·ma de 
Guimaraens com o titulo , que lhe parecelfe, pois 
fora da fua Cafa : o officio de Condeffavel , e huma 
quantia de dinheiro para o feu defempenho , pois 
que no ferviço da Coroa fe empenhara para a expe· 
diçaõ de Africa. O Arcebifpo de Lisboa D.Jorge 
de Almeida, diífe : Que era materia para fe ver de 
vagar a fim de fe votar melhor fobre as coufas , que 
fe pediaõ , e de prefente fe lhe deífem rendas em ju
ro f6mente. Joaõ Gomes da Sylva, dilfe: Que naõ 
(abia , em que fundava aquella pertençaõ a Senho-

ra 
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ra D. Catharina, fenaó no fangue, que tinha dei~ 
Rey ; que quanto a cafar f ua filha com o Principe, 
que era taõ menino , que havia tempo para fe tra· .· 
tar quando fe houvelfe de effeituar o cafamento; 
porém que era verdade etlar o Mundo taõ falto de 
Princezas, que quando Sua Alteza houvelfe de ca· 
far com filha de feu V affallo , fempre fe deviaó ad· 
mittir as Portuguezas por terem dado à Chriff:an
dade valerofos , e uteis Principes, que entaõ eflava 
logrando ; e em alienar , como fe pedia , Villas, e 
Cidades ptincipaes da Coroa, devia ir com grande 
ponderaçaõ , e mayor para fe darem a taõ grande 
Caía , ainda que fuífe taõ benemerita , e adquiri~ 
com tantos ferviços ; antes fe lhe devia conceder , 
que fe repartilfe etla pelos filhos , com os titulos, 
iiUe fe pediaõ ; pois o augmentar muitos Eíl:ados 
em huma mefma Caía, deu fempre que cuidar aos 
Reys ; e que havendo refpeito ao referido , toda a 
merce , que Sua Mageffade fizeffe à Senhora D~ 
Catharina , feria obra da f ua grandeza , e liberalida
de , e bem empregada nella. O Bifpo de Vifeu, 
Capellaõ môr, D. Jorge de Attaide, diífe: Q_ue 
aquella petiçaõ era mal confiderada pela Senhora 
D. Catharina; e o concederfe, prejudicial ao direi
to deJRey a et\a Coroa , dando q.ue difcorrer fo. 
bre a materia nos demais Reynos , pouco amigos, 
e muito mais em Portugal ; e affim , que nada fe 
lhe devia· dar, nem a feus. filhos, por importar, que 
naó crefcelTem mais em poder de V aílàllos , e au-

Tom. VI. Cc thori-
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thoridade; e tomalfe exemplo como haviaõ trata
do aos filhos · dos Duques ·de :Bragança EIR ey D. 
Joaõ · I. e ElRey D. Joaõ III. porque a nenhum 
lhe deu· titulo , preeminencia, nem Prelazia em 
Portugal, e que fe alguma coufa fe lhe délfe folfe 
em Aragaõ, ou Cafl:ella, aonde Sua Magefiade ti
veífe feparada efl:a Cafa para qualquer incidente, 
que fuccedeífe com o tempo ; porque em Portuga~ 
antes fe lhe devia dar faculdade de dividir os· feus 
Etlados entre teus filhos , por fer conveniente effa 
divifao à Coroa : que fe a1guma coufa fe lhe havia 
offerecido antes de eflar EIRey de polfe de Portu
gal , fora por evitar guerras , e damnos , e naõ pe- · 
lo feu direito. Efte Prelado devia eíl:ar mal inf:. 
truido na HiGoria , porque parece naó fabia , que 
o primeiro Duque de Bragança era filho delRey 
D. Joaõ 1. e dous filhos, que teve, todos tiverao 
Eíl:ados, e titulos ; e que os filhos fegundos dos Du
ques de Bragança tinhaó, e tem honras de Marque
zes com aífentamento , e cobrindo-fe na prefença 

. dos Reys, e as mais prerogativas, que foraõ con
cedidas , e praticadas com os filhos fegundos detla 
Cafa , como temos referido nos Capitulas prece• 
dentes deff:e Livro , e fe continuará nos fubfequen
tes. Finalmente votou o Co_nde de Portalegre D. 
J oaõ da Sylva , que naó havia, que tratar fobre as 
petições de Badajoz , primeira , e fegunda , porque 
fe fundavaó em o direito , que pertendia ter a Se
nhora D. Catharina à Coroa, o qual eftava acaba-

. do, 
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ão, e que fó pela grandeza de Sua M agellade fe 
Jhe podia dar dinheiro para o defempenho da Caía t: 
e juros, commodidades, e dotes P?ra as filhas , ti tu•. 
los , e alguns V aífallos para feus filhos ; e diz o Au. 
thor , que viera a imporrar , o que lhe deraõ , em 
fetecentos e cincoenta mil cruzados , e que nefl:a. 
materia fe naõ fullara mais. Eftcs foraõ os Minif
ttos do Confelho de Eílado , ( que refere Cabrera) 
que votaraõ na petiçaõ da Senhora D. Catharina. 
Dos feus votos Je eftá conhecendo a lifonja , com 
que entaõ fallavaõ , e que {ó attentos aos feus in
tereífes , e def pachos , que depois tirara ó , diffimu· 
laraõ à verdade atropelando a raza6. N aõ deixo 
de reparar, que EI Rey Filippe na6 communicaífe 
eRa petiçaó a Miguel de Moura , Efcrivaõ da Pu. 
ridade, e a D. Chrif\ovaõ de Moura , pelos quaes 
tinhaõ corrido todas as propofições das merces ., 
que otfüreda à Senhora D. Catharitta; porém co: 
mo eUes tinhaõ tratado dl.e negocio , e fabiaõ , que 
depois de otferecidas fe na6 podiaõ negar, nem d~ 
viaõ negar, naõ foraõ ouvidos neíla confulta; ou 
fe o foraó , fe naõ manifetlou o feu voto. Sobre 
ella materia mandou EIRey ouvir particularmente 
a hum Míniffro, igualmente politico, que militar, 
que naquelle feculo foy muy attendido pela fua 
peífoa 1 e taienro , ordenandolhe , que votaífe pot 
efaito, cuja ·copia vimos entre outros papeis dig· 
nos de fé , pertencentes à Sereniffima Cafa de Bra• 
gança, tirados dos proprios .Originaes, e dizia affim: 
l Xom. VI. Cc ii ,, Las 
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,, Las acciones de los hombres particulares · íe 

,, cnderefan a qualquier fin de fus conbiniencias; las 
,, dos Príncipes tienen .. diferente corte, pues no ateo
,,. diendo a eílo , miran folo el bico publico , cor
" tando por la propria fangre : exemplos ay de que 
,, topará V. Mageílad las HiR:orm llenas. Coo la 
,, Carona de Portugal à llegado V. Mageflad f11 
,, Monarchia a la mas colmada feliddad, que k pa. 
,, dia f perar , eílendiendo f us banderas de Ocdden· 
,, te a Oriente con la pofefion de tantos R..eynos·t 
,, con cuja confervacion perpetuará V. Magellad 
,, en fi, y fus defcendientes la mas dilatada Monar
'' chia, que vieron ningunos figlos. · Mandame V. 
,, MageR:ad dé my parecer en lo que hara coo los 
,, Duques , y Caía de Braganza , accion en 'l"e no 
,, quifiera tener parte , pero obedeíco a V. Magef. 
,, ftad folo con la mira en f u Real fervi cio , y coa
" ferbacion dei bien publico. 

,, Son cítos Duques los mas poderofos de Et. 
,, pana, teniendo en Portugal las mayores ·pofefio
'' nes , que Rey· ninguno dio a V afiàllo , caufa que 
,, motivó fiempre en dias una Imperi'!fidmfoo con· 
,, cerniente à V affallos : obligando/e ya los Reys 
,, Portuguezes por neccffidad a tratalos mas como 
,, amigos, que fubditos. Dana a los Vaífallos paz
,,.far obligar a_fus Reys con /ú gran~fa , y engen
'' drar hum odio à la Real obidiencia el verfe col· 
,, mados en ella , y para de(aer/01 hacaefe que lm 
,, Reys necefitan de mayor grandefa de la coo que 

· ,, los 
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;;: )QS llevamaron : bueno exemplo es el prefente pa• 
,, ra apagar eíle punto , y bien fe colige de la pro
,, pucfla dei Duque. 

" La-afcendencia de períonas Reales , y trll'lla-
'' cion .con ellas ., es un incitivo , ,que engendra en 
,, los hombres un fpirito llevantado, apetcciendo fi. 
,, empre la gloria de f us mayores , de que en otros 
,, tiem.pos refalto en los Reynos de Ef pana tantas 
,, illí/uietudes , de que ay artos exemplos, que fi v8 
,, ai pr9ente en Don Antonio, hijo baflardo dei ln
., fante Don Luiz , pues fio mas titulo procuro 
~,la Corona de Portugal , rompiendo la fé , y obli· 
,, gaciones , que tenia a V. MageA:ad , y todo fe 
,, atrevio a principiar lien fuerças, ni Vaífallos. Fue· 
; 1 ron los Duques de Braganza los mayores , y mas 
,, ju{Hficados opofitores , que V. Mageflad tuvo a 
,., la Corona de Portugal , y que le obligaron a la 
,, propoficion de tantos partidos , y aun que la ra· 
"zoo, y la juílicia dieron a V. Mageftad aquella 
,, Corona , en fu opinion fiempre ferá ufurpada. 
,, ~lire V. Mageftad el poder , y grandefa de etl:os 
1, Duques , fu fangre, la prefuncion , y trato , fobre 
,;jufgarenfe deípojados de un Reyno, que penfa. 
,, mientos , y que maquinas no julminarán ? Eíl:an 
''las co(as muy tiernas , y el odio de tantos Portu· 
h guezes a eila union muy ardiente en los pechos, 
,, anfi que V. Mageffad deve eA:abelecerfe con el 
,, tiempo , '1"11 en e/lo falo fe han conquiR:ado las 
;1 Ciudades , y ja mas pienfo lo e/laran los cora· 

,~ ~ones 

Digiliz~ci by Google 



:20~ ' Híflori" qenea(ogic4 
·,, çones Portuguezés. En todo tendran gran par~ 
~' te los Duques , teniendo tantos deudos , y ami
'' gos , y V aífallos , y todo lo que V. Mageftad ·le 
), deminuere de grandefa , y poder ; no folo ferá 
''conveniente , pero neceffario il bien , y quietud 
,, publica , con que V. Magefiad goza f us Reynos. 
·,, Y o fuera de parecer , que V. Mageftad con a(. 
,, gun juílo titulo le hifiera repartir el Ellado entre 
,, fus hijos , y defpues cafandolos en CaGilla, hir à 
,, pocos , quitandolos de Portugal devertiendoles el 
,, cafar en e) Reyno , y de la mif ma fuerte fuera 
,, de Efpana , fiendo efencial el devertirlc la COR· 

,, refpondencia , trato , y parentefco de N aciones, 
,, y Principes Eff:rangeiros; V. Mageff:ad le puede 
;, azer mercedes en Efpaiía , procurando que figan 
·,, la Iglefia los mas , y devertindolos de empleyos 
·,,militares , fiendo /iempre efencial el humillar, y 
'." defazer elta Caía, y familia. Las fentellas pe
"' quenas tienen mas peligro, pues por defpreciadas 
,, han caufado grandes incendios: yo no quiero deí~ 
'' pojar la Cafa de Braganza de Jas mercedes de V •. 
;, Mageíl:ad , pues conofco f u fangre , antiguos fer. 
,, bicios , y fedelidad a fus Reys , en que con fin-. 
,, gularidad rcfplandecieron , pero es necellãrio re
'' guiar todo con el bien publico , y confervacio1' 
,, deA:a Monarchia , a que mas fe deve atender , fi-
'' endo V. Mageftad de tal fuerce Rey de cada uno,,. 
,, 'luanto lo es de tDdos , queriendo mucho para cad:\ 
,, uno , y todo p~ra todo~ , con tal _atencion, ~ 

' "~ 
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,, las conbeniencias publicas atropellen las particula• 
,, res, por mas calidades , que fe miren ; mas pelas 
,, mercedes hechas agora aquella Cafa no fe atribui
'' rán a la grandeza de V. Mageff:ad , pero motiva· 
,, ran e/ fieren no1'bradas con otro titulo , de los que 
,, tienen por injuíl:a la erancia deff:a Corona de Por
" tuga1. V. Mageíl:ad pudiera agora hazer aJgunas 
,, mercedes de onra ai Duque con que le moff:rafe 
,, grande eftimacion de f u perf ona , con que creyo , 
,, quedará V. M agelúld fervido , fin que por aho
" ra fe le difira a lo que pide , enterteniendoJe con 
,, grandes ef peranças de que es bien eftean fiempre 
,, muy dependientes. Eff:e es mi voto , y parecer, 
,, dado, y firmado de my mano a 27 de Agoflo de 
"1580. 

Effe diélame feguio EIRey D. Filippe , e ou 
fotfe nafcido da propria politica , ou pela adverten· 
da do referido confelho , entreteve a Cafa de Bra
gança em grandes ef pera~ças em quanto viveo. He 
de refleélir o quanto reconheceo eRe Miniftro o 
direito, que a Caía de Bragança tinha à Coroa , nas 
palavras feguintes: Fueron los Duques de Braganza 
los mayor~i, y mas jullificados opoPtores, que V. Ma-
ge/lad two a la Corona de Portugal, y que. /e ohliga· 
ron a la prop'!ficion. de tantos partidos. E devendo 
fer effe o motivo de grandes merces, diélava a po
litica , que por üfo fe devia abater , dividir, e tranf
plantar a CaGJ · de Bragança, como vemos no refe
rido Voto. Outro muy femelhante achámos fe deu 

ao 
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ao meímo R ey , efcrito na lingua Latina , que fc 

Prova num. 198. poderá ver nas Provas, do qual já fez mcnçaõ Joaõ 
· · Birago Hiftor. di Por· Bautiíla Birago , e o refere traduzido na lingua Ita-

coga.IQ, liv. 2. p. 119. liana , e diz fe achara na Secretaria do Conde Pala
tino, mas que naõ fabia fe fora feito por elle, ou 
por outrem : e pelo que temos viflo , efla maxima 
foy feguida naquelle tempo dcs Minifiros de Hef.. 
panha , da qual nunca já mais fe apartaraõ , procu
rando todos os caminhos , que as occafioens lhe 
oifereciaõ de abater , e arruinar a Caía de Bragan-
ça , como adiante fe verá. · . 

Havia EIRey refoluto voltar para· Caff elJa, e 
depois de eí\ar em Elvas mandou entregar_ à Senho
ra D. Catharina buma Portaria , que por feu man
dado paífou Miguel de Moura , do Confelho de 
Eíl:ado, e Efcrivaõ da Puridade , que continha as 
merces feguintes. 

O o/ficio de Conde/lavei para a pejfoa do Duque, 
que por /tu falecimento paJJaria ao Duque de Barc1l
los., e depois para o /êu krdeiro, e/Uccejfar da Ça(a. 

Para o filho /egundo hum lugar bom em Ca/le/
/a de mil vifinhos , pouco mais , ou menos , e quatro 
mil cruzados de renda , ·com o titulo de M ar'lu~ , tu-
do dejuro. · 

Para o m1w teroeir" huma Commenda em C af 
te/la de cinco mil cruzados. 

Duzentos mil cruzadas em dinheiro pagos em 
quatro annos para de/empen!zar a Ca/â ; e pagar fua1 
divida1. 

Que 
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Que pefa mandar trazer da 1 ndia por tempo 

ie /êis anMs , cem quintaes Je canella , e outros tan~ 
. tos ele cravo , e outros cem de nós nofcada , tudo far
ro àos direitos, que te pagaô a Sua Magellade. 

Que a todos osfucc~ores da Cafa de Bragan~ 
ça, depois que a herdarem , e izel/a /üccederem, /e jal • 
/e por Excellencia , affem como o Duque a tinha por 
merce de/Rey D. Henrique. · 

Que o privilegio, que o Duque tinha em Jua vi~ 
da par4 na'Ó pagar Chancellaria , pa/fe por !eu faleci• 
mento ao Duque de Barcellos, e depois a !eu neto her• 
deiro, e Jucce/for da Ca/à, a/Jim como o Duque ago· 
ra o tinllll. · 
EJl:as foraó as.merces, com que ElRey Filippe ref. 
pondeo ao grande direito, que a Cafa de Bragança. 
tinha a hum Reyno, que havia taó poucos dias 
lhe ufurpara: e para que fe pudeifem fufpender as 
jullas queixas da Senhora D. Catbarina, a poz en1 
humas certas efperanças de cafar o Principe her ... 
deiro de Caílella com huma filha fua , e ao Duque 
de Batcellos com huma Archiduqueza de Autlria; 
e confirmando todas as Doações da Caía de Bra· 
gança, conforme o coftume do Reyno, fem em· 
bargo de ferem de juro, e herdade para fempre, e 
difpenfada a Ley Mental , deu fim às fuas taõ lar
gas promenãs. Porém o animo invencivel da Se· 
nhora D. Catharina contra todos os contraíles da 
fortuna, fendo já tã1ecido o Duque D. Joaõ, pro
feguio. de novo as perten5óes da Cafa , encarregan, 

Tom.VI. Dd do 
~ 
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do e!le negocio a D. Rodrigo de Lencallro para 
que o reprefentalfe a Ellley , como fe vê da inf.. 
truc~a õ , que lhe deu fobre elle. 

Voltou o Duque das Cortes de LW>oa a V~ 
la-Viçofa , e dentro de poucos dias adoeceo : e co. 
nhecendo , que a molefüa podia fer correyo da 
morte , fe preparou como Chrillaõ , f.izendo t0doa 
aquelles aél:os de Religiaó, a que por-natureza era 
inclinado. Ordenou o f.:u Teíl:amento com .admi-

f\'ova num. 199. ravel acordo. lnílituio por frus herdeiros a feus fi.. 
lhos, cada hum na fua legitima, e ao Duque de 
B;ircellos deixou a fua terça, como feu pay lhe fi .. 
zera. Recommendou a ElRey a Senhora D. Ca~ 
tbarioa , e a foa Cafa ; e · a nomeou por Governado· 
ra della até que feu filho tiveífe idade para {e lhe 
entregar, e quando a Sua Mageíl:ade, e a ella pare
cefft! conveniente. N elle conf ola a Senhora D. Ca
tharina com exprelfoens notaveis de amor, e refpei .. 
to ; e ordena fe cumpra inteiramente o contrato do 
feu dote. Ao Duque feu filho recommenda o quan· 
to deve fervir a fua mãy cm toda a vida , procuran· 
dolhe occafioens de goflo ; e que fe lembre , que fi
ca . por pay de foas irmãas , e irmãos ; recommenda· 
lhe os feus criados , e diz e{las palavras: Ao Duqua 
/emhro a ohrigaçaõ, .7ue lhe fica de fer ftmpre agra
decido às pejjoas , que nos mollrara~ amor , e nos aju~ 
daraõ nos trabalhos p.1ffad,1s: e porque elle fahe bem 6 
que devemos a D. Rodrigo de Lancallro, 4'1Commen• 
dador môr , e a D. J oaõ de Bragança , meus primo1, 

naó 
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Tia'ó teizlio para que //ze faur d!Jo mais particular /em· 
/Jran;a, nem doutras pejjoas particularer , porque elle 
/àóe quaes (aô, e a Senhora D. Catharina lhas lem
hrará quando for necejfario. E palfando à fatisfaçaõ 
das f uas dividas , caufadas das grandes def pezas, que 
tinha feito , faz memoria , de que . quando EIRey 
D. SebaR:iaõ paífou para Africa,. orden~a feu Tefta· 
mento, de que a· mayor parte era efcrito da maõ do 
feu Secretario Baltbafar Rodrigues, o qual fe acha
ria no ef critorio das Doações, aonde havia muitas 
lembranças, que ferviaõ para clarezas, dizendo: 
V ejaje tudo, e defen&arregue-fe minha con/Ciencia. 
Que tinha leito merce a alguns criados , e a outras 
peífoas de Commendas , e officios , que já eA:avaõ 
vagos, e que eflas merces fe haviaó de cumprir, 
porque foraó feitas , e houveraõ effeito em fua vi· 
da ; e que de .outras, que tinha feito merce de quan. 
do vagalfem, pedia ao .Duque, que as cumpriffe ; e 
mandaífe continuar as efmolas de trigo , que por 
ellas lhe fazia Deos merce , e continuando diz eíl:a 
verba : Lembro ao Duque o gallo, e defpeu, com que 
puz as coufas da Capei/a no e/lado, em que fica~, e o 
muito ferviço de Deo~ , com que nel/a ~ ce/ebraô oi 

O/hcios Divinos', de que tambem fe (egue reputaçaô, 
e aotlwridade dejla Caía ; e a/Jim como e!pero dei/e , 
que '/Cmpre fará muito zelofo do culto Divino; a/Jim 
con'fto , que .folgará de f (f(Jorecer as cou/às da e apella, 
e que procurará de effeituar as penfoens, que ainda naS 
!IOweraó e/Feito , ·a/Jim da fabriça , como da di/lrihui .. 
· .Tom. VI. Dd ii ~aô. 
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ça'Ó. · Declarando , que fuppoflo elle ·acima dizia à 
Senhora D. Catharina govemalfe a f ua Caía até o 
Duque de Barcellos ter a idade , que a ella, e a El
Rey parecdfe para tomar. o governo da Caía; com 
tudo , a fua vontade era , que a tiveífe, e governaf. 
fe o Duque de Barcellos , aífnn que cumpriífe de· 
zoito annos, o que pedia a EIRey, e à Senhora 
D. Catharina. O qual Tef:lamento deu por acaba
do , fenda por feu mandado efcrito pelo Licencia
do Affonfo de Lucena , Defembargador da fua Ca
fà, a 22 de Fevereiro de 1 jSJ , o qual affinou; e 
fendo logo approvado , já naõ pode affinar a appro
vaçaõ , e por feu mandado o fez o Licenciado Af
fonfo de Lucena. Foraó teíl:emunhas Antaõ de 
Oliveira de Azevedo , V eador da Senhora D. Ca· 
tharina , Luiz Gonçalves de Menezes , V eador da 
Cafa do Duque, Chriftovaõ de Brito , D. Chrifto
vaõ de Noronha, feu Camereiro môr, NicoJao de 
Andrade, e EA:evaõ Ribeiro, Rodrigo Rodrigues, 
Gonçalo Gomes , e Belchior Rodrigues. Antonio 
Cordeiro publico Taballiaõ de notas , e judicial em 
VilJa-Viçofa, pelo dito Duque, o efcreveo , e affi
nou do feu final publico. A efl:e Teíl:amento foy 
acoff:ado , o que o Duque fizera no anno de 157 B 
quando eA:ava para ir com ElRey D. SebaA:iaõ pa
ra Africa , e juntamente alguns apontamentos , e 
declarações a elle pertencentes , que mandou affi. 
nar pelo Duque de Barcellos ; o que eíl:á declaran· 
do o zelo da Religiaõ, a piedade com todos , e o 

•mor 
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amor aos feus criados, porque acaba com efla clau• 
fula : À ca-yjà de teltar ta'Ó pouco he a grande carga, 
<JUe deixo a e/ia Caia de dividas, e obrigações, e o 
ter vendido tanto juro , que he necejfario muito pa· 
ra o remir ; e devem meus criados de crer , que /e ef
tas coyjas naó fara'Ó ta'Ó ohrigatorias , e tivera que, 
com m11ito gollo , .e amor o repartira com elles , que 
lhes encommendo muito , que me recebaô e/la de/êulpa; 
pois he ta'Ó verdadeira. Tendo cumprido o Duque 
em tudo como verdadeiro Catholico , faleceo no 
mef mo dia 22 de Fevereiro em huma feíl:a feira às 
fete horas da noite do anno de 1j8} , e feitas as ul
timas honras, como era o coflume defla Cafa ; nas 
terras principaes dos feus Eflados fe lhe fizeraõ exe· 
quias , e a Collegiada de Ourem fe dHHngulo mui
to no apparato , e he de Caber , que na Oraçaõ fe 
dizia: J oannis Ducis nollri quondam. Foy fepulta• 
do no Moffeiro de Santo Agoíl:inho de Villa-Vi· 
çofa na Capella do Clauftro , enterro dos Duques, 
fem outro Epitafio, que o que elle no feu Tefta. 
mento ordenara , que he o feguinte • 

.Aqui j tt{ 'D. J o"õ, YL Vuque de 'Bret
ganpa , faleceo a XXIL de Fevereiro 
de lkt VLXXXILL 
Foy o Duque D. Joaõ naturalmente pio, e 

devoto , e de grande Rcllgiaõ. Nos feus primeiros 
annos teve por Meflre ao Doutor Joaõ Fernandes 

Machu· 
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Machuca t homem douto, que veyo de Caff:ella pa· 
ra eíl:e Reyno por mandado do Emperador Car

~riro, .Abttt4m0Mi; los V. à iníl:ancia delRey D. Joaõ III. para o em-
1'"", na razao ' que da . u . fi d d d e . br e d . d de dedicar eftc livro ao pregar na mver 1 a e e 01m a na a eira e 
Duqae D. Joaó 1. im· Rhetorica , na qual foy provido no anno de 15 J 9, 
prcffo cm IÓJ 1, d d d . d l al . ~ l · · on e e pois e er guns annos , o tirara o pe o 

pedir o Duque D. Theodofio 1. para MeRre do 
Duque D. J oaõ ; e no krviço defte Principe confe
guio, além de hum bom ordenado, muitas honras, 
e huma Commenda na Ordem de Chrifto, e outras 
merces para feus filhos. Com efte Meftre fe inf. 
truio nas bellas letras , ainda que dos feus progref. 
f os naõ temos individual noticia. F oy muy curio
fo da Mufica , cujos primores foube fcientificamen
te. Era de genio remiffo, e a fua inclinaçaõ ef piri
tual. Eftas difpolições da natureza , com exercido 
de huma confciencia efcrupulo1â, e outras virtudes, 
foraó caufa de attender com menos efficacia , do 
que era necelfario , à importante diligencia das fuas 
pertenções : de forte, que no mayor ardor dos ne• 
godos , quando fe tratava da fuccelfaó , alguns Fi
dalgos efcandalifados dos negociados d~ D. Chrifto· 
vaõ- de Moura , dilferaõ ao Duque , que elles efta. 
vaõ riaõ f6 · promptos , mas determinados a mata· 
rem a D. Chriilovaõ ; porém o Duque o naõ con
fentio , naõ fe querendo valer dos caminhos da po· 
litica , com qúe a violencia fe encobre , e a conf
ciencia fe arralla; porque com animo Chriftaõ , af. 
pirando a mais gloriofa Coroa , coftumava dizer : 

Que 
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Que porna'Ó cahir emhuma culpa venial, deixaria per
der o lmperio 1miver/àl do M11ndo . . Eila heroica vir
tude do feu Religiofo arúmo baíl:a para fazer i~ 
mortal a fua memoria , e ainda mais gloriofa , por
que cremos piamente , que eílá gozando ela Bc m· 
aventurança eterna. Affim foy revelado ao Servo . 
de Deos Braz RomanQ, a quem o Duque appare· · · 
,ceo pelos aonos de 1600 , fahindo do Purgatorio, 
como eHe affirmou à Senhora D. Catharina fua 
mulher , . ao Duque D. Theodoíio feu filho, e a Af-
foofo de Lucena, feu Secretario ; e como era acre
ditado em virtude pela vida , e coíl:umes , foy de 
todos crido , e o refere o Doutor Manoel do V allt: Valle , Dt ltttdnt. ftu 
J 1\.~ V ,., d D d d 1 •r.. ,., Enj4/, crufr. J, tca.2. &Je .n..1.oura, arao outo, e eputa o a nqu111çao cap+ n. 4o.à p. aó+ 

de Evora. Com tudo naõ deixou o Duque de re· 
conhecer a curta recompenfa nas merces , com que 
fe refpondeo às fuas grandes pertençóes, que o tem· 
po, e a conjunél:ura taõ delicada, fez precifo entaõ 
aceitar , fem embargo de que a Senhora D. Ca- Prova num 200 
tharina o replicou a EIRey, moíl:rando o mal, que •. • 
havia cumprido com as promeífas, que lhe havia 
o.fferecido, concorrendo na Caía de Bragança a ef-
peciofa regalia de fer ifenta defde a fua origem da 
Ley Mental. Do Collegio da Companhia de Bra· 
gança foy grande bemfeitor , como já fora feu pay, 
de quem .fàzem mençaõ as HiR.orias , e Annaes da Sachinus, Hífl. Sctitt. 
e h. . d d . fi fi d ,., par1.1, l1b.5. n.J. ompan ia , aJU an o muito a ua un açao , para 

·.a qual concorreo tambem o Bifpo de .1\tliranda D. 
Antonio Pinheiro: dotou o Collegio com algumas 

Igre· 
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Igrejas , e rendas baílantes para fuíl:ento de dez , ou 

Franco~ Synopfi1 An· ·doze Religiofos , que de ordinario nelle relidem , 
'"'· S<Kiee. •mn, 1 s61• enfinando aos naturaes a ler efcrever e contar e pa,. 6 S'• ' ' ' 

depois Latim , e Theologia Moral , para poderem 
Agiolog. Lu(tt. rom.J. fer Sacerdotes' como efcreve o Licenciado Jorge 
no Comrntnt. de ~·de e d r. d' d o D D J ~ p . . .. ,./ 
}Wlho, lit. G. P• 510. ar 010, izen o:. uque • oao, rm&1pe ue 

eximia piedade. E~a mefma experimentaraõ outras 
muitas Communidades Religiofas, que com largas 
efmolas foccorria. 

A fua Ca(a , que receheo do Duque f eu pay 
poíla na mayor grandeza, e refpeito , confervou na 
mefma fórma: e, como já diífemos, entre as prero
gativas deíla Sereniffima Caía , a mayor , e que naó 
tinha exemplo, era fer fervida por Fidalgos de qua
lidade , e nafcimento confpicuo , que premiava 
com Commendas de groífa renda , por conceífaõ da 
Sé Apoíl:oHca , com a claufula de poderem os Du-. 
ques privar dellas aos que fe aparcaífem do feu 

. · ferviço. A eíl:e mefmo fim alcançou o Duque D. 
Prova num. 201. Joaõ hum Breve do Papa Gregorio XIII. em que 

lhe dava faculdade, e a feus fucceífores, para que 
os Commendadores da aprefentaçaõ qa Cafa de Bra
gança naõ obedeceífem mais , que aos Senhores 
della, como já lhes fora concedido ; e que aquelle, 
que fe apartaífe do ferviço , e obediencia dos Du• 
ques , e feus fuccelfores , perdeífem pela primeira 
vez os frutos das Commendas da renda de feis me· 
zes , e pe1a fegunda a de hum anno , e que na ter· 
ccira feri.aó privados das ditas Commendas. Em 
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huma memoria achey , que certo Fidalgo fem mo
tivo deixara o ferviço do Duque , e que depois o 
mandara rogar· para que lhe déffe a Commenda, a 
que o Duque refpondeo,. a quem lhe fazia eíl:a fup
plica : Dizey a ~ Fidalgo , que tenho provido a 
Commenda. Defta forte fe confervou o refpeito da 
Cafa de Bragança. A Capella Ducal dé Villa-Vi
çofa, que começou a pôr em ordem feu avô o Du
que D. J ayme , elevou , e adiantou tanto em gran. 
deza , que era igual às mais celebres de Europa : 
porque como o Duque D. J oaõ fe occupalfe muito 
em coufas de devoçaõ, tratou diflo taõ de veras, 
que nenhum Mefire de Ceremonias de Igreja Ca
thedraJ, nem outro Ecclefiaftico, por curiofo , que· 
folfe , o excedeo , nem era mais perito, do que elle 
no que tocava ao culto Divino : pelo que naó fal
tava: coufa alguma na Capella , que elle naõ pro
veífe com liberalidade. 

Para eíl:e fim alcançou do Papa Gregorio 
XIII. hum Breve para defmembrar de algumas Prova num. %oJ; 
Igrejas , e Beneficias do Padroado da Sereniffima 
Cafa de Bragança , certas penfoens, que o Papa lhe 
applicou em penfaõ perpetua ·para · fempre , à fua 
Capeila para diílribuições dos Capellães, que nella 
ferviaõ , confirmando a graça , que já para eíl:e fim 
o Papa Julio II. concedera no anno terceiro do feu · 
Ponriticado por hum Breve paífado em Roma a 28 Prova num. zo~. 
de Novembro do anno de 15 j 2 , em que o Duque 
teve algum ef crupulo ; pelo que de novo recorreo 
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ao Papa Gregorio , que lha concedeo por outro, 
paífado em Roma a IJ de Agoflo de Ij75, no_ an
no quarto do feu Pontificado ; e por outro de 28 de 
Novembro do anno de 1576 : os quaes pafiàdos a 
hum proceífo decemido, foy delles Juiz executor 
Diogo ·v· az de Almeida , Prior da CoJlegiada de 
Santa Maria da Mifcricordia de Ourem , que ufan
do da fua delegaçaõ, os poz em obfervancia. No 

Prova num. 20+ mefmo anno por hum Breve paífado a 20 de De
zembro , lhe concedeo o Papa fazer privilegiado o 
Altar môr da mefma CapeUa para fuffiagio das Al
mas , concedendo , .que todos os Sacerdotes , que 
celebraífem no Altar môr da Capella de S.Jerony· 
mo , confegueriaó a mefma obra de Indulgencias, e 
remiífaõ de peccados por aquella alma , por quem , 
ou por leu, ou por alheyo arbítrio celebrafiêm, como 
fe aélualmente celebraífem no Altar fito na Igreja de 
S. Gregorio de Roma. O mefmo Papa por huma 

Prova num. 205. Bulia paífada a 22 de Abril do anno de 15B1 creou 
· para a dita Capella a Dignidade de Deaõ , anne
xando a ella os frutos da Igreja de S. Payo de Fam, 
e outros. annexos ao Chantrado da Igreja CoUegia
da de Barcellos da Metropoli Bracharenfe , ficando 
a dita Dignidade na aprefentaçaõ do Duque , e de 
feus fucceífores, e a fez a 16 de Novembro de 1j81 
em Manoel Pelfanha de Brito , Fidalgo ~a fua Ca .. 
fa , peífoa de letras , em quem concorriaõ mereci· 
mentos para effa merce; e affim era provida em Fi
da1gos , e às vezes de grande qualidade , os quaes 
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exercitavaõ nas funções publicas com os Duques, 
todas as da obrigaçaõ do Capellaó môr dos Reys. 
Atl:ualmente he Deaõ D. Luiz Pereira t defce~ 
dente .por varonia da efclarecida Familia de Perei~ 
ra. N efta Dignidade he incluida a obrigaçaõ de re'"' 
fidencia peff'oal na dita Capella, e fervir nos O~ 
cios Divinos , e mais coufas della , pelo que vence~ 
riaõ as cinco fextas partes da dita Igreja, e Chan .. 
trado , e os perderiao conforme os Eflatutos ; 01 

quaes o Duque , e feus fuccelfores poderiaõ mudar, 
e alterar, conforme lhes parecelfe conveniente; com 
a confervaça6 do direito . do Padroado no dito Dea~ 
elo, naõ f6 por ella primeira vez , mas para fe~ 
pre , e aos Duques feus f ucceíforcs. O Arccbif p<>. 
de Evora, que era o Senhor D. Theotonio de Bra-! 
gança , por pertencer à fua Diocefi, o confirmou; 
e collou na dita Dignidade , com a. obrigaçaõ de 
guardar os Ellatutos, que o Duque fizelfe , ou de-t 
pois mudaaê , e· Hmitaífe , accrefcentaífe , ou inter~ 
pretalfe , ·ou alteraff'e , e de novo tornaífe a fazer t· 
fendo fempre approvados pelo Arcebifpo em cada 
hum dos ditos cafos. Foy feita eíl:a collaçaõ em Prova num. 206. 

ViJJa-Viçofa a 20 de Novembro de 1581. Em vir-
tude da dita Bulla fe fez a defmembraçaõ dos frutos 
das Igrejas para a Dignidade de Deaõ , como cont: 
ta de hum Inllrumento feito na Villa de Barcellos Prova num. 207. 

a 29 de Janeiro de 158 2. O dito Papa Gregorio 
XIII. por outra Bulia paífada em Roma a 8 de Prova num. loS. 
!\.goílo do anno de i j S 1 , creou a Dignidade de 
• .~ .Tom. VI. Ee ii ~he. 
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Thefoureiro môr para a dita Capella , immediat0 
ao Deaõ , e lhe annexou certas rendas do Priorad<> 
de Barcellos , e outras Igrejas , com que ficou etlc 
Beneficio naõ fó authoritado, mas com boa renda, 
que hoje tem o Doutor Pedro da Motta da Sylv.a, 
que foy Enviado Extraordinario na Corte de Ro
ma , e de prefente he hum dos Secretarios de Eíl:a .. 
do de S. MageRade , irmaõ do Eminentiffimo Car· 

Prova nurn. 209. deal da Motta. O mefmo Pontifice por outro Bre
ve pallàdo em Roma a 30 deAgoH.o de 1582 man. 
dou, que nas diítribuições quotidianas entre o Deaõ, 
e Thefoureiro , e Capellães , e dos mais Miniíl.ros 

. da dita Capella , quando forem aufentes do ferviço 
da Capella , fe appliquem as faltas delles à f ua fabri
ca. Defejou muito ter o Santiffimo na f ua Capei. 

Prova num. : 1 o. la , o que alcançou por Breve ef pedal do mef mo 
Papa , que com grande benignidade , e paternal 
amor deferia ao Duque , contribuindo com tantas 
graças , e preeminencias para efta Sereniffima Cafa , 
a que fempre a Santa Sé A poíl:olica attendeo como 
a parte taó grande da Cafa Real Portugueza ; e 
por i{fo agora fatisfazendo à devoçaõ do Duque~ 
lhe concedeo poder ter na fua Capella o Samiffimo 
Sacramento, e o expor em Quinta feira mayor com 
Prociífaõ , e no dia de Paf coa , para affim fer dla 
Capella em tudo como as mais celebres. Ordenou 
o Duque o modo de rezarem os Capellães no Co
ro todo o Officio '· com Miílà cantada , da mefma 
forte, que na Capella Real Portugueza : fazen4<>-

-- fc 
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fe :as funções com magnificencia, e guardando-fe nas 
Prociífoens folemnes de Ramos, Candeas , e Cor .. 
po de Deos , a mefma fórma , que na CapeJla dos 
R eys ; e affim ella parecia em tudo de hum grande 
Rey , nos riquilf1111os ornamentos , na authorida .. 
de, e ceremonias, com que fe fervia, nos muitos 
Miniftros , e na Mufica , tendo a melhor do Rey .. 
no , porque a toda a defpeza confeguia os Muíi· 
cos mais infignes. Em fim, ella era taó grande cou• 
fa , que além dos bons ordenados , que tinhaó os 
que k=rviaõ . na Capella, tinhaó afcenfo às Preben
das , e Conezias , e outras Dignidades , com que fe 
premiavaõ aos já avançados em idade, para defcan
çarem; porque nenhum era defpedido por algum in· 
cidente, fenaõ apofentado com os mef mos ordena· 
dos, que pa{favaó os da Capella de oito mil cru• 
zados, e a prata , e ornamentos della mais de cem 
mil cruzados.. O Cabido da mefma Capella , em 
memoria da f ua gratidaõ, e do reconh~dmento do 
muito, que lhe deveo no Iníl:ituto da diíl:ribuiçaõ, 
fez hum aífento , em que ordenou fe celebraffe no 
Oitavario dos Santos, no mez de Novembro, hum 
Oflicio folemne todos os annos pela alma do Du-
que , . querendo defla forte perpetuar o beneficio no 
conhecimento dos vindouros. 

Cafou a 8 de Dezembro do annó de 1; 6} com 
fua prima com irmãa a Senhora D. Catharina, ha· 
vendo o Papa difpenfado primeiro eff:e parentef co, 
por B~ pallãda no anno de 15 59. . Era filha do 
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Infante D. Duarte, e da Infante D. lfabel, como 
já fica dito no Livro IV. Capitulo XI. ·e.nafceo a 
:18 de Janeiro do· anno de 1$40· Morto o Infante 
feu pay, ficou a Senhora D. Catharioa com fua ir· 
mãa a Senhora D. Maria de tenra idade, e furaó 
creadas na rigorofa efcola da Infanta D •. lfabel fua 
mãy, que; à imitaçaõ das antigas Princezas de Por· 
.tugal , era na commua opiniaõ dos homens , Prin
~ipes , e tempos , competidora a toda a cla[e da 
Romana, e Grega honeAidade. Affim era prefc;ri
.da .da Rainha D. Catharina fua tia, cujo Real ex· 
emplo reverberava nas filhas da Infanta. Viviaõ no 
Paço , e quando do quarto de fua mã y .paHàvaõ ao 
da Rainha , entravaó fem recado , fendolhe familia· 
res ao veflir , e def pir. Aos primeiros paífos a fau. 
davaõ com Real reverencia , e· a Rainha as recebia 
"Cm pé , e entravaõ no eftrado. As Damas . lhe che· 
gavaõ as almofadas para· fe fentarem.. Em quanto 
meninas era huma para ambas, depois com a idade 
fe augmentou o ref peito ; e coA:umavaó ~s almofa. 
das fer bordadas, ou de borcado de tres altos, com 
differença das que fe davaõ às Tituladas , que lo· 
~ravaó a honra de as terem de veludo. Ufava à 
Rainha dlar no toucador em cadeira alta : entaô 
as fobrinhas fobindo ao eff:rado, recebiaõ depois dei· 
Ja a reverencia dos Officiaes da Cafa , e Senhores , 
que lhe affi{Haõ , o que obfervavaõ fempre , que fe 
achavaõ na fua Real prefença. Com ella entrava~ 
pa cortina , e na tribuna , onde eraó fervidas pelos . . . 
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criados de fuà ·mãy; O Capellaõ môr depois de 
dar a agua benta à Rainha , a dava às Senhoras D. 
Catharina , e D. Maria. Na Mifià diziaõ com elle, 
e com a Rainha em voz intelligivel a Confiffaõ , 
Gloria, e Credo, e lhe davaõ a P.az. Na Magniji
cat fe ajoelhava~ ao verfo: Depojuit potentes de tecle. 
Se por acafo tardavaõ à hora determinada da Müfa, 
mandava a Rainha os feus criados mayores para as 
acompanharem , e algumas vezes na falta dos da In
fanta eraõ chamados os ·das Princezas , e acodiaõ 
por- ordem , que tinha dado a Rainha. Comiaõ 
muitas vezes com os Reys a feu proprio lado ;- fer· 
via-as huma Dama com agua para lavarem as mãos, 
rom as mefmas pelfas, que à Rainha; a mefma Da
ma Jhe fàzia o prato , e o chegava cuberto, do mef
mo modo , e quando bebiaõ era com a mefma igual
dade com Porteiros com maças ; offereciaõ-lhe os 
doces tantas vezes, como aos Reys, ajoelhandolhe 
com pouca differença na cortezia. 1\Ierendavaõ 
com a Rainha as proprias frutas , e doces , na mef. 
ma toalha, fendo o ferviço todo o mefmo: fe a Rai· 
nha jejuava, as mandava merendar ambas, e eraõ 
fervidas como a fua peífoa. Nos faráos , e feftas 
publicas tinhaõ o mefmo · alfento da parte , que fe 
continuava da Rainha : quando fahiaõ a dançar 
mandava ElRey, que os feus Officiaes as acompa
nhalfem até o lugar , e voltaífem a elle. Q_uando 
fahiaõ, [e 1evantava6 os Reys da cadeira em qu.anto 
paffavaó ., porétn o taráo permanecia em pé até que 
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IJjfloria fjmealogica 
ellas acabaífem~ Q.uando voltavaõ ao fcu quarto, 
as efperavaõ os feus Moços da Camera com tochas, 
os quaes fe ajuntavaõ com os da Rainha ; acompa
nhava-as o V eador , e por dentro fe retirava6 ao 
quarto da Infanta. Quando a Rainha fahia a caval
lo , conforme o ufo daquelles tempos , as fuas fa. 
cas , ou mulas, fe viaó cubertas com telizes, no mef: 
mo pofto , que a Real. N aó fobia ó, fenaõ depois 
da Rainha, que era o collume das Infantas ; eraõ 
tratadas de Senhoras diante dos Reys, e de todos, 
ainda que aufentes, com a mefma cortezia. Nos re
cados delRey , Rainha , e mais peífoas Reaes, lhe 
fallavaó por pedir : quando as duas ref pondiaõ , por 
naõ dizer lho agradeciaõ, ufavaõ da claufu1a: Que 
Deos guarde, que jolgava'Ó muito com o 9ue lhe man
dava'Ó, ajuntando outras femelhantes palavras. EI· 
Rey Dom Sebaíl:iaõ, depois de o fervir Miguel de 
Moura, que naó eA:ava pratico nos eftylos , man
dava dizer à Senhora D. Catharina, que lho agra· 
decia muito , e nunca rcfpondia a Carta fua , por· 
que o havia de fazer de propria maõ. Os Infantes 
lhe davaõ graças, dizendo, que lho tinhaõ em mer· 
ce, efcrevendolhe com a mef ma igualdade. A Prin· 
ceza D. Joanna lhe mandava dar na MiHà a paz, e 
o Euangelho, e lhe fu.zia mefura. Efta fuy a crea· 
çaõ, e eíl:imaçaõ da Senhora D. Catharina, e fua 
irmãa , alcançada naquella florida Corte , na qual 
ellas f6mente a lograraõ ; porém o mais era o m~ 
mo , 'lu~ com os filhos dos Infan~es coftumaraõ 
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praticar os Reys , cujo bom ufo n6s referimos pe• 
la utilidade, que deíl:a informaçaó p6de ref ultar aos 
curiofos, que fe defejaó inA:ruir , o que fervirá de 
difculpa aos que lhe parecer digrelfaõ demaziada. 

Foy efla Princeza ornada de fingulares dotes 
da natureza , e com excellcntes virtudes , que pra
ticou com admiravel prudencia , e fingular conf
tancia nos negocios , e com animo Real em to
das as fuas coufas , revetlida de Mageíl:ade , e fu. 
perior à mefma fortuna , que fe lhe oppoz a confe· 
guir a Coroa , havendo moflrado , que lhe pertencia 
com os pareceres dos Letrados da Univeríidade de 
Coimbra, que mandou ao Papa , e o que he mais , 
que o feu direito foy approvado pela U niveríidade 
de Salamanca, onde ainda fe conferva a tradiçaõ, 
que pot el\e motivo foraõ defde entaó menos at· 
tendidos os feus Lentes, antepondolhe os de Alca
Já, que approvaraó o delRey D. Fi1ippe II. e os 
de Valhadolid ; e depois ainda mais conA:ante quan
do a recufou , reconhecendo os fins porque lha of: 
fereceo ElRey Catholico ; o qual vendo a Senho· 
ra D. Catharina viuva , intentou recebella por mu· 
1her, difcorrendo , que ella naõ deixaria de facrificar 
o direito da Coroa de Portugal pela dominar com 
a Monarchia de Hefpanha. E tendo alfentado nef. 
ta maxima ~ tomou a refoluçaõ de mandar por va
rias peffoas tentarlhe o animo ; mas todas a acha
raõ com admiraçaõ muy livre deA:a pratica, naó o 
imaginando EIRey ; que defejando fe etfeitualfe ef. 
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te negocio , poz nelle o ultimo esfôrço ; entregan• 
do o combate à aél:ividade , e dif pofiçaõ de Dona 
Ignes de Noronha, Senhora que na Corte. adqui~ 
ria pelas fuas virtudes grande authoridade , mulher 
de V afco da Sylveira , Commendador de Arguim 

Bi 0 , Hi.ft. di Por· (cuja Caía poífuem hoje os Condes de Unhaõ, por 
!ºgr:fio,1iv.i.pa,.9r. fua filha H. Dona Marianna da Sylveira cafar com 
1mpreffoem 1647. S ~ 
~riceira ,Ponug.Reft, Ruy Telles de Mene~es, VIII. enhor de Unhao, 
~;J;;J~%i;edePor· e foraó pays do primeiro Conde deaa .Villa.) Era 
'º§• rom. s.Jiv. 19.p. a inílrucçaõ , que pudeífe ufar de . todos os mcyos 
3 •· fuavcs para lhe facilitar a vontade , e quando naó 

baffaífem , a procuralfe reduzir com ameaços. Paf. 
fou D. lgnes de Noronha a Vi11a-Viçofa , e enca· 
minhando a pratica com artificio, logo a percebeo 
a Senhora D. Catharina, atalhando o difcurfo com 
ditferente materia : mas vendo , que ella fe declara· 
ra, em lhe propor as conveniencias defte Real ma· 
trimonio , e os damnos , que lhe poderiaó refultar 
de o naõ aceitar ; refpondeo com efpirito Real, e 
com animo taó conff:ante como de tal Princeza , 
que f6mente por taõ inGgne refoluçaó merece fcr 
contada entre as celebres Heroinas , que venera . o 
Mundo : Que e/la .naó havia de trocar as memoria3 
do Duque D. Joaó pela vaidade da Coroa de Helfaa~ 
nha , nem '!ffender o direito de feu filho o Duque D. 
T heodqfio por nenhum relfaeito humano ; e que fe eRe 
era o.fim, com que E/Rey Filippe caminhava àquella 
pertença'Ó, errava a /êu parecer o intento ; porque /êu 
filho naõ perderia o direito, que tinha à Coroa de Por-

tugal, 
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tugal, ainda que e/la o renuncialfe, nem E!Rey Je /j. 
'llrlllla de efa-upulo, comprando o que lhe naõ podia'Ó 
vender ; e que quando eltas raz.oens na~ halt'!}fom pa• 
ra o djjfiladirem, recol/zendo-/e em lzum Convento ata~ 
//Jaria a fita determinaçaõ. Efta repofta , com que 
D. Ignes de Noronha voltou a Lisboa , deixou fu .. 
prendida , e admirada toda a politica do Prudente 
Monarca , e naõ fe póde imaginar em peito huma• 
no refoluçaõ mayor , nem mais conff:ante. Nem 
os Romanos ta6 vaidofos das fuas Matronas con
taõ na fua antiguidade Herolna mais efdarecida,: 
nem ornada de taõ fingular conftancia , do que eí=. 
ta admiravel Princeza. Foy ta6 infigne nas letras 
Gregas, e Latinas , na Aftrologia, e Mathematicas, 
que dava lições a feus filhos o Duque D. Theodo .. 
fto, D. Duarte, D. Alexandre, e D. Filippe. Foy 
verdadeiramente admiravel naquelle tempo a erudi· 
çaõ do Paço , porque todos os Infantes, feus tios, 
e feu pay, foraõ applicados , e (cientes , como te• 
mos vifl:o ; e devia efta Princeza terfe creado na 
Aula das Sciencias do Paço de fua tia a Infunta 
D. Maria, e por iífo fahio taõ erudita. Ainda vi~ 
via elfa Princeza, quando com bem merecidos elo
gios diverfos Authores celebrava6 as fuas virtudes, e 
erudiçaõ, como foraõ Chriílova6 daCofla no livro, 
que imprünio em Veneza no anno de 1592 , intitu· 
lado: T~atado en '"!'' de las M_uger~ ! e Pedro Pau· i;."~;;[ ~, '"1M»
Jo de Ribera no J1vro , que 1mpt1m10 em Veneza Kibc:ra, Glorit de Don~ 

G 1_ • • ,. ..>~ T • ,G lz · · nt il/ujlr1 1 Jiv, 1 3· ar~ em 1609: L_e w111 1mmorta11 ~ rron,., e ero1ce. U5"· 
· -.Tom.VI. . Ffü impre-
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imprefe de Donne illullre. Dom Nicolao ·Antonio 

Biblio1btc1 Hifptttic.-, na .Bibliotheca Hif panica fe lembra detla P1 inceza 
lOm.&. in Appcodicc. }} d" d d Jl para a co ocar entre os cru 1tos; e na ver a e e a 

foy huma das fábias Hcroinas, que. fe reconhecem 
na Republica das letras , pela fua applicaçaõ , e pe
fa fita prudencia. O Duque feu ef pofo a deixou 
por Governadora de feus Eíl:ados, (como di[emos) 
e ella os admioiA:rou com grande utilidade de feus 
filhos , a quem fez huma inff:rucça6 para o modo, 
com que haviaõ de ~er fervidos , e repartir as horas, 
affim para affiíl:encia dos Metlres , e lições , como 
para os entertimentos da idade·, e creaçaõ , que de- . 
viaó ter. N etla difpofiçàõ fe vê o amor , que ti
nha aos filhos , as maximas ChrHlãas , em que ha· 
viaõ de fer iníl:ruidos para obfervancia da Reli .. 
giaõ, a authoridade , e refpeito, com que fe haviaó 
de tratar , e fe mofha igualmente a grandeza , e a 
piedade do feu animo. O Papa ·Gregorio XIII. 

Prova num. 211• por hum Breve palfado a 10 de Dezembro de IJ7J 
lhe confirmou, e approvou todas as mais Letras, e 

Prova num. ZI J. Breves Apoílolicos , que elle , e o Papa Pio V. 
lhe concedera, e à Duqueza D. Joanoa de Men. 
doça, a quem dia tratou com grande rcfpeito, e já 
no anno antecedente a 1 o de Novembro lhe pa«à-

Prova num. .i 1 J· ra outro , ern que lhe concedeo o poder alfiftir , e 
ouvir Müfa com fuas filhas nos Córos das Religio
fas , e nas Capellas môres de toda5 as Igrejas , e feu9 
filhos na mefma f6rma ouvirem Millà nas Capd
Jas móres , e C6ros dos Rdigioíõs, o que f6 fe con-

. ~& 
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,ceata mqúelle tempo'. por graça aos Prin<=ipes, e 
hoje o praticaó fem reparo pelfoas de bem inferior 
eondiçaõ. Em todas as coufas tinha hum grande 
cuidado para que naó lhe ficaífe em nada efcrupu• 
.lo; e affun fendo Inquiíidor Geral o Senhor Dom 
Alexaodr.e feu filho, lhe concedeo. no anno de 160} 

licença para ler os livros prohibidos pela Inquifiçaó Prova num • .i 1+ 
deA:es Reynos.. Era. devota , pia , e com grande 
caridade com os pobres ;. e taó liberal com todos, 
que naõ fe f oube , que negaWe merce alguma , que 
lhe pediífem. Da fua devoçaõ deixou hum irrefra· 
gavel tefi:emunho na immenfa copia de Reliquias , 
que ajuntou, e de Cartas originaes dos Santos mais 
jnfignes , e antigos , que venera a Igreja Catholica 
Romana ; e nada lhe era taõ eA:imavel, como eílas 
devoções. Os Papas,. Reys, Príncipes , e Cardeaes, 
attendendo à fua Real peífoa , augmcntaraõ · a fua 
devoçaó com eftes prefentes , e foy efte o feu the-
(óuro , para o que naó perdia occafiaõ, valendo-fe 
dos MinHlros , . e Religiofos graves , que paílàvaõ 
a Roma , e às Cortes Efl:rangeiras , para por elles 
confeguir as mais raras Reliquias. No Archivo de.f.. p .. ~ 

S !Ir.. c-r. . h . d l rcva num ... i"J. ta erennuma "'ª VJ uma memoria e a gumas. 
Delle fe tiraraõ , por impericia do guarda , mui-
tas, e h,um grande numero de Cartas Originaes dos 
Santos, as qu~s depois fe reflituiraó a EIRey N of • 
fô Senhor , que tem ordenado fe imprimaó ; por• 
que ha algumas bem m11110raveis , e raras , e todas 

. de.grande:~ veoeraça~, como já apontámos •. Era taõ 
~ .... , 

na tu ... 
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Bifloria <jenealogica . 
naturalmente grave , e féria , que parecia reveftida 
da Mageílade ; -taõ bonefla, que nem ainda quan
.clo fe confelfava, eftava f ó, nem deu audiencia a ne
nhum homem, fem eílar acompanhada. Teve gran
de coníl:ancia nas advedidades, como fe vio na· m9r
te da Infanta f ua mãy no anno de 1576 , a .quem 
amava terniffimamente , e depois no anno · feguinte , 
no qual fuccedeo a morte da Princeza de Parma fua 
irmãa , e da ln&nta D. Maria fua tia, com as quaes 
nas virtudes foy muy parecida. A Rainha D. Ca
tharina em perdas taõ fenfiveis , a confolou com a 
feguinte Carta. . . . 

,, Sob ri na , f y no fupieífemos , que vienen de 
,, nueff:ro Senor los dolores , que padecemos , mal 
,, pudieramos fufrir fer iníitadas tan amcnudo con 
,, ellos ; mas como entendemos, que fon obras f uias 
,, a cuia voluntad ni es licito, ni poffible ·refiffir, no 
,, fiento cofa con que mas podamos confolan1os , 
,, que aver por 'bien lo que el a por tal , y effar 
,, obedientes a lo que quiere hazer de nueftras cofas 
,, como lo devemos eftar a lo que de nos otros qui
" fiere azer. Bien fe que nos faltará efte íentimi
" ento ChrilHano para pafiàr como conviene el tra· 
,, bajo, que fobre los otros os avrá dado aora jun
" tamente el falecimiento de mi fobrina, vueftra er
" mana , y de la Sefíora Infante vueílra tia ; mas 
,, con deciros efto ago cuenta , que os comunico :la 
,, medicina coo que fiempre me alcbien en k:me ... 
1,-jantcs llagas, y de IQ mifmo procuw-- aprove~IJar-
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·.,,me en effas , y tanbien de la confiança , que ten
" go , de que mis fobrinas eflan defcanfando en el 
,, Ciclo por azer lo que me fcrevis lo mejor que 
,, puedo; mas yo delfeo mucho, que vos lo hagaes, 
,, pues para ello teneis mas fuerças por vueíl:ra cdad, 
,, y quiero dezir , que mas obligacion pues teneis 

. ,, hijos a quien es necefiãria vueftra (a]ud , y vuet: 
,, tra vida. Dios :OS la de .como yo os la deífeo ; y 
,, con tanto amor , que os merece muy bien el que 
,, me teneis , y me moíl:rais en las palabras de vuet:. 
,, tras Cartas; porque como Dios me lleva las per
,, f o nas a quien lo tengo en eA:a vida , vafe acre~n
" tando para los que en ella me quedan , y de aqui 
;, podeis entender quanto holgare fiempre con vu
" eflra confolacion ; yo la recebi con eA:a infinua· 
,, cion dei Duque mi fobrinho , y con Ias nuevas, 
,, que me dià de vueA:ra difpoficion , y anfi la rece
" bire fiempre que fupiere que v6s , y el , y todos 
,, vuell:ros hijos la teneis tan buena como defeais. 
,, De Xobregas a XX. de Oél:ubre. 

RAINHA. 

N efla Carta (e vê o carinho , e e{Hmaçaó da Rai· 
nha , e tambem a tolerancia, com que cR:a Prince
za fupportava os golpes da natureza, podendo com 
ella mais a grandeza do feu prudente coraçaó , do 
que as mefmas adverfidades. Entre tantas virtudes, 
alguns lhe repararaõ na foberania, dizendo fer alti
·va effa Princeza ; fem refleéHr, que fenaó herdara a 

MageC. 
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2 3 ~ Bifloria <jenealogic11 
Mageftad~ do Reyno, que havia pertendido , her .. 
dara a gloria. de feus mayores: porque fendo inferior 
a .Coroa àquella deixaça6 naõ livre , a gozou com 
exceífo no conhecimento univerfal do Mundo to
do, ein fatisfaça6 de que della a havia ó def pojado. 
Pelo que julgaraõ por vaidade ver, que el1a em 
pequena fortuna fe regulara por maximas foberanas; 
~ · affim diziaó , que com foberba doutrina puzera 
muitas vezes o filho , o marido , .e a Caía em peri
gofa contingencia ; por-que todo o f eu efludo fora 
moíl:rar, que no eflado, a que o tempo a reduzira, 
refplandecia nella. a Dignidade , que elle lhe pode 
fazer alhey;l, mas na<S impropria. Alguns tambem 
entenderaõ , que depois de perdidas as efperanças 
do Reyno , aborrecia os herdeiros , e o confirma· 
vao dizendo' que havia aconfelhado ao filho' que' 
naõ cafaífe , pçeceito a que elle por muitos annos 
efieve obediente : affim o efcreveo D. Francifco 
Manoel de Mello no Livro , que intitulou : T acito 
Portuguez, Vida, e Morte, Ditos, e Feitos de/Rey 
D.] oaó IV. de. Partugal, que principiou a efcre
ver, e lhe naõ deu fim , do qual tenho copia. Porém 

- eff e infigne . , e celebre Author , taõ eflimado pelas 
Obras, que imprimio, fem duvida foy mal informa .. 
do neíl:a parte; porque nenhuma coufa teve de ma• 
yor cuidado, eíl:a Princeza , do que o tratado do ca· 
famento de feu filho , cujo negocio durou taõ largo 
tempo, como fe verá no Cap. XVIII. defle Livro, 
quando ~atarmos do Duque D. Theodofio II. e o 

que 
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que nelle {e palfou , e a refoluçaõ , com que · nelle 
falJava aos Reys , e finalmente o modo , com que 
Ioy concluido, o que tudo coníl:a das Cartas origi~ 
naes , que nós vimos , e naõ chegaraõ à noticia de 
. D. Francifco Manoel, que fe a tivera do que fe pa~ 
fou nefi:e negociado , naõ imputara ( ainda que em 
, boca alheya ) a ella Princeza hum a taó injufta , e 
efcandalofa idéa. N aõ devemos efquecernos nefte 
lugar da cenfura , que alguns· Criticas , e naõ fey {e 
Authores , lhe fizeraõ , condemnandolhe por vai~ 

. dade até os nomes de feus filhos ; porque naõ con
tente ( diíferao elles) dos nomes conhecidos , pr~ 
prios , e communs da Patria , os bufcara defufados, 
e peregrinos , como Theodofio por dous Empera• 

· dores , Duarte por muitos Reys , Alexandre po~ 
hum Monarca , que valeo por muitos : e nas filhas, 
ef quecendo-fe das vocações humanas , pafiàra às lb~ 

. brenaturaes , nomeando huma Angclica, outra Se• 
rafina, e outra Cherubina; pelo que entenderaó al
guns' que efles nomes eraõ proprios finaes ' e os íi
veraõ por fagrado jeroglifico dos altos peníàmenros 
de fua mãy, artifice daquella foberania. O que cer
tamente foy errado , e fàlfo difcurfo dos que com 
paixaõ , ou inveja referiraó as acçoes defta Serenif. 
íima Cafa, e feus Principes, dizendo , que ella até 
nos n.omes , que elegia , moíl:rava a f ua altivez; naõ 
reparando , que J ayme , Theodofio , Conffantino, 
FuJgencio , e outros nomes , que polfuiraõ filhos, 
e deícendentes defta grande Caià , foraõ anteriores 

.. '- .Tom. VI. Gg à Se· 
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]Jjjloria <jenealogica 
- Senhora D. Catharina. Tambem alguns repara .. 
raó na foberania de naó dar tratamento algum, fal ... 
landQ por v6s aos homens Fidalgos, e com menos 
. tratamento , do que alguns queriaõ , porque nHf<t 
foy auíléra ; porém confideradas as circunílancias 
·da fua peífoa , que era Real , parece tinha moti
. vos , que a pudeífem relevar defi:a nota ; porque el-
la era filha qo Infante D. Duarte , Duque de G ui

. marães , Condeff avel de Portugal , e da Infanta . D • 

. lfabel; e1le ultimo filho varaó delRey D.1\ilanod,. 
_e da Rainha D. ~Iaria , Infanta de Caflella , filha 
dos Reys Catholicos D. Fernando, e D. Ifabcl; eUa 

. filha de D.Jayme, Duque de Bragança, jurado Prin• 
, cjpe herdeiro do Reyno , e da Duqueza D. Leonor 
de Mendoça füa primeira mulher • . Ndles altiffimos 

. a~cendente~ fe repetia o fangue Real Portuguez, naõ 

. fo porque a Cafa de Bragança fe havia feparado da 
Real no Senhor D. Atfonfo 1. Duque de Bragança,. 
vifavô do Duque D.Jayme, unico do nome; mas 
tambem porque eíle Principe era filho do Duque 
D. Fernando, II. do nome, e da Senhora D. lfabeJ, 
irmãa inteira da Rainha D. Leonor, e delRey D. 
Manoel , e por ambas as linhas paterna, e materna, 
era da Auguíl:a familia Portugueza: porque o ln· 
fante D. Fernando Duque de Vi(eu., e de Béjl, 
jurado Principe herdeiro do Reyno, e o mayor Se· 
nhor, que nunca houve em Hef panha , como dei· 
:x~mos. e feri to no Livro Ili. Cap. VIII. e irmaÕ- da 

_ Emperatriz D. Leonor , era filho· fegundo delRey 
. - ~ 
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D. Duarte, e da Rainha D. Leonor, Infanta d• 
.Aragaõ, irmãa · de·D •. Aff'onÍ<> V. Rey de Aragaõ1 
.e -das· duas Sicilias , e de D. J oa5 II. Rey de At'a* 
gaõ , e Navarra , e de -D. Maria, Rainha de Caftel• 
Ja. E fua mulher a Infanta D. Brites era irmãa i~ 
teira da Rainha D. lfabel de Cafl:ella, mãy da Rai• 
nha D. Ifabel a Catholica , e eraõ filhas do Infante 
D.Joaõ, Meíl:re de Santiago, CvndeR:avd de Por.;. 
tugal, (filho delRey D. Joaõ I .. e da Rainha D~ 
Filippa , irmãa de Henrique IV. Re-y de lnglater~ 
ra) e da Infanta D. lfabel fua fobrinha , . filha do Se
nhor Dom Affonfo. 1. ·Duque de Bragança , feu Ír.i 
maõ , e de D. Brites Pereira , Condeffa de Barcel..; 
)os. A effa por todas ·as partes Real ferie de glo
riofos afcendentes , fe ·ajuntava o acharfe em muy 
propiruiuo grao de .confanguinidade com poderofog 
Monarcas , porque ella. era . fobrinha delRey D. 
Joaõ Ili. de Portúgal , e:prima com irmãa delRey 
D. Fi1ippe II. de ·Caftella , tia delRey D: Sebaf.. 
tiaõ , e fobrinha delRey D. Henrique , ultimo Rey 
da f ua linha , pelo que ella era fem controverfia a 
fua immediata fucceffora ·na Coroa , como filha de 
feu irmaó o Iofimte D. Duarte , a quem reprefenta .. 
va , fe o poder delRey D. Filippe lha na5 embara .... 
çara com hum. taõ injuíl:o negociado : e recot1hecen· 
do fempre dla Princeza os merecimentos. da fua 
Real peílõa , naõ he muito, que fe confervalfe na· 
·quelle refpeiro, ·que verJadeiramente lhe era d~vi· 
·.do, pelo que qunca . fe .intitulou Duqueza., e fe aíli" 
· .· Xom. VI. Gg ii nava 
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nava fómente Catlzari11a; nem os Reys lhe derau 
outro titulo nos Alvarás de merces, nem nas Car, 
tas particulares nnis, ·que o d() grao do parentefco, 
em que fe achavaõ , como de fobrinha , tia , e pr}. 
ma, e affim foy tratada como Infimta. Todos a no
meava ó pela Senhora D. ·catharina, tratamento, 
que lhe era devido pelo fcu nafcimento , e lhe fal· 
lavaõ por Alteza, ( excepto feu marido , que a tra• 
tava por Excellencia , como vimos em muitas Cai
tas , fendo para ambos reciproco eA:e tratamento) 
e tal vez , que eA:e folfc: o motivo, porque na con.. 
fulta, já allegada, dos Governadores do Reyno fc>
bre a Ley dos · tratamentos , diifelfem a ElRey lho 
parecia , que ·na Pragmatica fe naõ fallaífe na fua 
peífoa, deixando-a na permillàó da Alteza , com a 
qual univerfalmcnte lhe fallavaõ.- Eíle tratamento, 
como diífemos, lhe deu ElR.ey Filippe na vifita? 
que lhe fez ; e tambem vimos varias Cartas no Ar
chivo da ~ereniffima Cafa de Bragança, dos Duques 
de Parma , de Cardeaes , e outi'dS muitaS , com o 
mefmo tratamento. · Da Infanta D. i\1aria fua tia, 

Prova num. 216. vimos huma fem tratamento mais, que impeífoaJ, 
porém principiando por Senhora Sobrinha , outra 

Prova num. 217. delRey de Marrocos , que lhe chama Iefanta; e 
depois de notaveis exprelfoens , com que a trata, 
Jhe diz , que teve noticia por D. Francifco da Cof. 
ta , Embaixador naquella Corte , de hum diaman
te , que fe vendia em Portugal de preço de cem n1il 
Ducados , que queria ver a pedra , e que para <> 

. .. confe ... 
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coníêguir , ~rerevia ao Duque de Barcellos feu filho. 
No mefmo -Archivo .fe conferva outra da Em pera~ .. 
friz Maria, m~er do Emperador. Maximiliano II .. 
CjUe me pareoeo copiar aqúi , e he a feguinte • 

.SE N H.O R A. 

,, En rcfpudta de lo que me dixeron D. Ro· 
,, drigo , y Lucena , pudiera aver dado el parabien 
;, a V. Excellencia de la conclufion dei negocio , 
" que me dixeron , finó me lo uviera eílrovado hum 
,, gran catarro , que hê tenido : hame pezado cier· 
,, to de no fer la primera, que le aya dado , pero 
,, confio tanto en Jo que .. nos .queremos, que me 
,, prometo, que el amor con que aora le doy , fo-· 
;, plirá fe bê tardado ; porque a lo menos quedo de .. 
,, feando en efta. occafion todos los buenos f ucceC. 
,, f os , y contentamientos , que V. Excellencia , y 
_,,mi fohrina bien merecen , que es lo menos , que 
,, fe puede encarecer. Acuerdefe V. Excellcncia 
,, lo que fiempre hê -defeado fervida, y tener muy. 
,, buenas nuevas fuyas , y embieme lo uno , y lo 
,, otro em pago de lo que me pefa de lo poco , que 
,, lo ago , y acref ciente Dios a V. Excellcncia CO• 

,, mo defeo , a cinco de J unio. 

~luy. buena Prima de V. Ex. 
MARIA. 

- Effa' 

· Digitized by Google 



Bifloria qenealogic11- :,_ 
Eíl:a Carta he hum teftemunho da authorida• 

de, e refpeito , com que foy attendida eíl:a Prince-
za. N aõ podemos perceber qual fo{k a occafiaõ1 
que deu o alfumpto a eíles parabens , que a -ElllpC!
ratriz lhe dá. Entendo devia fer quando fe adian
tou tanto a negociaçaõ do cafamento de fua filha 
com o Principe herdeiro da Coroa de Caílella, que 
EtRey Filippe o chegou a dar por conclllido ; e 
defl:e negocio he certo eílava encarregado D. Ro~ 
drigo de Lencaff.ro para o folicitar; e tambem para 
o mefmo fim mandou ao Doutor Atfontõ de-Luce
na, Defembargador da Cafa do Duque, Miniffro, 
em quem concorriaõ muitas circunílancias para ~ 
tratar ; porque além de fer da mayor confiança d• 
Cafa , fe ajuntavaõ grandes letras , e capacidade. 
Como da Carta naõ tirámos o negocio, tiraremos 
fómente as expreffoens da Emperatriz , em que _ naõ 
f ó mente fe vé a amifade , e carinho , mas a honra 
taõ fem exemplo , com que a Emperatriz a trata .. 
va: porque fuppoíl:o era fua prima com irmãa , naó 
he col\ume darem tratamento aos parentes, nem 
mais que a- honra do principio das Cartas, e o moti-. 
vo da eíl:imaçaó da pc!foa pelo conjunélo do fan.
gue, com que fe diíl:inguem de outras, e com mais, 
ou menos palavras , conforme fe augmenta , . ou di.· 
minue a expreílàó , com que os Reys querem hon
raras.grandes ·pelfoas; mas ne~a Carta vemos tan
tas circuníl:ancias , que fe fazem ponderaveis, como 
principiar por Senhora; e lhe dar Exçel/e11,ia , e o 
1. :. •. efiylo 
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~ylo familiar, com que a trata , que mo.fira naõ 
fp fer Real a peífoa , mas o direito, que tinha à 
,Coroa deíl:e Reyno , que todos lhe reconheceraõ : 
.pelo que adquiria com os Principes Soberanos at.t 
:tenções, e com os Grandes Senhores hum indifpu~ 
. iavel . ref peito , que ella fempre foube confervar 
. com tanta authoridade, que nenhum dos contraíl:es 
. do tempo , com que a fortuna a combateo , lhe di· 
: ;s:ninuio nunca o conhecimento, de que era fua a 
. Coroa Portugueza. 

N aó f e elevava a eíl:e conhecimento para fe 
: ef quecer, do que mais lhe importava , que era con• 
. feguir a Coroa eterna pela temporal , que o poder 
. lhe tirara da cabeça : pelo que muitos annos antes 
_ da fua morte, eflando com perfeita diípofiçaõ , fem 
. doença, nem queixa alguma , ordenou o feu Tef. 
. tamento, em que fe vê a equidade, a Religi3õ, o 
amor de feus filhos , a piedade Chriflãa, que luzia 

. no feu coraçaõ , e o amor com que tratava a fua 
familia, efpecialmente as Damas , e criadas. 1"1an- Prova num. 21 S. 
dou.fe enterrar no l\1off:eiro das Chagas de v~ma .. 
Viçofa no Coro debaixo aos pés da fepultura da In-

. fanta fua mãy, e que nella fe poria o Epitafio, que . 
ao Duque feu filho pareceífe. He notavel o modo, Próva num. 219• 

com que trata a feus filhos , porque os naõ nomea, 
fenaõ com o diR:inél:ivo de Senhores. O fou corpo, 
que follê amortalhado no habito de S. Francifco, 
que feria dos Frades da Piedade , fobre o qual lhe 

. Yefüriaõ o 'de Santa Clara. Inílituio , depois àe 
c;um .. 
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cumpridos os feus Legados , hum Morgado de cer• 

. tos bens de raiz , que tinha em Villa-Femando, 

. com toda a fua jurifdicçaõ , e direito do Padroado 
da Igreja , e affim outros em Villa-Viçofa , e Bor· 
ba , Evora-Monte , Monfarás , e Portel :· chamou 
primeiramente ao Duque feu filho , e todos os feus 

. defcendentes legitimas ; e depois a feu fiJho D. Du
arte , de quem defcende a Cafa de Oropeza , e a tO· 

dos os feus defcendentes legítimos, e em falta deffes 
os de fua filha D. Serafina , Marqueza de V ilhená: 

.. e na falta de todos os feus defcendentes Iegitimos , 
· chama as peífoas , que o Duque de Bragança fru 

filho chamou a fucceífaõ do Morgado da Cruz, 
. (como diremos adiante) porque ·a fua vontade foy, 

que quem houveífe de fucceder neff:e vinculo , füf. 
fe fempre quem fuccedelfe na Cafa de BraganÇ'. 

Prova dito num. InR.ituio duas Miífas quotidianas pela alma do Du. 
219. que feu marido , e dos Infantes feus pays , fua , · e 

de feus filhos , e filhas , que fe diriaõ na Capella 
Ducal da Caía por Capellães della. Seu neto, já 
depois de Rey , querendo , que tiveífe effeito a ul
tima difpofiçaõ da fua vontade na verba , em que 
inílicuia o referido Morgado, ordenou por hum Al· 
vará : Que /em emhargo de (e naô haverem Jeito par· 
ti lhas , fe -ftz.e/fe o dito Morgado de todos os he11s de 
raiz , declarados na verha do fau Te/lamento, e rife· 
ridos na in/iituiça'ó delle ; e tamhem mandava te ::in· 
cul'!lfe no dito Morgado o collar , que a Princez.a D. 
Joanna lhe mandara quando e/la cefara çom " Du· 

'}Ut:. 
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'Jlle D. J oàó , por e/la o. ter affim d!fpollo , e o Sere~ 
ni//imo Duque D~ T /zeodefio em feus Te/lamentos , e 
com efeito tudo fa vinculara, ~e. A qual inftituiçaõ 
depois confirmou EIRey D. Affonfo VI. feu bifne· 
to, ufando do poder Real para corroborar a dita 
in(lituiçao , como coníla de hum Alvará feito em 
Lisboa a 20 deJulho do anno de 1657, que dl:á na 
fua Chancellar'ia. Querendo ·a Senhora D. Cathari
na fatisfazer a huma lembrança , que lhe deixara a 
Senhora D. Maria fua filha , de huma · MHfa quoti
diana, a qual ella em fua vida fempre mandara di
zer ; '.agora ordenandolhe renda certa, mandou tam
bem , que fe dilfelfe na Capella de V 1lla-Viçófa.' 
A 's fuas criadas deixou , entre outros ·legados , va
_rias ten~as. Ao Marquez de Vilhena hum retrato 
da Senhora D. Serafina, que elle lhe dera guarneci
_ do de ouro, e diamantes. Ao Duque recommen· 

$ dou muito a Provinda· da Piedade ; pela grande de· 
voçaõ , que lhe tinha a Cafa , · para que fempre fe 
confervalfe , e crefcelre nella o amor, e que favore
ceífe a todos os Moff:eiros de Religiofos, :e efpecial· 
mente aps das Freiras , para que com a f ua pro te c
çaõ, e amparo , fe âugmentaífe a obfervancia, a 
virtude, e exemplo, que nelles fe exercitava. Efpe
cificou tudo, o que pertencia ao governo da f ua fa
zenda, e contas da Caía do Duque, com tanta ela· 

. reza, dillinçaõ , e cuidado , como quem com conf. 
ciencia etcrupulofa conhecia fora f ómente Gover
nadora, e·Adminillradora della. N ameou ao Du-

Tom. VI. Hh que 
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242. Hiflori" qenealogict1 · 
que feu filho por Teftamenteiro. Deixoulhe re
commendado o feu Confelfor. Ordenou a Atfon
fo de Lucena feu Secretario, e a Rodrigo Rodri
gues , Secretario de feu filho o Duque , que lhe 
lembraífe a execuçaõ deí\e Teílamento, o qual foy 
efcrito por Fr. Giraldo, feu Confeffor, em Vil1a
Viçofa a 2 de Setembro de 1609, e no mefmo dia 
approvado por André Luiz, publico Taballiaõ pelo 
Duque em Villa-Viçofa, de que foraõ teffemunhas 
Pedro de Mello de Caíl:ro , Antonio de Attaide 
Pinto , D. Luiz de Noronha , e Manoel de Soufa , 
Fidalgos da Caía do Duque , e Domingos Alvares 
Leite , feu Defembargador. Affim attendia efia 
Princeza às materias da fua falvaça6, cuidando nef. 
te particular como ao negocio mais importante da 
vida. Da fua morte teve hum notavel avifo. Foy 
o cafo: que Fr. Martinho, V araõ infigne em virtu
de , Religiofo da Ordem de S. Paulo , com quem 
teve grande trato , e com elle communicava a fua 
confciencia , eflando hum dia tratando com eUe 
materias de efpirito, lhe diífe eHe. Santo Religiofo: 
V <!fia Alteza lza de morrer no me(mo onno , em que 
eu .morrer. Palfou-fe tempo, e eí\ando em o prin· 
cipio de Setembro com a Senhora D. Catharina, 
lhe dilfe com afiêveraçaõ , que elle naõ poderia vi· 
ver muito, porque fem duvida era muy vifinho o 
tempo da f ua morte ; e que affim fe preparalf e Sua 
Alteza para a fua, que naõ tardaria muito depois, 
que elle morreífe. Era acreditado por vida , e 

coílu· 
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coílumes o Religiofo , pelo que naõ padeceo duvi• 
da o que dizia , e em breve fo verificou o atfumpto 
da pratica ; porque efte Santo V araõ faleceo em J o 
de Setembro, e a Senhora D. Catharina preparan· 
do-fe para a morte, tàleceo em hum Sabbado 1; 
de Novembro de 1614, tendo vivido fetenta e tres 
annos , nove mezes , e vinte dias. As virtudes ; que 
exercitou na vida , a que fe ajuntaraõ finaes ef pe· 
ciaes para a morte , parece a predeíl:inaraõ para fa. 
zerem a fua alma gloriofa , coroando-a na eternida
de , e piamente cremos , que eíl:á gozando da Be~· 
aventurança. Conforme a difpoíiçaõ da fua vonta
de , foy fepu1tada no Coro do Moíteiro das Chagas 
de \Tilla· Vi9ofa , onde fe lhe poz efte Epitafio: 

.Aqui fat a Senhora Vona Catharin4; 
filba do lnf ante 'Dom 'Duarte, e Ja ln
f anta 'Don11 lfahel, mulher de 'Dom 
f oaõ, Yl. 'Duque de 'Bragança, f aleceo 
a XV. áe ~ovembro de M. 'Dl.XIY. · 

F oy a fua morte univerfalmente fentida , porque a 
fua Real peífoa tinha fido a efperança da redemp· 
çaõ dos Portuguezes na fatalidade de fe ver a Ca• 
fa Real km fuccetfaõ ; e havendo de retroceder a 
bufcar a linha do varaõ mais chegado à Coroa, nel· 
)a eftava fómente o direito da reprefentaçaõ; taõ 
reconhecido na Europa , '}Ue ainda agora moder-

. Tom. VI. Hh ~ namen--

Digitized by Google 



Bifloria qenealogica 
namente hum Author Francez , que fuppoílo lhe 

Hi{f. dts RMIOI. tP Ef • • d d d. 
p11gne, rom. 4 liv, 9• ant1c1pa a morte, pon o-a no anno e 1590, 1z, 
pat;. 156. que foy ella de grande fatisfuçaõ a ElRey de Caf. 

tella, por fer a fua vida hum eterno monumento 
da fua ufurpac;aó. O Arcebifpo de Evora D. Jo· 
feph de Mello , como parente da Caía de Bragan
ça, filho do II. Marquez de Ferreira , veyo logo a 
Villa-Viçofa a confolar , e affiílir ao Duque de Bra
gança , · acompanhado de algumas Dignidades , e 
Conegos da fua Cathedral, e lhe fizeraõ naquella 
Villa hum Officio folemne com toda a magnificen· 
eia. EI R ey fe encerrou por tres dias , e tomando 
luto , e a Corte , como requeria o parentefco de 
huma fua prima com irmãa, mandou vifitar ao 

·. Duque , feu filho , por F ema6 de Mattos , do feu 
Conkllio , com huma Carta; ·e o Principe ao Du
que de Barcellos feu neto. Defl:a Real uniaó na~ 
ceraó os filhos feguintes. . . 

16 A SENHORA D. MARIA , que foy a primo· 
genita entre todos os feus irmãos , nafceo em Vil
lã-Viçofa a 27 de Janeiro de 1 5 6 5 : foy promettida 
ao Duque de Parma Raynucio 1. feu primo com 
irma6 , entaõ 'Príncipe herdeiro , quando ainda naõ 
tinhaó idade para o thalamo. Depois fuccedendo 
no Throno de Portugal EIRey Dom Henrique, 
quand<;> o perf uadiraó a que tomaffe eílado , elegeo 
para efpofa a Senhora D. Maria, como deixámos 
efcrito no Capitulo XVII~. do Livro IV. pag.642; 
mas reconhecendo as difficuldades delle tratado , e · . 

a1m· 
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a impoffibilidade, que havia nos feus muitos annos; 
quando tratou da fucceífa6 do Reyno, já inclinado 
a E1Rey D. Filippe , mandou propor à Senhora D. 
Catharina entre as condiçôes , que lhe offerecia , o 
haver de cafar a Senhora D. Maria com o Príncipe 
D. Diogo, herdeiro da Coroa de Caíl:ella , materia, 
em que o Papa Gregorio XIII. fe interelfou muito 
depois, por haver fido ordenada por ElRey Dom 
Henrique , efcrevendo a Fr. Diogo de Chaves, 
Confdfor dei Rey D. Filippe. Porém a Senhora D. 
Catharina vendo , que a pouca idade do Prindpe 
punha eA:e negocio em muita dilaça6 , entrou na 
idéa de cafar a EIRey, que fe achava viuvo , com 
ef!a Princeza, com o pretexto da tenra idade do 
Príncipe ; mas EIRey , que já havia pertendido a 
Senhora D. Catharina para ef pofa, o que ella heroi· 
e a mente def prezou , naõ admittio agora e fia pra ti· 
ca , deixando efte negocio no eflado , que fe havia 
praticado para o Principe D. Diogo , que durou 
pouco; e fuccedendolhe feu irmaõ o Prindpe D. 
Filippe , a naõ diA.ituio das efperanças de fe effei. 
tuar, e affim durou annos efia negociaçaõ , que naó 
efieve pouco adiantada : porém a déffra politica 
delRey era entreter a Senhora D. Catharina nef.. 
ta.s, e outras ef peranças, que veremos tambem fem 
effuito. Finalmente efia Princeza veyo a morrer 
íem eílado (muitos annos antes , que o Principe o 
tomaífe) .nas caías do Caíl:ello de Villa-Viçofa, pa~ 
ra onde a mudaraõ dçpois de eílar gravemente ~o-

ente, 
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246 Bifloria <jenealogica 
ente , o que ella reconheceo taó bem , que fe proi 
parou com grande anticipaçaõ ; e depois de fe ha
ver conf ellàdo por mais de vinte vezes nefta doeB• 
ça , e fe preparar com grande cuidado para dla im· 
portantiffima jornada, recebeo o Santiffimo Viati· 
co com profunda reverencia , e depois de exercita
da em muitos aélos de amor de Ocos, affiaida do 
feu Confeífor, e do do Duque , que era o Padre Fr. 
Pedro do Ef pirito Santo , Religiofo da Ordem dos 
Eremitas de Santo AgoRinho , do Provincial da 
mefma Ordem o Padre Fr. Manoel da Conceiçaõ, 
e ou.tros Padres doutos de outras Religioens , com 
gra~de defapego do Mundo , e conilancia, referio 
a grande fatisfaçaõ , que tinha de acabar fem o ef. 
tado de cafada ; e depois de muitos aélos de verda
deira humildade, que moftrou no affeélo , com que 
eílimava naõ f 6 as fuas criadas , mas a toda a fami
lia da Senhora D. Catharina, pedio, que a enter
ralfem em hum habito pobre de Santa Clara, e já 
ufado. Faleceo a Jº de Abril de 1592, tendo no 

Prova num.220. dia antecedente feito o feu TeA:amento, que efcre
veo Affonfo de Lucena , Secretario de fua mã y, a 
qual inílituio por herdeira , e lhe pedia fe lembralle 
da fua alma, e ao Duque feu irmaõ que fatisfizet: 
fe certas verbas , em que lhe recommendava algu
mas ·peífoas, que a ferviraõ, e. legados pios, e ou· 
tras coufas da fua devoçaõ , em que fe eftá vendo 
a fua piedade: rogava à Senhora D. Catharina fua 
mã y , ordenaífe huma Mifià quotidiana pela fua ~ 

maa 
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ma, o que ella cumprio ,. fem embargo de que eí! 
te Teflamento naó.era válido, e o.Duque tambem 
fatisfez inteiramente ao que .lhe pedia .. Foy fepulta
da no Moil:eiro dag Religiofas das Chagas de Villa· 
Viçofa no Coro debaixo, .onde tem eíl:e Epitafio: 

.Aqui jaz. a Senhora 'D. Marill, filha 
Je 'Dom Joaõ, Yl. 'Duque de 'Bragan
f", e da Senhora 'l)onna Catharina fua · 
m14/her. Falec:eo a XXX. de .Abril t/ç 
M. V. XCJL ATJnos. 

. . 

. 16 A SENHORA D. SERAFINA, que cafou com: 
o Marquez de Vilhena , Duque de .Efcalona , co
mo diremos. no Capitulo X VI. 
. 16 D .. TuEonos10 , II. do nome , Duque de 
Bragança, que occupará o Capitulo XVIII. 
. 16 O SENHOR. D. DUARTE, cuja fucceífaõ fe 
verá no Livro VII. Capitulo 1. 

16 .O SENHOR. D. ALEXANDRE, Arcebifpo de 
Evora , de quem faremos mençaõ no Capit. XVII. 
deffe Livro. 
_ 16 . A SENHORA D. CHERUBINA, nafceo a 11 

de Março de 1572 1 foy bautizada na Capella dos 
Duques .por Manoel Peçanha de Brito, Deaó da 
dita Capella ; foraó feus Padrinhos fua av6 a Infan
ta D. lfabel, e D. Rodrigo de Mello feu tio, tam· 
bem primo com irmaõ do Duque , filho primoge-

nito 
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nito de D. Francifco de Mello, II. Marquez de 
Ferreira. F oy levada à pia por D. Luiz de N oro
nha , Camereiro môr do Duque de Bragança feu 
pay , Alcaide môr de Monforte , e Commendador 
de S. Salvador de Elvas. Levaraõ as infignias os 
Fidalgos feguintes: Ayres de Miranda , Alcaide 
môr de Borba , Commendador de Monfarás ·na Or
dem de ChrH\o , V édor da Caía do Duque ; Ruy 
Vaz Caminha , Alcaide môr de Souzel , e Sebaftiaõ 
de Soufa, todos Officiaes da Cafa. Morreo ella 
Princeza na flor da idade a 1 1 de Março do anno 
de 1 ;Bo em Alcacer do Sal, donde· fora levada pa
ra mudar de ares por caufa da queixa , que pade
cia. Foy depofitada no l\loff:eiro das Freiras de Ara· 
Creli, donde a trasladaraõ a 20 de Julho de 1 ;97.' 
Para o que o Duque D. Theodofio , feu irmaõ ; 
mandou a Alcacer a Antonio de Evora , Tbefourei· 
ro môr da fua Cape11a, com outras pelfoas para lhe 

Prova num. ii1. affittirem, o qual aprefentou hum Breve do Conde 
Fernando Taberna, Colleitor neA:es Reynos, e 
hum Alvará de Procuraçaõ da Senhora D. Catha· 
rina ao Padre Fr. André de Santarem, Confeífor do 
Moíl:eiro , e o notificou à Abbadeífa Soror Maria 
da Graça, em virtude do que fe mandou abrir a 
fepultura por dous .lVloços da Capella , que eíl:ava 
junto do Altar môr da parte do Euangelho , e tira
raõ hum caixaõ , que já eff:ava gaílo do tempo , e 
affaftando a cal , que cobria o corpo ; tiraraõ a ca· 
beça da Senhora D. Cherubina inteira com todos 

os 
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os cabellos , fermofos, e louros , tao perfeitos , que 
pareciaõ de peífoa viva , entrançados com a fita, 
que lhe haviaõ poíl:o , o que caufou grande com
punçaó nas Religiofas; o mais corpo todo eR:ava 
desfeito , e os oífos efcarnados , que fe limparaó , e . 
involveraõ com todo o ref peito em huma toalha de 
Olanda , e fem fe bohr na cabeça , meteraó tudo 
em hum caixaõ de veludo carmefim , guarnecido 
de pregaria dourada, e fechado o caixaõ , o cubriraõ 
com hum pano de feda carmefim com rendas de 
ouro , e o meteraõ em huma Tumba de téla de ou"". 
ro , a qual cubriraó com hum pano da mefma téla, 
e pofto no lugar , que eff ava na Capella môr, prepa
rado com docel de téla , ornado com luzes, ficou 
defia forte toda a noite. No outro dia, depois de 
cantada a MiHà, e o Refponfo, pelos Capellães 
da Capella Ducal , as Freiras cantaraõ outro , e le· 
vando a Tumba com muita decencia , e acompa· 
nhamento de Clerigos , e Frades , a puzeraõ em hu
mas andas guarnecidas de veludo preto , acompa· 
nhada dos Capellães com tochas accefas, e Moços 
da Eff:ribeira , e foraõ às Alcaçovas." N efla Villa a 
vieraõ receber hum quarto de legoa o Reytor com 
os Clerigos della, D. Rodrigo Manoel , e D. Chrif.; 
tovaõ Manoel feu filho, e D.Jorge Henriques, Se
nhqr dá · Villa ·, e a fua filmilia de criados·; e entran
do na Villa, puzeraõ a Tumba na Capella môr, pe
ga~do nella os Fidalgos· réferidos; e no ultimo lu
gar · o Thefoúreiro môr Antonio de Evora. No dia 

Tom. VI. li feguin~ 
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feguinte foraó a Arrayolos, onde efperavaó, huma 
legoa antes de entrar na Villa , os Vereadores , e 
peífoas principaes da terra, e à entrada eftavaõ os 
Clerigos, Religiofos, e Irmandades, e pofla a Tum
ba na Igreja da Mifericordia , fe lhe cantou hum 
Rcfponfo. No outro dia entraraó em Villa-Viço
fa às nove horas da noite , e forat> ao Mofi:eiro das 
Chagas: nclle eftava efperando o Duque, e os Se.. . 
nhores D. Alexandre, e D. Filippe, os quaes pe
garaó na Tumba , e no quarto lugar Manoel Peffà
nha de Brito, Fidalgo da Caía do Duque, e Deaó 
da fua Capella, acompanhados de dezoito Moços 
da Camera corn ~ochas accefas , e chegando à Por· 
taria do Mofteiro , aonde efperava a Communidade 
das Religiofas, lha entregaraó, e a levaraõ para o 
Coro debaixo. No dia feguinte vinte e quatro do 
r~ferido mez , foy a Senhora D. Catharina ao Mof. 
teiro , e eff:cve à Miífa , que dilfe o Deaõ , e mais 
ceremonias , e ao Refponfo , que cantaraõ os Can· 
to~es da Capella do Duque , e as Religiofas outro, 
a que o Duque D. Theodoíio affifl:io com feus ir .. 
mãos , e depois de metido o caixa ó na fepulcura, 
que eíl:ava feita junto da de fua av6 a Infanta D. 
lfabel , fe lhe gravou o Epitafi.o f eguinte : 

· .Aqui ja~ a Senhora 'Donnll Cheruhina, 
· filha áe 'D. f oaõ, I' L 'Duque de 'Br a
gan; a, e da Senhora 'Donn11 Catharina 

Í"" 
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Jua mulher. Faleceo em XI. de Aítlr
fO de M. 'D. LXXX. annot. 

He de adinirar, que tendo pallàdo dezafete annos, 
quando fe fez efl:a trasladaçaõ , . abrindo-.fe o caixaõ, 
que era de madeira, fe achou desfeito , o corpo gaf. 
tado , os olfos humidos , e a humidade fazia nodoas 
como de fangue na toalha , em que os aliinparaõ z 
os cabellos pegados no càfco da cabeça fem peUe , 
fãos, e entrançados com huma fita encarnada, e lou
ros , da f ua propria côr , o que fe teve por coufa 
prodigiofa. A Senhora D. Catharina, a quem to
dos os que fe acharaó prefentes referiraõ eR:e ellra .. 
nho cafo, naó mandou fazer fobre eíla materia ave· 
riguaçaõ ; porém naó fendo o corpo embalfe ma do, 
nem os cabellos prefervados. de medicamentos con~ 
tra a corrupçaõ , como foy notorio, parece f6ra do 
natural a fua confervaçaó , como o refere o Dou~ 
tor 1\1anoel do Valle de Moura Deputado do San• Valle ~' lnrttnt. fru 

· • ' Enf iilmts, op•ki..J. 1. 

t~ Offic10. . . ttlr. 1. 'ªF· 3. n. 34· 
16 A SENHORA D. ANGELICA, naiceo a 8 de Pª!l· 1 6 1e 

Junho de 1 )73, foy bautizada por Manoel Peílànha 
de Brito, Deaõ da Capella Ducal , e Padrinho o 
Senl1or D. Duarte, Duque de Guimarães feu tio , 
e D. Catharina de Eça, nora de D. Francifco de 
Mello , entaõ Conde de Tentugal , e depois Mar-
quez de Ferreira, com procuraçaõ da Senhora D. 
Maria Princeza de Parma. F oy levada à pia por 
D. Luiz de N 9ronha, e as infignias pelos Officbes . 
. . Tom. VI. li ü da 
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da Caía do Duque , SebafUaó de Soufa , Pemaõ 
Rodrigues de Brito , e Salvador de .Brito , e outros 
Fidalgos ; e com curta vida faleceo a 9 de Outubro 
de 1576, e jaz no Coro debaixo do Moíleiro das 
Chagas -de Villa-Viçofa , onde fe lê elle Epitafio: 

Aqui ja{ "Senhoril 'Donntl Ângelic4, 
fiihll de 'D. foaõ, /11. Vuque de 'Br4-
gança, e da Senhora 'D. Catharina, futt 
mulher. Faltceo a IX. áe Out14bro áe 
M 'D. LXXJ' L annos. 

16 A SENHOR.A D. MARIA, nafceo a 1 deJo· 
nho de 1$73 juntamente com fua irmãa D. Ange
lica, do mcfmo parto , porém com taõ curta vida , 
que acabou no mefmo dia , depois de receber o Sa
grado Bautifmo, com que paífou a viver na etemi· 
dade : foy enterrada na Capella dos Duques , em 
que jaz à maó efquerda do Duque D. Theodofio I. 
feu avô. 

16 A SENHORA D. ISABEL, nafceo a IJ de 
Novembro de 1 )78 , e foy bautizada em 29 de De
zembro pelo Arcebifpo de Evora D. Theotonio. 
Foy feu Padrinho o Duque de Maqueda, e levou-a à 
pia D. Francifco Manoel , e as infignias tres Moços 
Fidalgos: ach?va-fe cntaõ o Duque feu pay na Cor-
te, fobre a pertençaó do Reyno ; e com poucos an-
11os de vida faleceo nas ca(às da tapada de vma. 

Viçofa 
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Viçofa a 12 de Janeiro de 1582, e foy enteITada no 
Molleiro das 01agas , onde no Coro debaixo te~ 
elle Epitafio: 

. Á'JMi j11{ A SenhorA 'Do,,na lfabe/, ft~ 
lha de 'D. foaõ, I' 1. 'Duque át 'Bra· ' 
gança, e da Senhor11 'D. latharina f 1111 
mulher. Faleceo a XII. de faneiro de 
M. 'D. LXXXII. annos. 

. 16 O SENHOR D. F1LIPPE , nome , que lhe 
foy pofto em memoria do tio , que lhe morreo em 
CaftelJa , irmaõ primeiro do Duque D. J ayme , fe• 
PaÕ foy em obfequio do Padrinho tambem feu tio , 
nafceo a 17 de Novembro de 15 81. F oy bautizado 
por D. Joaõ de Bragança, Dom Prior de Guima• 
rães (depois Bifpo de \""ifeu} a 1 o .de Dezembro: 
foy feu Padrinho EIRey D. Filippe, que mandou 
a Villa· Viçofa D. Rodrigo de Lencailre , l'tlordo
mo da fua Caía, do feu Confelho, Senhor das Vil .. 
las de Villar-Mayor , Carapito , e Couceiro, Com· 
mcndador de Santiago de Lobaó , e de Santa l\fa. 
ria ~a Alagoa de Monfarás na Ordem de Chriflo, 
Fidalgo taõ illul\.re , que era parente muy chegado 
do Duque , como fe verá adiante na fuccelfaõ da 
Cafa de Lemos ; o qual mandou , como feu Em· 
baixador, com poderes para eíl:e aélo: foy levado 
à.pia por D. Diogo de Mello, Eílribeiro môr, .e 

Alcai-
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·,Alcaide môr de Barcellos , Commendador de S. 
Nicolao de Cabeceira de BaO:os, e de Santa Leo. 
cadia de Moreiras na Ordem de ChriO:o, e as iníig· 
nias D. Diniz de Soufa , Commendador de S. J oaó 
de Rey na Ordem de ChriR:o, Pedro· de Soufa de 
:Brito , Commendador de Parada na Ordetn de 
ChriO:o, e Pedro de Mello deCaíl:ro, Alcaid~ môr 
de Outeiro, e Commendador de Monte-Alegre 
na dita Ordem. Eraó efl:es Fidalgos Officiaes da 
Cafa do Duque, que fahio da Camera da Senho
ra D. Catharina com feus filhos , e filhas , acom
panhadas das Damas , Dónas de Honor, e mais Fi .. 
dalgos , e toda a mais familia da f ua Caía , confor• 
me os feus f óros , e com a formalidade obfervada 
em femelhantes occafioens , fe encaminharaõ para a 
fala, em que eftava D. Rodrigo de Lencaíl:re, Em
baixador , e Procurador de Sua l\Iageíl:ade, que cf. 
perava à porta , e fahindo de dentro , com as cere~ 
monias devidas, tomou o feu lugar, e affim foraó 
pelo terreiro da Capella onde eílava tudo magnifi. 
camente ornado. Acabado o Bautif mo, vo1taraõ 
com a mefma ordem, entrando pela fala da Capei· 
Ja por dentro do Paço ; foraõ à Camera da Senhora 
D. Catharina , onde fó ficou o Duque com Dom 
Rodrigo de Lancaíl:re para cumprimentar a Senho
ra D. Catharina. Na tarde houve jogo de Canas , 
em que fahio o Duque de Bragança , levando por 
Companheiro a D. Digo de A-'lello , feu Eílcibeiro 
môr, e o Duque de Barcellos levava a Antaõ ~e Qli-
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veira , V eadór da Cafa de' Sua Alteza ; feguiaó eílas 
quadrilhas diverfos Fidalgos, criados da Cafa. Dom 
Rodrigo de Lencaftre vio etla fefla da cafa , em que 
eftava ; armoufelhe a janella como para Embaixa• 
dor delRey , cuja pelfoa repufentava; e affim foy 
attendido com todas as ceremonias , que inventou 
a politica em femelhantes occafioens. 

O Duque feu ii"maó lhe fez merce da Com
menda de Noífa Senhora de Moreiras, e de S. Pe· 
dro de M onfarás na Ordem de Chrifto , ( em que 
teve outras) e para as gozar foy armado Cavallei .. 
ro· na Capella Ducal de Villa-Viçofa cm o primei
ro de Novembro de 1 j88 por D. Diogo de Mello, 
Eftribeiro môr do Duque , e para lhe calçar as ef
poras D. Diogo de Noronha , e Efcovar de Lima, 
C<>mmendadores da dita Ordem, Fidal~os, e aia· 
dos da Caía de Bragança. Em .2) de Novembro, 
dia da gloriofa Martyr Santa Catharina, recebeo o 
habito , que lhe lançou por ef pedal commiifaõ del
Rey , AdminHlrador , e perpetuo Governador da 
mefma Ordem , Manoel Pefiànha de :Brito , Deaõ 
da Capella, e Fidalgo da Cafa do Duque. Foy ef. 
ta ceremonia executada na Igreja das Religiofas das 
Chagas de Villa-Viçofa , aonde eíleve affiftindo a 
Senhora D. Catbarina fua mãy no Coro. das Frei· 
ras, e na Igreja o Duque de Brag.ança feu irmaõ , e 
os Fidalgós Commendadores com habitos l e man
tos de ceremonia da Ordem, e pófl:os por fuas anti· 
guidades, feguidos de huma, e outra parte da gra· 

de 
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de de f6ra da Capella môr. N ella efiavaõ os Ca .. 
pellães da Capella do Duque com fobrepelizes, e 
foraõ os Cavalleiros affiílentes, a que chamaõ Pa
drinhos, osCommendadores D. Diogo de Mello, e 
Antaõ de Oliveira. Acabada a funçaó, fe levantou 
o Senhor D. Filippe, e foy beijar a maõ ao Duque 
de Bragança , . e abraçou aos Padrinhos , como he 
coílume naquelle aél:o , e elles acompanhando-o , 
o levara<> ao corpo da Igreja a abraçar os demais 
Commendadores , com o que fe deu fim a efl:a ce
remonia. 

Achava-fe já em.idade. de dezafeis annos ,·e 
bem iníl:ruido em todas aquellas partes precifas ao 
feu altiffimo nafcimento , que acompanhava de ou
tras naturaes, de gentil prefença, agrado, e benig· 
nidade, com que fe fazia amado. Defejava muito 
ir a Caftella a ver a feus irmãos, que viviaó cafados 
naquelle Reyno, e com efta mefma occafiaõ pallàr 
à Corte. Era o anno de 1 j96 quando emprendeo 
efta jornada, e depois de ter eA:ado em Oropefa com 
o Senhor D. Duarte , e em Efcalona com a Senho· 
ra D. Serafina, paífou à Corte a beijar a maõ a El
Rey, que eílava em Aranjués. Dom Rodrigo de 
Lencaftre o veyo efperar a 19 de Março a Stfffen· 
na , Lugar pouco difl:ante de Aranjués; e como era 
muito leu parente , e grande fervidor da Cafa de 
Bragança , fe intereífou fempre em todas as fuas 
coufas com notavel zelo , e affim fe alegrou muito 
de ve~ ao Senhor D. ~ilippe , e lhe fignificºu o gof. 

to, 
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to , que EIRey tinha moflrado de chegar a vello, 
e que no Paço lhe mandara ter prompto o apofen• 
to, que em outro tempo occupara feu irmaõ o Se
nhor D. Duarte , e que moftrara muito cuidado no 
reparo , e commodo delle , e que tivelfe chaminé 
accefa ; e que na Real Cavalharice havia ordem de 
recolherem todos os feus cavallos , e que no pri
meiro dia fe daria mefa a todos os criados , que o 
acompanhavaõ ; porém que naõ deixalfe em Aran
jues mais , que os precifos para o feu ferviço , e 
que os mais voltalfem para Seffenna ,. donde podiaõ 
todos os ·dias , depois de jantar , vir vello , e tam
bem caçar , e ter os mais divertimentos , com que 
EIRey com a Real Familia fe entretinha naquelle 
Íltio : tudo fe executou como D. Rodrigo dilfe, 
porque primeiro o tinha ajufi:ado , com que ficaraõ 
para affiG.ir ao Senhor D. Filippe fómente Rodri· 
go Rodrigues, Nuno Machado , Antonio Rodri· 
gues , e tres pagens da Camera , e hum da fala, os 
quaes foraõ affiG.idos fempre com largueza , e lhe 
fervia de Mordomo hum Efcudeiro delR ey , e 
dous Ajudantes. N efle lugar pallàraõ o dia , e no 
outro depois de ouvirem Milfa , fe meteraõ no co
che o Senhor D. Filippe , e D. Rodrigo, e tendo 
andado pouco caminho, depois de paffar a primei
ra tranqueira da cerca de Aranjues , encontrou ao 
Conde de Caffello-Rodrigo , que o vinha efperar, 
e apeando-fe , o fez tambem o Senhor D. Filippe, e 
depois de palfados os cumprimentos , fe recolheraõ 
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·todos ao coche do mefmo Senhor D. Filippe. Na 
ponte do Tejo o eftava efperando o Conde de Chin
c:hon , que entrou no mefmo coche , e em boa pra• 
rica o trouxeraõ a apear ao feu apofento , e deixan· 
do-o com D. Rodrigo , fe fora6 affi{Hr a ElRey : 
logo o vieraõ vifitar o Marquez de ·vilhada, D. Fer
nando de Toledo, feu irmaõ D. Francifco de Ri .. 
bera, e D. Henrique de Gufmaõ, D. Joaõ Idia
ques , e D. Antonio de Toledo , Caçador môr , to· 
dos Gentis-homens da Camera delRey , e com ef. 
tas vifitas fe entreteve, até que o chamaraõ para a 
mefa de Bilado , para onde o fora6 acompanhan· 
do adiante os feus criados , fàzendolhe grandes ob
fequios o Conde de Chinchon, e o Marq~ez de 
Aguilar ; na mefa lhe deraõ lugar na cabeceira , e 
junto delle à maõ efquerda, já na volta da me&, ef. 
tava o Conde de Fuenfalida , Mordomo de Sua 
Mageftade, e da direita D. Rodrigo de Lencafire; 
os demais Senhores Gentis-homens da Camera fe 
fentavaõ fem precedencia como cada hum queria: 
efla ordem fe obfervou todo o tempo , que alli ef. 
teve o Senhor D. Filippe ; e porque era tempo de 
Quarefma , e comiaõ peixe , havia outra mefa {e. 
parada , em que comiaõ carne o Conde de Chin· 
chon , D. Francifco de Ribera , e D. Antonio de 
Toledo. Nas noites comia o Senhor D. Filippe no 
feu apofento , affiA:ido de hum Mordomo. Haven· 
do de ver -a EIRey , teve recado de que ~Ue o ef. 
perava, e lho trouxe o Conde de Caílello-Rodri· 
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go ,- que o introduzia à-·prefença delRey , que efta· · 
va em huma Camera pequena no fim -da galaria 
grande em pé, tendo à fua.-maõ direita o Principe, 
e. a Infanta , e ficaraõ defta forte , porque da parte 
da Infanta et\ava huma porta , onde et\avaõ as Da· 
mas ; e depois de feitas as cortezias , chegou a EI· 
R~y, e com o joelho no chaõ lhe beijou a maó, o 
Sua Maget\ade o abraçou , tirando primeiro o cha· 
peo , e depois paffou a beijar a maõ ao Principe na 
mefma fórma , e eR:e -o levantou com o braço , e 
tirandolhe o chapeo o abraçou , e pafiàndo por di
ante delRey , com toda a reverencia foy beijar a 
ma6 à Senhora Infanta , que arredou hum _ pouco 
o braço , e razendolhe cumprimento com abaixar 
muito a _ cabeça , fe f orrio, Voltou ao lugar dei~ 
Rey , e querendo começar a fallar o mandou co
brir ; . e affim . que lhe entregou as Cartas da Senho
ra D. Catharina, , e do Duque, EIRey lhe dilfe: 
Como ficava fua prima , e o Duque , e como tinha 
paffado , e o que lhe parecia Ca/lella. O Senhor D. 
Ftlippe lhe ref pondeo com muita formalidade , hei· 
jando a maó a Sua. Mageíl:ade todas as vezes , que 
o pedia a occaíiaõ das honras , com que o favore .. 
eia ; e acabando palfou ao Príncipe , e antes de lhe 
falJar, olhou para EIRey, que diífe ao Senhor D. 
Fi1ippe , que fe cobriífe , e affim o fez , e depois de 
lhe'perguntar como vinha, e elle lhe fignificar o feu 
ref peito , foy ao lugar da Infanta , que rifonha , lhe 
perguntou:: Comff.fi,ava fua mãy; e depois de todas 
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aquellas demonftrações , que fe devem à M-ageffa• 
d-e , ·na ultima cortezia levantaraõ hum pouco os 
chapeos , e fahio da Camera , é logo vieraõ diante 
delle o Conde de Chinchon , o de Caíl:ello-Rodri· 
go, D. Diogo de Cordova , e outros. A' porta da 
Camera ficaraõ os criados do Senhor D. Filippe, 
que naõ entraraõ por fer a cafa pequena , mas fica· 
vaõ de forte, que viaõ tudo, e eraõ viftos delRey, 
e do Principe. · 

Paffitdo pouco , que EIRey fe recolhera, fa· 
hio Sua Mageftade com Suas Altezas para o cam· 
po, e mandou cubrir o Senhor D. Filippe, e fuy 
cuberto até chegar ao coche ; e affim que ElRey 
entrou com Suas Altezas , levaraõ ao Senhor D
Filippe para hum coche de eftado, em que foy 
com D. Rodrigo de LeJ;lcaftre, o Marquez de Vi
lhada, e o Conde deCaff:ello-Rodrigo. ·Foy ElReyi 
à caça ·de falcoens aquella tarde , e como o Senhor 
D. Filippe era bifarro , e déflro a cavallo , o Princi• 
pe o chamava para o feu lado ; e o mefmo fez nos 
mais dias , que alli eíl:eve , em que fempre ElRey 
o mandou convidar para a caça, onde era muy at• 
tendido das Damas , e Senhores da Corte , tanto 
pela pe.lfoa , como pelo agrado , modo , e galan• 
taria , com que fe portava , e foy à caça de rapo• 
fas, em que houve muito divertimento. O Princi· 
pe huma manhãa o mandou convidar para ver cor
rer touros pelo Conde de Caflello-Rodrigo , di• 
zendo , que já ef perava por elle. Affim., que che· 
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gou, o levou comfigo a huma varandinha , e ten• 
do-o junto de ú cuberto, lhe mandou dar das fuas 
gorrochas para atirar tambem aos tou~os , e durou 
até as onze horas o divertimento , em que o Princi· 
cipe fe foy para a Millà , e acabada ella, a comer , e 
o Senhor D. Filippe eff:eve cuberto fallando com 
Sua Alteza, e com°' Conde de Caaello-Rodrigo; 
e depois à tarde tornaraõ a ver os novilhos , . diverti· 
mento muy celebrado, e depois fe correraõ touros, 
e com grande alegria , e fefta , fe acabou o dia. No 
outro, foy D. Rodrigo dizer da parte do Senhor 
D. Filippe ao Conde de CaA:ello-Rodrigo, foubef. 
fc de Sua Mageffade fe era fervido , de que elle vol· 
talfe naquelle dia para Portugal para lhe ir beijar. a 
maõ , que lhe mandou dizer , que naõ tinha goffo 
que fe foife naquelle dia , . porque na6 ficara fatif
feito da caçada das rapofàs, que elle vira; pelo que 
determinara outra , que fe effeituou na tarde , em 
que· depois de affiflir à mefa do Principe , tendo jan· 
tado , foy hum Ajuda da Camera delRey com re· 
cado feu a D. Rodrigo, que levalfe o Senhor D. 
Filippe·, que tanto , que chegou , fahio logo , e en
trando no coche partiraõ chovendo ; e chegando à 
parte determinada, foraõ repartidas as eftancias da 
melina forte , que na outra occafiaõ , ficando o Se· 
nhor D. Filippe com D. Rodrigo, que na fua par
te matou huma rapofa, e o mais tempo. ao eftrib<? 
do coche das Damas , a que fe arrimara por caufa 
da chuva , com queni paífou cortezes galantarias., 

que 
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que ellas n1uito celebraraõ, correfpondendolhe com 
muita graça ; o Principe tambem matou huma ra~ 
pofa, com que morrendo cinco, fe recolhera6 com 
fatisfaçaõ. O Senhor D. Filippe , a quem fempre 
acompanhou D. Rodrigo, no dia feguinte foy aos 
apofentos do Conde de Caílello-Rodrigo,. D. J oaõ. 
ldiaques, Garcia de Loaifa , o Marquez de Vilha
da , e o dito Conde de Chinchon , a dif pedirfe , . e . 
na6 achando mais , que o de Caíl:ello-Rodrigo , no 
Paço lhe fez o feu cumprimento a cada hum, co~ 
mo pedia a grande difiinçaó , com que o trataraõ •. 
Depois fe foy a ouvir a Müfa do Principe, e tendo
lhe affiíl:ido à mefa , fe recolheo a comer , acompa
nhado de D.Joa6 ldiaques, e do Marquez deAgui
lar , e de outras perfonagens defia categoria.. Ti· 
nha EIRey refoluto partir naquelle dia , que era. 
Sabbado , para Ocanha , e affim que o Senhor D~ 
Filippe chegou ao feu quarto, teve recado para fe .. 
.difpedir de Sua Mageíl:ade, a cuja prefença foy con
duzido .por D. Rodrigo, e EIRey o efperava com· 
o Principe , e Infanta , e feitas as ceremonias , e aca· 
.tamentos da Mageff:ade , e de Suas Altezas , com 
defembaraço notavel , EIRey o honrou muito , e 

· abalou para fahir , e ao meter do coche lhe tornou 
abeijar a maõ, e ao Príncipe, e Infanta, e depois 
cumprimentou as Damas com galantes exprelfocns, 
a que ellas corref ponderaõ com agrados. O Senhor 
D. Filippe no Domingo, depois de ouvir MiHà , e. 
comer, pareio de S'!ffena, e foy dormir a Caraman-
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chel com trabalho , por fer o dia rigorofo de chuva, 
e com grandes atoleiros , e na fegunda feira chegou 
a Madrid , , e depois de ter ido a beijar a maõ à 
Emperatriz Maria, que o efperou em pé, e recebeo 
com grande alegria, e fingulares honras, com que 
tefl:emunhou o muito , que efümava os parentes da 
Caía de Bragança , e ter viflo o Paço , e as coufas . 
mais memoravcis daquella Villa , viíitou a Conde&. 
fa de Lemos D. Therefa de Lacerda e Bobadilha; 
a Marqueza de Moya, a Condefiã de Caa.ello-Ro
drigo, a D. Maria de Faro, mulher do Secretario . 
do Confelho de Portugal Pedro Alvares Pereira, 
Commendador de Santa ~laria de Marmeleiro na 
Ordem de Chriffo , Senhor de Serra-Leoa , e do 
Paul de Muja, e voltou adormir a Caramanchel : e 
depois de ter ido pelo Pardo, paífou a ver o Efcu
rial , e voltando a Efcalona a 29 de Março , fe dif.. 
pedi o da Senhora D. Serafina f ua irmãa, e paífando 
a Toledo , depois de ver tudo o que naquella anti• 
ga Cidade havia memoravel , fe foy a Guadalupe, 
e vHitado aquelle celebre Santuario de Hef panha , 
feguio a f ua jornada , e nas V efperas de Paf coa che· 
gou a Villa-Viçofa , donde a Senhora D. Cathari· 
na o recebeo com alvoroços de mã y , e o Duque 
com as ellimações de irmaõ. . 
· . Succedeo, paífados alguns annos , morrer D. 
Rodrigo de Lencaflro feu tio , primo com irmaó 
do Duque feu pay , pelo que EIRey Filippe lhe 
fez merce das Commendas de Santiago de Lobaó' 
:; ede 
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e de Santa Maria da Ega na Ordem de ChrHlo, de 

Ch•nceL à~ Ordem de que fe lhe palf ou Carta a 1 J de Janeiro de 1600 , e 
Chnílo , liv. do anno d d S · d J h d d' d de 1_600 ~'~ 1614 a e anttago a J e un o ~ tto anno , e. as 

Villas de Villar-Mayor, Caraptto, e Codecetro, 
que haviaó vagado por eíle Fidalgo , que naó teve 
fucceffa6. A Senhora D. Catharina agradeceo a EI
Rey eGa merce por huma Carta cfcrita em Vil1a
Viçofa a 20 de Setembro do anno de 1600 , chea de 
muitas expreíf'oens de agradecimento, em que lem
bra a EIRey, lhe mande dar o alfentamento , que 

Prova num.222. lhe pertence, por fer filho do Duque de Bragança, 
Prova num • .i.i~. e feu, e o titulo de Marquez de Villar-Mayor, pa· 
J>rova num..i.i+ ra que com elle fe paílàífe à doaçaõ das Vi11as refe· 

ridas; lembrando a ElRey a muita razaõ, que ti
nha para fazer a fêu filho aquella graça , principal
mente em tempo , que com tanta grandeza havia 
Sua Mageftade cheyo Hefpanha de outras feme· 
lhantes, porque ninguem lhas havia merecer mais, 
do que feus filhos. O Duque feu irma6 o agrade
ceo tambem a El Rey , referindo-fe à Carta da Se
nhora D. Catharina. Os N obiliarios defle Reyno 

·dizem , que eftivera concertado a cafar elte Senhor 
com D. Maria de Noronha, herdeira da Cafa, e 
Condado de Linhares, filha de D. Fernando de No
ronha, III. Conde de Linhares , do Confelho de 
EA:ado, Védor da Fazenda, e da Condelfa D. Fi .. 
lippa de Sá, filha herdeira de Mem de Sá , Gover-: 
nador do Brafil. Depois deA:e ajufle , que a meu 
v:~ç devia fer fómente de palavras, tal vez pda faJ. 

'ª 
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ta de annos daquella ~enhora , porque morreo na 
flor da idade. He certo por documentos authenti· 
.cos , que vi no Archivo da mefma Caía , que o 
Conde de Linhares vendo-(e ·fem fuccefiã6 , e que
rendo . perpetuar a f ua Caía , intentou transferilla no 
Senhor D. Filippe , para o que praticou fegundas 
vodas com efte Senhor, tratando deocafar com fua 
fobrinha D. Ignacia de Menezes , filha de D. Pe
dro de Menezes , Alcaide môr de Vifeu feu fobri
nho , e neíla con{ideraçaõ chegou a pedir a ElRey 
a faculdade para nomear no Senhor D. Filippe o ti
tulo de Conde , que feria para os feus fucceffores, 
a Commenda de N oudar de S. Bento de A viz , e 
outra da metma Ordem , que fe lhe tinha promet
tido , e todas as mais merces, que gozava da Co
roa, e juntamente todas as merces, que EIRey lhe 
tinha promettido para o cafamento de fua filha por 
hum Alvará , nomeandolhe na mefma conformida
de todos os bens livres , e moveis , com toda a f ua 
Caía. EA:e negociado, que naõ tem duvida fe tra
tou por efcrito , naó teve effeito ; naõ fabemos a 
caufa , que tal vez feria por ca11fa da morte deA:e 
Príncipe , fuppofto , que foy alguns annos depois 
deffe ajuA:e, porque faleceo em Villa-Viçofa a 27 
de Setembro do anno de 1608 , e foy fepultado no 
enterro dos Duques , no Moíl:eiro dos Religiofos 
de Santo Agollinho da dita Villa, onde jaz. Ti
aiha feito feu Teflamento , iníl:ituindo por feu Tef
tamenteiro , e herdeiro ao Senhor Dom Duarte 
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P feu irmaõ , e deixou duas MHTas quotidianas na Ca-
rova num. 225. li Du ai d v·11 v· r. ' 1· h pe a e e J a- 1ço1a , as quaes app tcou um 

juro de feífenta mil reis , e mandou dar dotes para 
que cafaífem vinte orfãas. F oy feito o Tefiamen
to, e approvado a 26 de Setembro do dito anno por 
Pedro Gomes , publico Ta balia ó de Villa-V içofa 1 

de que foraó teftcmunhas Balthefar Rodrigues de 
Abreu, Efcrivaõ da Fazenda do Duque, Antonio 
da Sylveira, Antonio Barbuda, Roberto Tornar, 
o Padre Manoel Pelfoa , Francifco Soares , Efcri
vaõ do Thefouro , e Pantaleaó de Valadares, feu 
criado. Efte Teflamento, conforme as Leys def. 
te Reyno , naõ tinha vigor , por fer fua herdeira a 
Senhora D. Catharina fua mãy; porém era tal a 
piedade, e amor, que aquella Princeza teve a feus 
filhos , que reconhecendo a nullidade delle , diz no 
fêu Tellamento, que fem embargo dilfo, o defejou 
muito ver cumprido em f ua vida , e recomenda 
muito a feu filho o Senhor D. Duarte, que como 
Teíl:amenteiro acabe de fatisfazer a fua vontade. 
F oy ornado de excellente , e natural fórma, de be
nigno genio , e agradavel , de forte , que fe fazia 
amado de todos os que o tratavaõ, e de taõ admi
raveis coflumes, que por fua morte fe achou huma 
patente , que em fegredo alcançara para tomar a 
Roupeta da Companhia deJefus, de cujos filhos foy 
em vida devotiffimo : e poderia fer , que eff e folfe 
o motivo , que o obrigou a naõ fe concluir o cafa
mento, que referimos. 

Teve 
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Teve o Duque D. Joaõ por Empreza a mef. 
ma , que ufara o Duque D. J ayme feu avô, que 
foy huns Cordoens atados com a letra : Depois de 
vós , a que accrefcentou a palavra nós , a qual ufa. 
raõ feus fucceífores , como fe vio em algumas oc
cafioens publicas de celebridades defta Serenülima 
Caía. 
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+a 14 de .De
zcmb. de 1511. 

•S'•s,+cm . 
i 0 de Oum- A R~mha Dona 
bro de 1 S4º· Maria ' + cm 

\...., 7 de Março de 

A Infanta D. 
lfabel, +em 
17deSctem· 
brodc1576. 

1.s17. 

D.Jaymc, Du
que de Bragan
ça, e Guima 
raens , naf c. em 
1479, +a 10 
de Setembro de 
in2. 

A Duqueza D. 
Leonor deMen· 
doça, +cm 2 
de Novembro 
de 1502, 

D. Jo2õ J, Rey de Porrugal, naícco 
D. Duarte' Rcy de ~a 11 de Abril der H7, +a 14 

J 1 de Outubro de A Rainha D. filippa de Lcncafrre , 
O Infante D. Fcr- 1 l9 I , + a 9 de Se• +a 19 de Julho de: 1416. ~

Portugal , nafcco cm de A gofio de 14 ~ l• 

nando , nafceo a tcmbro de 14 \ 8. • 
17 de Novembro A fü.inha O. Leonor~ D. Fernando, Rcy de Aragao' + 
de 14H; + cm de Ar.lgaó, +a 18 a 1.deAbril de 1416. 
18 de Setembro de Fcvcr. de 144S• A Rainha D. Leonor, +cm •4H• 
de 1470. 

O Infante D. Joaõ, ~ D. Joaó J. Rey de Portugal. 
A Infanta D. Bri- Mefuc da Ordem de 
tcs, +cm 1 so6, ~Santiago , + a 18 de A Rainha D. Filip pa de Lcncafirc. 

Outubro de 1442. 
A Infanta D. lfabel, ~ O Senhor D. Affonfo Duque de 
+a 26 de Oulubro Bragança, +cm 1461. 
de 146 S• D. i:iritcs Pereira, Condclfa de Ou• 

rcm. 
• ~D. Fernando, Rcy de Aragaõ, ln· 

D. Fema:ido, Rey D. J~o 1(, Rcy de fante de Caficlla, +a 1 de Abril de 
de Aragaó, eCaf-~A-~~ao, Navarra, e 1416• 
relia , + a 2 l de Si~lia '+ 1 19 de Ja· A Rainha O. Leonor, +cm 14 \ .S• 
Janeiro de as 16. neiro.de 1479• D.Fcderico Henriques, Almiran· 

A R~nha D. Joanna ~te de Callclla , + a 2 3 de Oc:zem• 
D. Iíabcl, a Ca· Hennqucs, + ª • l bro de 147\· 
tholic.i, Rainha de de Fcver. de 146 8. A Conde!fa D. Marina de Aya!a , 
Cafülla , + a r 6 Senhora da Caía Rubios. 
de Novembro de~ o. Joaó II. Rcy de~ D. Hcnriqae IH. Rey de Caílella , 
1 so+ Callella + a 1 o de +a 2 5 de Dezembro de 1406. 

Junho de 1454 A Rainha D. C.tharina de Lcncaf. 
A Rainha D, lfabcl ire , +cm 1. de Junho de 141 8. 
de Portugal + cm~ O Infante V. Joaó , Mefire de San• 
Agollo de 14,96. tiago,+a 18deOutubrodc 1442. 

A Infanta D. 1 fabel, +a 16 Je Ou
tubro de 141'í S· 

D. Fernando 1. Da· ~O Senhor D. Affonfo , Duque de 
Do F d li quede Bragança,+ Bragança,+cm 1461. 

m cman ° • a 1 de Mar o de 
Duque d~ Bragan·~ , 4 /8. ç A Condc[a D. Brites Pereira. 
ça, e Gu1maracns, A Duqueza D. Joan-~ _ . 
+ a 2 1 de Junho d e 11. 4 O. )oao de Caíl:ro, Senhor do Ca· na e auro,+ a r d I I 
de 148 ~· de Fcver. de 1479. ava ' Pera '&e. 

D. Leonor da Cunha de Guímaõ, 
A Duqueza D.f fa. ~ 
bel,+ cm Abril de~ D. Fernando Infante D. Duarte, Rcy de Portugal. 
1 s JI • de PortugaL 

. A Rainha D. Leonor de Aragaõ. 

A Infanta D. Brite!.~<? Infante D. )oaõ, Mcfi:rc de San• 
l1ago. 

A lnfanra D. lfabel. 

n Joaó Affonfos D.Henrique de Guf-~ D.Joaó Affonfo dcGufmaõ, !.Ou
d; Gufmaó , 111. maõ ! 11. ~uq~c de que de Medina Sidonia, +em Do:· 
Du uc de Medina Medina S1doma , + zembro de 146 8. 
Sid~nia, +a i6)cmAgollode1491. ADuqueza D.llabcl de Mc:ncz~s, 
de Julho de 1507• l A Duqueza D.Leo- fegunda mulher. 

nor de Mendoça. ~D.Pedro Afan de Rib~ra, Adianra• 
A Duqucza Dona do de Andai. I. Conde de l\for.il;:s. 
líabcl de Velaíco, O. Pedro Fernandes A ConddTa D. Maria de: Mendoça. 
primeira malhcr. ~de Vclafco, 11.Con-~ D. P<!dro Fernandes de Velafco, f. 

deftavcl de Callella , Conde de Haro, + a z 5 de h:vc• 
+ a 6 de Janeiro de reiro de '470, 
1492. A Cl)n.defTa D. Brites l\Ianriqueo, 
A Condc!labiefTa D.~ D. ln1go Lopes de l\knJo"a , r. 
Mecia de Mcndoça, Marqucz de Sam lh;m. 7 

+ cm 1500. A l\J.irqc:-za D. C.uh.aina So;:rcs 
de f.gueiro.i. 
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CAPITULO XVI. 
'Da Senhora 'D. Ser4pnti, Marque{ a Je Yilh~

na, 'Duque?\. a de Efcalona. 

O excelfo matrimonio do Du· 
que D. Joaõ 1. e da Senhora 
D. Catharina, foy a Senhora 
D. Serafina a fegunda filha. 
N afceo a 20 de Mayo de 1566, 
e fendo educada com aquel-

. ;.,.::-r ···· · le cuidado , com que fua mãy 
creoit todos os feus filhos, luziraõ nella tanto eítes 
primeiros documentos, que em toda a fua vida fou
be confervar o temor de Deos , pelo qual regulava 
todas as fuas acções , e com elle confeguio o poder 
fer numerada entre as excellentes Matronas da fua 
idade. ElRey D. Filippe o Prudente, em quem 

coo-
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Bifloria <jenealogica 
concorriaó as circuníl:ancias de fer primo com irmaõ 
de fua mã y , e de ha vella privado da Coroa de Por
tugal havia taõ pouco tempo, queria com atten
ções fuavifarlhe aquelle gclpe, e affin1 moíhou com 
grande politica , que fo intereífava no eíl.ado de feus 
filho~. Para o que lhe propoz para marido da Se
nhora D. Serafina ao Duque de l\1 antua D. V icen
te Gonzaga , primeiro do nome, querendo com ef:. 
tas, e outras apparentes propo{bs diílimular a po· 
litica, em que eHava , de 1-aõ haver de cafar ne· 
nhum dos filhos da Senhora D. Catharina, em ne· 
nhuma das Cafas Sobtranas da Europa: pelo que (e 
viera6 a defvanecer as propofições, cem que a li
fongeava , as quaes impoffibilitadas pela deftreza da 
f ua politica , tratou agora por fua ordem de cafar 
fua filha a Senhora D. Serafina , dandolhe por mari· 
do a D. Joa6 Fernandes Pacheco , V. Duque de 
Efcalona , Marquez de Vilhena , Conde de Santo 
Eff:eva6 de Gormaz , e Xiquena , VII. Senhor de 
Belmonte, Cavalleiro do Tufa6, Vice-Rey de Si· 
cilià , que depois foy Embaixador ao Papa Cle
mente VIII. Deulhe em dote ft ífenta mil cruza· 

Prova num. 226. dos. Foy feito o contrato em Madrid por ordem 
delRey , em cafa do Doutor Pedro Barbofa , do 
Confelho de Sua Mageft:ade na Coroa de Portugal, 
por efpecial commiífa6 fua , a 16 de Outubro de 
l 59J , fendo Procuradores da Senhora D. Cathari
na D. Rodrigo de Lencaíl.re, a quem a efcritura 
nomea feu primo, e fobrinho delRey, e do feu 

Confe .. 
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Confelho , e na verdade era muito parente da Caía 

. Real, por fer neto de D. Diniz de Portugal, filho 
de D. Fernando , II. do nome , Duque de Bragan
ça , como em feu lugar diremos. Era o outro Pro· 
curador Affonfo de Lucena , Cavalleiro da Cafa do 
Duque , e Secretario de Sua Alteza a Senhora D. 
Catharina ; e Procuradores do Duque de Ef calona, 
D. Alonfo Pacheco de Gufmaõ , Cavalleiro da Ca
ía do Duque de Efcalona , e parente della , e Preíi
dente do feu Confelho , e o Licenciado Francifco 
Pereda de V elafco , Ouvidor do dito Duque, e do 
feu Confelho. Declarou-fe, que o Duque naõ per· 
tenderia mais dote , que o que Sua Mageílade foy 
1êrvido dar à dita Senhora , que eraó os feífenta mil 
cruzados , na fórma feguinte : vinte mil cruzados , 
que o Duque deu por recebidos , defobrigando-o 
ElRey por eA:a quantia de humas certas promellàs 
a que efiava obrigado; mais vinte mil cruzados pa· 
gos no juro da Alcavala , e terças da Cidade de Al
caraz , e feu partido , os quaes haviaõ de fer pro
prios da Senhora D. Serafina , feus herdeiros , e fuc
celfores , para o que já havia padraó Real paífado 
em S. Lourenço a 1 ; de Outubro do referido anno, 
refrendado por J oaó Lopes de V elafco , Secretario 
dei Rey ; e mais vinte mil cruzados em dinheiro de 
contado , que lhe mandou dar como Rey de Por· 
tugal no contrato do pao Brafil , para que fe paf. 
faraó os Alvarás , com que fe fatisfazia a quantia 
dos feífenta mil cruzados, com que ElRey a dota· 

Tom.VI. Mm va, 
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Hijloria qenealogica 
va, e com a qual fe dava por fatisfeito _fem pedir 
outro dote , nem a fua mãy , nem irmãos ; porém 
que {e a dita Senhora levaífe para poder do Marquez 
outras coufas , ou joyas, prata, adornos de fua pef
foa , e cafa, de qualquer qualidade, o haveria como 
dote , e fendo eílimado em juff o preço , e valor , 
que tiveífem, a favor do dito dote. Declarou-fe, 
que fem embargo, do que ElRey tinha determina-. 
do , naõ poderia pedir o Marquez mais algum do· 
te , do que o que Sua Mageíl:ava lhe dava , e que a 
Senhora D. Catharina era contente de a dotar em 
feu nome com vinte mil cruzados em joyas , prata, 
adereços de fua peífoa , e cafa. Declarou-fe mais , 
que fe obrigava o Marquez de Vilhena à refiituiçaõ 
de todo o dote de contado, em cafo de feparaçaõ , 
de forte , que os vinte mil cruzados , em que foraõ 
eíl.imadas as joyas, prata, &e. feriaõ pagos em di
nheiro , ainda que exHHífem as taes pelfas , fendo 
obrigado dentro de hum anno à fatisfaçaõ ; com a 

. condiçaõ , que lhe pagaria o juro contratado a ra-
2aõ de quatorze o milhar , em quanto naõ foífe fa
tisfeita. · Declarou-te, que a dita Senhora tinha re· 
nunciado a f ua legitima em fua mãy a Senhora D. 
Catharina , naõ f ó a que lhe pertencia dos bens do 
Duque feu pay, mas a que lhe poderia pertencer 
por fua mãy, o que tinha feito por hum infirumen
to publico em 6 de AgoA:o de 159 J , o qual jurou 
aos Santos Euangelhos , e que naó pederia relaxa
çaõ do juramento , nem o aceitaria , ainda que o 

Papa 
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·Papa delle o relevaffi:. Declarou-fe , que o Mar~ 
quez de Vilhena fe obrigava a darlhe tres mil cru
zados todos os annos, para o que ella quizeífe, fem 
que nelles entralfem os gaftos da fua peífoa, e fami
lia : fazendolhe de arrhas vinte mil cruzados , com 
as mefmas coniiç6es do dote, e que feria mieira de 
todos os bens adquiridos durante o matrjmonio, af. 
6gnandolhe (no cafo , que ficaífe viuva) a Villa de 
Almorox, que he do Ducado de Efcalona no Rey· 
no de Toledo, com todo o feu deíl:riél:o, e jurifdic
çaó, alta, e baixa, mero, e mixto imperio, Caffello, 
e Fortaleza, Cafà, e tudo o mais, que nella {e con
tém , da mef ma forte, que elle a poífuia , e tres mil 
cruzados de renda p6íl:os na dita Vi11a. E que fi
cando viuva , teria o governo da cafa até que o fuc
ceífor tiveffe idade para a governar , dandolhe a tu
toria de feus filhos. F 6ra diR:o fe ajuíl:araõ outras 
condições , todas demoníl:radoras do goíl:o , e e{H. 
maçaõ , que confeguia neA:e grande matrimonio o 
Duque aliando-fe na Caía de Bragança, com que 
tanto fe exaltava a de Efcalona. Receberaõ-fe a 6 
de Janeiro do anno de 1 ;94 por procuraçaó, que 
teve o Duque feu irmaõ. Celebrou eff.e aél:o o Ar· 
cebifpo de Evora D. Jofeph de Mello, irmaõ do 
Marquez de Ferreira , na Camera do Duque, eíl:an
do prefente a Senhora D. Catharina, e alguns Se
nhores parentes , e os Fidalgos , e Officiaes da Cafa 
do Duque. Depois vindo a Villa-Viçofa o Mar· 
quez de Vilhena, Duque de Efcalona, fe ratificou 
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na Capella Ducal pelo mefmo Arcebif po o Sacra
mento do Matrimonio nos contrahentes, com todas 
as ceremonias , que determina a Igreja no Ritual 
Romano, e com aquella coftumada pompa, e gran· 
d~za da Cafa. Acabados os dias da hofpedagem 
em Villa-·v·içofa, levou o l\1arquez de "Vilhena a 
fua mulher para a Corçe de Caftella. Foy notavd 
a uniaõ , e amor, com que efles Senhores viveraõ , 
porque o Marquez ref peitou grandemente a Mar· 
queza , que ternamente o amava , como fe vê do 

P Um •• 7 Teílamenro, que eff:a Senhora fez quando foy com 
rova n • "'"' • fc • E b . d d R 1 eu mando para a m a1xa a e orna, o qua foy 

feito na fua Villa de Efcalona a J 1 de Agofto de 
160J. Nelle fe vê a piedade, e temor de Deos de[: 
ta Princeza chea de virtudes , porque nella fe reco
nhecia huma humildade , e fe vio huma tal refigna
çaõ à vontade de feu marido , que nenhuma coufã 
difpoem no Teftamento , que naõ deixe no feu ar· 
bitrio , e o nomeou por feu TeA:amenteiro, para 
que pudeífe determinar tudo , fem que neceffitaífe 
para o cumprimento delle de outra vontade ; de
clarando, que tambem o era fua que foífem feus 
Tellamenteiros o Duque de Bragança, o Senhor D. 
Alexandre , o Senhor D. Duarte feus irmãos, e D. 
Gabriel Pacheco feu cunhado. Mandou , que fe 
depofitaf.fe o feu corpo onde o l\'Iarquez determi
naífe , para depois fer fepultado no Moff:eiro dei 
Parral de Segovia no enterro do Meftre D. Joaõ 
Pacheco , e dos Senhores daquella Caía , pedindo 
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com grandes expreífoens , que o Marquez eleja pa-. 
:ra- f ua Jepultura o lugar onde elle houver de man
.dar enterrar o feu corpo , dizendo : Para que def. 
:can/en nuellros cuerpos en la mi/ina union, que tienen 
los animos en la vida. Deixou na difpofiçaõ de feu 
marido as coufas , que em vida lhe tinha communi
cado , e por feus herdeiros feus filhos , e filhas , e 
difpoz com piedade diverfos legados , e obras pias 
.a favor dos pobres , e peífoas da f ua familia. N ao 
tardou muito de ter cumprimento efia fua ultima 
vontade, como quem trazia fempre diante dos olhos 
o temor de Deos ; porque depois de pouco tempo 
de chegados a Roma paria a Marqueza huma filha 
na noite de 14 de Dezembro de 160} com muita fe
licidade , mas durou pouco , porque fobrevindolhe 
huma febre , começou a ufar de muitos remedios, 
com que fentio alguma melhoria, e chegando o dia 
de N atai fe levantou para ouvir l\iilfa no feu Ora
torio. Acabada a l\tlilfa , na6 pode voltar por feu 
pé para a cama, e foy levada em huma cadeira de 
mãos, fendo muy curta a dHlancia. Acudiraõ logo 
os Medicos , em que entrava o do Papa , e começa
ra6 a receitarlhe remedios: reconheceo a Marque-
2a' que a doença podia fer perigofa' e fe confeff"ou 
com grande vagar , e tomou o Santiffimo Sacra
mento por Viatico. Cada dia fe augmentava a quei
xa , e o cuidado do Marquez feu marido de forte , 
que em obfequio feu fe fazia6 preces pela fua fau
de em todos os Mofleiros de Religiofos, e Religio· 

fas 

li 
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fas de Roma. Em cinco Igrejas fe expoz o Sa~ 
-tiffimo por quarenta horas , e dez dias na Igreja 
de Santiago dos Hefpanhoes. Aggravou-.fe a enfer· 
midade , e ao mefmo tempo fe via a repetiça6 dos 
aél:os de Chrif\andade em continuas confiífoens de 
dia , e de noite , com nota veis finaes de predeftina
çaõ. A queixa fe augmentava de hum dia para o 
outro, pelo que tornou a receber o Santiffimo Via
tico , e depois a bençaõ de Sua Santidade com as ln· 
dulgencias para a hora da morte. Na noite fe lhe 
adminiílrou a Santa Unçaõ, affiílida de muitos Re
li~iofos da Companhia, e outros muitos de diverfas 
Religioens, com quem repetia os aél:os de amor, e 
-refignaçaõ em Deos. Nefta noite contou ao Mar· 
quez, como hum Frade Francifcano da parte de s.· 
Franciíco, e Santa Cecilia , lhe vinha a dizer, que 
efcolheífe , fe queria morrer daquella enfermidade , 
ou viver , e que ella lhe ref pondera , que eff ava ap
parelhada para morrer ; e que temia da fua natural 
fragilidade , que vivendo poderia em alguma cou{à 
otfender a Deos ; porém que em tudo fe conforma
va com a fua Divina vontade. Iíl:o, que poderia 
fer fonho , o naõ referimos como revelaçaõ ; com 
tudo he muito para admirar fempre , pois os feus 
penfamentos todos eraó de piedade , e temor de 
Deos , e quem vivia taó ajuflada, tambem poderia 
fer favorecida pela bondade Divina. Ao feu Con
feífor coílumava fempre dizer: Peça a Deos me db 
hoa morte. Eíles fora o na f ua vida os feus mayores 

cuida· 
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cuidados. Encommendou a feu marido o·amparo 
das f uas criadas , e a creaça6 de feus filhos , e fuas 
filhas ; e que lhe lembrava , que o feu gofi:o feria, 
que ellas foífem Freiras , e que já que ellas tinhaõ 
a mefma vontade, pedia lha na6 encontraífe , e com 
effeitQ todas tiveraõ eíle efi:ado , como veremos : 
ainda vio o Bautifmó da filha , que lhe havia nafci
do , e ao . anoitecer com placida morte foy gozar 
da Bemaventurança a 6 de Janeiro de 1604 Seu 
marido lhe fobreviveo muitos annos,, e faleceo em 
Efcalona no anno de 161 $. O Licenciado Jorge 
Cardofo no Commeotario de 11 de Mayo fallando 
neff:a Senhora diz, que falecera em Roma com noto• 
ria /àntidade. Seu corpo foy depofitado na Igreja 
de Santa Cecilia com pompa notavel, ainda que el
Ja no feu Teff:amento recomendava humildemente 
o contrario , deixando o feu funeral ao arbitrio de 
feu marido ' que com extremo fentio effe golpe , 
o qual na Curia Romana fez huma geral commo;. 
ça6 ; porque as virtudes deffa Princeza · eraõ tantas, 
que fe na6 podiaó efconder aos olhos das gentes, 
fazendo-fe por ellas amada , como vimos em algu· 
mas Cartas efcritas de Rom~ para· Hef panha , prin
cipalmente em huma do feu Confeífor Fr. Francit: 
co Dias , efcrita para huma Religiofa, que a devia 
mandar à Senhora D. Catharina, e em outra, que 
efcreveo ao Senhor D. Alexandre f eu irmaõ , Ar
cebif po de Evorá. Francifco de ChriR:o, que vivia 
em Roma com grande opiniaG de virtude , ( refere 

o Dou-
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vane de JneMtt. {eu o Doutór Manoel do V alie) affirmou que a vira glo. 
Enf idm. opufc. •· fc:fr. riofa logrando a Bem aventurança. A' lua morte fez 
ª•"i:'''' n.J6. p.l6J. huma excellente Poeíia Latina Manoel ConA:anti· 

no, que imprimio em Roma no anno de 1604. Da 
11niaõ deff:e matrimonio nafcera6 os 6Jhos feguintes. 

17 D. F1LIPPE FERNANDES PACHECO , que 
nafceo Conde de Santo Efi:evaõ, e foy VI. Mar
quez de Vilhena, Duque de Efcalona, e Senhor de 
todos os mais Effados deff a Caía. Morreo moço 
no anno de 16 3 2 fem f ucceffaõ , havendo e a fado 
com fua prima D. Catharina de Zuniga , 6Jha de 
D. Diogo de Zuniga e A vilhaneda , II. Duque de 
Penharanda, e da Duqueza D. Francifca de Sando
val e Roxas , füha do Cardeal Duque de Lerma. 

* 17 D. DIOGO ROQ.UE LOPES p ACHECO' 

Marquez de Vilhena, e Duque de Efcalona, adi· 
ante. 

•7 D. FRANc1sco PACHECO , foy Cavalleiro 
da Ordem de Santiago, e Meíl:re de Campo de In
fantaria Hefpanhola em Milaõ , aonde morreo fem 
eflado. 

17 D. CATHARINA PACHECO, que tomou o 

habito da Ordem de S. Francifco nas Defcalças 
Reaes de Madrid. 

17 D. JoANNA PACHECO, foy Freira no dito 
Moíl:eiro , e depois Fundadora das Defcalças de 
Chinchon. · 

17 D. CEcILIA PACHECO E PORTUGAL, naf. 
·ceo em Roma a 14 de Dezembro de 160;. Mor

reQ 
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reo recolhida no Moff:eiro da Conceiçaõ de Efca
lona. 

* 17 D. DIOGO ROQ.UE LOPES PACHECO E 

BoBADILHA, Marquez de Moya , e por morte de feu 
irmaõ VII. Marquez de Vilhena , VI. Duque de 
Eícalona , &e. Cavalleiro do Tufaõ de ouro , Vi
ce-Rey de Navarra, e da Nova Hefpanha, Capi• 
taõ General do Reyno de Toledo. Morreo a 27 
de Fevereiro do anno de 16) 3. Cafou duas vezes, 
a primeira com D. Luiza Bemarda de Cabrera e Bo· 
badilha , VI. Marqueza de Moya , fua prima com 
irmãa , filha herdeira de D. Francifco Peres de Ca
brera e Bobadilha , V. Marquez de Moya feu tio, 
e de D. Mecia de Cabrera e Bobadilha fua mu
lher, e Prima , filha dos Condes de Chinchon , e te· 
ve a 

18 D. JosEPH ISIDRO PACHECO , que foy 
Conde de Santo Eflevaó de Gormas , e VII. Mar
quez de Moya por morte de f ua mãy. ~ aõ cafou, 
e morreo moço. 

Caíou fegunda vez com D. Joanna de Zuni· 
ga e Mendoça, filha de D. Francifco Diogo Lopes 
de Zuniga , ·v III. Duque de Bejar , Conde de Bel. 
caçar, &e. e de fua primeira mulher D. Anna de 
Mendoça fua prima com irmãa, Duqueza de Man. 
das, e de Vill~Nueva , Marqueza de Terra-No
va , &e. e tiveraõ os filhos feguintes: 

18 D. MARIA SERAFINA p ACHECO E POR· 

TUGAL , nafceo a 11 de Novembro de 16 j 1 , foy 
· Tom.VI. Nn Dama 
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2. 8 2. Bifloria qenealogic a 
Dama da Rainha D. Mariànna de Auflria, e mor
reo no Paço a 24 de Junho de 1675. 

* 18 D. JoAó MANOEL FERNANDES PACHE

co CABRERA E BoBADILHA , VIII. Duque de Ef
calona , ~Iarquez de Vilhena ; &e. nafceo a 7 de 
Setembro de 1650. Foy Cavalleiro do Tufaõ de 
Ouro , General da Cavallaria do Principado de Ca· 
talunha , Vice-Rey de Aragaõ , Navarra , Sicília, 
e Napoles, Mordomo môr delRey D. Filippe V. 
e Fundador da Academia Real Hef panhola , de que 
foy Prefidente ,_ e Direél:ot perpetuo. Morreo a 29 
deJunho de 1725. Cafou no anno de 1674 com D~ 
Jofefa de Benavides, que mórreo no anno de 1692, 
filha de D. Diogo de Benavides de la Cueva, VIII. 
Conde de S. Ellevan dei Puerto , Marquez de So. 
lera, &c. e da Condeífa D. Anna da Sylva Manri· 
que fua terceira mulher , filha dos Marquezes de la 
Elifeda ; e deíl:e matrimonio nafceraõ 

* 19 D. MEacuR10 LOPES P ACHEco ·, Du
que de Efcalona , adiante. 
. 19 . D. VICENTE DE CABRERA E BOBADILHA, 

nafceo a ; de Abril de 16 8 5, IX. Marquez de Mo· 
ya , em que fuccedeo conforme a inffituiçaõ , que 
manda feparar elle Eílado dos outros. Morreo no 
anno de 1687. 

19 D. MARCIANO JosEPH PACHECO, nafceo 
a 8 de Abril de 1686, he X. Marquez de Moya, 
f uccedendo neíle Eíl:ado a feu irmaõ , Commenda
dor de Corral de Almagues na Ordem de Santiago, 

Tenen· 
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Tenente da Companhia de Guardas de Corpo Hef. 
panholas, e depois Capitaõ da dita Companhia , e 
por feu cafamento. Marquez de Bedmar , e de Af.. 
fentar. Cafou em } de Dezembro do anno .de 1720 

com Dona Maria Francifca de la Cueva e Cunha, 
Marqueza de Bedmar, e Aífentar, filha de D. Ifi .. 
dro de la Cucva e Henriques , .l\tlarquez de Bed· 
µJar , Cavalleiro de Sanéli Spiritus , Commandante 
General do Exercito de Flandes, Vice-Rey de Si· 
cilia ' MiniA:ro de Guerra , e do Confelho de Effa
do dei Rey Catholico , Preftdente do Confelho ·de 
Guerra, e Ordens; e da Marqueza D. Manuela da 
Cunha de.la Cueva fua primeira mulher, de quem 
teve D. Maria Therelã Pacheco , que nafceo a 12 

de Agoíl:o de 1722, e a D. Francifca Pacheco de 
la Cueva, que nafcco a 17 de Fevereiro de 172;. 

* 19 D. MERCUR.10 LOPES PACHECO, nafceo 
em 9 de Mayo de 1679, IX. Conde de S. Eff.evaõ 
de Gormas. He IX. Duque de Efcalona, Marquez 
de Vilhena, &e. Mordomo môr delRey D. Filip .. 
pe V. e Diretl:or da Academia Hefpanhola , em 
que fuccedeo a feu pay. . 

Cafou a primeira vez em 18 de Dezembro de 
169J com a Condeífa D. Petronilha Antonia da 
Sylva, Dama da Rainha D. Marianna de Auff.ria , 
filha de D. Jofeph Maria da Sylva e Mendoça, 
Marquez de Melgar , e da Marqueza D. Maria 
Luiza de Toledo , e morreo fem fuccelfaõ. 

Caíou fegunda vez.no anno de 1699 com D • 
. Tom.VI Nn ii Ca· 
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Bifloria (jenealogica . 
Catharina de Mofcofo Oforio , que foy Marqueza 
de Vilhena, e Duqueza de Efcalona. Morreo a 1, 
de Janeiro de 1726, filha de D. Luiz de Mofcofo 
Oforio , VIII. Conde de A1tamira , e de fua pri
meira mulher a Condeífa D. Marianna de Benavi-
des ; e tivera6 os filhos feguintes. . 

* 20 D. ANDR2 P ACHEco, nafceo em Madrid 
a 1 B de Agofto de 171 o , Conde de Caflanheda , 
com quem fe continúa. 

20 D. JoAÕ PAULO FaANc1sco PACHECO, 
nafceo em Madrid a 27 de Março de 1716. 

20 D. JOSEF A FENICULA p ACHECO ' nafceo 
em Napoles a 14 de Fevereiro de 170}, hoje Du· 
queza de Medina Sidonia. 

* 20 D. ANDRE' PACHECO, nafceo a 18 de 
A gotlo de 171 o , Conde de Caíl:anheda em vida de 
feu avô , e depois foy Conde de S. Efteva6 de Gor
mas , e por fua mulher XII. Conde de Oropeza. 

Cafou com D. Maria Anna de Toledo e 
Portugal, filha primeira de D. Pedro Vicente de 
Toledo e Portugal, X. Conde de Oropeza, e da 
Condeífa D. Maria da Encarnaça6 e Cordova, fi. 
lha de D. Luiz Mauricio Fernandes de Cordova, 
VII. Marquez de Priego , a qual por morte de feu 
irmaõ fuccedeo no Condado de Oropeza , e mais 
Eff:ados deíl:a Cafa , como adiante fe dirá no Capi· 
lo 1. do Livro VIII. que logrou pouco tempo , e 
morreo a 1 J de Outubro do anno de 1729 , deixan· 
do as duas filhas feguintes. 

D. 

Digitized by Google 



JA G":fa ~J Portug. Liv.1'1. 2 8 S 
21 D. MAB.IANNA DE PORTUGAL E TOLEw 

DO, nafceo a 22 de Agofto do anno de 1727. 

21 D. MARIA THERESA, nafceo a9 deAgof.. 
to de 1729. 

Caf ou fegunda vez com D. Maria Antonia 
Pacheco Tellez Giron , filha de D. Manoel Telles 
Giraó , Duque de U zeda , e da Duqueza D. J ofefa 
Antonia de Portugal. 

D.Joaõ 
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D. Joaõ 
Ftmandes 
Pacheco, 
v.~uc 
de EfcaJo. 
na, Mar
qucz de 
Vilhcm. 

D. Francifco 
LopesPache• 
co, lV. Du
que de E.f ca· 
lona, e M~r· 
qucz de Vi· 
Ihena, +a 2 
de Abril de 
1574" 

A Duqueza 
D.Joannadc 
Toledo,+ a 
17 de Fever. 
de 1595. 

D. Diogo Lopes 
Pacheco , 111. 
Duque de Ef
calona , e Mar• 
qucz de Vilhe
na, +a 7 de Fe· 
ver. de J 5 56. 

D. Luiza Cabre
ra , Ili. Mar
queza de Moya, 
+ª4 de Março 
de 1ss6. 

Dom Fernando 
Alvares de To. · 
ledo, IV. Con• 
de de Oropeza , 
+em 1171 •. 

Dona Brites de 
Monroy e Aya. 
la , II. Condcí· 
fa de Dclci tof a , 
Senhora de Al
maraz, &c. 

D. Affonfo Tellcz Giraó , Rico• 
D. Joaõ Fernandes Homem filho de .Martim Vafqud 
Pach~co, 1. Marqucz da (';unh~, 1. Conde de Valcn~a. 

D. Diogo Lopes de V ilhe na , Duque D. Maria Pacheco, Senh. de l:iclm. 

que de Efca lona , de Sanua~o '+cm 4 ~D. Pedro Porto·Car~ero, 
1 
1 V. Se· 

e Marqucz de Vi· de Out~b. de 1474• nhorde ~guer, e V1lla·Nova,&c. 
lhena , + cm 6 D. Mana_Po~toeCar· O. Brites Henriques, filha de D.Af• 
de Novembro de rcro ' primeira mu· fonlo Henriques, Almir. de Cafiella. 
1 519• lhcr ' Senhora de O. Affonfo Henriques , Almirante 
A Duqueza D. Jo· Moguer' &e. S de Caílella , &c. . 
anna Henriquts , ") Dona Joanna de Mcndoça (a Rica 
+cm 16 de Abril~ O. A.ffonfo Henri· (. Hembra ) filha de D. Pedro Gon• 
de 15 ~o. qucs, Jll. Almiran• çalvcs de Mendoça. 

re de Caficlla, Con- ~D. Pedro de V elafco , 1. Conde de 
dedeMclgar, +cm Haro,&c.+a25dcFev.dc 1470. 
Mayo de 1485. [).Brites Manrique, filha de D. Pe• 
D . .Maria de V cJafco. dro Manriqoc , Scnh. de T revinha. 

D. Joaó Fernandes Cabrera, Cava• 
D. André de Cabre- ~ lhcro, de origem Calalaó. 

D. ]oaó Peres de ra , 1. Marqucz de D.Maria Gibara, filha de Ped_ro Lo• 
Cabrera e Bobadi-~ Moya , Mordomo pcs Gibara, Alcaide de los H1dalgos 
lha, li. Marqucz rnôr dclRey D. Hen- de Cuenca. 

A Marqucza O. Bn-
de Moya. rique lV. deCallell~. ~O. Pedro Fernandes de Bobadilha. 

A Marqucza D. tcs Fernandes de Bo· O. Maria Maldonado. 
Anna de Mendo- badilha. D.lnfgo Lopes de .Me!1~oça, l.Mar• 
~a. ~qucz de Sanrilhana, v1v1a cm 14~ 1. 

D. Diogo Furtado de D. Cacharina Soares de Figuciroa' 

~ 
Mendoça, J, Duque Scnh, de Torrijos, filha de O. Lou-
do lnfancado. rcnço Soares de F•F,Uciroa. 
A Duqucza D. lfa bel Ruy Vaz Pereira , o Velho. . 
Henriques de Noro- ~D. Briceii Henriques de Noronha t 
nha , fcgunda mu- filha de D. Affonío, Conde de No• 
lher. ronha , e Gijon. 

~
D. Fernando Alvares de Toledo, 1. 

. CondcdcOropeza,fcitocm •47S'• 
D.Franc1fcu Alva-~ D. Fernando Alvares A Condeffa D. Leonor de Zuniga, 
rcs de Tolc:do, Ili. de Toledo, 11. Con- filha de O. Pedro de Zuniga. 
Conde de Orope• de de Oropcza. 
za. A CondcfTa D. Ma-~D.Jmõ Fernandes P~checo •Mar• 

ria Pacheco. quez de Vilh:na, acima. 
A Condcíla Dona D. Maria Porto-Carrero , acima. 

Maria de Figuci• ~D. Lourenço Soares de Figuciroa' 
roa. D. G~mcs Soares de 1. Conde de Feria , +cm 1471. 

F1guc1roa_, li. Con- A Condefla o. Maria Manoel' filh! 
de de Feria. herdeira de o. Pedro Manoel , Se 
~ Condclla D. Ma- nhor de Montale~re, e Menezes. 

Duque de Alva. · 
A Duqueza D. Maria Henriques. 

. ~D. Alooío de Mon·~ Fernando de Monroy, S~nhor de 
Dom Franc1fcode roy Senhor de Vcl- Vclbis, Almaraz, e Odeuofd D 
Monroy, 1. Con· bis 'Almaraz e De- D. c.charina de Herrera, filha e • 
de de Dclcilofa. Jeit~fa. ' Pedro Nunes de Ht!rrer~- C 

D. BrileS de Zuniga. ~D. Dio~c:> Lopes de Zun1ga, 1. on-
A Co d rr. O de de ~1cva. . d 

n ena ona A Co l IT D Leonor Nin'-'o e 
,Sancha de Ayala, Ponu n~~, ~\ha• àc D. Pedro Ninho. 
Senhora deCcbol• l • ~ Aya\a u Senhor de Ce• 
la. ~Diogo lopt'S de Aya. ~ oao e 'a &e 

la , lll. Senhor de b0oll1a ' e Cdr'ô:ir:naó ·, fi\ha de Ro-
Ccbolla. • !!,OCZ e • 

drigo de Gufmaod Gufrnaó , Se• 
. {i • ~D Alvaro Peres e D.BritcsdcGu mao. h. d Or ·az, &e. ' fi· n or e n . da cun )\\ , 

D. Leonor Carnlho ·1ho da cunh" 
lha de Aífonfo Cam 
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CAPITULO XVII. 
'Do Senhor 'D . .Alexandre, lnquifidor geral, e 

·< Ârcebifpo de Evora. 
··""-· 

1 NTRE os filhos do excelCo 
matrimonio do Duque Dom 
J oaó com a Senhora D. Ca
tharina , nafceo o Senhor D. 
Alexandre a 17 de Setembro 
de 1570 , foy o terceiro , e 

~~~~~~ bautizado na Capella Ducal 
pelo íeu Deaõ 1\i!anoel Pelfanha de Brito ; fora{) 
Padrinhos o Senhor D. Duarte, Duque de Guima• 
raens , feu tio, e Madrinha a Senhora D. Maria fua 
tia , Princeza de Parma , por quem tocou por pro
curaçaó a Senhora D. J oanna de Mendoça , tam
bem f ua tia , filha do Marquez de Ferre ira ; e foy 

Tom.VI. Oo con-
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Bifloria qenea/ogica 
condu~ido à pia por D. Luiz de Noronha, levan
do as infignias os Officiaes , e Fidalgos da Caía do 
Duque, na f6rma cof\umada. _Foy efie Principe 
defiinado para a vida Ecclefiaflica , e começando 
de poucos annos a fer inftnfrdo na Grammatica , e 
Latinidade , para poder paífar com. folidos funda
mentos a mayores eíludos , de que a .fua natural vi· 
veza promettia colher copiof os frutos de fciencias ; 
tomou a primeira Tonfura a 9 de Abril do anno de 
1586 no Oratorio da Senhora D. Catharina fua mãy, 
e lhe conferio eíle primeiro grao do efiado Clerical 
o Bifpo de Elvas D. Antonio 'Mendes de Carvalho, 
por commiffàó do Arcebifpo de Evora o Senhor D. 
Theotonio feu tio, e teve logo diverfos Beneficios 
Ecclefiaílicos. N etle mefmo anno achamos , que 
paíl"ara à Univerfidade de Coimbra a cftuda1·, _para 
que provando o tempo fe pudeífe ·incorporar ·na 
Univerfidade graduando-fe ; naõ achámos a· dHHn. 
çaõ , co~ que fora tratado, que. he. 'certq a tev~, 
e que nao curfava os Geraes. No livro- da Matn
cula da U niverfidade eff á hum aífento , que diz: 

Matricula da Univer· O Senhor D. Ale:'l:andre, filho do Senhor Duque de 
fillat!e de Coimbra do BroJTança a 2J de Dezembro do an110 oitenta e 'Cte 
anno de 1 s86 para b ' I~ ' 
• s81, letra A. que fe matriculou ~ anno pl!Jfado de oitenta e (eis , /em-

1re refitlio ne/la e idade el/e ' e os feus ' que /àô os fe
gui nt es : o Prior Diogo Vaz de Almeida fe11 ÀJ'º, 
Chrillova~ de Macedo, Capellaõ de Sua Senhoria, 
Diogo Rodrigues , Antonio Rodrigues M ontalto , 
G'!fpar Sarayz:o, Nico/ao Antunes , Franci/co áe 

Brito, 
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Brito, Belchior de Goes , .Antonio de Gouvea, Pau/o 
de Andrade , .Antonio de Lucena , Diogo Homem, 
Pedro Gonçalves, Francifco Sepa, Braz Rodrigues, 
Antonio Barreto , Domingos Monteiro, Pedro Al
vares , Antonio Gonçalves, Antonio da Cunha , Pe
dro Alvares o Moço , M anoe/ Boaventura , Manoel 
Quareíma, Manoel de Mattos, Jeronymo da Fonfe· 
ca de Ourem, Pedro Coelho, lgnacio de Almeida, 
Pedro Rodrigues, Ga!par, Manoel Fernandes, Si
maô Ferreira, Simaõ Luiz, os quaes todos /à'ó cria
dos do dito Senhor D. Alexandre, e alguns delles fer
vem aos criados do dito Senhor , e todos comem , e tem 
raçaó na Ca/à do dito Senhor , onde faô continuas , e 
rejidentes ao pre(ente : e por verdade affiney aqui com 
o dito Prior de Ourem, que por mandado da Senhora 
D. Catharina, mãy do Senhor D. Alexandre , que 
llzes manda dar aos (obreditos o mantimento necf!ffario; 
e eu Diogo Coutinho, que /irvo de Secretario em ab
fencia de Gregorio da Sylva, que o efcrevi, e por naá 
faher os nomes dos pays de todos os fohreditos , o na~ 
declaro. Dio;;o Coutinho o e/Crevi. :::: O Prior de 
Ourem. Defle aífento Cabemos o modo, com que 
na Univerfidade fe tratou eR:e Principe, e a gran· 
deza da fua Cafa nos criados , que tudo era nelles 
com igual magnificencia. Defde os primeitos annos 
fe applicou ao eR:udo , e como era dotado de feliz 
memoria, e agudo engenho, fez grandes progreífos 
nas letras humanas, e Divinas. Deflinoulhe o Du
que por MeRre o Doutor Manoel do V alle , que 
· Tom. VI. Oo ii depois 
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2 9 2. Bifloria <jenealogica 
depois foy Deputado da Inquifiçaó de Evora, hó~ 
mem letrado , e de vida exemplar , que fempre foy 
direél:or dos feus eftudos, como contla das f uas dou .. 
tas Obras , impreffas , e manufcriptas. Graduado 
o Senhor D. Alexandre em Theologia, lograva;. 
entre outros Beneficias , huma Conefia na Sé de 
Evora , que lhe dera feu tio o Santo Arcebifpo o 
Senhor D~ Theotonio, a qual renunciou , tirando 
huma penfa6 de feifcentos mil reis no anno de 1; 96 
a favor de Diogo Rodrigues feu Cape11a6. EJ .. 
Rey D. Filippe III. o nomeou Dom Prior da in ... 
6gne Collegiada de Guimaraens , de que tomou 
poífe a 26 de Mayo do anno de 1601 , e foy o XLII 
no numero dos Priores da dita Collegiada. No ao... 
no feguinte a 17 de Agoflo o nomeou o dito Rey 
Arceblfpo Metropolitano da Santa Igreja de Evcr. 
ra , e em J de Setembro do mefmo anno de 1602 

Inquifidor Geral deff:es Reynos. N aó tinha ainda 
o Senhor D. Alexandre.mais, que a primeira Ton• 
fura , pelo que em hum Sabbado 7 de Setembro do 
anno de 1602 começou a ordenarfe no Oratorio de 
S. Alteza a Senhora D. Catharina , e lhe conferio 
as Ordens Menores , que lhe falravaõ , o Bifpo de 
Portalegre D. Diogo Correa, e no dia da Nativi
dade de N oífa Senhora tomou as de Epiílola, e no 
dia da Exaltaçaõ da Cruz as de Euangelho , e no 
Domingo feguinte , que fe contavaõ 1 s do dito 
mez, foy ordenado de MHià pelo mef mo Pre]ado , 
e em 17, dia, em que a Igreja venera a imprellàõ 

das 
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dás Chagas de J efus Chri«o no Serafico Patriarcha 
S. Francif co , dilfe a fua primeira Milfa rezada na 
Capella Ducal de feu irmaõ, de que foraõ Padri,.. 
nhos Manoel Pellànha de Brito, Dea6 , e Antonio 
de Evora , Thefoureiro môr da mefma Capella. E 
no meímo mez, a 24 parti o para Lisboa, aonde en• 
uou a J o. Já ne«e tempo fe tinha expedido a Bul"' 
la para Inquiíidor Geral a 29 deJulho de 1602 pe~ 
lo Papa Clemente VIII. como coníl:a da dita Bul-
ia, que principia: Dileélo ftlio Alexandro, ex Duci· Prova num. .i.i8. 

bus Bragantite in Sacra Tlzeologia Magillro, Priori 
Collegiatte Ecclefite Oppidi de Guimaraens, Bracha-
ren/is Ditece/is , rf e. e no fim : 1 nfuper earum ferid 
tlecernimus , rf declaramus , ut ji te alicui Metropo/i. 
tone, aut Catnedrali Ecclefite in Archiepikopum, vel 
Epifcopum in regimine , rf adminillratione alicujus fi· 
mi/is Ecclefite cum futura /ücceffeone deputari contige-
rit , cd)ante e oacijutoria lwjufmodi ' IJC f aéf o loco /Üi;. 
&iftoni prediélte: Tu ah o/ficio 1 nqujfitoris Generalis 
lzuju(modi ah(olutus exillas , e$ effe 'eRfearis , ipfum· 
que o/ficium vacet , U vacare cenfeatur eo ipfo , a' e. 
Eíl:a Bulla foy aprefentada em Lisboa nos Paços 
dos Eíl:aos no apofento do dito Principc, em o pri-
meiro de Outubro de 1602 , e no mefmo dia fe acei· 
tou , e fe fez auto da aceitaçaó ; e depois cm S do 
referido mez fez juramento do cargo de Inquifidor 
Geral , e foy eíl:e Senhor o primeiro Inquiíidor Ge-
ral , que fez femelhantc juramento , por naõ haver 
nelles antecedentemente efte eflylo; e he bem para 

reparar 
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294 Bifloria qenealogica 
reparar a declaraçaõ , que dilf o mandou palrar, di..: 
zendo: Que para exemplo dos /ucc'!f}ores o jazia ,jem 
pej}oa alguma lho adVertir. O que coníl:a do Car· 
torio do Contelho Geral , aonde efta6 as Bulias , ~ 
aífentos dos feus Prelados , que mo communicou 
J acome Eíl:eves Nogueira , Secretario do dito Con
felho , digno de toda a boa fé , pela fua peífoa , e 
muito mais pelo feu lugar. Detejou ElRey ,. que 
fe perpetuaífe nef\e lugar , que exercia com cuida
do notavel ; porém como a claufüla da Bulia do 
Papa o repugnava , tendo Diocefi ; intentou , que 
tivelfe huma, fem que faltaífe à refidencia, para o 
que mandou propor ao Arcebifpo de Lisboa D. 
Miguel de Caíl:ro , que quizelfe renunciar a Igreja 
de Lisboa, e o permuJaria para a de Evora, fua pa· 
tria , para que o Senhor D. Alexandre, Inquiíidor 
Gt'ral, foífe Arceb1fpo de Lisboa : porém o Arce· 
bifpo D. l\'liguel naõ veyo netla propoíl:a, e fe quei
xou della allegando os feus ferviços ; mas a pelfoa 
do Senhor D. Alexandre podia tirarlhe o ef canda
lo , que elle motlrou de lhe darem o Arcebif pado 
de Evora, fua patria, pelo de Lisboa, que já tinha, 
e deixava para accommodaçaõ de hum Principe. 
N a6 teve effeito etle intento delRey, e com o que 
temos dito , tiramos a certeza de que o Senhor D. 
Alexandre naõ era Bifpo fagrado, quando exerceo a 
Dignidade de InquHidor Geral, a qual o Papa lhe 
dava por vaga , affim que tiveífe Diocefi , ou fo{fe 
Arcebif,tlo, ou Bif po : e por efie motivo , fendo no-

meado 
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meado· Arcebifpo de Evora primeiro, que Inquifi .. 
.dor Geral, (conforme o livro das lembranças, que 
fazia de tudo, o que. na Cafa de Bragança acontecia 
o Deaõ Manoel Peffanha de Brito , já outras vezes 
allegado, por ordem da Senhora D. Catharina, que 
fe lançavaõ no mefmo dia, pela fua propria letra, 
e por elle affinado) naõ entrou na Igreja de Evora 
o Senhor D. Alexandre no anno feguinte , como lo
go fc dirá ; e affim occupou muito pouco tempo a 
Dignidade de Inquifidor Geral , porque a Bulla de 
feu fucceffor D. Pedro de CalHlho , foy expedida 
pelo mefmo Papa em 2} de Agofio de 1604 , onde 
declara, que o provia no lugar de Inquifidor Geral 
de Portugal , que tinha o V eneravel Irmaõ Alexan
dre, Arcebifpo de Evora , antes que foífe provido 
na dita Igreja de Evora , em virtude do Decreto , 
de que tendo elle alguma Igreja Metropolitana , 
ou Cathedral de Arcebif po , ou Bifpo , em que fof
fe provido , logo foífe abfolvido do officio de In
quHidor Geral , como coníl:a das palavras da dita 
Bu1la: Clemens Papa VllJ. Venerahili fratri, fã .. 
lutem , o" Apo/lolicam beneditltonem. Cum offecium 
Generali1 lnqui/itoris contra h~reticam pravitatem in 
Portugallite , ~ Algarhiorum Regnis , quod Venera. 
hili Jratri Alexandre Archiepi!copo Ehorenji , ante .. 
quam ditle Ecclefie Elborenji àe illius per/àna pro
vjfi1m exillijfet , cum Decreto , quod ip/e alicui Me· 
trDpolitante, aut Cathedrali Eccle/ite in Archiepjjco· 
pum, vel Epjfaopum per:frui contigijfet, ipfe ab offi_· 
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âo 1 nqui/itoris, Generalis lug'!fmoài · alfolutus ifet, 
il!fum o/ficium vacaret eo iP.fo concef. •.•.• per pro· 
vi/io11em de illius perfona Eccle/i~ pr~àiél~ Elhoren· 
/is per nos faltam juxta diéli Decreti tenorem vaca
verit, ~ vacet ad pr~fens, nos quihus, efc. Do que 
fe vê, que o Senhor D. Alexandre já tinha fuccet: 
for no anno de 1604, e que era Arcebifpo de Evo· 

. ra, e tomou poífe deff:a Igreja Metropolitana a 21 

~~ffi=a ª~!°d~~~= de Março do anno de 160 J em feu nome Manoel 
gança , que eltá ºº Pellànha de Brito, Fidalgo da Caía do Duque, e 
Cmorio do D11que de D ~ d r. e li F r. d . v·11 v· eadavaL eao e 1ua ape a. oy 1agra o em 1 a- 1• 

\ 

çofa na Capella de feu pay a 20 de Abril de 160} 

por D.Joaõ de Bragança feu tio , Bifpo de Vifeu, 
fendo affiftentes D. Fr. Chriíl.ovaõ da Fonfeca, Bi{;.. 
do de Nicomedia , da Ordem da Santiffima Trinda· 
de, e D. Fr. Jorge Q_ueimado, Bifpo de Fez, da 
Ordem dos Eremitas de Santo Agoftinho. Seguio
fe logo depois da Sagraçaõ receber o Pallio no mef. 
mo aél:o , e lho lançou D. Diogo Correa, Bifpo de 
Portalegre. No dia , em que a Igreja celebrava a 
feffa do Efpirito Santo , fez o primeiro Pontifical 
na Capella do Duque; e efiando em fua compa· 
nhia até S de Setembro , partio nef\e dia para a fua 
Igreja , e no dia da Natividade da Virgem Santif: 
fima fez na fua Cathedral o primeiro Pontifical. 
Procurando imitar os exemplos de feu V eneravel 
antecelfor , fe applicou com grande cuidado ao go
verno da fua Diocefi. ·Em obfequio da Virgen1 
Santiffima renovou a Irmandade de N oífa Senhora 

da 
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da Vitoria , que tinha fido inítituida em memoria 
da celebre vitoria do Salado. Na Villa de Monte
Môr o Novo fundou na mefma cafa, em que naf
cera S. Joaõ de Deos, huma muy linda Igreja, em 
que hoje fe vê hum Convento da mefma Ordem. 
Era muy devoto , e para affiíl:ir aos Officios Divi· 
nos , e vacar em Oraçaõ mental com mayor devo· 
çaõ , mandou abrir huma tribuna na fua cafa para 
a Sé , o que os Conegos interpretaraõ finHlramen
te com aquella emulaçaõ , com que animof amente 
fe coíl:umaõ reveG.ir nos Capitulas com o nome de 
zelo a contradizer o que querem impugnar. N aõ 
deixou de caufar a eíle Príncipe diífabor eff a oppo
fiçaó , havendo-fe o Cabido moíl:rado nella taó fir. 
me , que por fua mÓrte na Sé vacante fecharaõ a 
tribuna : o que fabendo a. Senhora D. Catharina , 
diífe , que lhe eíl:ava obrigada a efia attençaõ, por
quanto naó era conveniente , que fervilfe para ou-. 
tros a tribuna , que fe fizera para feu filho. Viveo 
fempre com grande exemplo: foy caflo de tal forte, 
que nem palavra fe lhe ouvia nunca obfcena, como 
teflemunharaó os feus Confelfores. Teve huma ef
pecial caridade com o proximo , porque nunca já 
mais negou efmola, em que lhe fallaraõ; porque ou 
em todo, ou em parte, a concedeo , conforme a pof. 
fibilidade , que havia na f ua Cafa , nos differentes ef
tados , que nella teve. Todas as vezes, que fe du
vidou no particular de alguma efmola , ou porque 
os feus criados entendiaõ faria falta à fua Caía , ou 
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por dividas , que tinha , ou pela qualidade das pef. 
f oas , para quem fe pedia , fempre elle ref olveo a fa. 
vor da efmola , querendo fu arrifcaife tudo o mais , 
que o bem della. Bra taó compaffiva , como ar
dente , a fua caridade , de maneira , que apertando 
hum Miniftro feu , que fe tiraffem certas ef molas 
ordinarias , e que fe cortaífem outras , por moftrar, 
que naó cabia nas fuas rendas ; elle com efficacia ref. 
pondeo ao l\'linülro , que cortaífe , e tiraffe as igua .. 
rias da fua mefa , e em tudo que tocaife à fua pro
pria pelfoa , e naõ lhe tocaífe nas efmolas. De· 
pois de Arcebif po tomou a mefma refoluçaõ com 
outra femelhante propoA:a , e affim eraó immeníàs 
as efmolas ao Hofpital dos pobres , à Caía das Con· 
vertidas , e aos Moíl:eiros recoletos. N aó repara
va muito para mandar dar efmoJa na qualidade da 
peífoa, para que fe lhe pedia, o que fe verifica com 
eA:e cafo , que lhe fuccedeo : porque querendo elle 
em certa occafiaõ mandar huma ef mola a hum a mu
lher , lho pertenderaó eíl:orvar huns Miniftos feus , 
dizendo, que ella vivia defcuidadamente , pelo que 
a naó merecia. Porém o Santo Prelado refpondeo: 
DejJeJlze a ef mola, porque ftnatJ vive mal, merece-a, 
pois he pohre, e ajudai/a-lia a viver bem ; efl far, como 
dizei&, com algum erro na vida, áemllze a ymola, por
que poderá fer o emende com faber , 9ue eu me /em• 
hro dei/a para lha mandar, porque tal vez afoita def 
ta ef mola lhe Jeria atégora occafia~ de errar. Ef. 
tas palavras faõ o mayor elogio da fua piedade,_ e 

moftra~ 
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moftraó bem o compaffivo do feu candido cora
çaõ. Continuamente fe affligio .com penitencias: 
fem embargo de fer muy delicado, e debil, fe naõ 
abftinha, fenaó por formal preceito dos Confelforest . 
para -que fe moderaífe polo damno , que fe lhe feguia 
à faude; os quaes cómo eraõ doutos, e pios, obra· 
vaõ com muito cuidado, principalmente nos ultimos 
dous -annos da fua vida. Cingia-fe pela cintura com 
hum cilício , com que ficava noites inteiras , nos 
braços , pernas , e no pefcoço , a modo de Eftola, 
que apertava no peito. V eftia camifas de caibama· 
ço cru , e em tudo o que podia, mortificava o cor• 
po, cafligando-o com frequentes difciplinas. Foy 
may ·recolhido, e dado à Oraçaó mental , antes de 
fe render à: grande enfermidade, que padeceo. Nas 
noites antes dos dias , que havia de commungar, 
paífava de ordinario a mayor parte em oraçaiS , to• 
mava difciplina , e naõ fe deitava .na cama , devo-

. çaõ , que já ufava no tempo , que elleve eR:udando 
em Coimbra~ . No culto Divino fe empregava to-
do , defejando , ·que foífe tratado com magni6cen
cia ·nos ornamentos , e vaf os fagrados, como fe vio 
na fua Cathedral . no pouco tempo , que· a gover· 
nou. O feu Oratorio era ornado de ricas pellàs , 
e ornamentos de bellas télas , de forte , que era o 
preciof o de tudo quanto elle poífuio : affim com 
grande fubmilfaõ, e, humilde acatamento tratava as 
coufas Divinas. Tinha-fe por indigno de fer Ar
eebifpo , e de lhe entregar Deos o govérno de fuas 
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almas ; e por muitas vezes efteve na refoluçaõ de 
renunciar o Arcebif pado , principalmente nos dous 
annos ultimos da f ua vida ; e fe deixou de o fazer , 
foy porque houve quem o convenceo com muitas 
razoens , fendo a que lho atalhou o entender , que 
fem o Arcebifpado ficava impoffibilitado a fatisfazec 
as fuas dividas , que era a confideraçaõ , que mais o 
mortificava. No grande lugar de Inquifidor Geral 
deíl:es Reynos deu a conhecer qual era a humilda
de do feu ef pirito , porque tremia quando refleél:ia , 
que fe achava governando os Trihunacs da Fé no 
Santo Officio ; de forte, que naõ fe atrevendo com 
o pezo deíl:e penfamento , pedio a EIRey o livraf. 
fe delle com grande efficacia, e encarecimento, co· 
mo teflemunhou o feu Confelfor. Trazia fempre a 
morte diante dos olhos, gaftando largo tempo nef
ta confideraçaõ taõ vivamente , que diífe ao Dou
tor Manoel do '\T alie de Moura , que havia fido feu 
Meff:re , e confidente , que determinava , ajudan
do-o Deos , livrarfe das fuas dividas , (que eff:as fo· 

· raõ fempre o feu mayor cilicio) edificar hum Mof. 
teiro , para nelle acabar a vida em recolhimento , e 
ReJigiaõ. Porém depois palfado tempo , diífe ao 
mefmo Manoel do V alie ( pelfoa digna de fé , le
tras , e pru.dencia , que o te{Hficou ) por tres vezes, 
que elle naõ havia de pafiàr na vida de trinta e oi
to annos , o que em breve fe vio verificado ; por
que logrando o Senhor D. Alexandre a grande dig· 
nidade Archiepifcopal poucos annos , acabou a vi-

da 
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da no melhor vigor da idade cheyo de excellentes 
virtudes , e foy , como piamente entendemos , gozar 
da Bemaventurança. Falecco em Villa· Viçofa a 
11 de Setembro de 1608 , e jaz no Moíl:eiro de 
Santo Agoftinho da mefma Villa no enterro da fua 
e~. . 

CAPI• 
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CAPITULO XVIII. 
'Do Senhor 'D. 'Theoáoffo ' 11. do nome' r li. 

1Ju'Jue de 'Braganf a. 

16 NATUREZA, que preferio 
em naf cimento a eftes Princi· 
pes, os quiz privilegiar em vir• 
tudes , para que a Sercniffima 
Cafa de Bragança, refpeitada 
pelo Real fangue dos fcus Pro
genitores, foífe taõ amada dos 

Portuguezes em todo o tempo , e em todas as oc
cafioens , como fuccintamente temos tocado nos 
Capitulos antecedentes , e manifellará irrefragavel .. 
mente o livro feguinte, como mais efclarecida ma• 
teria da Obra prefente ; e para podermos chegar a 
ella, dizemos, que o Sereniffimo D. Theodofio naf. 

ceo 
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ceo Duque de Barcellos em v ... illa-Viçofa , Cor
te de feus pays, e avôs, a 28 de Abril do anno de 
1 5 6 S , às cinco horas depois do meyo dia , com fe
liciffimo parto de fua mãy, fendo eíl:e o primeiro 
annuncio , de que nafcia ao Mundo hum Principe 
benigno , pio , e generofo. Os Aíl:rologos contem
plando as Eíl:rellas, e obfervando os Aíl:ros domi~ 
nantes, formara ó a figura do feu nafcimento, e que· 
rendo prevenir parte dos fucceífos , diziaõ elles , 
que feria hum Principe ornado de prudencia, ami
fade, juizo , piedade , brando nas palavras, e remif.. 
f o nas acções ; e refieéHndo-fe mais no Horofcopo, 
promertiaéLao nak-ido huma grande demanda com 
hum V araõ fabio. No que parece naõ podia fer 
mais bem expreffa , annunciando ao Duque a im
portantiffima contenda , que teve com EIR ey Fi
lippe. F oy bautizado na Capella Ducal por Ma
noel Pelfanha de Brito , Deaõ da mefma Capella , 
fendo feus Padrinhos a Duqueza Dona J oanna de 
Mendoça , e D. Rodrigo de Mello, feu neto, fi-

. lho primogenito do Marquez de Ferreira D. Fran"." 
dfco , II. do nome, ainda entaõ Conde de Tentu
gal. Levou-o à pia Affonfo Vaz Caminha , Alcai
de môr de Villa-Viçofa , e as infignias os mais Fi
dalgos , Officiaes da Caía , precedidos dos Portei
ros , e Cotas de Armas ; fendo obfervado neffe 
aél:o o inalteravel ceremonial , que efi:es Principes 
regularaõ , e lhe foy concedido eíl:e modo de fe 
fervirem pelo da Caía Real. Foylhe pofio o no-

• me 
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me de Theodoíio , em memoria do Duque feu 

" avo. 
Créou-fe o Duque de Barcellos com a gran

deza para que fe creava. Foy taó amado da Infan
ta D. Ifabel fua avô, que mais frequentemente ef. 
tava no collo, e regaço da Infanta , do que no ber
ço , porque o carinho, com que o ama vá, naõ fofria 
tello apartado de fi , fenaó aquelle tempo, que. naó 
podia deixar de fer para o defcanço. Refere-fe , 
que paífando hum dia _dos braços da Ama ~os de 
foa mãy' efteve nelles muito eilranho' efquivo' e 
profiadamcote chorofo , do que ella fe dera por of. 
fundida , e como Princeza o largara com defordem. 
Delta cafualidade pertende·raó fazer myR:erio , dizen· 
do, que a Senhora D. Catharina achacara a fua 
porfia a huma bem remota caufa ,. cuja memoria a 
fizera romper naquella difplicencia , fendo mayor o 
reparo, porque o menino era muy .manfo , e foce. 
gado, pois nelle começaraó logo a luzir na menini· 
ce bs primeiros indicios da razaõ. N aõ podia dei
xar de fer boa a creaçaõ , porque eraó feus pays o 
Duque D. Joaó, e a Senhora D. Catharina, orna
dos de tantas virtudes , e ChriR:andade , que dire
mos começou a fer a primeira liçaõ do Duque de 
Darcellos a familiaridade , e exercido do feu trato , 
porque as boas obras de feus pay.s o enfinavaõ a 
obrar com reverencia a Deos , com amor , e zelo 
da fua Santa Ley : affim foy difpoR:o o feu ani'mo 
ao caminho das virtudes , em que fahio excellente ,, 
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correfpondendo a inclinaçaõ ao fangue , e ambos a 
1 eccber o enfino. 
- Paífados os annos da puericia com grande in
nocencia de cofl:umes , fe applicou aos eíl:udos da 
Grammatica, e Rhetorica , em que fez admira veis 
progreffos, nafcidos da fua continua applicaçaõ, e 
da cuidadofa educaçaõ da Senhora D. Catharina fua 
mãy. Entaõ lhe nomeou Mefl:res dignos da fua ef. 
colha. Elia mefmo lhe dava as lições, em que apro
veitou tanto , que os Mefl:res affirmavaõ, que mui
tas vezes lhes fuccedera ferem inftruidos pelas fin. 
guiares vinudes do Duque de Barcellos. Com ef
te titulo achamos a Fernaõ Soares Homem, que 
ajuntava à fciencia a piedade , ( cujo filho depois o 
tõy dos Sereniffimos filhos do Duque D. Theodo .. 
fio ) e já ella va no ferviço da Cafa ~ fendo Mellre 
da familia, como fe vê na Grammatica , que impri· 
mio em Coimbra no anno de 1 j $7. Antonio de 
Caftro o foy tambem , em nada inferior ao primei
ro, pelfoa eminente em fabedoria , cujo nome ce
lebrou Jeronymo Corte-Real , Author nobre , e 
Poeta de naó vulgar engenho , cm hum V aticinio 
Hereico , que introduz em o melhor dos feus tres 
Poemas. Soube com facilidade ler, e efcrever com 
perfeiçaõ , no que mofl:rou goíl:o; da Ariílhmetica, 
quanto ballava a Príncipe para Caber da AJgcbra, 
applicou-fe à Grammatica , e gozou toda a lingua 
Latina por eRudo , &zendo admiraveis progrefios 
na Rhetorica ; foube a. lingua Caíl:elhana por vifi· 
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nha ; os feus trabalhos lhe deraõ boa noticia da Ara. 
biga ; a fua curiofidade lhe alcançou mais, que me
diano conhecimento da Tofcana , e Ingleza , a qual 
fuppofto naõ fallou nunca , lhe fervia de que muitas 
vezes a entendeífe. 

Entre tantos Fidalgos , que no íerviço do Du
que de Bragança tinhaõ honra, e premio, efcolheo 
para feu Ayo a D. Luiz de Noronha , defcançando 
na eleiçaõ pela confiança , que tinha na fua peífoa, 
por fangue , e antigas obrigações à Cafa de Bragan-· 
ça. Cullou pouco trabalho a D. Luiz o haver de 
o inflruir em todos Oi bom exercidos comper.ences· 
a Príncipe , e affim fe qualificou a eleiçaó no feu 
defempenho. Eftes foraõ Ayo, e Meftres do Du. 
que de Barcellos , cujo inalteravel exercido naõ 
deu entrada a ocio ; adquirindo nas Artes Jiberaes 
mais , que mediana noticia , porque tanto elles ve
lavaõ para enfinar, como elle para -aprender. En
taõ teve grande . lugar a liçaõ, pela qual moftrou 
logo affeiçoarfe aos livros Sagrados , em que che
gou a fer baftantemente .inllruido , com mayor pie
dade , que eftudo ; naõ fultando às mais fciencias 
com a eftimaçaõ , de que refultou a grande , que fez 
dos feus profelfores. N aõ fe defcuidou o Duque 
feu pay em lhe dar honeff a companhia de criados 
da fua idade , para que affiflHfem no feu ferviço , o 
que já havia facilitado o Duque D. Jayme tantos 
ánnos antes ; como já temos referido , pela opu1en
cia dos -premias , que deixou aos feus fucceffores. 

Tom. V 1. Q_q ii Sen· 
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Sendo el\e o meyo ·, porque confeguiraõ eff.es Prin
cipes ferviremfe com Fidalgos de grande nafcimen
to. Porque na verdade, confiderando o natural dos 
Fidalgos Portuguezes , que às vezes com defme
dida etlimaçaõ das fuas peffoas faõ duriffimos em 
confeífar inferioridade a outro ; nos perfuadimos , 
que mayor razaõ, que a das f uas conveniencias, os 
tinha obrigados , e fatisfeitos no ferviço da Cafa de 
Bragança , preeminencia ddla Cafa ( como temos 
dito ) que a preferio a muitos Potentados da Euro
pa , e que naó alcançou em Hefpanha outro Se
nhor , que naõ folfe Coroado, ou Infante. 
· Era· efte Príncipe animado de efpirito taõ ga-

lhardo , e valerofo , que naõ contando ainda onze 
annos de idade , fe achou na batalha de Alcacere 
com ElRey D. Sebaíliaõ a 4 de Agoff.a do anno 
de 1$78. Embarcou o Duque na Armada com 
aquella pompa , que os Senhores deíla Cafa prati
caraõ em femelhantes occafioens , Jevando huma 
numerofa comitiva de criados , V aífallos , e Fidal· 
gos da fua Cafa, e ferviço. Foy com o Duque o 
Senhor D. Jayme feu tio, que foy morto na bata· 
lha , e o acompanharaõ os Fidalgos feguintes , de 
que achámos f ómente os nomes , mas naõ as obri
gações dos officios , que exercitaraõ ; foraõ elJes 
D. Luiz de Noronha , Alcaide môr de .l\;lonforte, 
Commendador de S. Salvador de Elvas na Ordem 
de Chritlo , feu Ayo , e Efiribeiro môr do Duque 
de Braganc;a ; D. J oaõ de Noronha feu filho , que 
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com feu pay morreo na batalha·; Dom Diogo de 
Mello Manoel , Commendador de Santa Leocadia 
de Moreiras; e D. Francifco Manoel feu filho, que 
acabou na batalha ; Gonçalo de Soufa ; Antonio 
Lobo , Commendador de Santa Maria da Lagoa 
de Moníàrás ; Pedro de Mello de Caíl:ro , Alcaide 
môr de Outeiro , Commendador de Monte-Ale
gre ; Henrique Henriques , Senhor de Ferreiros e 
Tendaes , Alcaide môr de Chaves, que tambem 
foy morto na batalha; Pedro de Caflro, Alcaide 
môr de Melgaço ,. Commendador de Santa Maria 
de Antime, e de Santa Olaya ·de Palmeira na Or
dem de ChrHlo ,. que achando-fe na batalha, depois 
de perdida, naõ appareceo , nem .mais fe foube del
le ; Fernando de Cafho feu filho ; Sebaíl.iaõ de Sou. 
fa de Abreu ; Henrique de Figueiredo , que mor .. 
reo na batalha ; A yres de Miranda feu irmaõ, que 
foy Alcaide môr de Borba , Commendador de San
tiago de Monfitrás na Ordem de Chriílo ; D. Ma
noel de· Lacerda, Alcaide môr de Souzel, que tam
bem morreo na batalha; Fernaõ Rodrigues de Bri
to, Commendador de S. Pedro de Macedo, e·feu 
irmaõ Salvador de Brito , Commendador de Mon
farás , e Alcaide môr de Alter da Chaõ , que am
bos morceraõ na· batalha· ; e o Doutor J-ayme de 
Moraes. De peífoas nobres , que na Caía de Bra· 
gança tinhaõ foro eobre , e occupava6 officios fu. 
balternos , achamos a Gonçalo Gil· de Caílro , La
zaro Ribeiro, Commendador de Santa Maria da 

Carida .. 
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Caridade de Monfarás ;Joaó Gomes Vieira, Com
mendador de Santa Maria de Babe ; Pedro Vieira 
feu filho; Antonio ·v·ieira feu fobrinho ; Balthafar 
Rodrigues , Commendador de S. Lourenço da Pe
dif queira , e Efcrivaõ da Camera; Antonio Caldei
ra ; Manoel Caldeira feu irmaõ , Commendador de 
Santa Olaya de Rabal; Gafpar de Goes ; Manoel 
Caldeira , Commendador de S. Vicente de Quadra
mil, que fuleceo na batalha, ou pouco depois; Joaõ 
de Lemos; Antonio Freire; Joaõ Thomé; Gafpar 
da N obrega ; Lourenço Caldeira ; Belchior Garcia 
Caldeira feu irmaõ ; Bartholomeu Garcia Caldeira 
feu primo ; Manoel de Mergulha6 ; J oaõ Martins. 
Cepa; Bílevaõ ~Iendes da Sylveira; Antonio No-. 
bre; Miguel de Oliveira; Joaõ de Braga; Henri· 
que Francifco de Caftro; Affonfo Fayaõ; Belchior 
Carvalho ; Diogo Ruçol, e outros muitos homens 
nobres , que por todos paífavaõ de oitenta , e os da· 
fua guarda eraõ duzentos. N aõ he facil de refe· 
rir o como o Duque D. J oaõ , feu pay , o mandou 
preparar para eíla expediçaõ , a magnificencia das 
tendas, o pompofiffimo apparato da fua fiunilia , a· 
riqueza das baixellas , e tudo o que podia perten
cer ao ferviço da fua pelfoa ; o grande dif pendio def
ta occafiaõ com gente , que tirou das fuas terras , 
de que formou efquadroens , e batalhoens , affim de 
Infantaria, como deCavallaria, que àfua cuRa hiaõ 
a fervir a EIRey. E para fe formar huma idéa .do 
que paífou entaÕ, direy f6mente, que a comitiva 

do 
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do Duque foy taõ grande , que de aiados , e Sol
dados pagos à cufla da f ua fazenda , foraõ com elle 
cativos mais de oitocentos , que de Lisboa foraõ 
tranfportados em trinta e tantas embarcações, freta• 
das à fua cuíl:a ; e fendo taõ confideravel efla de{; 
peza, fe augmentou exceffivamente nos gaílos, que 
o Duque fez no tempo do cativeiro em quafi dous 
annos, até voltar a Portugal, e no refgate dos feus 
criados, que efcaparaõ com vida; e na remunera .. 
çaõ das mulheres , filhos , e irmãos , dos que mor .. 
reraõ. Eflas defpezas foraõ taõ grandes, que ne
nhum outro V aífallo as fez nunca , nem .femelhan
tes ferviços a efla Coroa ; e o que he ainda mais de 
ponderar, he, que neíl:e mef mo tempo fervi o o Du
que de Bragança D.Joaõ co.n dinheiro a EIRey. 

Aportou a Armada em Africa , e defembar
cada a gente, marchou EIR ey com o Exercito pa
ra a Cidade de Arzi11a. Depois de eílar na Praça, 
fentio fóra della hum rebate dos Mouros , e levado 
do natural impulfo do feu valor, fem mais confidera· 
çaõ fahio ao campo, e ao feu lado o Duque de Bar
cellos, veíl:ido de armas brancas, taõ galhardo, que 
levava a attençaõ a todos os que fe acharaõ prefen. 
tes , vendo como fe anticipara nelle o brio aos an
nos , e que o valor fuppria o robufio das forças , 
que lhe naó permittia a idade ; virtude , que pare· 
eia herdada no bellicofo fa.ngue dos feus magnani
mos predecelfores. Desbaratados os Mouros , e 
recolhido ElRey ao campo de Arzilla, o foy vift .. 

tar 
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tar o Duque à tenda , em que eRava , levando ain. 
da a efpada na maó , EIRey o veyo receber à por
ta da tenaa com os braços abertos, e com grandes 
expreífoens louvandolhe o animo , lhe repetia os 
abraços , com que moR:rava mais o goR:-0 , que ti
vera de o ver taõ deíl:emido. Ordenadas depois as 
materias militares, difpoíl:a a f6rma da batalhá, da
da a direcçaõ do modp, com que fe haviaõ de com· 
bater com os Mouros, eíl:ando já ambos os Exerci· 
tos à viíla , fe foraõ chegandO ·para fe dar principio 

MCf!doç,._, 'Jornttá.sde ao confliél:o. Andava ElRey difcorrendo por todo 
.Af"'"' liv,•! cap. 6• o campo , vendo os Soldados , e dilhibuindo as or

dens, quando vio ao Duque de Barcellos montado 
a cavalló , e armado. Lembrado de que lhe havia 
promettido, que naquelle dia o havia de acompa· 
nhar , e que fe tinha anticipado taõ valerofo, como, 
bifarro ; cheyo de alegria, e com huma notavel fa. 
tisfaçaõ , o levava diante de todos , para moHrar 1 

que naõ tendo alli parente mais chegado , por elle 
começava o perigo. Crefcendo eíl:e, lhe ordenou, 
que fe recolhelfe ao feu coche , donde vendo a ba· 
talha, evitaria algum defaA:re, porque os feus annos 
o difpenfavaõ de mayor trabalho. Recufava o Du
que inflando com EIRey naõ permittiífe, que dei
xaíle o feu lado , porque nelle tinha mayor fegu· 
rança a fua pelfoa: porém vendo, que EIRey in .. 
fiília na fua refoluçaõ, banhado em lagrimas, lhe 
reprefentou a afflicça6, em que fe achava o feu ma· 
gnanimo coraçaõ, por eA:as palavras: Se a idade, 

Rey 
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Rey potenti//imo , me aparta da occq}ia'Ó da hatalha, 
porq11e os annor na'ó e/la'ó reve/lidos de .forças para 
manejar as armas, e de rohuflez para .Júportar todo o 
tempo do coef/iéto; com tudo a Dignidade de Duque , 
e o timbre do eeforço herdado dos meus incl}'tos Pro
genitores , me ohrigaó a /àhir ao campo, goi•ernar 
os hatallzoens , e a na'ó temer o impetuo(o orgulho dos 
Mouros. Por ventura feria, Senhor, decente refe
rirfe na H i/loria, que eu pquey na tenda , ou no coche, 
entregue ao defcanço 110 tempo, que os Soldados conf.. 
tantemente '!)]illem na hatalha ' animofamente pelei-
jando , e gloriefàmente da'Ó as vidas F T enlzo juRa
mente receyo , que alguem me lza de accefar , de que 
degenero dos meus mayores, que gloriefamente deixa
raô memoravel o feu nome nos annaes da Heroicidade. 
Por ventura pode entrar no meu peito o i'!fame nome 

. de traidor , tendo por afcendentes hum Nuno, liberta
dor da P atria, fzum Afi'!fa ,fiel companheiro dos tra· 
hallzos deJeu Augullo pay , hum Fernando I. e outfo 
Fernando fegundo do nome , conhecido pelo Africano, 
e hum J ayme, que todos tres 11as campanhas de AJri
ca fe coroaraó de immortal gloria, e outros, que em 
ohfequio da Patria, e pelo /erviço do !eu Rey -ftz.era'Ó 
famefos os feus nomes ? N ao , Augullo R ey , naô juy 
creado de forte , que me efqueça dos paternos docu
mentos, nem menos daquelles maternaes coefellws, que 
nas ultimas de/Pedidas te me imprimira'Ó na memoriu , 
por cuja caefa eRe hraç<J ha de ter parte na vitoria, 
ou por elle confaguir na morte eklarecida memoria. 

Tom.VI. Rr Po-
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Porém foy precifo por entaõ obedecer a EIRey. 
Liv.1.cap.1~ 17.e18. Travou-fe a batalha , e naõ fe accommodando o 

Duque com a ver , largando o coche, montou a ca
vallo, e naõ tendo lugar certo , começou a difcor
rer pelo campo ( feguido dos feus ) aonde lhe pare
cia era mais precifo o foccorro; e em companhia 
do Pr~or do Crato, o Senhor D. Antonio, fofreo 
toda a força daquella fanguinolenta batalha, que fi
nalmente fendo perdida d2~ noífos , ficou o Duque 
prifioneiro , e cativo daq~~s Barbaras, depois de 
ter recebido huma gloriofa ferida na cabeça. F oy 
eíl:ranho o modo, porque eíl:eve em evidente perigo 
de perder a vida. Andava intrepido metido no con
fliao, e naquella occafia<S foy fuprendido, e cativo 
de dous Barbaras, a quem as memorias daquelle tem
po chamaõ dous Alaraves, ou Alarves ; o que ven
do hum Soldado Mouro, Azuago, affim chamado 
por fer de huns certos póvos de Africa , que vivem 
efpalhados pela Barbaria , e N umidia , fendo pda 
mayor parte ruíl:icos , e que vivem em montes , e 
outeiros , a que deraõ nome de Azuagos ; e efie 
Mouro, que reconheceo o que importaria aquelJe 
cativo, os acometeo, e o tirou do feu poder. Hum 
delles fentido, e mais ambiciofo, pertendendo privar 
daquelle thefouro ao Soldado , com animo bar baro 
queria a parte , que lhe tocava; e vendo, que a naõ. 
podia ter, vivo elle , levou do alfanje para que elle 
lhe délfe daquelle innocente Príncipe a ametade , 
que lhe pertencia, partindo-o pelo meyo. Porém 

o Sol-

Digitized by Google 



J4 C4fa ~al. Portug. Liv. Y 1. 3 1 s 
o Soldado já empenhado a íeu favor, igualmente 
attrahido da gentil prefença do menino, em ~uja re· 
prefentaçaó naõ deixava de divifar hum real fem· 
biante , que o moveo a foccorrello ; meteo ligeira· 
mente de permeyo hun1a .efcopeta , com que fuf
pendeo a furia do golpe: e fem embargo de nella 
o haver defcarregado , . foy dado com tanta força , 
que ainda o maltratou., e lhe fez huma leve ferida 
na cabeça , que o cgbri@ttodo de fangue ; as armas, 
e veíl.idos enfangue.n~Mt~ r guardara ó depois os Du· 
ques para memoda l ''º feu. esforço ; mas livrou a 
vida , de cuja merce Deos tinha feito inílrumento 
aquelle Soldado. Deíl:a mefma forte ferido fe con. 
ferva hum retrato feu, feito naquelJe tempo , no 
Palacio da Cafa de Bragança, onde .entre outros dos 
Duques o vi , naquelle thefouro de. preciofiffimas, 
raras, e eílimadiffimas peílàs, e alfuyas; e nelle fe ad-
1nira igualmente a gentileza deíle Prindpe, e o pri· 
mor do artifice·. Hum ~uthor refer~nd.o eíle laíH- Pinro, r4crym;e li~fi
mo(o fucceífo, e o pengo deíl:e Prmc1pe, conta, tanorum, imprctrocm 

que hum Renegado Portuguez, que andava com 16 J 1• 

os 1\i[ouros , vendo , que o Duque tinha pendente 
do pefcoço hum collar riquiffimo de ouro , e pedras 
preciofas , e defejando com fumma , e indigna am· 
biçaõ furtallo ; depois de ter feito tres , ou quatro · 
arremeços para lho tirar, fe valeo ultimamente de 
muitos tiros de pedras , com os quaes coníeguio 
dar fim à fua ambiçaó , de que o Duque ficou taô 
fentido deíl:e roubo, que naõ pode reprimi~ as lagri· 

Tom.VI. Rr ii mas 
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3 I 6 Bifloria Cjenealogic11 
mas com a dor , que lhe penetrava o coraçaõ , 
naõ pelo valor da peça, mas por ver facrileg11men
te ultrajada huma ReJiquia taõ eílimavd , que no 
fim delle eíl.ava collocada , dos Elpinhos, e Cruz 
de ChrHl.o Senhor N oífo. Finalmente livre o Du
que de Barcellos de taõ eminente perigo , foy le
vado a 1\tlarrocos à prefença do Xarife , e por feu 
mandado apofentado nas caías do Embaixador de 
Caf\ella , onde eíleve com alguns Fidalgos, com a 
diílinça6 , que podia fer , e era devida à f ua gran
d~ pelfoa. O Xarife , que olhava para o Duque 
como para peífoa do Real fangue da Caía Portu· 
gueza , e como ao mais preciofo defpojo , que na 
defiruiçaõ do Exercito confeguira , na6 faltou a at
tençaõ a1guma, quantas permictia, e podiaõ caber 
na fua política. Depois o vifitou duas vezes com 
agradavel modo , a que o Duque correfpondeo, 
fem que a falta dos annos deixaífe de prevenir tu
do o que cumpria ao refpeito , que era devido ao 
feu caraél:er. 

Era grande a conffernaçaõ do Duque de Bra
gança , e da Senhora D. Catharina , vendo ao Du· 
que de Barcellos feu filho, cativo , e em poder dos 
Mouros , e affim por todos os meyos trataraõ da fua 
liberdade. A efte fim mandou EIR ey D. Henri
que à Africa Joq~e de Queiroz, Cavalleiro Fidalgo 
da fua Caía , peífoa da obrigaça6 do Duque , e de 
fua confiança, que elle efcolhera para tratar cfle 
negocio, cuja capacidade fe tinha acreditado em 
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Digitized by Google 



da Cafa 'Rpal Portug~ Liv. YI. 3 I 7 
muitas occafioens.. EIRey D .. Filippe , que que· 
ria moftrar à prima o quanto fe intereílàva no feu 
alivio , efcreveo huma Carta eflando no Efcurial a Prova num. 2 z9• 
16 de Dezembro de 1578 a EIR.ey de Marrocos, 
com grandes expreífoens do defejo, que tinha na · li- · 
herdade do Duque de Barcellos ; dizendolhe , que 
a razaó , que tinha de o procurar, nafcia de fer o 
Duque feu fobrinho, filho de fi1a prima com irmãa, 
e que o eí\imava como fe fora feu filho , para affim 
receber como beneficios proprios ,. os que com o 
Duque praticaffe, remettendo-fe ao que da fua par .. 
te lhe diria a pelfoa , ·que lhe entregaria. a Carta. 
Partia Jorge de Queiroz para Marrocos levando 
Cartas do Duque para o Xarife ,. para o Alcaide 
Sufianc, Governador de Fés, e para o Alcaide lfi1-
fu, Thefoureiro delRey, pefíoas principaes da fua 
Corte , e que tinhaó nella grande authoridade , e 
na6' menos no governo. Levou hum prefente do 
Duque de Bragança,. que aprefentou ao Xarife, 
porém com tanta habilidade , que o fez avaliar pe
los Mercadores de Marrocos em cem mil cruzados, 
o·que elle eíl:imou ; e querendo-fe moílrar livre de 
ambiçaõ , e que a naõ. devia ter com hu1n Princi
pe , attendendo à recommendaçaó do parentefcG 
ddRey de Caí\ella, cem pouco- mais de hum anoo 
de cativeiro poz ao Duque em fua liberdade fem Conc!br,io l!v. z. foi. 

t J 7 .ZI 

refgare, nem per tender por elle coufa a1guma·. A 
diligencia deJorge de Queiroz confegHio en1 breve 
o ajuí\e do refga-te dos Fidalgos"' e mais familia per-

tencen· 
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3 1 8 Bifloria qenealogica 
tencenres ao Duque, que livre deftes embaraços fe 
foy a defpedir do Xarife , que lhe deu alfento igual 
à fua peífoa, e já o havia tratado com tanta civili
dade , que com elle fe praticava a mefma profufa6, 
e honra , que fe dava a feus filhos ; e abraçando-o 
com benignidade, lhe diífe, que· lhe dava liberdade, 
e o remettia a ElRey D. Filippe, accrefcentando, 
que viRo fêr elle chamado à fuccelf aó do Reyno 
pelo direito do fangue, lhe lembrava o tiveffe por 
amigo , e o reconheceífe por muito intereff"ado nos 
feus felices progreífos. Feita efia vifita , p.artio o 
Duque com a direcçaõ de ir em direitura a Ceuta. 
Acompanharaõ-no os Fidalgos , que o ferviaõ , e 
outros muitos cativos , que à fua defpeza refgata
ra. Entrou em Tetuaõ , naó deixando de haver 
encontrado novos perigos no caminho, por fer pou
co firme a palavra , e nenhuma a fé daquelles Bar
baros. Hia o Duque montado em hum fermofo 
cavallo, de que o Xarife lhe fizera prefente , e com 
animo taõ coníl:ante, que nada o alfombrava. Def. 
te modo facilitou os trabalhos da viagem , fendo a 
fua prefença a que animava toda a fua grande co
mitiva. Os Alcaides de Tetuaõ , e de outras Pra· 
ças, e Villas, a quem o Xarife tinha prevenido 
com ordens , o receberaõ com honras militares , e 
todas aqueUas ceremonias , que entendiaõ eraó de• 
vidas a hum Principe. N aõ deixou o Duque de 
experimentar novos embaraços ; porque podendo 
logo embarcarfe nas galés de Hef panha , que fe 

achava ó 
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achavaõ naquelle porto, com diffimulaçaõ lho de
ferira6 : porém Jorge de Queiroz conhecendo a in· 
duflria , fez hum proteflo a Pedro V enegas de los 
Rios , ( que era o Agente , que EIRey Catholico 
mandara a Marrocos para eíl:es negocios) dos dam
nos , que recebia o Duque na dilaçaó , o que faria 
prefente a ElRey de Caíl:ella para a fatisfaçaó , que 
merecia incivilidade taõ inefperada , do qual tirou 
hum inflrumento publico, feito em Tetuaõ a 18 de 
Janeiro de 1 s So , e fe leu prefente o Duque , e as 
teíl:emunhas , que foraõ : D. Manoel Pereira, Pedro 
de Mello, J oaõ de Mello, Sebafliaó de Soufa, J oaó 
Thomé ; e por elle foy requerido Pedro V enegas , 
que reípondeo, que elle eíl:ava prompto para fervir 
o Duque , tanto que tiveífe noticia das galés , que 
o vinhaõ bufcar , e chegaífem à parte , onde os Ca· 
pitães dellas tinha6 ordem de embarcar ; porque 
anticipando-fe o Duque , feria com evidente perigo, 
pela noticia de andarem naquelles mares navios de 
Turcos ; e que tomando a parte da terra, naõ feriaó· 
menores por fer a Coíl.a de Berberia : e que no que 
tocava chegarfe às Algeziras , era m.iyor o perigo 
por caufa da peíl:e, em razaõ de eíl:arem hum quar· 
to de legoa de Ceuta , onde morriaõ muitos da
quelle mal, e naõ era jufio pôr em taó evidente· 
perigo a peífoa do Duque. Com eílas, e outras 
razoens, efemelhantes defculpas, embaraçaraõ- fem• 
pre os Caíl:elhanos a viagem deíte Principe , ciue 
podendo paífar de Cc:uta a Portugal , o entretive-... rao, 
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raõ algum tempo. Finalmente chegou a Ceuta ; 
onde com incriveis demoníl:raçóes de goA:o applau· 
diraó os Portuguezes a fua liberdade ; e atravdfan· 
do o Efi.reito, entrou por Gibaltar .em Hefpanha. 
Tanta foy a demora , que lhe fizeraó padecer, que 
havendo confeguido a f ua liberdade em 27 de Agof
to de 1f79 , recebeo naquella Praça a noticia da 
morte delRey D. Henrique feu tio, que havia fa
lecido em Almeirim a ; 1 . de Janeiro de 1580. 

Porém como as maximas delRey D. Filippe 
.. fe dirigiaó a valerfe de todos· os meyos de confeguir 
o reynar em Portugal, naó· fe defcuidava de todas 
aquellas .coufas , que pudeífem conduzir a profpe· 
rar a fua pertençaõ ; e affin1 com huma diffimula
da politica intentou reter em CaftelJa ao Duque de 
Barcellos , porém com tanta deftreza , que naó fe 

Faria; Europ• Portug. pudelfe imaginar. Teve anticipadamente preveni
~~;: J~~arr. '· cap. '· do ao Duque de Medina Sidonia , para que guardaf
Pa1Tarc1. de Btllo Lu- fe o de Bar-cellos em fuave priza6 , detendo-o ~m 
fi1""· Pªg.5' Andaluzia , com o pretexto de feA:as , e divertimen-

tos ; mas introduzidos com tal arte , que fe naõ en
tendeífe , que era cuA:odia , fenaõ applaufo , com 
que fe celebrava a fua liberdade; e affim em todas 
as , .... ilias, e Cidades, eraõ continuados os fdtins. 
Mas duraraõ tanto em S. Lucai; , que fe viera6 a 
conhecer , e de forte, que da mef ma familia do Du· 
que houve quem chegou a dizer ao de Medina Si
donia,. , que o Duque de .Barcellos fe confiderava 
prezo pelas difficuldades , que havia em pallàr ~ 

· Portu-
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Portugal ; a que o Duque de Medina refpondeo: 
Prezo naã , ma1 e/limado como o pude~a jazer o Du- Sa_inlle Marthe , Hif
'lue /eu pay. O Duque de Barcellos, amda que con .. torrt de'" Mt1i.[on dt 

fc . d fi . . ,., . Frt111et, tom, z.liv.z 8. tava poucos annos, e ammava e e pintos tao VI• cap.1 9• · · 

vos , como Reaes , e já exercitado com experien. 
das acreditava os feus trabalhos. Penetrando a def-
treza, efcreveo ao Duque feu pay com animo taõ 
generofo ' e conaante , que dizia , que naó fizeífe 
cafo daquelle filho, o qual fe lhe naó dava de ante-
por a propria vida pela faude da patria ; e que nef. 
ta conformidade lhe naõ ferviífe de nenhum genero 
de embaraço o eflar elle retido em Caff:ella para 
deixar d~ feguir vivamente a pertença6 do Reyno. 
O Duque de Bragança com efta noticia taõ jufta· 
mente fentido , fe queixou de novo deíle diffimuJa. 
do procedimento com feu filho. Remetteo ella 
Carta aos Tres Eílados do Reyno , que eff:avaó em 
Almeirim , moftrando por huma parte o defprazer, 
e a dor , que lhe caufava aquelle procedimento com 
a peífoa de feu amado filho, e por outra a fatisfa. 
çaó , de que lhe naó era menos gloriofo, ver em an-
nos taõ verdes , penfamentos taó heroicos ; queren· 
do , fe folfe precif o , facrificar generofamente a vida 
pela liberdade da patria ; naó fendo menos zelofo 
da f ua gloria , do que aquelles celebrados Heroes 
da antiga Roma. Porém naó fe querendo fazer 
mais publica a queixa de ver quebrado em hum 
Príncipe o direito da hofpitalidade , e o das gentes , 
religiofamente obfervado pelas nações mais barba· 
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ns , como o Duque experimentara nos Mouros ; 
em poucos dias f oy poíl:a no feu arbitrio a jornada, 
ou para melhor dizer , lhe foy dada a liberdade por 
ordem delRey Filippe, o que elle fez (como diz 
hum Author) por nao indignar contra fi os Portu"" 
guezes, e a fim de poder affim fazer amigo ao Du
que de Bragança. Finalmente entrou em Portugal 
a 1; de Março de t.; 80, a tempo , que ai~da o Du· 
que de· Bragança, e a Senhora D. Catharina , fe 
achavaó em Almeirim fobre a pettençaõ do Rey
no. He inexplicavel o godo, que tiveraó os Por
tuguezes com a fua prcfença , e foraõ magnificas as 
feíl:as , que fe celebraraó em feu obfequio , por fer 
hum Principe efclarecido nas acções Reaes , e in· 
fignc nas virtudes Chriíl:ãas. 

Reff.ituido o Duque de Barcellos à prefença 
de feus Sereniffimos pays , viraó em pouco tempo 
def vanecidas as efperanças de reynarem. Achou. 
k nas Cortes , que fe celebrara ó em Lisboa a 3 o de 
Janeiro do anno de •; 8 J , em que foy jurado o 
Principe D. Filippe , e nellas jurou em o pri1I1eiro 
lugar , porque feu pay , como CondefiaveJ , o fez 
no ultimo. N aõ durou tambem muito depois da 
dominaçaó Caftelhana a vida do Duque D. Joaõ, 
como fe vio no Capitulo precedente" .Achava-fe 
ainda em Portugal ElRey D. Filippe; quando o 
Duque de Barcellos f uccedeo nos Ellados da Cafa 
de Bragança ao Duque feu pay ; e participando a 
El Rey , que fe achava em Evora, efta noticia por 
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huma Carta, que lhe mandou por Luiz Gonçal· 
ves de Menezes, Veador, e Fidalgo da fua Caía: 
EIRey lhe refpondeo logo , fignificandolhe o fen
timento , que tinha da morte do Duque. Depois 
foy ElRey de Evora a Villa-Viçofa vifitar a Se
nhora D. Catharina ; o Duque com luto muy pe· 
zado o ef perou na efcada com fcus irmãos, e o Ar. 
cebifpo de Evora D. Tbeotonio~ A Senhora D. 
Catharina naõ fahio ·da cafa , em que o ef perava , 
(a que naquelle Paço ~avaõ o nome da Cafinha da 
Infanta) e com ella fe ·d~teria huma hora, como te
mos dito : e tendo praticado com o Duque aque~ 
-las honras , com que os Reys feus predecelfores o 
dHlinguiraõ de todos os mais V afiàllos , fe def~ 
dio. · · 

Succedeo o Sereniffimo D. Theodoíio no Du
·cado de :Bragança a feu pay , mas naõ no governo, 
que por entaõ foy dirigido pela fábia adminiíl:raçaõ 
da Senhora D. Catharina, Governadora dos feus Ef. 
tados na fua menoridade , conforme a clauf ula do 
Teftamento do Duque D. J oa6 : e como os infor
tunios, e defgraças paffadas carregaraõ a Cafa de 
muitas dividas nas precifas defpezas da guerra, e 
do cativeiro da fua numerofa fuinilia , depois de ter 
perdido a fucceílàó de hum Reyno taõ opulento 
pelas fuas ConquHlas, entrou a prudencia defla He. 
Tolna a cuidar na confervaçaõ da Cafa de Bragan· 
ça ; e inflruindo a fe1:1 filho em maximas Chriftãas , 
o fez tatnbem no indubitavel direito,. que tinha à 
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Coroa dcfles Reynos : e como erudita , e applica
:da, quiz , que efi:c Principe continuaCfe os progre~ 
.fos das bellas letras , em que ella mef ma o prineipia
.ra a inftruir , e affun fe deu ao eR:udo das f cienciu 
·com feu Meíhe Antonio de Caftro , que o inftruie 
nas Mathematicas , o qual lhe di&ou hum Tratado 
i1Js Principios da GeDmetria, e GeograPa, no anno 
de 1 s SS, que fe conferva na Livraria do Conde da 
Ericeira , entre outros muitos manufcriptG>s de efti--maça o. 

N aõ he difpenfavel nos Príncipes diminuírem 
aquelle trato, que concilia o refpeito , e he devido 
à grandeza da pdfoa , e por iífo naó devem refur· 
mar aquelle ufo , e coftume , que os feus predecef:. 
fores mantiveraõ no governo , e ceremonia da Ca
fà ; porém pode a prudencia daquella Princeza , re
formando a fua , naõ diminuir a de feu filho. Com 
efte fim paíf araó ao férviço do Duque todos os cri~ 
dos da Senhora D. Catharina , como confta de hum 

Prova num. ilº· Alvará , paílàdo em nome do Duque em Villa-
. Viçofa a J o de Outubro de 15 8 J , alfmado pela Se

nhora D. Catharina, em que o Duque diz , ter af:. 
fentado de fe fervir de todos os criados da Scnhol'a 
D. Catharina , e que por lhe evitar o trabalho , e 
defpeza em tirarem Alvarás de novo filhamenr-o , 
por lhe fazer merce , por aquelle mefmo Alvará 
·havia por bem de os dar por nlhados a todos' e a 
cada hum nos mef mos fóros , e moradias , que ti
nha ó pelos Alvarás .de S. Alteza,_ e por efles kria6 

. ~~ 
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affentados no livro da Matricula dos moradores da 
{u~· Caíã , e f6 com certidaõ do Efcrivaõ della, em 
"Virtude da tal Proviíàõ , mandava ao Apontador 
~a f ua Caíà os apontaífe, e os meteífe nos quarteis, 
que 6zeHC , na í6rma do ~u. Regimento , e defla 
forte agregou à fua familia , toda a de fua mã y, pa~ 
ra que ficllfem accommodados todos os que tinhaó 
tido a honra de a iêrvir. O mefmo havia já pratí· 
cado com . todos os criados , que ferviraó ao Duque 
feu pay , como tê vê do Regimento , que fez da Prova num. 2 i 1. 

fua Caía ,, publicado a 26 de Abril do referido an• 
no , fobre ·os moradores della , declarando o modo,. 
-com que .haviaõ de fer fatisfeitos., os cafamentos , e 
ferviços dos feus criados, regulados pela cathegoria 
dos f6ros , que cada hum vencia na f ua Cafa·, pro-
vendo tudo com tanta equidade, que bem moílra 
a f ua reél:a tençaó , e a boa -vontade, que todos os. 
moradores da fua Caía· lhe deviaõ : e f uppofto hoje 
parecem tenues aquellas quantias , naó o eraó na-
quelle tempo, que à maneira da Caía Real, prati .. 
cou a de Bragança .. 

Havia muito· pouco , que o Duque fuccedera· 
.na Caía a fuu pay, e nefte mefino tempo paífando a. 
Portugal o Cardeal Archiduque Alberto , chamado, 
por EIRey o~ Filippe para o encarregar do gover. 
no do Reyno- , .. conforme ao que havia promettido· 
.nas Cortes de Thomar, quiz e Cardeal, fazer o:ca• 
minho por Villa-Viçofa fómente por vifttar· a· Se-
.iil1a-ra D .. Catharina j; e ao.Duque.. Sabendo e.fle-,. 

qµe: 
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que elle vinha jantar a Borba , Villa do Efi:ado de 
Bragança , mandou prepararlhe magnifica hofpeda· 
gem naquella Villa , e foy. apofentado nas melhores 
caías, que nclla havia. Era no mez de Agofio , 
e affim eftavaõ armadas .de guadamecins novos mui
to vifiofos. Na Camera havia huma cama de téla 
de ouro com docel da mefma para o Archiduque 
defcançar , e na ante-camera outro docel tambem 
de téla , debaixo do qual jantou o Archiduque, 
em huma mefa fervida de múy exquifitas, e deli
cadas iguarias , com pompa notavel : fervio-fe dos 
feus proprios Ofliciacs, e os do Duque affiíliraõ, 
dando ordem a tudo Pedro de Mello de- Caftro, 
que fazia o officio de V eador. Houve depois me
fa de eílado para- os Fidalgos Portugueza, e Caf
telhanos, e feguira6-fe outras para toda a mais fami· 
4ia , conforme a graduaça6 , em que eraõ. occupa• 
dos , que o Apofentador do Duque accommodou 
em diverfas partes, e.furaõ tratados com abundan-. 
eia. . 

Sabio o Archiduque de Borba às quatro horas 
da tarde , e o Duque do Paço de Villa-Viçofa com 
feus irmãos os Senhores D. Duarte, e D. Alexan
dre em coche , com mais de oitenta homens a ca• 
vallo , todos luzidos, e bem montados. Chegando 
já perto da Villa, encontrou ao Archiduque , e Pªª 
rando fahio do coche , e feus irmãos. ·O Archidu. 
que fe apeou tambem do feu , e fe tornou a reco
lher , fazendo entrar nelle ao Duque , e a feus ir· 
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mãos, e-vieraõ- converfando até chegarem ao Pa. 
ço , onde fe encaminharaõ logo ao apofento da Se. 
nhora D. Catharina , a qual eilava com a Senhora 
D. Setafina fua filha , a quem o Archiduque fez 
profundas :cortezias. O Duque entaó deixou ao Ar
chiduque com -a Senhora D. Catharina , e fahin• 
do para fóra com m Fidalgos , os tratou com muito 
agrado, e fe aífentoucom todos na fua Camera, fa. 
zendo-os fervir de doces , e refrefcos , com que fe 
entretivera6 com gol\o todo o tempo, que durou 
a .vifua do Archiduque , que feria duas horas ; e 
def pcdindo~.fe , foy a pé ao Moíleiro das Chagas a 
fallar à Duqueza D. Brites, e lhe fallou à grade. do 
Coro em pé , fem querer aífentarfe. A' porta da 
Igreja montou a cavallo , e ef perando que o Du• 
que montaífe,, foraó praticando até S. Bento, Je .. 
vando de huma parte ao Senhor D. Duarte , e- da· 
outra ao Senhor D. Alexandre. N aõ quiz confen-· 
tir , que o Duque. paífaífe dalli, e def pedindo-fe dei .. 
le. , e de feus irmãos, chegou já de noite à porta da 
Tapada , onde fe havia de accommodar. Eí\ava5 
as caías bem ornadas, e a ultima camera armada de 
retratos de todos os Senhores da Cafa de Aulhia , 
dos Reys de Portugal , e Caílella , e Principes da 
Caía de Parma , e Saboya , e de outras peífoas fe
melhantes, e com docel de téla de ouro, e hum bo· 
fete fobre rica alcatifa da lndia , com recado de ef
crever. Em outra guarnecida de guademecins. de 
grutefco de bom gollo ,eftava huma cama nova de 

damaf. 
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3 1 8 Bifloria qenealogica 
damafco cramefim , guarnecida de franjoens de ou
ro, em hum leito muy galante , debaixo de doce], 
e nella dormio o Archiduque contra a vontade dos 
feus, que pertendiaõ armarlhe outra propria. Ha
via mais caías armadas com doceis. Bm huma co
meo o Archiduque , e junto deíl:a fe armou huma 
tenda de Campanha , grande, e apparatofa , em que 
fe poz a mefa de Eftado ; depois hun1a para os Aju
das de Camera , e em outra tenda de tinello para a 
gente differente , fendo todas fervidas com grande 
largueza , e abundancia. Durou até às duas horas 
depois da mcya noite a mefa dos criados. Em di • 
verfas caías , e ainda nas da Aldea contigua, fe ar- · 
maraõ para os Fidalgos camas , e pavilhoens de di
verfas fedas , todas novas com roupas de Hollanda, 
todas provídas de reftefcos de doces , aguas , e li· 
cores , e tudo com apparato , e grandeza. . Para a 
mais gente fe armaraõ tendas com camas ; de for
te , que todos na fua categoria foraõ bem agaz_a
lhados , e affim todos muy fatisfeitos da hof peda
gem , e da benignidade do Duque. A Senhora D. 
Catharina mandou ao Archiduque huma peça da 
lndia de notavel eíl.imaçaõ , porq~e era huma cor· 
neta feita de ponta de unicornio verdadeiro , bem 
guarnecido de ouro , e rubins , e a cadea forrada de 
ambar ; duas caixas de luvas de ambar , pretas , e 
brancas , outras duas de paailhas ; huma caixa de 
contas de cheiro , e outra de c~ntas de barro ; nove 
caixas de doces diverfos, o~tra caixa de lenços de 

tran· 
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tranfinhas , e outra com dous Rochetes guarneci
dos de tranfinhas. ER:imou o Archiduque o regai· 
lo por ferem coufas do feu goíl:o , e pelo que devia 
à attençaó da Senhora D. Catharina, que em tudo 
mo(l:rava animo Real, pois naõ podiaõ os.diífabo
res do tempo taó contrario, que experimentava em 
fua Caía, eximilla das attenções de Princeza. 

Confirmou EIRey a fucceífao da Cafa de Bra
gança conforme o ufo indifpenfavel deíl.e Reyno, 
e como entre as curtas merces , que de novo ac• 
crefcentou à Caía , foy a de dar duzentos mil cru
zados ao Duque D. Joaó para a defempenhar, e 
pagar füas dividas , os quaes havia fatisfazer em 
quatro annos, e nos que viveo o Duque naõ teve 
etfeito ; paífou ao Duque D. Theodofio na mefma 
f6rma hum Alvará da referida quantia , o qual foy 
feito em Madrid a 17 de Março de 1584~ E fendo 
eíl:a divida lançada no Inventario em virtude da cer
tidaõ do Efcrivaõ das Partilhas, porque fora julga
da , e juffificada pelo Doutor l\'1anoel de Oliveira 
de Gamboa , do Confelho delRey , feu Defembar
gador do Paço, Juiz da fua Fazenda, e das Ju{Hfi
cações della em Lisboa a r 4 de Abril do dito an• · 
no. E naó podendo haver .para taõ grande quan-. 
tia pagamento , como ElRey declarou , dizendo, 
que pelas defpezas dos lugares de Afiica , e Arma
das , e as do Ellado da lndia , que cada dia crefciaõ, 
e outras razoens , que faziaõ diffidl o pagamento 
aos Teflamenteiros do Duque , tomou o arbítrio 
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de a comutar em hum juro de cinco contos de reis 
cada anno, para fatisfaça6 dos reditos dos ditos du-

Prova num. z;z. zentos mil cruzados , de que fe paífou padraõ ao 
Duque de cinco contos de tença de juro , e herda
de para fempre , para elle , e feus fucceífores def
cendentes , e afcendentes , affim homens , como 
mulheres , os quaes haveria6 todos os annos ; decla
rando-fe , que eíl:a tença era de juro , como bens 
proprios patrimoniaes , e partiveis, como feu pro
prio patrimonio , livre , e ifento, fem terem nenhu
ma natureza de bens da Coroa ; e affim como cou
fa propria , poderiaó vender , e trefpallãr , e vincu
lar em Morgado , com outras claufulas muy efpe· 
cificas para a validade do tal contrato , mandando, 
que foífem aífentados dous contos no Almoxarifa
do de Miranda, e hum no de Vianna, outro no 
de Guimarães , ·e outro no Almoxarifado de Porta
legre ; foy pallàdo em Lisboa a 2 J de Setembro de 

Prova num. J~~· 1586. Tambem confirmou ao Duque o Alvará, 
de que havia feito merce ao Duque D. Joaõ, de 
naõ pagar Chancellaria das Cartas , Doações, e 
Provifoens, e de quaefquer merces , que lhe fizef
fe , de que fe pratica pagar direitos na Chancella
ria, o qual foy palrado a 12 deJunho de 1584 • . 

Havia alguns annos , que já dominava em 
Portugal ElRey Fi1ippe , mas o Prior do Crato 
continuava na pertençaõ do Reyno, bufcando au
xilios, e foccorros em diverfas Potencias; e naõ · ten· 
do effeito o que confeguio delRey de França , 

paífan· 
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pàífando ·a Inglaterra alcançou huma Armada da 
Rainha lfabel, com que paífou a Portugal no an
no de 15 89 , e1n que. ef perava achar muitos par
ciaes, como fica efcrito no Livro IV. . Cauíou a 
EIRey cuidado efla expediçaó, e fazendo todos os 
apreftos para a defenfa, a confiderou. muito mayor 
interelfando nella ao Duque de Bragança , e affim 
naó o querendo avifar, lhe fez fómente infinuar a 
urgente ne~Hidade , em que o Reyno fe via , em 
fer invadido pelos Inglezes. O Duque , que reco
nhecia tanto a injuff:iça da pertençaó do Prior do 
Crato , como a da polfe , em que eíl:ava EIRey de 
Caíl:ella, lhe pareceo mais conveniente diffimular a 
fua para melhor occaftaõ ; e nao ufando de pretex
to, nem defculpa, com acordo i10tavel difpoz o 
fuccorro, com o qual elle com feu irmaõ o Senhor 
D. Duarte fe acharaó .em Lisboa com íeis para fete 
mil Infantes, e feifcentos Cavallos., que à fua cuf
ta, em muy pouco tempo, poz em marcha. Go
vernava o Reyno nefl:e tempo o Archiduque Al
berto , e palfando o Duque o Tejo em hum bargan
tim, acompanhado de feu irmaó o Senhor D. Du. 
arte , de alguns Officiaes , e Fidalgos da fua Cafa , 
vinha veA:ido de Soldado com col~te, e armas, muy 
bizarro , e logo foy ao Paço , onde ao pé da efca· 
da o ef peravaó os Corregedores da Corte, e Caía , o 
Capitaõ da Guarda, e outros Officiaes da Caía Real, 
com a guarda poíl:a em ala , que o acompanhou , 
e f~bindo fe lhe ajuntaraõ muitos Fidalgos , entre 
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os quaes biao os Officiaes, e Fidalgos da Caía do 
Duque, que chegaraõ até a ante-camera do Archi
duq ue, o qual o fahio a receber até perto da por-

. ta da caía , em que lhe tomou a vifita , e o tratou 
por Excellencia , e fe fentaraõ em iguaes cadeiras , 
ficando ambas dentro da alcatifa debaixo do docel. 
A vifita durou pouco mais de hum quarto de ho· 
ra, e na def pedida o acompanhou o Archiduque até 
a porta da mefma caía , e a guarda .chegou até a ul
tima porta do Paço , fendo conduzido pdos mef. 
mos Officiaes . àquelle lugar, onde eílava a guarda 
dos Alabardeiros do Duque com o feu Capitaõ , e 
muitos Fidalgos, que em obfcquio do Duque o 
acompanhara6 até fua ca&. Duas vezes foy o Du. 
que ao Paço , e affiílio com o Archiduque no Con· 
telho de Eí\ado, mas fempre com a mcf ma forma
lidade, e ceremonia, muy acorppanhado de Fidal
gos da f ua Caía , e da Real , com guarda de Ala
bardeiros , que chegavaõ até a porta , onde ·baixa. 
vaõ a recebello os Officios da Câfa , e guarda Real 
para o acompanhar , o que· te obfervava na volta na 
mefma fórma ; e quando era de noite , os Moços 
da Camera faziao a mefma ceremonia com tochas. 
Nos dias feff:ivos , que o Duque foy ao Paço ou· 
vir Milfa , o Archiduque o tratava com o mefmo 
ceremonial , e fentando-fe até que chegava o tem
po da Milfa, fahia da Cafa ao lado do Archiduque, 
e affim baixavaõ à Capella , e entrando para debai
xo da cortina , fe fentavaõ , e ouviaõ Müfa , e o 
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Sermaó , e voltando na mefma fórma para o Paço, 
fe fentava6 , ficando converfando até que avifavaô 
ae Archiduque , que era hora de jantar ; entaó fe 
defpedia o Duque, e voltava para fua cafa com a 
fua guarda, e com omefmo acompanhamento, que 
fica referido. Quando traziaõ cavallos para o Du
que , e feu irmaõ , vinhaõ cubertos com telizes , e 
com guarda de Alabardeiros , e os punhaó no Sa
guaó , e os· guardavaõ os Alabardeiros do Duque 
até que elle montava. O Archiduque o foy ver a· 
f ua cafa , e o Duque o fahio a receber, tendo man
dado pôr a guarda em ala , e a do Archiduque fi. 
cou ao pé da efcada. O Duque lhe tomou a viíita 
debaixo do docel , ficando a fua cadeira , e de feu 
irmaó , que eraõ iguaes , dentro da mefma alcatifa; 
e quando o Archiduque fahio, O· acompanhou até a 
efcada , dando alguns palfos nella , e o Senhor D. 
Duarte baixou até à porta da rua. Finalmente def
vanecida a empreza do Senhor D. Antonio, fe em
barcou na Armada , e deu à véla , ficando fem re
ceyo o Reyno , e tudo Cocegado: pelo que deter
minou o Duque com feu irmaõ recolherfe a Vil
la-Viçofa , e affim fe def pedio do Archiduque , e 
embarcando em hum hargantim paífou a Aldea
Galega. EIRey D. Filippe reconhecendo a fineza 
do Duque lhe efcreveo, e à Senhora D. Cathari
na, agradecendolhe taõ finalado ferviço nas Cartas 
feguintes. · 

,, Muito honrado Duque fobrinho amigo: Eu 
,, EIRey 

Digitized by Google 



334 HifloriA qenealogic.t 
,, ElRey vos envio muito faudar como aquelle , 
,, que muito amo , e prezo. Recebi as volfas Car
" tas , pelas quaes entendi vofiã partida , e de D. 
,, Duarte voffo irmaõ para Lisboa , e fendo o fer. 
,, viço, que me nHlo fizefies de tanta impottancia , 
,, e qualidade, e feito com tanto cuidado, e diligen
,, eia ; naõ volo quero agradecer com mais pala· 
,, vras , que com vos dizer , que muy inteiramente 
,, ref pondefies à muita confiança , que eu de vós fa. 
,, ço para tudo ; e às muitas obrigaç6es de volfa 
,, peífoa, e Caía, e do devido, que comigo ten· 
,, des, conforme a ilfo vos terey eu fempre a muita 
,, boa vontade , que mereceis, .e me feraó muy pre· 
,, fentes eí\e ferviço , e todas as ~ais razoens 1 que 
,, ba para eu folgar de muito vos honrar , e favore• 
,, cer. De voífa chegada , e do eR.ado , em que fi .. 
,, caes, e fe vos offerecer, vos encomendo. muito, 
,, que me avifeis, porque folgarey muito faber, que 
,, chegaftes com faude. Efcrita em Sana Louren
" ço a 11 de Junho de 1589. 

,, Muito honrada Dona Catha~ina prima. Re· 
" cebi a voílà Carta , que vinha com a do Duque 
,, meu fobrinho, de_ quem recebi outra feita em Ar· 
,, rayolos , pelas quaes entendi a fua partida, e de 
,, D. Duarte feu irmaõ , e o foccorro da gente de 
,, pé , e cavallo , que leva , que me pareceo muy 
,, grande , mormente fendo taõ pouco o tempo , 
,, que teve para o fazer. Tudo foy taõ bem feito, 
,, ·e com tanta ·moí\ra de amor~ e defejo ·de meu fer-

" viço, 
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·,, viço , que bem fe vê fer encaminhado , e orde· 
,, nado com voífa prudencia , e que foy tal a crea• 
,, çaó , que fizeíles no Duque , e em feus irmãos , 
,, que devo eu muito accrefcentar o goílo, e boa 
,, vontade , que lhes fempre tive , como podeis ef. 
,, tar certa , que o farey ; e que fe moíl:rará em ta. 
,, das as occafioens de fua honra , e accrefcentamen ... 
,, to.· Efcrita em Sanél: Lourenço a 11 deJunho de 

" 1589. . 
N aó foy í6 aquella a occafiaõ, cm que o Du. 

que de Bragança mo{l:rou a grandeza , e generofi
dade , com que fe coílumava pôr em campanha 
para defender a patria de feus inimigos , já que a 
naõ podia libertar do dominio Caílelhano , que taõ 
prudentemente foube diHimular. Armaraõ os Jn .. 
glezes huma poderoía Armada , que fe entendeo 
fer encaminhada fobre as Cofias deíles Reynos. 
Efcreveo ElRey ao Duque, para que fortificando 
os portos maritimos , que lhe pertenciaõ , os guar
neceífe de forte, que folfem capazes de defenfa em 
qualquer infulto. O Duque com grande providen .. 
eia tratou de tudo o que podia fer necefiàrio para 
a fua defenfa , e mandou a Villa do Conde a Hey -
tor de Brito , Fidalgo da fua Caía , Cavalleiro da 
Ordem de S.Joaõ, peífoa de grande experiencia, e 
valor , a quem nomeou Capitaõ môr, para que vift
taífe os feus Lugares, fituados nos pórtos do mar, 
e levantaífe gente das fuas terras para os guarnecer, 
e tambem para os ter certos à f ua ordem , para fe 
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3 3 6 Bifloria Cjenealogic11 
acharem onde foífem mais precifos ; e mandando 
chamar a Antonio de Villa-Lobos , peífoa da fua 
obrigaçaõ , e que tinha fervido com· tanta reputa• 
çaó em ltalia , · que naquelle paiz deixara honrado o 
feu nome, o nomeou Mefire de Campo da gente 
de pé. N eíl:a f6rma encarregou outros apreftos 
de munições , affim de guerra , como de boca , a 
outros Officiaes feus V affàllos. Difpoftas todas 
aquellas coufas, que. pertenciaó às terras do Du
que de Bragança , que elle em pouco tempo fez 
executar , fe levantaraõ nas fuas terras treze mil 
homens nefla occafiaõ. 

N àÕ fatisfeito EIRey com que o Duque o 
ferviífe com a fua fazenda , con10 temos viíl:o , de
terminou , que fo{fe tambem com a peffoa , porque 
nella tinha o mayor foborno para o genio da Na• 
çaõ Portugueza , por eíl:ar muy certo do amor, 
que os Portuguezes tinhaõ ao Duque , e o quanto 
fe empenhariaõ em o acompanharem , expondo as_ 
vidas f 6 pelo fegurarem. Parti o o Duque de Vil
ia-Viçofa , e chegou a Lisboa a 20 de Julho de 
1 J96. Defembarcou no Convento de S. Bento de 
Xabregas , que he da Religiaõ dos Conegos de S. 
Joaõ Euangelif.la, aonde logo chegou o Baraõ de 
Alvito D. Rodrigo Lobo, e Francifco Correa, Se
nhor de Bellas , e com elJes fe entreteve converfan• 
do hum curto efpaço ; e paífou a ver o Padre An
tonio da Conceiçaõ , o qual fazendo entaõ vida Can
ta , acabou com morte preciofa , e affim mereceo 
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fer appellidado pelo Beato v4ntonio, refplandecen
do na vida , e na morte com muitos milàgres. Com 
elle fe deteve hum pouco , e depois de ter vifto o 
Convento , fe def pedi o na Portaria do Geral , e 
mais Religiofos , e embarcou no mefmo bargan~ 
tim -, e por terra marchava a íua gente de Cavallo 
com boa ordem. Era grande a multidaó do povo, 
que concorreo às prayas , .para verem ao Duque. 
Detembarcou elle com os Fidalgos Officiaes da 
fua Cafa , e D. Lucas de Portugal, Meíhe Salla 
da Caía Real , que o fora bufcar ao mar para o 
conduzir. Na praya o efperavaõ os Cabos, e Offi ... 
ciaes Caffelhanos com honras militares ; . e por fer a 
gente muita, era precifo, que fe·guardaffe o cami
nho . pela confufaõ , que fe occafionara na defordem 
de. pertenderem ·todos ver ao Duque. Efiavaó ef
perando tambem por elle Pedro Guedes, Eíl.ribei
ro môr delRey, o Conde de Repondo, o Rege· 
dor Fernaõ da Sylva, D. Simaó de Ca{lro, o de 
Evora, os irmãos da Condelfa de Odemira D. Ju· 
lia na de Lara, que era filha do primeiro Duque de 
\ ... ilia-Real , e deviaó fer, D. Luiz de Noronha, 
que depois fuccedendo na Cafa, foy VII. Mar
quez de Villa-Real , que acabou tragicamente , e 
D. Jorge de Noronha e Lara, fcu irmaõ, que mor
reo moço; os filhos do Conde da Cafl:anheira , que 
devia fer D. Antonio de A ttaide , fegundo Conde 
deffe titulo , e os filhos D. Manoel de Attaide, que 
foy IV. Conde da Caíl:anheira , e D. Antonio , I. 

Tom.VI. Uu Con· 
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Conde de CaA:ro-Dairo , que eraõ primos com ir· 
mãos dos filhos do Duque de Villa-Real , e outros 
muitos Fidalgos , e Senhores de illuff.res Cafas. 

Entrou o Duque no Paço pela efcada do For• 
te, acompanhado de taõ grande multidaõ de gen· 
te , que occupava , e enchia a falla dos Tudefcos , 
e as varandas , de tal forte , que nem a guarda dos 
Governadores , nem os Cabos Caílelhanos podiaõ 
facilitar o caminho, fenaó por força ; porque era o 
concurfo taõ extraordinario , que caufava admira
çaõ nos Caftelhanos , e affim foy precifo gaftar mui
to tempo para chegar à faUa do governo do Rey
no. Tinha EIRey Filippe no anno de t $94 cha· 
mado à Corte de Madrid ao Cardeal Archiduque, 
depois feu cunhado , e dell.inado genro , para palfar 
ao governo dos Paizes baixos de Flandes. Pelo que 
nomeou cinco Governadores ao Reyno com o mo· 
tivo, com que já o fizeraõ os Reys D. Sebafliaó, 
e D. Henrique, e foraõ eftes: D. Miguel de Caf
tro, Arcebifpo de Lisboa; D.Joaõ da Sylva, IV. 
Conde de Portalegre , 1\ilordomo môr ; D. Francif. 
co Mafcarenhas , Conde de Santa Cruz ; D. Duar· 
te de Caíl:ellobranco , 1. Conde de Sabugal, Mei· 
rinho môr do Reyno , Védor da Fazenda ; e Mi
guel de 1\tloura, Efcrivaõ da Puridade. Efperavaõ 
os Governadores ao Duque na faHa à porta da par• 
te de dentro. Era o da femana 1\iiiguel de Mou
ra , a quem o Duque primeiro fez cortezia , e d&!· 
pois ao Arcebifpo , a que fe feguia o Conde de 
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Portalegre, e o de Santa Cruz : o de Sabugal era o 
ultimo, como o mais moderno. Tomaraõ os Go· 
vernadores o feu lugar, e o Duque fe aífentou defron. 
te com a cadeira dentro na efteira , a qual lhe che· 
gou Femao de Soufa, Senhor de Gouvea, Alcaide 
môr de Souzel, e Monte-Alegre, Commendador 
de Santa Maria de Biade, e Santo André de Feaens 
na Ordem de Chriilo , e Veador da Caía do Du
que. Eff:ava a falia chea de Fidalgos , e a1guns Ti· 
tulos, e dep()is de hum curto .eípaç.o , em que fal. 
lou com os Governadores , fe def pedi o. Sahio a 
efquadra , que eíl:ava de guarda, a fuzer praça. Os 
Títulos, e Fidalgos, o efperaraõ no caminho , e 
na praya , onde o cumprimentaraõ com taõ exceffi. 
vos obfequios , e expreífoens . de alegria , que che· 
garaõ alguns a lhe beijar a maõ. Embarcou o Du· 
que com os Fidalgos , e criados da fua Cafa , que 
entravaõ no bargantim, donde eílando já, tirou o 
chapeo aos Fidalgos , que eílavaõ na praya cerca· 
dos de muita gente nobre, e do povo , e atravef. 
{ando o mar defembarcou em Caffilhas , e ficou em 
Almada , donde em breves dias defaífombrado do 
receyo da em preza dos lnglezes, f e recolhe o o Du
que a Villa-Viçofa. 

Eff:as publicas expreífoens , com que a NO· 
breza , e povo Portuguez tratavaõ ao Duque de 
Bragança , era ó huma evidente moR:ra do amor, que 
nos corações lhe dedicavaõ ; o que obfervaraõ os 
Caíl:elhanos com baíl:an~e perfpicacia , defde que 
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340 Bifloria qenealogica 
entraraó netle Reyno ; e efl.e parece foy o moti
·vo, que ElRey Filippe teve para na occafiaõ pre
fente , em que chamou a Catlella ao Archiduque 
Cardeal Alberto , naõ encarregar o governo do 
Reyno ao Duque de Bragança , como havia infi
n uado à Senhora D. Catharina, fenaõ aos cinco 
Governadores , que temos referido , e com a f ua 
coRumada política fe fervio, de que naõ era novi
dade , porque já em outras occafioens o fizeraõ os 
Reys D. Sebaíliaõ , e D. Henrique ; porém efies 
exemplos foraõ com bem differente motivo , e em 
conjunél:ura taó defproporcionada , que ferviaõ de 
accufar a idéa , com que EIRey diffimuladamente 
queria ir abatendo a Caía de Bragança. A Senho· 
ra Dona Catharina fe queixou a EIRey por huma 
Carta efcrita em Villa-Viçofa a 29 de Julho de 
1 )9}, com tanta prudencia, e taõ attentas expref. 
foens , que moA:rando o feu juA:o fentimento , fe 
queixava de forte , que por ella mefma fe lhe devia 
EIRey moílrar obrigado, e em fubftancia continha. 

Prova num. i;4.,, Que fuppofto geralmente no Reyno fe efpalhara, 
,, que Sua MageRade chamava a fi ao Cardeal Ar· 
-,, chiduque , e provia o governo nas pelfoas , a quem 
,, fora fervido encarregallo , entaõ defejara muito 
,, proporlhe, o que fobre efta materia fe ]be offere· 
,, eia, naõ por pertender, que alteraffe o que tinha 
,, ordenado, mas para que toda via naquella mudan· 
,, ça J fe tiveífe ao menos confideraçaõ com o que 
,, pertencia à fua Cafa ; pois toda ella pertendia , 
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,, que Sua MageA:ade fo{fe taõ bem fervido , como 
,, ella defejava , fem que ficaWe caminho de haver 
,, quem a pudeffe tratar diíferentemente , do que 
,, Sua Mageflade devia permittir. E por naõ en
" tender fer taõ adiantada aquella refoluçaõ , pois 
,, confiadamente efperava, que fe naõ efqueceífe 
,, Sua Mageíl:ade das razoens, que o obrigavaõ a 
,, fempre lhe fazer merce. E que ainda que rece
" bera huma Carta de Sua Mageíl:ade Cobre aquel· 
,, la materia , a '}Ue logo refpondera brevemente ,, 
,, por naõ eA:ar com difpoíiçaõ pa·ra fe poder alar
" gar , refervava. porém o efcrever a Sua Mageíl:a. 
,, de para quando fe achaífe com fbrças; e que ago.
"ra, que com o favor de Deos eílava reílabeleci.
" da , diria tudo o que eflimara mais ter dito em 
,, qualquer das occaíioens pallàdas : e era, que o 
,, Duque feu filho bem podia ef perar, que Sua Ma .. 
,, geílade o encarregaífe do governo do Reyno na 
,, aufencia do Cardeal ;. pois era coufa bem Cabida, 
,, que fempre Portugal tora governado por huma 
,, fó peífoa, e que eíl:a fora fempre a que no Rey
,, no havia mais chegada em fangue ao Rey delle,. 
,, quando por algum motivo o· naõ podia reger: 
,, fendo, a caufa deGa pratica o entenderfe naõ fer 
,, razaõ , que taes .peífoas folfem governadas por 
,, outras de menor qualidade ; e tambem porque
,,. fendo taó grandes, fe naõ devia eíperar , que na5 
,, cumprHfem inteiramente com a obrigaçaô do fer
" viço· do feu Rey ,. e, da utilidade do Reyno; pois 
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,, era bem notorio , que o primeiro Governador, 
,, que houvera em Portugal, fora o Conde de Bolo
" nha , que o regera em tempo delR ey D. Sancho 
,, II. feu irmaõ; o fegundo fora o da Rainha D. 
,, Leonor Telles de l\ienezes, na menoridade de fua 
,, filha a Infanta D. Brites; e o terceiro o do Infan. 
,, te D. Pedro , pe1a tenra idade delRey D. Affon· 
,, fo V. feu fobrinho ; e em tempo do mefmo Rey, 
,, depois da morte do Infante , governara o Reyno 
,, em diverfos tempos o Duque de Bragança D. Af. 
,>fanfo, quando EIRey paífou a Africa, e o Du· 
,, que D. Fernando, 1. do nome, por duas vezes, 
,, quando EIRey paífou em outra occafiaô à Afri· 
,, ca , e depois, quando o mefmo Rey entrou em 
,, Caftella levando comíigo ao Principe feu filho , 
,, e fer o Duque a principal peífoa do Reyno ; e 
,, tambem EIRey D. Manoel nomeou no governo 
,, do Reyno a Rainha D. Leonor fua irmãa na fua 
,, aufencia , quando fora a fer jurado Principe her
" deiro da Monarchia de Caíl:ella , e Aragaô. E 
,, qne bem era verdade, que em o feu mefmo tem· 
,, po, fora por duas vezes governado o Reyno por 
,, bem differentes peíf oas das referidas , e femelhan
" tes às que agora ordenara Sua Mageff:ade tivef
" fem o governo ; mas ainda entaõ fe introduziraõ 
,, aquelles com bem differentes motivos. Porque o 
,, primeiro foy quando o Senhor Rey D. Sebaíl:iaõ 
,, paífou à Africa, e naõ o quiz governar o Cardeal 
,, Infante D. Henrique, e o Duque D. Joaõ, que 
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,, Deos tinha em gloria , havia de ir com EIRey à 
,, Africa , como com effeito iria , fe depois de ef. 
,, tar em Lisboa para embarcar, naõ adoecera taó 
,, gravemente ; e o fegundo fora no falecimento do 
,, Senhor Rey D. Henrique, porque naõ podia dar 
,, ao Duque aquella incumbencia ao tempo , que 
,, pertendia pelo direito delle mefmo a fuccelfaõ do 
,, Reyno. Depois do que, partindo Sua Magefia .. 
,, de deíle Reyno, dera o governo ao Cardeal Ar· 
,, chiduque feu fobrinho em grao mais propinquo ,
" que o Duque , tornando naquella eleiçaõ o go
" verno ao primeiro modo, que fo havia praticado, 
,, por fer evidentemente o melhor, e o mefmo , que 
,, Sua Mageíl:ade praticava em todos os feus Rey .. 
,, nos, e Eftados, a que mandava hum fó Vice
" Rey, ou Governador , e naõ muitos, como tam
" bem neíl:e Reyno fe ufara em todos os tempos , 
,,.em que a necefüdade publica , como tinha dito, 
,, naó obrigara ao contrario : e que agora que naõ 
,, havia no Reyno femelhante caufa , pudera ter o 
,, Duque fau filho a efperança de Sua Mageíl:ade 
,, lhe encommendar o goven10 de Portugal; por
" que além da merce, que Deos lhe havia feito de 
,, o fazer f ohrinho de Sua Mageíl:ade , concorriaó 
,, nelle todas as partes dignas daquella Regencia , 
,, de que tinha dado baíl:antes moílras no exemplo, 
,, na prudencia , e no valor, começado a exercitar 
,, nos feus primeiros annos. Porém , que alguns 
,, emulos da Cafa de Bragança , naõ julgando com 
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,, a verdade , fe ·valiaõ da pertençaó pafiàda ao 
,, R eyno , fazendo della caufa para affun introdu
" zirem em Sua Magetlade huma defconfiança de 
,, feus filhos , como evidentemente fe provava na 
,, occafia6 prefente ; quando ella efj>erava da be
,, nignidade , e amor de Sua Mageiade , que os 
,, fizeífe crefcer , e os confirmaífe nos defejos rle o 
,, fervirem , e na confiança , que era necelfaria para 
,, o executarem , com lhe fazer merces , e favores, 
,, como era razaõ , que fem pre recebeífem · de Sua 
,, Magefiade , fem que para ilfo neceffitaífem de 
,, novos motivos mais , que os mefmos, que 1he 
,, eraõ prefentes , pois a pertençaõ ao Reyno nao 
,, era materia , que lhe fcrviífe de -0bílaculo. Por .. 
,, que era -evidente , que fe no tempo, em que clla 
,, vivia, Sua MageA:ade naõ obrava com têus filhos 
,, com a differença, que pediaó as fuas peílõas; que 
,, podiaõ efperar feus netos , durando aqueUa poli
'' tica? E ifto muito mais, quando elles na occafiaõ, 
,, que os Inglezes vieraõ Cobre Lisboa , fendo bem 
,, duvidof o o que deviaõ de fazer , por naõ terem 
,, expreílà a vontade de Sua Mageff.ade , expuzeraõ 
,, as vidas ao perigo dos inimigos , e a honra à con
" tingencia do fucceífo , e ao juízo dos feus emulos, 
,, por naó faltarem com a natural obrigaçaõ à defen~ 
,, fa da patria , e ao · ferviço de Sua Mageff.ade em 
,, taõ urgente neceffidade , acodindo naó f6 com 
,, grandes defpezas , mas com as fuas proprias pef
" Coas, corno fe vio. E baíl:ante demonílraçaó ti-

,, nha 
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,, nha fido dta taõ publica aos olhos do. Mundo 
,, todo para convencer os difcurfos daquelles, que 
,, impedem com os feus arbitrios aquella fatisfa
" c;aõ , que ella poderia ef perar ver na lua Caía ; 
,, os quaes fe poderiaõ atalhar , fe no tempo , em 
,, que fe lograva da felicidade da paz, em que naó 
,, defcançava a emulaçaó , fe vira , que Sua Magef.. 
,, tade lhe fazia a merce de proceder naquella occa
" fiaõ com mais particularidade , que a de Cartas 
,, geraes , e commuas a todo Reyno. E finalmen
" te concluia , que ella tinha obrigaçaõ de fe ma· 
,, goar daquellas coufas , e. de defejar .a feus filhos o 
,, melhor , os quaes refignava na fua vontade ; e que 
,, ainda que o amor , que lhe tinha, lhe fazia feguir 
,, aquelle caminho , affirmava a Sua Mageftade 1 
,, que a naõ moviaõ menos os grandes defejos de 
,, naõ haver quem mais grandemente ferviífe a Sua 
,, Mageíl:ade , que feus filhos. 

. N eíl:a Carta , como em outras muitas efcritas P 
ao mefmo Rey , fe conhece o grande talento deíl:a rova num • .2 3 5'· 
Princeza , em que accommodando-fe com o tem-
po , e naõ deixando offendida a Mageíl:ade, expunha 
o feu fentimento , e evitava na reverente religna-
çaõ, com que fe punha no arbitrio delRey, a rui-
na da fua Cafa , que por todos os caminhos perten· 
diaõ 'os MinHl.ros do governo de Cafiella. Porém 
a politica dei R.ey obrava de forte , que todo o fcu 
intento fe dirigia a naõ fazer nada à Senhora D. Ca· 
tharina , e perfuadirlhe o quanto fe intereífava no 
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augmento da fua Caía. B affim ao mefmo tear.po 
tratava do cafamento do Duque de Bragança com 
huma filha do Archiduque Carlos , Duque de Sti· 
ria , Carinthia , e Carnio)a , Conde de Gorida ; e 
mandando tratar etla materia por D. Guilhen de S. 
Clemente, feu Embaixador ao Emperador Rodol
fo , por quem. devia de correr efte negocio ; e que-. 
rendo moíl:rar à Senhora Dona Catharina o quanto 
adiantava eff a materia , lhe mandou a repofia , que 
o feu Embaixador lhe mandara depois de eíl:ar en~ 
carregado deíla commilfao, que he a feguinte. 

SENHOR~ 

,, Por haver venido pocos dias ha de U ngria, no 
"he podido dezir ai Emperador quanto V. Magef. 
,, tad deíf ea , que fe cafe el Duque de Bragança con 
,, hija dei Archiduque Carlos , harélo quanto mas 
,, preílo pudiere , y ]o efcreviré a V. Mageff ad, y 
,, tambien los medios, con que ello fe poderá tratar; 
,, y lo que agora fe me ofrefce dezir fobre etle ne
" godo es , que el Emperador no fe querrá encargar 
;, de dar f u parecer , y conf entimiento en efte caf o 
,, fin confultalo con 1a Archiduqueza Maria {u Ma~ 
,, dre , y los Archiduques f us hermanos , y tios dei 
" Emperador , y aun poderá fer tambien de· los Dµ
'' ques de Baviera como hermanos de la Archid~ 
,, queza Maria ; . fi affi fuere tendrá el negocio mu• 
,, cha dilacion. Nueflro Sefíor, &e. de Praga a 19 
" de Enero de 1591. . . . 
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Depois deíla Carta lhe ·mandou outras do 

mef mo MinHlro, continuando em· moílrar à Senha.: 
ra D. Catharina , que defejava muito fe eifeituaífe 
eíle tratado. 

Era o Archiduque Carlos já falecido, e primo 
com irmaõ delRey Filippe ,. filho do Emperador 
Fernando 1. e tinha údo cafado com fua fobrinha a 
Archiduqueza Maria de Baviera , filha de Alberto 
V. Duque de Baviera, como deixamos efcrito ·ne> 
t· III. do Capitulo V~ do Livro III. e por iífo o 
Embaixador diz na Carta , que o Emperador naõ 
entraria a dar o feu parecer , fem confultar a Ar· 
chíduqueza Maria, mãy da noiva, e aos Archidu
ques few irmãos , que eraó Leopoldo , Conde de 
Tirol , e Carlos, Graô Meílre da Ordem Thcuto .. 
nica, _e o Archiduque Fernando, ·Duque de Tirol , 
feu tio, e os Duques de Baviera Guilhe1mo, e Fer· 
nando, irmãos da Archiduqueza viuva, pelo que 
havia de ter o negocio muita dilaçaõ. 

Naõ tinha EIRey vontade de effeituar eíle 
negocio, para o qual mandara a Senhora D. Catha• 
rina a Valhadolid (onde eff:ava a Corte) a Affonío de 
Lucena , feu Secretario , para que com· D. Rodri· 
go de Lencafl.re , que era feu primo , e grande fer .. 
vidor da Cafa ·de Bra~ança, e muy parcial dos feus 
interelfes, e fervia no Paço delRey Catholico, pro-. 
puzelfem a Sua Mageílade , a quem efcreveo , e à 
Emperatriz fua ir mãa , o defejo· , que· tinha de ca
far {eu filho o Duque de Jlragança com huma das 
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filhas do Archiduque Carlos , como temos dito. 
Tinhaó paífado tres annos, em que a politica del
Rey moilrava , o quanto te defejava intereH"ar na 
confervaçaõ , e ref peito da Cafa de Bragança: mas 
como era por entreter a Senhora D. Catharina , e 
ganhar tempo para fe tragar com menos 11iolencia 
a repolla ; depois de ter approvado muito , e trata
do eíl:e negocio , quando fe efperava a conclufaõ 
ddltt, o Conde ·de Caff:ello-.Rodrigo , D. Chriílo
vaõ de Moura (depois Marquez) dHfe da parte dd· 
Rey· ·a D. Rodrigo , que fe naõ podia paífar adi· 
ante com aquella pratica; e que para molhar a con
hança, que El Rey fazia da Senhora D. Catharina, 
lhe mandava dizer , que naõ tinha onde cafar o 
Principe, fenaõ com huma das filhas do Archidu· 
que Carlos , e que por eíle motivo encarregara El
Rey ao mefmo Conde , que com D. J oaõ ldia
ques , viífem fe em Lorena, ou ltalia , havia Prin· 
ceza a propofito para o Duque. Participou D. Ro
drigo ·à Senhora D. Catharina eíla noticia, que en· 
tendendo o motivo, a que fe dirigia aquella politi· 
ca· , e naõ tendo a fortuna dominio para diminuir· 
lhe o ardor do Real fangue , que a animava ; fe 
queixou muy fortemente a D. Rodrigo de taó inf
perada novidade. Achava-fe EIRey entaõ doen
te, e depois quando eíl:eve reíl:abelecido à fua dif. 
pofiçao , lhe efcreveo huma larga Carta de Villa· 
Viçoía, feita em 11 deJunhode 1595, na qual lhe 
relatava todQ o referido, dizendo,. que pois Deof 
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lhe fizera· merce de dar a Sua Mageff:ade faude ; 
lhe pedia ,, que houvdfe por bem f er para o .parti· 
cular da fua Cafa, affim como havia de fer para to· 
.da a Chriff:andade , e que lhe déífe licença para lhe 
lembrar as caufas , que ella tinha para efperar de 
Sua Mageílade eff:imaífe fazer merce em todos os 
particulares a feus filhos ; pois era contra a razaõ , 
que o tempo gaR:alfe aquelles merecimentos de 
taó grande relevancia , e confideraçaõ , havendo.-os 
de accrefcentar em todas as occafioens , que o mef· 
mo tempo lhe offereceífe , com tanta fatisfaçaõ de 
Sua Mageflade , como o exemplo, que todo o 
Reyno tomava do modo, que na fua Cafa fe pro
cedia no·feu ferviço; e tambem por aquellas mef
mas razoens , porque fe lhe offereceraó naó havia 
muitos annos da parte de Sua Mageff.ade , e pelo 
Senhor Rey D. Henrique (que Deos tinha) em fua 
vida, para feus filhos os cafamentos, que Sua Ma-. 
geílade fabia , ( era o troco dos filhos dei Rey com 
os da Senhora D. Catharina) e tambem depois.de 
-eflar em Lisboa os pertendera ella, e Sua Magef
·tade por Cartas de fua propria maõ lhe ref pondeo
nefla materia muito a propofito, conhecendo naõ 
fer a pertençaõ defarrezoada , antes molhando fer 
fervido fe trataífe daquella materia. N ella havia 
gaíl:ado já muito tempo , quando depois fe move· 
raõ outros negocios , dos quae5' perf uadida, que o 
Principe naõ cafaria fenaõ com huma das· filhas do 
Archiduque ,. pelo· que entaõ fe refolveo em pedil1 

a Sua 
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a Sua MageA:ade outra para o Duque , pelo moti~ 
vo de ficar por aquelJa via continuando-fe , e ac ... 
crefcentando-fe o parentefco , que os Duques de 
:Bragança fempre tiveraõ com os Reys deff:e Rcy. 
no , .o que naõ tinha fido , fenaõ por cafamentos 
taes , como .efle, que agora pertendia. E porque 
era6 taó prelentes a Sua MageA:ade, os naõ refuria: 
que fabia , que o Duque feu marido , que Deos ti
nha em gloria, lhos -apontara , quando em Elvas lhe 
beijara a primeira vez a maó; referindolhe por quan. 
tas partes Sua Mageíl:ade defcendia da Cafa de Bra
gança , e por quantas elle defcendia dos Reys de 
Hefpanha; e que aquelles eraõ os fundamentos da 
fua pertençaõ , que por muitas vezes fe manifef.. 
taraó da fita parte a Su1 1\'1a~eR:ade , declarando• 
lhe, que nao havendo de cafar o Principe na Cafa 
de Auíl:ria , ella entaó naó queria , que o Duque 
cafaffe nella ; porque ainda que foífe taó grande o 
efplendor daquella Cafa , naõ coníeguia o feu inten· 
to , e fem elle naó era poffivel tràzer a Portugal 
aquella Princeza, nem à fua Cafa lhe convinha, ain
da que pudeífe fer ; accrefcentando, que fe em al
gum tempo moff:rara , que fe conformaria em o 
Duque caíar em outra parte, era porq,ue lhe fize
raõ entender, que o Principe na6 havia de cafar na 
Caía do Archiduque, pois nunca fora outro o fim 
do feu defejo, nem tivera outra coufa por boa, fe. 
naõ renovar as allianças na Cafã Real , a fim de 
obrigar mais feu filho , e feus fuccelfores , ao fervi· 

ço 
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ço do Principe ,. confervando-lê a fua Caía nas pre .. 
eminencias , que fempre tivera com as allianças 
com todos os Reys , pois feria infelicidade , que no 
feu tempo fe vielfe a diminuir , tendo ElRey tu• 
do o que referia taõ prefente, como o mefmo , que 
diria ; porque contra tudo o que relatava naõ ha
via coufa mais forte , que o recado , que o Conde 
de Caíl:ello-Rodrigo dera a D. Rodrigo de Len
calhe , que fe naõ podia continuar com o negocio 
do cafamento .do Duque , porque o Principe havia 
de cafar naquella Cafa ; fendo , que· efla era a mef. 
ma razaõ , e motivo , porque pedira a ElRey ca
fa{fe o Duque feu filho nella , e por eff:e mefmo 
motivo devia Sua Mageff ade haver por bem tivef
fe effeito efle cafamento ; pois naó podia haver mo
tivo razonavel , que encontralfe aos muitos, que 
lhe concorriaõ para o effeituar ; porque filzendo.fe 
rcflexaõ, que o parentefco, que o Duque tinha com 
Sua Mageíl:ade, era no mef mo grao, do que com 
elle tinhaõ as filhas do Archiduque, porque naõ era 
coufa , que caufaífe novidade à fua pertençaõ , de 
que havia tantos exemplos nefie, e naquclle Rey
no , e que naõ era feu filho o primeiro Duque de 
:Bragança , que tivelfe por cunhado ao feu R ey ; e 
que fe naõ fervia de outros exemplos mais, que os 
que fe praticaraõ na mefma Cafa de Bragança , pois 
eraõ juff:ificados motivos para aquella pertençaõ , 
quando naõ tivera outros taõ forçofos , como con
corriaõ na fua pelfoa. Pois como podia fcrvir de 

incon-
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inconveniente no prefente tempo, ter o Principe 
par -cunhado ao Duque, quando tomava por mu
lher a que naó lhe era mais chegada em fangue , do 
que o Duque; porque era certo, que naõ podiaó 
aquellas Senhoras (fendo tantas) cafar melhor, que 
com o Duque de Bragança, affim pelas qualidades 
da f ua peífoa , como pelas da foa Caía , e ER:ado. 
E fobre tudo eflava por fiadora a Real palavra de
Sua-Mageílade, e o haver approvado eíl:e negocio, 
e o communicar aos feus Miniíl:ros, de o mandar 
tratar em Alemanha , aonde a todos era patente , e 
em ltalia, e que já fern rebuço fe fallava geralmen
te neR:a materia, como coufa certa , e com geral 
approvaçaó dos bonc; , e prudentes , que tal vez os 
emulos da fua Cafa teriaõ já reveíl:ido de outras co" 
res o animo de Sua MageA:ade para o perf uadir , e 
fazer mudar de opiniaó; e acabava com outras mui· 
tas claufülas , em que com reverentes exprelfoens 
moA:rava o feu fentimento , fem que deixaífe taó 
juíl:a queixa -offendido o refpeito devido à MageR:a
de. -

No tempo, que eflas coufas palfavaõ, em que 
toda a prudencia da Senhora Dona Catharina com 
a fua authoridade naõ as podia adiantar , ainda que 
conhecia o animo, com que os MinHhos da Coroa 
de Caíl:ella fe intereílãvaõ em abater a c~1fa de Bra· 
gança, imaginando, que affim fe iria efquecendo, 
e fe fuffocaria o direito , que naõ podiaõ tirar de 
diante dos olhos ao ~Iundo todo de fe1· feu _o Rey· . 

no 

Digitized by Google 

1 

1 



J11 Ctifâ 'R_tal Portug. Liv. Y L 3· s 3 
no de Portugal , com fábia , e Chrif\ãa politica fe 
accommodava , tratando com feu filho do governo 
dos feus Eílados , e de confervar o refpeito da Caía 
de Bragança para que fe naõ diminuiífe, como in· 
tentavaõ , porque neíla parte , a pezar de tantas di- / 
ligencias, o naó confeguiriaõ. \ 

Deixou o Duque D. Joaõ muy recomenda." 
do a feu filho o augmento da fua Capella, q1e 
tratou com grande devoçaõ, e goílo. O Duque 
D. Theodofio começando a fatisfazer a vontade de 
feu pay, veyo com o tempo a cumprilla inteira· 
mente, alcançando novas graças da Sé Apoíl:oli
ca, com que mais fe fazia ellimada. O Papa X yff.o 
V. por hum Breve paífado em Roma a 1~ deJa- Prova num. Zl6. 
neiro do anno de 1 )9º, concedeo ao Duque, que 
os Capellães da fua Capella de Villa-Viçofa, no 
cafo , que elle foífe affiíl:ir a1gum tempo em outra 
parte , o acompanhaífem ; e nos lugares, onde hou-

-velfe Capellas ereaas pelos Duques de Bragança, e 
affiíl:indo nellas aos Officios Divinos , venceífem as 
diíl:rihuições, como fe folfem prefentes, na fórma 
dos Eílatutos da referida CapelJa de Villa-Viçofa. 
O Papa Clemente VIII. por outro Breve paQâdo Prova num • .i~7. 
em Roma a 1 J ·de Agoílo de 1592 lhe ampliou ef.. 
ta mefma graça de vencerem os Capellães as diílri .. 
buiçóes , onde o Duque refidiífe. O mefmo Papa 
por outro Breve paífado tambem em Roma no Porva num. 2 -l 8. 
metino . dia, e anno , lhe fez a graça , de que pudeífe 
occupar no feu ferviço pelfoas Ecclefiailicas , que 
. · Tom.VI. Yy gozaf-
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gozaífem Beneficios de refidencia , ou foífe nas Ca• 
thedraes, ou nas- Collegiadas , e os poderia empre• 
gar em Secretarias, Confelheiros , Agentes , e Det: 
embargadores , e outros miniíl:erios do feu (erviço, 
exceptuando o julgarem pena de morte ; graça, que 
já outros Pontifices concederaõ aos fcus antecelfo .. 
res. A Senhora D. Catharina levada de algum ef
crupulo, de que ella governava a Cafa de feu filho 
na fua menoridade, e que occupava por fua ordem 
tambem no feu ferviço peífoas Eéclefiaff icas , que 
tinhaõ Beneficias de refidencia, o fez prefente ao 
Papa , que lhe concede o a mef ma graça por hum 

Prova num. 2;9. Breve paífado em Roma a 4 de Fevereiro do anno 
de 1599. Para eíl:es negocios tinha o Duque cm 
Roma por Agente a l\'liguel de Lavanha , peífoa 
capaz , e de preíl:irno , como fe vê do mefmo Bre
ve , confervando deíl:a forte o mef mo efi y lo , que 
feus anteceífores obfervaraõ de ter hum A gente na 
Curia para tratar das dependencias da Caía., e lhe 
darem noticias do que na Europa· acontecia ; e af
fim entretinha em diverfas Cortes à fua defpeza , 
outras peífoas intelJigentes com a mefma occupa· 
c;aõ. 

Confervava o Duque huma infigne R eliquia 
do Sagrado Lenho da Cruz , em que J efu Chritlo 
deu a vida para remir o genero humano, a qual o 
Papa Clemente VII. havia dado a Monfieur Ho
norato de Caes , Embaixador delR ey ChrHlianiffi· 
mo ao Senhor Rey D.Joaõ Ili. como conftou de 

hum 
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hum inftrumento de teílemunhas , tirado pelo Li· 
cenciado Pedro Fernandes de Proença, Defembar· 
gador, e Vigario Geral do Bifpo da Guarda ; e ob. 
fervando a fórma ; que ordena o Santo Concilio de 
Trento , o Senhor D. Theotonio , Arcebifpo de 
Evora , mandou na fua prefença ajuntar os Defem. 
bargadores da fua Relaçaõ , o Reytor da U niver
ftdade de Evora , Padre da Companhia , e outros 
Padres , e Prelados do mef mo Coll~gio , e da Or
dem dos Prégadores , de S. Francifco , e de N olfa 
Senhora do Carmo, e a Diogo Mendes de V afcon• 
cellos, Conego Magi íl:ral , e ao Doutor Diogo Men
des de V afconcellos , Coadjutor na mef ma Cone
zia , V aroens doutos , e pios , Theo1ogos , e Cano
niflas , com o qual parecer uniforme , e maduro, 
pronunciou fentença o Arcebifpo para a dita Reli
quia fer venerada , e adorada , como parte do Le
nho da verdadeira Cruz , en1 que J efu Chriílo nof. 
fo Senhor fora Crucificado , paífada em Villa-Vi
~oía a J o de Dezembro de 15 S 8,. Depois de pro
nunciada, e publicada a dita fentença , determinou 
o V eneravel Arcebifpo ver a Santa Reliquia , para 
o que foy ao Mofleiro de S. Francifco da Provin· 
eia da Piedade junto a Villa-Viçofa , onde efiava 
depofitada; e os Padres Fr. Gonçalo de Elvas , e 
Fr. Vicente de Abrantes , que a trouxeraõ da Vil· 
la de Abrantes , a aprefentaraó envolta , e cozida 
por todas as partes , em huma bglfa de tafetá verde, 
que o Arce~ifpo abrio , e achou envolta em huns 

Tom.VI. Yy ii pa· 
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papeis, fi:Uados com cinco fdlos de lacre vermelho, 
que abrio , e achou huma Ctuz engaftada em prata 
floreteada, a modo de flor de Liz, com as quatro 
pontas com meyas canas, envolta em hum fendal de 
fc:da branca ; e tomando o juramento aos Padres, 
f(!r aquella mefma , e a propria, que lhe fora entre· 
gue na dita Villa de Abrantes por lgnez Alvares 
de Almei·Ja, a cujo poder palfara do do Embaixa
dor de França , como authenticamente fora prova· 
do, e conflava da fentença. Acabado o exame, 
tornou o Arcebifpo a cobrir a Santa Re1iquia com 
o meÍin~ fendal , e em outro de tafetá rClxo , e a 
mete o dentro de hum cofre de madre perola, que 
fechou, e entregou as cha\tes ao Duque, e à Senho
ra D. Catharina , e ao Duque lembrou quanto de· 
via eíl:imar a merce , que N olfo Senhor lhe fizera 
em confiar dere taõ grande thefouro , para que a 
tiveífe em lugar, aonde folíe fempre venerada , e 
adorada a Santa Reliquia como o mais evidente fi. 
nal da Redempçaõ do gencro humano. Determi· 
nou o Duque, que fuífe collocada na fua Capclla 
de /illa- Viçofa ; e para o fer , como pedia a decen· 
eia , ordenou o Arcebif po huma Prociífaó , em que 
rc:veílido de Pontifical a levou , acompanhado de 
toJo o Clero de Villa-Viçofa , e Borba , que ad· 
moeflando os feus Freguezes, foraõ devotamente 
acompanhar o Santo Lenho, e o Arcebifpo conce· 
deo muitas graças , e indulgencias a todos os que 
{~ acharaõ prefentes naquelle aélo. 

Ha\ia 
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Havia Deos obrado muitas maravilhas por ef. 

ta infi~ne Reliquia , a qual o Duque fez collocar 
em huma Cruz de ouro , que tem de alto quaíi 
hum covado , e os braços mais de meyo covado, 
guarnecida de diamantes roías, e chapas, rublns, ef. 
meraldas , fa6ras , e peroJas. V e-fe o Santo Lenho 
pela face de diante por hum cryíl:al , e pela outra 
lhe fica huma rede de ouro tranfparente: na face de 
diante tem na peanha huma efmeralda grande cabu
chãa com as Armas Reaes , e fobrepotta com fua· 
Coroa guarnecida de diamantes chapas , e ao pé 
hum rubim cabuchaó: eíl:á a Cruz affi:ntada em hu
ma peanha de prata dourada quadrada., com quatro 
quartoens , en1 que entraõ quatro tarrachas na cha· 
pa debaixo , fenJo todos os fobrepoílos de ouro, 

. em que eí\á eng~flada toda apedraria , e a bafe he 
guunecUa com dez agoaçates de efmera1das cabu. 
chaens por modo de pyramides , com feis pyrami· 
des , de tres perolas cada huma , e ao redor da ulti· 
ma facha tem quatorze perolas grandes , tudo de. 
muita eí\imaçaõ , e grande valor, digno ornato pa· 
ra nelle fe adorar a mayor Reliquia, em que fe con· 
fummou a R edempçaõ do genero humano. Eíla 
Cruz taõ ricamente ornada, como peífa pertencen• 
te à Capella Ducal de Villa-Viçofa , mandou a 
l\lageflade do noífo AuguA:o Rey entregar na dica 
Capella, quando no anno de 1736 com a fua Real 
grandeza , e prodigiofa devoçaõ, a enriqueceo com 
admira veis pelfas de prata,. e ricos ornamentos, ac· 

crefcen-
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crefcentando aos feus Capcllães hum grande nume
ro de outros mais , e Cantores , e Miniftros, com 
que hoje he huma das em que fe celebraó os Offi
'ios Divinos com mayor apparato , e pompa. 

Querendo o Duque D. Theodoíio perpetuar 
a fua devoçaõ para con1 os vindouros , ordenou dei• 
xar em Morgado eR.e ineftimavel thefouro. Pelo 
que eíl:ando em Villa-Viçofa paífou em 16 de No
vembro de 1 5 9} huma Carta feita por Simaõ Pi· 
nheiro , fellada com o Sello das fuas Armas , que 
fobefcreveo Rodrigo Rodrigues , feu Secretario. 
Inff:ituio o Duque hum novo. Morgado , a que deu 
o titulo do Morgado daCruz, mandando, que aífun 

Prova num. 240. fe chamaífe f empre , dizendo : À primeira , e princi· 
pai cou/à , de que ordeno , e in/lituo e/l,e M-orgado, lze 
a Reliquia , que tenho do Santo Lenho da Cruz. , em 
'l"e /efi1 Clzrillo Nojfo Senhor padece<>, (7ç. e da 
mef ma maneira meto nel/e o E/pinho da Coroa de 
Clzrillo No.fio Senhor, que .tenho. engallado em cryllal, 
e ouro , para andar fempre nelle. Depois vinculou 
os cinco contos de reis , que tinha de juro , por 
hum Padraõ , que EIRey lhe dera por equivalente 
dos duzentos mil cruzados, que promettera ao Du· 
que feu pay, a que ajuntou outras muitas proprie· 
dades de cafas , e terras , que tinha em diverfas par· 
tes , e a Tapada de \ ... illa-Viçofa , que feu pay to
mara na fua terça , com o mais , que ordenara no 
feu teRamento , para que folfe vinculado , com que 
ficou o Morgado-de huma grolfa.rerula; e nelle tem 

efü 
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eA:a claufula, que diz : Em memoria da pouca idade, 
em que ellive cativo , vincúlo outro fim ao dito Mor
gado hum jaez. de ouro, que o Xar!ft Muley Hamete 
me deu em· Marrocos. E para fazer perpetuo o dito 
Morgado , que inff:ituio no filho , que houveífe de 
lhe fucceder na Caía de Bragança ; declarou , que 
ainda no cafo de ter mais filhos , ou filhas, naõ pu
deífem pertender revogaçaõ delle, em todo, ou em 
parte, por nenhuma caufa, via, nem motivo, que 
pudeffem allegar , ainda que diífelfem, que pelo feu 
nafcimento fe revogava; porque os ditos bens eraõ 
mais, do que podiaõ caber na terça do Iníl:ituidor , 
e na legitima do fuccelfor do Morgado, ainda que 
naõ houvelfe outros bens patrimoiliaes para as di
tas legitimas. Porém que no cafo de ter mais fi. 
lhos , e netos , do que aquelle , que houver de f uc· 
ceder no Morgado ; fem embargo de tudo ordena· 
va , e era fua vontade , que foífe affim firme, e va
liof o para 'fempre; mas que no cafo, que ao tem
po do feu falecimento naõ houveífe outros bens 
livres mais , que os vinculados , entaó o fucceífor 
déífe aos feus irmãos certa quantia dos rendimentos 
delle , f 6mente na f ua vida : ficando fempre a pof
fe , e propriedade no fucceffor dos Morgados, e dos 
mais fucceífores , para fempre. Com tudo , que 
achando-fe bens livres f6ra dos dcfle Morgado por 
feu falecimento , que por clles cada hum de fcus fi. .. 
lhos houvelfe de ter legitima, ainda naõ fendo gran
de, tanto, que excedeífe de quatro mil cruzados, 

nenhum 
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nenhum delles teria acçaó de pedir nada dos bens 
vinculados , nem ainda da dita renda em f ua vida. 
E tudo pedia a EIRey o confirmaífe , fem . embar. 
go das Leys, e Ordenações do Reyno em contra· 
rio , . e todas as mais difpofições de Direito , e intel. 
ligencia dos Doutores. Poz-lhe de encargo duas 
Millàs quotidianas , que applicava pela alma do 
Duque feu pay , e da Senhora D. Maria fua irmãa, 
e de prefente pela vida da Senhora D. Cathacina , e 
depois pela fua a1ma, e pela fua, e pelo Eílado 1 e 
confervaçâó da Cafa ; huma das quaes feria do San• 
tiffimo Sacramento , e outra da Cruz , que- fe diria6 
na Capella .pelos Capellães della: e.que naõ feriaõ 
os fucceífores obrigados a dar conta , · -de que ~ 
davaõ dizer as Miífas. Ordenou tambem por obri· 
gaçaó precifa, que os fucceífores do Morgado, que 
pelo tempo adiante houveífe , o accrefcentariaó 
com mil cruzados de renda , que feriaõ ooidos pa-. 
ra fempre , ou em juro frguro , . Qu bens de raiz, 
fem que por ifto pudelfem pôr, nem renovar outras 

. condições , ou encargos , ·dos que referia , de forte, 
que o que f uccedelfe nefie Morgado , logo ficaífe 
obrigado a lhe ajuntar a dita quantia de renda. B 
para perpetuidade della , e nunca fe poder extin
guir, o infiituio com diffCrentes vocações. Porque 
ordena primeiramente , que os f uccclfores da Cafa, 
e Eílado de Bragança, fuccedaõ para fempre nefte 
. .l\f orgado , para que ande fempre nos poífuidores 

.· del1a ; e que no cafo, que Deos naõ permittilfe, fe 
per-
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perdeífe , de maneira , que naõ a houvelfe pelfoa al
guma por titulo de herança, e fucceffaó , conforme 
tora inft:ituida a dita Caía , elle por ·todas as vias , 
que fe pudellCm imaginar , procurava , que eff:e 
Morgado fe naõ pudelfe perder , e acabar; e affim 
queria , e ordenava , que nelle f uccedeffe qualquer 
defcendente feu , que exiR:Hie , ou do Duque feu 
pay , e na falta delles os do Senhor Duque Dom 
Theodofio feu avô , e em defeito delles os do Se· 
nhor Duque D. Jayme feu vifavô, qual folfe chega
do em fangue ao ultimo polfuidor ; e naõ havendo 
eR:es, os do Senhor Duque D. Fernando fcu tercei· 
ro avó , e no cafu de ferem extinél:os , os do Senhor · 
Duque D. Fernando feu quarto avô, 1. do nome, 
e cm falta de todos os do Senhor D. Affonfo, 1. · 
Duque de Bragança , feu quinto avô , aquelle, que 
pela tal linha fe achar em lugar mais propinquo 
com o ultimo polfuidor: refervando fempte poder 
elle alterar o modo da fucceífaõ , fe lhe pareceífe. 
E nefla conformidade pcdio a BIRey corroboraífe · 
eff:a fua vontade, o que ElRey fatisfez confirman .. 
do a dita iníütuiçaõ , que encorporou em huma 
Carta, na qual de mo tu proprio; certa fciencia, po- · 
der Real , e abfoluto , a confirmou da mefma ma .. 
neira , que na inR:ituiçaõ fe continha , com todas as· 
derogações , e condições apontadas , fem que pu· 
deffC fer ouvida peífoa alguma em qualquer cau
fa , que allegalfe , ou pudeffe allegar , o que havia 
por feu ferviço; e para que a dita inR.ituiçaó folfe 
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valiofa , derogou para iff"o , e houve por derogadas 
todas as Leys , Direitos , e Ordenações , que fe dc
clarava6 na inftituiça5, e tiveífem o contrario , fcm 
embargo do Livro li. da Ordcnaçaõ , que difpoem 
o contrario. Fo-y palfada efia Carta em Madrid a 
4 de Fevereiro do anno de-1594. Eíl:a foy .a infii--

- tuiçaó do Morgado_ da Cruz , que. o Duque Dom 
Theodoíio unio à Cafa de Bragança , ao qual feu 
filho , já depois de Rey , movido da obrigaçaó , 
que naquella parte lhe corria do tempo, que poíf ui
ra a Cafa de Bragança, de que já entaó era Admi
niíl:rador pelo Principe D. Afiõnfo feu filho , lhe 
ltnio mil cruzados de renda, com effeito, ,por hum 
Decreto palrado em Lisboa a 7 de Outubro de 16 5 $, 
em virtude do qual os Doutores Antonio .Tavares, 

· Dekmbargador dos Aggravos , e Juiz dos Feitos 
da Coroa , e Fazenda , Defembargador , e Chancel· 
ler do Eíl:ado da Cafa de Bragança , e Rodrigo Ro· 
drigues de Lemos, Defembargador dos A.ggravos, 
e da Junta da Fazenda da Caía de Bragança , como. 
Procuradores delRey , celebraraó . huma Efcritura 
publica de annexaçaó de vinculo perpetuo da dita· 
quantia, em 2 de Junho do anno de 1656. Defia 
forte moflrou o Duque D. Theodofio .qual·. era a 
vontade de accref centar o patrimonio da Cafa , ·e o 
animo, com que defejava ao mefmo tempo reger 
bem os feus Eftados_; para o que EIRey .por hum 

Prova num. 241. Alvará palfado em 2 de Junho de 1596 , lhe con
firmou por fucccíiàõ outro , de que fizera merce a 

feu 

Digitized by Google 



J4 Cajil '!(1111 Portag •. Uv. YL 3.6 J 
feu pay .o Duque D. JoalS, o Senhor Rey D. Se
baftiaõ a 2 de Janeiro de 157J , em .que lhe conce· 
dia, que em todas as terras pertencentes •o Duque, 
os. Mampofteiros .d~ Cativos, e da Trindade, pu· 
deífem fer eleitos para os cargos do Confelho. 

Corria oanno de 1 f9S quando a 17 de Setem
bro faleceo EIRey D. Filippe II. a quem chama
raõ o Prudente, fuccedendolhe nos vallos Dominios, 
em que entrava tamhem a ufurpaçaó de Portugal 
com as fuas. Iargas ConquHlas, ElRey D. Filippe 
Ili~ feu filho. Tanto, que fobio ao Throno, man· 
dou o Duque à Corte Affonfo de Lucena, FidaJ. 
go da fua Cafa, Commendador de Santiago de 
Monfarás na Ordem de Chrifto, e Secretario da Se
nhora D. Catharina , para de novo com D. Rodri· 
go de LencaR:re fe tratar o cafamento do Duque, 
que eraõ os mefmos , que já no Reynado paílâdo 
folicitaraó· efle negocio. Efcrevera6 a EIRey o 
Duque , e a Senhora D. Catharina : eíla mefma Se
nhora o fez tambem à Emperatriz Maria , a quem 
era prefente a negociaçaõ paífada, e lhe foy muito 
propicia , tanto , que da fua parte para a condu. 
faõ do tratado ~o cafamento do Duque com a Ar
chiduqueza, efcreveo· à Infanta D. lfabel Clara Eu. 
genia,a tempo, em que já eíl:ava concertado o feu 
cafamento com o Archiduque Alberto , e fe lhes ti· 
nhaõ dado em dote os Eftados de Flandes , para on
de a Infanta eíl:ava para fazer jornada. Havia dei· 
xado tambem concertado ElRey Filippe as vodas 
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delR.ey (eu filho com a Archiduqueza Margarida, 
que em 18 de Abril do anno feguiote de 1 J99 fe ef.. 
fei tuaraõ , ficando def vanecidas tambem naquella 
Café\ as do Duque D. Theodofio. Nefta confonni
dade querendo EIRey tratar do cafamento do Du
que , lhe pareceo muito a propofito pelo. parentef. 
co , que com,elle. tinha , a Princeza Maria de Me
dieis , filha de Frailcifco, Graõ Duque de Tofcana, 
e de fua mulher a Graó Duqueza D.Joanna de Auf.:. 
tria , filha do Emperador Fernando 1. ·e prima com 
irmãa delRey Filippe feu. pay; e tratando efta ma· 
teria com Francifco Guichiardini , que reftdia. Qa 

Corte de Madrid por Embaixador do Graó Duque 
Fernando, que fuccedera naquelles Eftados ao.Graõ 
Duque Francifco feu irmaõ no anno de 1587, lhe 
~fcreveo a Carta feguinte. 

,, Don Filippe por la gracia de Dios Rey· de 
,, Caílilla, de Leon " de Aragon , de las dos Sicilias, 
,, de Hierufalem , de Portugal , de N&varra , y de 
,, las Indias, &e. Illuftriffimo Gran Duque de Tof
" cana · nueíl:ro muy charo primo. El Duque de 
,, Bragança tiene comigo muy allegado parentefco 
,, por fer hijo de mi tia, prima hermafla delRey mi 
,, Sefior, que aya gloria; por eíl:a razon, y por la 
,, grandeza , y antiguedad de fu Caía , y por lo mu
" cho , que .merece el Duque , y lo que yo le amo, 

. ,, y eílimo , tengo las caufas , que fe ven de mirar 
,, por fus cofas, efpecialmente por lo que tanto to· 
,, ca a fu perfona, como la de fu .cafamiento ; y . ,, av1-
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h aviendo confiderado juntamente el parentefco ·, 
,, que tengo con la Princeza Maria vueGra fobri• 
,, na, me ha parecido, que eftaria bien ·à ambas par· 
,, 1es cafar ai Duque con ella , de que tenia yo 
-,, mU}' gran contentamiento , affi por lo que toca 
,, ai Duque , como por lo que holgaria de teaer por 
,, a ca tal prenda vüeffra , para regalaria , como es 
,, raton : yo oe ruego mucho coníidereis eíl:e nego
''cio· con el·buen ianimo, que os merece mi volun
" tad. · Dei fe ha tratado a ca por mi · orden, por 
.,, Francifco 'Guichiardini vueíl:ro .Embaxador , que 
,, vos poderá avifar , lo que yo lo efHmaré : y tened 
;, por citlf'to , que el hazerfe efto, me annadirá mu· 
1, clla ·afficion, y voluntad à la que os tengo; y boi· 
,, garé de ver ref pueíl:a vueftra con la brevedad , y 
,, de la manera , que confio , para que fe pueda ir 
,, adelante con eíl:a platica , que tanto me toca. Y 
,, fea llJuflriffimo Gran Duque nueR:ro muy charo 
" primo nueítro Seíior en vueíl:ra continua guarda. 
,, De Madrid a 17 de Enero de 1 ;99· 

O Graõ Duque refpondeo, que íe achava em
baraçado com .outra pratica por ordem do Empe
rador ,- naõ detlituindo a ElRey de efperanças , o 
qual efl:ava inclinado a efte tratado, em que fe ha· 
via empenhado por fatisfazer à Senhora D. Catha
rina , e pela grande ellimaçaõ , que fazia do Du
que: pelo que mandou participar à Em pera triz fua 
avó , pelo Marquez de Denia, a repofta do Graõ 
Duque, para que ella entraíle nefle negocio t o que 
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com effeito fe vê da Carta , que ella ef crcveo a El-
Rey , que he a feguinte. · 

,, Por via dei· Marquez de Denia entendi , lo 
,, que el Gran Duque de Florencia ha ref pondido à 
,, la Carta , que V ueílra Mageílad le e.fcrivio fobre 
,, el cafamiento del Duque de Bragança con f u fo
" brina , y como fe efcufa con dezir , que por orden 
,, dei Emperador mi hijo eílá embaraçado con otra 
,, platica , y que guílaria V ueíl.ra Mageflad de que 
,, yo efcrivielfe ai Emperador fobre ello , y tomalfe 
,, la mano , de fuerte , que fe encamine ai buert ef
" feél:o deíl:e negocio: yo lo bago de muy buena 
,, gana , como hare fiempre todo lo que V ueíl:ra 
,, Mageílad tuviere contento, y es muy grande ·lo 
,, que tengo de ver, que haze VueA:ra Magetlad 
,, merced ai Duque de Bragança , y à fu Madre con 
,, tantas veras , porque le han fiempre de fabcr fer. 
,, vir, y reconocer a V ueíl:ra Mageftad , como quien 
,, ellos fon , y nadie puede deílo tener mayor guflo, 
,, y fatisfacion , que yo. Aqui va mi Carta , y )a 
,, copia de lia, y V ueflra l\'lageflad deve efcrevir à 
,, fu tio en la mifma conformidad, y esforzar el 
,, negocio por todos los buenos medios , porque 
,, ninguna otra cofa conviene en eíl:a materia más 
,, ai fervicio de V ueíl:ra Mageftad: y fi la otra pla
" tica es dei Duque de Parma , no ferá bien , que 
,, paífe adelante , ni la aprovo ja más mi hermano t 
,, que eff á en el Cielo , y por razon de eílado , el 
,, mejor modo de divertiria , y mas jufio ferá tra-

" tar 
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" tar V ueíl:ra Mageflad cafar al de Parma adonde 
,, le eflé m uy bien , como feria con hija de! Archi· 
"duque Fernando , y fignificarfelo luego con de
" monLlracion de la buena voluntad , que V ueflra 
,, Mageílad le tiene, y del guíl:o, que Vueftra Ma· 
,, geíl:ad tendra de que fe baga : y es cofa muy pu
" eíl:a en razoo , que V ueR:ra Mageftad le haga ef
,, ta merced , porque la merece , y porque no iêria 
,, tener fu Caía ariefgada , como la· tu vo ha tan po. . 
" cos , dias llegando ai punto de la muerte. Nu
" eR:r.o · Senor , &c. de Madrid • • • • • de Mayo de 
" 1,;99. 

A que ef creveo ao Emperador feu filho, di-
zia affim. 

,, El Seiíor R.ey mi nieto defea mucho, que 
,,.el Duque de Bragança . fu primo , fe cafe con la~ 
,, Princeza Maria, fobrina dei Gran Duque de Fio., 
,, rencia , por entender , que es negocio eíl:e , que 
,, e.ftará · bien a entrambas partes , y por el mucho 
,, deudo , que tieoe con el Duque , y los grandes 
,, merecimientos de fu perf ona , y Cafa. Ha efcri
" to aI Gran Duque muy afeél:uofamente fobre ef
"ta materia ,, y tuvo agora la refpueíla , que vereis 
,,. por la copia della , que va coo eíl:a , en que el. 
,, Grap Duque dize , que vós tuvieff:es por bien , que 

.~ ,, fe atendiefe à otra platica , que ferá de mayor guf. 
' ,, to fuy.o, fuplicandole, que a eíl:a cuenta fê efcu

" fe de tratar deJa dei Duque de Bragança: y por
,, que Su Mageí\ad defea mucho , que efta aya efe-

" ao~ 
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'' él:o , y no otra , mandome dar cuenta deff:e ne-. 
,, godo , como de cofa de muy particular guft:o 
,, f uyo , para que por mi via , que fe Cepa lo ten
'' dra muy grande de que moftreis al Gran Duque, 
,, que efte ferá vuefiro 1 y quanto acertara en venir 
,, en eflo por las grandes qualidades dei Duque, y 
,>de fu Caía, y por lo mucho, que EIRey le ama,
,, y eíl.ima. Bien fabeis las muchas razones , que 
,, hay para ho1garos de concurrir en efto con lo que 
,, vuefl:ro fobrino tanto deíea , y vos fuplica , enten
" diendo , que fe .encaminará el negocio bien., y 
,, brevemente con vueftra aprobacion, y favor. Yo 
,, tendré grande guff:o, de que fea affi con todas las 
,, veras , y no me podreis agora dar otro mayor: 
,; contentamiento , porque es el Duque mi fobrino, 
,, hijo de mi prima hermana , y el1a , y e) me han 
,, fiempre molhado mucho amor , y no teneis por 
,, a ca otros deudos, que mas os amen , ni que mas 
,, os defean fervir , que ellos , que fon grandes ra• 
,, zones , para holgaros de favorecerlos 1 y hazerles 
,, fiempre merced en todo , y mucho mas en mate· 
,, ria , en que les va tanto. 

,, Y fi por ventura la otra platica es del Du· 
,, que de Parma , no penfeis , que fe le haze agravio 
,, en tra tarfe dei Duque de Bragança, y no del, por
') que es cofa cierta , que el no cafará al1i 1 ni en 
,, otra parte contra el guA:o delRey , que lo tiene , 
,, que· fe haga lo dei de Bragança , y lo tendrá de 
n cafar el de Parma en otra parte., que le eflé muy 

,;-bien. 
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,, bien. Defeo , que en eile negocio me mollreis 
,, quan bien me pag~is lo mucho , que ·os quiero, 
,, haziertdo luego en el todos los buenos officios coa 
,, el Gran Duque , que viereis , que feran del efe· 
,, élo, que fe pretende, y que me avifeis de lo que 
,, muy particularmente hiziereis : am os ruego , 
" y encomiendo con todo el encarecimiento , de 
,, que puedo ufar. N ueR:ro Seúor , &e. De Ma~ 
,, drid •. ,,. . de Mayo de 1 J99· 

Mandou EIRey as copias das referidas Cartas 
à Senhora D •. Catharina para affim lhe molhar a 
vontade , e gofto , com que fe interelfava no cafa
menco ·do Duque ; porque effe ~rincipe fuy de ani
mo taó benigno , que mereceo fer conhecido pe .. 
la denominat;aó de Filippe .o B<J111 , e em muitas 
occafioens cxpreífou a inclinaçaõ , e affeélo, com 
que e{Hmava ao Duque de JJragança, reconhecen. 
do os altos merecimentos de taõ grande Cafa ; mas 
embaraçava-o a deftreza dos MiniR:ros , de que ef: 
rava cercado, difficultando os negocios, que toca
vaõ ao cafamento do Duque, porque vivia o alfom
brados da grandeza da Cafa de Bragança ; e todo o 
intento era pola em declinaçaõ , para que affim fe 
foífe pondo mais diílante o feu parentefco com a 
Caía Real. O que fobre efte negociado fe palrou, 
naõ chegou à noílà noticia; porém naõ durou mui
to, porque neíl:e mefmo anno de 1599 fendo declara
do nullo pela Igreja o matrimonio, que ElRey Hen .. 
tique IV. de França celebrara com Margarida oe 
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'França, Duqueza de V alois , filha de Henrique II. 
Rey de França, com quem havia eilado cafado 
vinte e oito annos , fem que em todos elles · tiveífe 
fuc1.:t.:ttaõ ; tanto , que foy diffolvido cíle matrimo
nio , os .1\tlinillros de França fe interelfaraó em lhe 
trãtar o catàmento com a referida Princeza Maria 
de Medices,. com quem no anno feguinte fe effei
tuou; e füppoílo confeguio efta Princeza na Coroa 
daquella grande l\'1onarchia mayor fortuna , naõ a 
teve no refio da f ua vida ; porque fendo perfegui· 
da , e por evitar mayor fatalidade , fe deílerrou do 
·R_eyno, e paífando, como naõ podia imaginar, fa
leceo na Cidade de Colonia. 

Era já publico na Europa o cafamento del
Rey Henrique de França t que fe veyo a celebrar 
a 27 de Dezembro do anno de 1600. E aaõ haven• 
do outros femelhantes, em que pudelfem concorrer 
as 'circuníl:ancias, que eraõ neceífarias para o Du· 
que ; ElRey D. Filippe ,. ou levado do amor, ou 
perfüadido da politica dos que o domitlava6 , to
mou huma refoluçaó·, que pare~ia nafcida da pro
pria vontade , e determinou de cafar ao Duque de 
Bragança , affignandolhe por efpofa huma filha do
Condeíl:a vel de Caíl:ella, que eíl:imando a fortuna 
ddla grande alliança, como qu~m naõ ignorava os 
negociados paífados , agradeceo muito a EIRey a 
efcolha , que fizera da fua Caía para dar mulher 
ao· Duque de Bragança , a quem EI Rey participou 
eíl:a· fua refoluçaõ , e à Senhora D. Catharina, nas 
Cartas feguintes·. "Mui-
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,, :Muito honrada D. Catharina tia. Vendo 

,, eu o que por diverfas vezes me tendes efcrito fo~ 
,, bre o cafamento do Duque voífo filho, meu mui,. 
,., to amado , e prezado primo , .e quam juflo , e do
" vido he , que elle fe naõ dilate mais , affim po~ 
,, volfo contentamento, como pelo que niffo vay a 
,, meu ferviço , para o Duque ter fucceffores na fu~ 
,, Caía , que continuem , e accrefcentem os mereci
" mentos della, fiz para üfo eleiçaõ de huma fill~i 
" do Condeflavel meu primo , com quem entendo, 
" que o Duque terá o que para feu defcanço Jhe 
,, convem , e v6s o que deveis defejar , e querer ; 
,, para o poderdes tambem ter de o ver cafado a feu 
,, gollo. E de minha parte fe propoz iflo ao Con
,, deff:avel , que o aceitou com muita fatisfaçaõ , e 
,, contentamento , e com conhecimento da mcrce, 
,, que lhe eu niífo fazia ; .e osfeus poderes para fe 
,, tratar das capitulaç6es fe efpera6 brevemente , 
,, por ferem já partidos. E de tudo Hlo vos quiz 
,, avifar, Pllª que com approvaçaõ voílã , e do Du
'' que , fe poífa elle negocio concluir , pois em ou. 
,, tros fugeitos , que por voífa parte fe propuzeraõ, 
,; houve as dilaç6es , e inconvenientes , que tereis 
,, fabido. Pelo que receberey muito prazer, e fer· 
,, viço de vós approvardes iíl:o , que eílá tratado , 
,, pela fatisfaça6 , que terey de fe effeituar, por en· 
,, tender , que he o que convem ao Duque, de cu· 
"jo bem, e accrefcentamento eu terey fempre a 
,, lembrança , que elle merece por voffo filho , e 
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,, por fi , para neíl:a occafiaõ , e nas mais lhe fazer 
,, todo o favor , e merce, que hou\'er Jugar. E elle 
,, poderá enviar os poderes neceífarios as pdfuas' 
,, que lhe parecer, pJra por fua parte fe c:apitular 
,, com as que o Condt fl:avel tiver nomeado. E feri
"ta no Pardo a 7 de Novembro ée 1600. E da 
,,propria maõ dizia. Torno a repetir más e1 gufto, 
,, que terneis de ver cafado ai Duque mi primo , 
,, y me parece efle negocio el que más conviene, 
,, y por tal · le he efcogido. 

Ao Duque efcleveo EIRey na fórma feguin
te. 

,, Honrado Duque primo amigo. Eu EJRey 
;, vos envio muito faudar, como aquelle, que mui· 
,, to amo , e prézo. Sobre voífo cafamento efcre
"vo a D. Catharina voffa mãy, minha muito ama· 
" da , e prezada tia , o que pela fua Carta vereis , 
,, com que vos encommendo muito, que vos con
" formeis , e que entendaes, que pois eu fiz eleiçaõ 
,, da filha do Condeflavel meu primo , -para vola 
,, dar por mulher , deve fer o que vos convem pa· 
" ra volfo defcanço , e contentamento , e para o 
" bem da voífa Cafa, a que tive o principal refpei· 
,, to, pelo muito , que vos efHmo , e quero; e netla. 
" occafiaó , e em todas as que fe vos offerecerem 1 

,, tocantes à volfa peff"oa , e Cafa, tende por certo ,. 
,, que folgarey de vos fazer todo· o favor , e merce , 
,, que v6s mereceis , e fe vos deve por quem fois .. 
22 Efcrita no, Pardo a 7 de Novembro de 1600. 

Con,. 
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Contava neA:e tempo o Duque D. Theodo

fio trinta e dous annos , e refleél:indo a Senhora D. 
Catharina na precifaõ , que havia de fe;:u filho to
mar eftado , e quaes feriaõ as negociações dos emu
las da Cafa de Bragança , fenaõ aceitaífe por. efpo
fa para o Duque huma filha do Condeflavel de Caf. 
tella , que ElRey efcolhera, por fer huma das Ca
ías mais antigas , e illuílres daquelle Reyno, em 
quem concorriaõ muitas circunftancias, que a fa .. 
ziaõ benemerita da attençaõ dos Reys; e affim com 
hum total efquecimento dos negociados paífados ,., 
e da razaõ , que concorria em o Duque feu filho ~ 
abraçou eíl:a propofla com huma total fatisfaçaõ ao 
goflo delRey; porque lhe queria moíl:rar na fua fu .. 
bordinaçaõ , o quanto eílimava , que foffe a efpofa 
do Duque naõ a que ella podia querer ,. fenaõ a 
que EIRey lhe elegera, para affim diffipar as nu. 
vens , que a emulaçaõ tinha levantado com tanto 
prejuizo da fua Caía : a qual de nenhuma forte fe 
podia fegurar, fenaó na fücceífaõ de feus filhos , e 
<le feus defcendentes, para confervar o direito, que 
naõ prefcrevia o tempo ; e fó fe perderia na falta da 
fuccelf aõ do Duque , a quem era indifpenfavel já re
tardar o efl:ado, que agora com a vontade, que EI .. 
Rey moflrava naquella voda , fe facilitara na fua 
propria efcolha ; e que duvidando effa, totalmente 
ficava impoffibilítado íéu filho a poder em fua vida 
effeituallo: e com outras ponderações muy dignas 
do feu_ talento , -e grande prudencia, refpondeo a El • 

Rey 
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Rey logo , e o Duque , com as Cartas ., que fc fe. 
guem. 

SENHOR. 

,, Por eA:a Carta de V. tvlageíl:ade de 7 do 
;, prefente, e por as regras , que V. Mageftade foy 
,, fervido de accrefcentar nella de fua Real maõ, 
,, vejo muito bem a boa vontade , que V. Magef
" tade tem de fazer em tudo merce a mim , e ao 
,, Duque meu filho , e ef pecialmente nas ma terias 
" de feu cafamento , que além doutras razoens, me 
,, era em parte devida , pois como fempre as puz 
,, nas mãos ddRey meu Senhor , que Deos tem, 
,, em fua vida, e depois nas de V. Mageftade, de
" fejando tanto acertar com o íêrviço de V. Magef. 
,, ta de , como com o bem , e defcanço do Duque; 
,, e fendo effe fempre o meu principal intento nos 
,, fogeitos, que propuz, agora que vejo, que fe ha 
,, V. Mageíl:ade por melhor fervido de nós , em o 
,, Duque cafar aonde V. Mageftade manda ; naõ 
,, polfo querer outra coufa, nem deixar de ter mui
" to goílo delle negocio, e de beijar as Reaes mãos 
,., de v.... Mageíl:ade , affim por efcolher peífoa de 
n taes qualidades , e de tanta fatisfaçaõ de V. Ma· 
,, ge!l.ade, como pelo que já por ordem de V. Ma
" geilade fe tem tratado neíla ma teria; e por alem
" brança , que V. lviageCtade me faz merce de me 
,, dizer, que fempre ha de ter <lo Duque, por o que 

-;., elle mereci! por meu filho , e _por fi , para nefl:a 
,,occa· 
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" oocafiaõ , e nas mais lhe fazer todo o &vor , e 
, , merce , que houver lugar. Para o tempo. de feu 
"cafamento tivemos fempre em aberto noífas per• 
,, tenções, de que fe deraõ memoriaes, que V. Ma
" geftade mandou ver ha muitos dias: e ainda que 
" as razoens delles faó fundadas em grandes fervi
" ços, e merecimentos ; as minhas efperanças pen
" dem principalmente da Real grandeza, e libera
,,. )idade de V. Mageíl:ade , e do fim para que per· · 
,, tendo, que V. Mageílade faça merce ao Duque, 
,, e à fua Caía, que he para que elle, e feus fuccef. 
,, fores poHàõ melhor, e mais grandemente fervir 
,, a V. Mageff.ade. Beijarey as Reaes mãos a V. 
,, Mageíl:ade por nos mandar refponder como mere
" cem eíles meus intentos , para que affim fe poílà 
,, concluir eile negocio, do qual logo mandaremos 
,, tratar por a ordem , que V. Mageílade mandar , 
" que nelle fe tenha , que naõ p6de deixar de fer a 
,, que mais convem ao Duque, e à fua Caía. Deos 
,, guarde a muito Catholica pelfoa de V~ Mageíla
" de, como deíejo. De Villa-Viçofa a 19 de No
" vembro de 1600. 

A do· Duque fielmente copiada , diz affim,. 

SENHOR. 

,, Vi a Carta , que V. Mageílade efcreveo à· 
,, Senhora D. Catharina minha mãy , juntamente 
,, com eA:a de 7 do prefente, que V. Magdlade me 

,, fuz 
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,, fez merce de me efcrever ; e beijo as R eaes mãos 
,, a V. Mageflade por as muito grandes merces , qtte 
,, V olfa Mageílade nellas me faz , e promette , as 
,, quaes fempre efperey da Real grandeza de V oífa 
,, Mageff:ade ; e efpero em Deos ; que fempre as 
,, hey de reconhecer , e fervir a V. Mageíl:ade co
,, mo devo. E ainda que ha tantas razoens para 
,, eu ter toda fatisfaçaõ deíl:e negocio , a mayor de 
,, todas he fer efla eleiçaõ feita por V. Mageíl:ade , 
,, e ver , que fe ha V. Mageftade niao por bem fer .. 
,, vido de mim; e efta tenho por taõ grande merce, 
,, como confio , que fejaõ todas as que pertendo, 
,, que V. Mageftade me faça nefla occafiaõ. Deos 
,, guarde a Catholica petfoa de V. Mageflade, de 
,, Villa-Viçofa a 19 de Novembro de 1600. 

Ajuftou-fe por ordem , e mandado delRey a 
voda do Duque D. Theodofio com Dona Anna de 
Velafco, filha de D. Joaó de '\T elafco, VII. Con
deflavel de Caffella, ~ Leaõ, Camereiro môr del
Rey Filippe IIL e feu Copeiro môr , e do Confe. 
lho de Eíl:ado , e Preíidente do de ltalia , III. Du
que de Frias, VIII. Conde de Haro, e de Caflel· 
Novo, Senhor das Cafas de V elafco, e dos íete In
fantes de Lara; e da Duqueza D. Maria Giron, fi. 
lha de D. Pedro Giron , I. Duque de Olfuna. Era 
ella Senhora parenta do Duque, por fer bifneta de 
D. J oaõ AtTonfo de Guf maõ , l V. Duque de Me
dina-Sidonia , irmaó da Duqueza de Bragança D. 
Leonor de Mendosa, mulher do Duque D. J ayme 

feu 
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ieu· fegundo ·avó , com que ficavaõ fen.do primos 
terieeiros , e dentro no quarto grao de coníànguini· 
dade, e conforme o Direito Canonico neceffitavaõ 
de eUfpeníã da Sé Apoftolica, que o Papa com ef:. 
feito lhes concedeo. 

Haviaõ de fc fazer em Valhadolid (ontle effa
va entaõ a Corte de Caflella) as capitulações defle 
matrimonio , por nella refidir entaó o Condeff:avel, 
para o que o Duque fez em Villa-Viçofa hum inf-
trumento de procuraçaó em publica fórma no anno Prova num. i41. 
de 1602 a 1 J de Janeiro, em que outorgava o feu 
poder a D. Francifco .de Sandoval e Roxas , Du. 
que de Lerma, Marquez de Denia , Commendador 
môr de Caíl:ella , Sumilher de Corpus , e Eíl:ribei~ 
ro môr del Rey , e do feu ConíeJho de Eftado , feu 
primeiro MinH\ro , e V alído , para poder ajuA:ar o 
tratado do cafamento com o Condeftavel , pay da 
dita Senhora , onde diz a clauf ula feguinte : Por. 
elle fay dito, que porque E/Rey· n<!lfo Senhor 'tem or-
denado, e !te /eu /Crviço , que elle cate com a Excel-
lenti/fima Senhora Dona Anna de Velafco, ~e. Fo-
raõ teíl:emunha8 o Senhor D. Duarte, o Senhor D. 
Alexandre, e o Senhor D. Filippe, irmãos do Du-
que. Em virtude deíl:a procuraçaó fe fizeraõ as ca .. 
pitulações na Cidade de Valhadolid , dotando EI·. 
Rey a D. Anna com cem mil cruzados, que em. 
tanto fe avaliou a merce ( entre outras, que entaÕ-
El Rey fez , que adiante declararemos) de poder 
mandar vir da India, por tempo de vinte annos ,. 

Tom.VI. Bbb tre~ 
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trezentos , quiniaes de drogas de certas efpeciarias , 
francos , e livres · de direitos , os quaes diz , que co
meçariaõ a correr depois da larga vida da Senhora 
D. Catharina, e quando foff'e acabada outra licen
ça , que o Duque tinha por tempo de íeis annos. 
,, E qüe além dos cem mil cruzados , que ElRey 
,, lhe dera para augmento do dote , o Condeílavel 
,, ajuntava o preço , e valor das joyas, veftidos , e 
,, peílàs, que de prefente poífuia , que feriaõ avalia· 
,, das na fórma coíl:umada: que o Condeff:avel à fua 
,, cutla a poria na raya do R eyno : que D. Inigo de 
~' VelatCo, ConJe de Haro, feu irmaó, a entrega• 
;., ria ao Duque, onde chegariaó pela manhãa a ho· 
t' ra de poder ouvir Milfa dentro de Portugal, e re· 
;, ceberem as bençãos, e velações nupciaes. Obri
;, gou-fe o Duque por titulo ·de arrhas ·, e doaçaõ 
,, propter nuptias ' a dez mil ducados de moeda Caf. 
n telhana ; e que todos os bens , que fe adquirif. 
,, fem durante o matrimonio , feriaõ partiveis, · com 
1' declaraçaó , · que as dividas fe haviaó de pagar 
"do monte· mayor : e que ao prefente o Duque fe 
"havia obrigado a pagar algumas dividas t que va· 
,, leriaó fdfenta mil cruzados , para que tinha def .. 
,., membrado as rendas das Villas de Ourem, e Por· 
,., to de Moz, ê que naõ pudeífem depois os herdei· 
" ros da dita Senhora pedir a referida defmembra
,, . .çaó, por fe dizer foífe em prejuizo dos bens adqui
" ridos ; porque tanto , que foífe paga a dita quan .. 
,, tia , das renJas das ditas Villas 1 com as mais dos 

li OUtrOS· 
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,,-outros RA:ados, e Morgados do.Duque,. -e o que 
,, dalli em diante fe .multiplicaffe com ellcs , have. 
;, ria a futura noiva a fua parte •. E porque efle con! 
,, trato era feito por dote, e arrhas, e naõ. por Car .. 
;, ta de ametade, conforme as Leys de Portugal, fe 
,, declarava , que naõ feriaõ communicaveis os ca ... 
,, pitaes, que agora tiveífem, nem os que pelo tem .. 
,, po . adiante vieífcm , e adquiriífem cada hum, por 
,, titulo particular de herança , manda , o.u doaçaõ , 
,, porque os taes adquiridos por cada hum feriaõ 
,, proprios , e impartiveis. 
· - ,, Declarou-fe , que o Morgado , que o Du. 
;, que -tinha inílituido com o nome da Cruz, a ·cuja 
,, fucceffàõ chamava os que houvelfem de fucceder 
,, nos Morgados antigos da Cafa, com as claufulas 
,, nelle declaradas , ficaria na f ua obfervancia tudo 
,, o que nelle fe otorgara; naõ incorporando nel1e ou~ 
,, tros bens de novo mais , que os que nelle efiavaó 
,, expreífados na efcritura da fundaçaõ do dito Mor~ 
,, gado, porque o contrario feria prejudicar aos ou. 
,, tros filhos , que efperava Deos lhe déflê daquelle 
,, matrimonio. Q.ue o Duque daria em cada hum 
,, anno à futura Duqueza tres mil cruzados para a 
,, fua Camerà, -que o feu Thefoureiro pagaria aos 
,, quarteis , fem Cf UC para iífo foífe neceífario novas 
,, ordens do Duque , porque nas folhas fe lançaria a 
,, dita quantia, a qual era livre de toda a obrigaçao, 
,, dos feus veflidos , e gaff:os extraordinarios , rações, 
,, e ordenados dos- criados,. e criadas da.fua Cafa, e 

Tom. VI. Bbb ii ,, de 
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3 8 o . Bifloria qene11logica 
,, de outras defpczas femclhantes; porque todas ha· 
,, viaõ de fer por conta da fazenda do Duque. E 
,, que no cafo , o que Deos naó permittiffe , falece{: 
.,, fe o Duque , e querendo ficar em Portugal, lhe 
"affinou d~fde entaõ a Villa de Arrayolos com to
,,. dos os ft us direitos , rendas, padroados, datas de 
,, "fficios , com t-0do o dominio, que o Duque tinha, 
,, para a gozar em fua vida, perfeverando no eíl:ado 
,, <le viuva. E tambem teria no dito cafo a tutoria 
,, de feu filho em quanto foífe menor, com a clau
'' fula , que chegando o tal cafo de governar como 
,, Tutora, e AdminHlradora os Efiados do fuccet: 
,, for da Caía de Bragança , naõ poderiaó fer admit· 
,, tidas ao ferviço do tal Senhor, ou Senhora, pef. 
,, foas, que naó íejaõ naturaes do Reyno, nem fc
" riaõ providas de juro , ou ferventia , nos officios 
,, da Cafa, de fazenda , ou jufl.iça , das terras dos feus 
,, Eílados , nem nas Alcaidarias môres de feus Caf
,,. tellos , ou Commendas, ou Beneficios dos feus Pa· 
,, droados , e aprefentaçaõ , fenaó naturaes do dito 
;, Reyno , que aél:ualmente foífem , ou, houvellem 
,, de fer criados da Cafa , ou V affallos della , o que 
,, affim prometteria quando entralfe no dito govemo,. 
,, e adn1iniftraçaõ ; e que no cafo, de que naquelle 
,,. tempo foífe ainda a dita Senhora menor· de vinte 
,, e cin_.o annos , pedia a ElRey , como Rey de 
,, Portugal,. fupriffe, e a difpenfaífe ·para poder ter a 
,,. dita adminiffraçaó. Declarando·fe porém , que fe. 
,, acontecefie: o tal caf o de molT.er o. Duque fe~do 

,,_viva 
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,, viva a Senhora D. Catharina fu·a mãy, e deixan
,, do filho fucceífor da Caía , e Eíl:ados , · fe lhe pe~ 
,, diria , e fupplicaria como mã y , e Senhora de to
'' dos , e de tudo faça merce , e favor à Duqueza , 
,, e a feu filho , de fe querer encarregar da adminif. 
,, traça ó, e governo da pelfoa de feu neto , e de feus 
,, Eflados , da mef ma forte , que a tivera na meno· 
,, ridade do Duque feu filho; e que pelo falecimen
" to da dita Senhora D. Catharina , entaõ poderia 
,, entrar na dita adminiíl:raçaõ a Duqueza viuva , e 
,, exercitalla na fórma declarada no artigo acima re
,, ferido. B com outras muitas claufulas , que fe 
contém na efcdtura , fe deu fim a eíle tratado , OS· 

quaes capitulas prometteo o Duque de Lerma, co
mo Procurador do Duque de Bragança , cumprir, 
e guardar , como nelles fe continha ó -, e os affinou 
em S. Lourenço o- Real , no primeiro. de Julho de 
1602, em que foraõ teíl:emunhas D. Joaó ldiaques,. 
a Conde de Niebla , O. Pedro Gonçalves de l\'Ien
doça ,. D.Joaó· Taríis ,.depois--Conde de Villa-Me· 
diana, Ruy Mendes de Vafconcellos, D. Martim 
Affonfo de Attaide , D. Pedro Franquera , e Mi
guel Rodrigues , Ef crivaõ do numero do Efcurial, 
41ue portou por fé.. O Duque de Lerma·, Marquez 
de Denia. O Condeílavel depois em feu nome-, e 
da Duqueza de Frias fua mulher , em Valhadolid a. 
7.- de Julho, do .. dito anno · fe obrigou. per fi. , e pe1a 
Duqueza , e fua filha , a ·cumprir , e guardar tudo 
Q ·que· no dito contrato, fe. ellipulara , qµe teílemu .. 

nhou.,., 
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nhou, e palrou a publica rorma Braz Lopes Calde· 
ron , Eforivaõ publico por EIRey na dita, Cidade , 
a que foraõ prefentes, e teftemunhas Dom Diogo 
llenriques de Guímaó , Conde de Alva de Liíl:e ; 
D. Henrique de Gufmaõ , Conde de Olivares ; D. 
Francifco de Roxas e Sandoval , Marquez de Cea; 
D. Luiz ·de Cordova e Cardona, Conde de Cabra; 
D. Antonio de V elafco , Conde de Nieva ; D. Ma
noel Alonfo Peres de Guf maõ o Bom , Conde de 
Niebla; D. Diogo de· Zuniga, Marquez de la Ba:
nhefa ; D. Francifco de Rojas , Marquez de Poça; 
D. Diogo Fernandes de Cabrera e Bobadilha , Con
de de Chinchon; D. Francifco ·de los Cobos e de 
Luna , Marquez de Camaraça ; D. AI varo Manri
que de Zuniga , Marquez de Villa.Manrique ; D~ 
Bel'nardino de V elafco ; Dom Blafco de Aragaon ; 
J oaõ Lopes de Zarate , Secretario de Sua Mageíla• 
de; Fernaõ de Mattos·, Secretario de Sua Magell 
tade, affiíl:entes na Corte. Eff:e contrato, que por 
parte do Duque , e do Condeíl:avel fe aprefentou a 
EI Rey , o corroborou com authoridadc , e poder 
Real·, fendo encorporado em huma Carta feita em 
Valhadolid por Gabriel Correa a 3 o de Mayo do 
anno de 1-603 , ·e fobefcrita por Martim Affonfo 
1\tle:xia , Secretario de Efiado. · 

Com a occaíiaõ · deA:e cafamento tomou El· 
Rey motivo para fatisfazer a algumas das penen: 
ções , que a Caía de Bragança tinha com a Coroa. 
Pelo que além da faculdade , e permilfaõ dos vinte 

annos, 
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annos , em que fe avaliaraõ os cem mil cruzados do 
dote, que já fica referido, para poder mandar nave- Prova um. 24 
gar da India Oriental para efte Reyno cem quin· n I· 
~aes de canella, e cem de cravo, e cem de n6s, ou 
em feu lugar outros. cem de cravo, ifento~, e for-
ros de direitos, a qual licença já o Duque tinha pa- Prova num. 244-
ra depois da morte da Senhora D. Catharina por 
tempo de feis annos ; e haver agora EIRey por Porva num. ~4~·· 
bem ferem vinte e feis annos ,. com declaraçaõ , que 
fe o Duque fáleceífe fem eíl:arem cumpridos, goza-
ria a dita merce a fi1a Caía até inteiramente com-
pletar o dito .tempo com as mefmas daufulas, com 
que fora feita à Senhora D. Catharina, declarando 
ElRey na Portaria as mefmas claufulas, que fe eA:i. 
pularaõ no contrato deile matrimonio, como fica 
dito , ( depois no anno de 16 J 8 fe ampliou a mef ma 
merce por outro tanoo tempo ao Duque D. Joaõ 
~ II. ) fezlhe agora as merces· do officio de Condef-
tavel , que tinha em fua vida, para feu filho , e her-
deiro da Caía de Bragança, duas vidas mais, que 
feriaõ as de feu neto , e bifneto , varoens herdeiros 
da. mef rna Caía , como confla da Portar~ paílàda Prova num. 24~ 
pelo Se<:retario Pedralves Pereira a 1 S de Abril do 
anno de 1602. Affim mais lhe fez doaçaó de Vil· Prova num. 247 .. 
la de Conde de juro , e herdade , pata elle , e todos 
feus filhos , netos , herdeiros , e f ucceff ores , que. fe 
lhe feguifiem , affim afcendentes , como defcenden• 
ces, traofverfaes ,.e collateraes, machos, e femeas, 
em quem recahiífe , e pertencefi"e a Caía de Bragan• 

ç.a,. 
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ça, com a jurifdicçaõ Civel , e Crime , e feu Ter
mo, da mef ma maneira , que a poífuira o Senhor 

Prova num • .z48. D. Duarte feu tio, e antes delle as Freiras de Santa 
Clara da dita Villa, que fe vendeo ao Infante D. 
Duarte , avô do Duque , como fe continha na Car-· 
ta do dito Senhor D. Duarte : foy feita cff:a · doa~ 
çaõ em Valhadolid por Francifco Pereira V abo a 
30 de Abril de 1602, fobefcrita por Etl.evaó da Ga. 

Prova num. .z49. ma. Depois por huma Carta declarou , que a ju
rifdicçaõ da data dos officios da mef ma Villa, eraõ 
de juro , e herdade, fóra da Ley Mental , da mefma 
IOrte, que a teve o Senhor D. Duarte. Foy palfa
da a Carta em Lisboa por SebaRiaõ Pereira a j de · 
Março de 1604, que fobefcreveo Joaõ da CoR:a. E 

Prova num. .i;o. por outra da mefma data lhe foy concedido , que 
os Corregedores da Comarca do Porto , e quaef. 
quer outros Minií\ros, que entravaó em Correiçaõ 
em Villa do Conde, naõ pudelfem entrar mais nel1a, 
mas os feus Ouvidores f6mente , da maneira , que 

·o faziaõ nas outras fuas terras , e iff-0 em fua vida •. 
Prova num. 2 ; 1• Por outra Carta feita no mefmo dia , lhe deu as da

tas , e provimentos dos officios de Villa de Conde 
de juro, e herdade, fóra da Ley Mental, e que as 
peífoas provídas nos taes officios,. ufariaõ os Regi" 
mentas da Chancellaria do Duque, e os Tabaliaens 
poderiaõ ufar os finaes publicos , que coílumavaõ·, 
os quaes Regimentos feriaõ os mefmos , que fe da
vaõ aos mais Officiaes na Chancellaria de S. Magef. 

Prova num. 252. tade .• Fezlhe tambem merce po~ outra Carta de lhe 
tirar 
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tirar. por duas vezes .fóra da Ley Mental as Villas 
de Monforte , Melgaço , Caí\ro Laborei~o , Caft:el
lo de Piçonha , Villa-Franca, e Nogueira , que fo
raó dadas em dote ao Duque D. Theodofio feu 
avô , a qual Francif co Pereira de V abo fez em 
Valhadolid a 3 o de Outubro de 1602. Affim mais 
lhe fez merce da amctade da dizima nova do pefca· 
do de Azurara , Termo da Cidade do Porto, que 
o Duque tinha em fua vida, (tendo a outra ame
tade de juro rora da I ... ey Mental ) e que a houveífe 
de juro , e herdade , tirada duas vezes f6ra da Ley 
Mental, cc>mo fe vê da Carta feita em a Cidade de ·Prova num. J~J· 
Valhadolid por Manoel Coelho a 20 de Mayo de. 
1602. E tambem · da Portaria conff.ava , que fe o 
Duque quizeífe feguir por juíl:iça o direito , que 
pertendia ter na Villa de Guimaraens , e na Alcai-
datia môr, e reridas della, e no Reguengo, que os 
Duques de Bragança feus antecelfores tiveraõ com 
o titulo· de Duques de Guimaraéns, fe lhe paílàriaõ 
Provifoens para poder demandar ordi11ariamente o 
Procurador da Coroa. E tambem fe lhe palfarfa 
outra Provifaõ para que as caufas, que o· mefmo 
Procurador Regio tiveífe movidas contra o Du ... 
que, fobre as dizimas de alguns pef cados fecos , fe 
fufpenddfem no ~íl:ado , em que fe achaifem , iAo 
porém em vida do dito Duque, e de hum filho, ou 
filha, que nafceffe do dito matrimonio : e no cafo, 
que elle naõ tivdfe fuccelfaõ do dito matrimonio, 
duraria a meGna fufpenfaõ na vida do filho do Du-

Tom. VI. Ccc . que, 
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qu.: , que foífe herdeiro da Caía de Bragança. Eíl:as 
merces , que EJ Rey fez agora ao Duque D. Theo
dofto, naõ era6 fufficientes a cobrirem o direito; que 
a fua Cafa unha a ourras muitas de grande impor
tancia , que eftavaõ incorporadas no patrimonio da 
Coroa, e lhe pertenciaõ. 

Por eíl:c tempo havia já fuccedido em Parma 
Raynucio , Duque l V. daque1le Eflado, primo 
com irmaõ do Duque D. Theodofio , e defejando 
muito ver fua tia a Senhora Dona Cathariria , com 
quem teve huma muy refpeitofa corre;pondencia ,. 
veyo à ligeira acompanhado de tres Gentis-homens, 
a fab>!r: do Conde Fortunato, que na mefa lhe dava 
de b~ber ; do Conde Populi , e do Conde Alber
to , que o ferviaõ de Cameriílas ; de hum Medico , 
hum chocarreiro, chamado Rolito, hum Correyo 
1êu , e outro del Rey, e alguns criados de inferior 
categoria : na foa companhia vinha Dom J nigo de 
Cardenas , Gentil-homem da Camera delRey Ca
tholico , que por fua ordem acompanhava ao Du
que de Parma. Chegou a Villa-Viçofa a 26 de 
Outubro do anno de 1601. Foy hofpedado com 
~randeza de Príncipe , com amor de fobrinho· de 
Sua Alteza , e com attenções de primo do Duque 
de B1 agança. Quando chegou, o recebeo na fua 
Camera a Senhora D. Cath'1rina, e offerecendoJhe 
a primeira cadeira , eHe a recufou , ficando Sua AI;. 
teza no.meyo, e da parte direita o de Parma t e da 
ef querda o de Bragança. Era t_arde, e aquella noi· 

te 
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te co'meo na Camera da Senhora Dona· Catharina. 
Pozfe a mefa na · fórma coftumada , que era entre a 
janella fobre o tanque do Jardim , e parede do Ora .. 
torio. Sentou-fe a Senhora D. Catharina no pri· 
meiro lugar, e o Duque de Parma à fua maõ direi· 
ta , feguindo-felhe o Duque feu filho , e logo o Se. 
nhor D. Alexandre. EA:a mefa foy . fervida por Da .. 
mas fuas , e foraõ ellas, D. Francifca de Noronha , 
e D. Francifca de Caíl:ro: levavaõ os Mosos da 
Camera as iguarias até à porta , e de fóra da porta 
fervi o o Mantieiro , e ahi eftava o V eador , fem 

1 

nenhum entrar dentro. Nos demais dias comeo 
com o Duque de Bragança l. em publico na f órma 
praticada naquella Cafa, com Porteiros , Maceiras, 
Reys de Armas , e Officiaes da Cafa. O modo , 
com que fe fentaraõ à mefa , era debaixo do doce], 
em que eíl:avaõ o Duque de Bragança, o de Parma, 
e o Senhor D. Alexandre , ficando o de Parma à 
f ua direita , e o de Bragança à direita do de Parma. 
O Senhor D. Filippe naõ comeo por fe achar de 
cama moleíl:ado , e o Duque de Parma o foy logo 
vi fitar ao feu apofento. Na parte direita da mefa 
ficaraõ D. lnigo de Cardenas , D. Coníl:antino de 
Bragança , e D. Francifco de Almeida. Para fervi
rem a eíl:a mefa fe nomearaõ dous Mantieiros , e 
dous fervidores de toalha ; para o Duque de Parma 
foy o Mantieiro Nuno Machado, fervidor de toa· 
lha Antonio Rodrigues, Couteiro môr; e Trinchan
te Pedro de Soufa de Brito; Copeiro pequeno Ni-
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cobo da Veiga , que fervia a ambos ; e eftando no· 
meado FerninJo de Caftro para fervir de Copeiro 
môr , o naõ exercitou , e ao Duque de Parma lhe 
deu de beber o Conde Fortunato , pelo motivo, 
que logo diremos. Ao Duque fervia de Mantiei· 
ro Antonio de Figueiredo , de fervidor de toalha 
Belchior Rodrigues , Efcrivaõ da Fazenda , e de 
Trinchante Antonio de Soufa , e de V eador Pedro 
de Mello de Caíl:ro. F oy admiravel a magnificen· 
eia deíla hof pedagem , affim no apparato dos apo• 
fentoS:, como em tudo o mais ;. porque nos primei
ros dias foy fervido na mefa com copas ricas , e di· 
vcrfas : no primeiro· fu.y de ouro , e prata lavrada, 
no fegundo de prata liza com pratos de cryllal , e 
vidros íingulariífimos de Veneza , no. terceiro com 
exquiíita louça da China, naõ menos ellimavel pe· 
lo goílo, ( entaõ muy rara ) que os ricos metaes,. 
lêndo. em todos a ma teria , e os guizados ditferen .. 
tes , com abundancia de delicados doces , e frutas,. 
havendo na mefa dous ferviços de iguarias, a que 
boje fe chamaõ cubertas. Deff:a curta memoria ~ 
p6de inferir qual feria a grandeza , e a profufaõ , 
com que foy hotpedado, e a fua comitiva ; e fem 
embargo de os Duques fe tratarem com.reciproca 
amifade , o Copeiro môr do de Bragança recufou 
fervir ao de Parma ;. e a Senhora D. Catharina , que 
em tudo· pertendia obfequiar ao fobrinho , lhe orde
aou, que o. fizeífe , ao · que replicou dizendo ,. que 
o Duque feu filho naõ o obrigava a fervir a outros 
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Senhores mais, que aos da Caía de Bragança , e naõ 
aos de Parma; e refolutamente concluio , que Sua 
Alteza o poderia mandar ao Copeiro· môr , por: 
quanto elle já o naõ era ; e affim fe dava por def pe
dido , entendendo , que lhe naõ era decorofo fervir 
a outro Principe , que naõ foífe o de Bragança,· ou 
ao feu Rey. Deteve-fe o Duque de Parma- pou
cos dias , e no da fua partida almoçou com os mais 
·Senhores na mef ma fórma , que fica dito ; e o Se
nhor D. Theotonio, Arcebifpo de Evora, fe affi:n· 
tou no topo da mefa, fómente por lhe affiff.ir, o qual 
por andar mal tratado naõ comia; e defpedindo-fe o 
Duque de Parma ,. foy muy obrigado aos carinhos 
da. tia , e às attenções dos primos. 

Celebrados os contratos do matrimonio na. 
fórma referida, fe receberaõ por procuraçaõ, e no 
anno feguinte de 1603 paífou a Duqueza D. Anna 

, de V elafêo a Portugal , acompanhada de D. Ber
nardino de V elafco , Conde de Haro , f eu irmaõ, 
e de outros Fidalgos feus parentes. Havia de che· 
gar a Badajoz com jornadas medidas, de que o Du~ 
que tinha noticia por diverfos Correyos ; e affim 
certificado , que a Duqueza hav.ia de pernoitar na 
dita Cidade no dia 1;: de Junho., no .mefmo · dia , 
que era. hum Domingo , às quatro horas .. da· tarde 
fahio de·Villa-Viçofa._ A Senhora D~ Catharina o 
conduzio até a porta da camera,. e depois de o Du
que lhe beijar a maõ , fahio acompanhado dos Se
nhores D. Duarte, D •. Alexandre.,. Arcebifpo de 
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Evora , e D. Filippe feus irmãos, e D. Cont\anti· 
no de Bragança feu tio , filho dos fegundos. Mar
quezes de Ferreira , e entrou em hum coche rico, e 
com elle feus irmãos , e tio , o qual era tirado por 
feis cavallos ruços Hefpanhoes , levando outra mu· 
ta dos mefmos para quando fo{fe neccífario: feguia· 
fe o coche de Fernaõ de Soufa, feu V.eador, com 
mais quatro coches , em que hiaõ alguns dos Offi
ciaes, e Fidalgos da fua Cafa , e Commendadores, 
com execllentes galas , collares_ ricos , e veneras de 
pedraria (e já fe haviaõ adiantado dous coches da 
mefma comitiva. ) Hiaõ muitos criados a cavallo , 
com muito luzimento , e fete cavallos à deff:ra, e 
vinte e quatro A1abardeiros da fua guarda. O Du. 
que hia véíl:ido de gorgoraõ verde , guarnecido de 
ouro , e prata ; o Senhor D. Duarte de gorgoraõ 
negro todo guarnecido ; o Senhor Dom Alexandre 
com loba curta , e murça de gorgoraó pardo , e o 
Senhor D. Filippe vefl:ido de gorgoraõ verde com 
huma guarniçaó parda , e verde. Seguia6-fe mais 
de cem peífoas montadas em bons cavallos , todos 
veíl:idos de gala , ajuntando-fe pelo caminho conti· 
nuamente gente , affim criados, que o feguiaõ, co
mo V alfallos feus , e outra gente nobre, que efla. 
vaõ apparelhados para o acompanharem , e neíle 
dia foy dormir a Villa-Boim, que he hum Cafiello 
feu, tres legoas difiante de V illa-Viçofa , e huma 
de Elvas. No dia feguinte, que era fegunda feira, 
foy o Duque à Igreja ouvir Milfa acompanhado da 
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fi1a guarda , e dos Officiaes da Cafa , e fe confeífou,. 
e commungou, porque nenhum divertimento lhe 
embaraçou nunca a vida devota , que feguia. Na 
tarde do mefmo dia partiraõ de Villa-Boim pela 
poíla os Senhores D. Duarte, e D. Filippe , acom· 
panhados de tres Fidalgos do ferviço do Duque com 
veíHdos de gala , feitos para CJminho com muito 
primor , e com diverfidade hum do outro : paífaraõ 
por Elvas, e entraraó em Badajoz, e viíitaraó a 
Duqueza da parte do Duque, e os Fidalgos lhe hei-· 
jaraõ a ma6 , e o Senhor D. Duarte lhe dava a co
nhecer as pelfoas, e qualidades dellas: acabada a vi. 
fita, tora~ando a tomar a poíla, fe recolhera6 aonde· 
ellava o Duque. A Senhora D. Catharina mandou 
a Fernaõ de Ca(l:ro, Fidalgo da Cafa do Duque, e 
V eador de Sua Alteza, a vifitar a Duqueza , tam
bem pela poíl:a. No mefmo dia de tarde fahio o 
Duque de \"'illa-Boim para Ubeda, que era huma 
Quinta de Ruy Gomes de Azevedo, hum Fidalgo· 
de Elvas , que morreo na batalha de Alcacer , a qual 
fica além da Cidade , aonde o Duque na6 fazia 
tençaó de entrar ; e caminhando na mefma fórma, 
que fahira de ··vma-Viçofa, hum quarto de legoa o 
encontraraó alguns Fidalgos da Cidade, o Prove• 
dor, Corregedor, Juiz de Fóra, os Vereadores, e 
outras peífoa~ principaes de Elvas. Já neíle tem• 
po o Duque, e o Senhor D. Alexandre, e D. Conf
tantino·, haviaó largado o coche, e· montado a ca
vallo , e receberaõ a todos com muito agrado , e 
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Bifloria <jéne"alogictJ· · 
chamando-os para a fua ilharga, foraõ converfando; 
e por lhe pedirem muito, entrou na Cidade com a· 
fua guarda : tanto , que fahio della , def pedio os 
Fidalgos , -e Minillros , que muito o recufaraó ,
querendo acompanhallo até Ubeda , onde o Duque 
havia de ficar, e ahi vieraõ ter os Senhores D. Du
arte , e D. Filippe. Na terça feira às cinco horas 
da manhãa montou o Duque , que hia · veflido de 
gorgoraõ roxo bordado de ouro , e prata , em hum 
caváHo ruço rodado , com. fella de veludo roxo 
guarnecida de ouro , e prata , e aff1tn eraõ as .cabe. 
çadas , e mais jaezes. O Senhor D. Duarte hia vef. 
tido de negro com guarnições negras , e a feHa de 
veludo negro , e tudo igual. O Senhor D. Filippe 
hia ·veíl:ido de gorgoraõ azul bordado todo de -OU· 

ro , e prata , ·montado em hum quartâo ruço quei· 
mado , com fella , e guarnições conformes ao veft.ido. 
D. Conflantino veflio de gorg-0raó lavrado , guar· 
necido a quatro guarnições eftreitas , com botoens 
de ouro , calças de obra , collar efmaltado , · chapeo 
negro com tranfelim , e plumas , e a fella do cavallo 
era de velu4_o negro com fàxas , e eílribos doura
dos , e fivellas .da guarniçaõ. Sahiraõ da Quinta 
para a ponte 'do Caya; que devide Portugal de Caf. 
tella, acompanhados dos Officiaes, e· Fidalgos· da 
fua Caía ricamente vefltdos , com criados feus com 
ditferentes librés , e de numerof o acompanhamento 
da fua fumilia , que fazia huma viílofa pompa, e de 
outras muitas peífoas de qualidade , e nobres das 
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·Cidades , e ViUas da Província de Alentejo , por 
.fazer.em obfequio ao .Duque, a quem todos defeja
vaõ fervir· .Acbaraó"'lk preientes mais de dous mil 
homens a cavallo, e mais de mil e quinhentos Vaf: 
fallos ·Lêus , e outra muita gente , ·que ·fe ajuntou , 
.que razia huma grande multidaõ. Era -eff:e o Ju. 
gar , que eR.ava ajuR.ado para efperar a Duqueza, 
e tendo paílàdo menos de huma hora , o Duque 
.cortezaõ , e amante, tanto que deu vifta da fua ·CO

.miti va, palrou a ponte com o defejo de ver a Du
queza , naõ fazendo memoria da. capitulaçaõ , e 
contra a mefma ordem , que tinha dado , porque 
co~ muita prelfa montou a 'cavallo, fem guarda, 
nem efperar pela comitiva , e f ómerne affifildo de 
Fernaõ de Soufa, fcu Veador, e Pedro de Soulà, 
que eR.ava nomeado para com o mefmo officio fer· 
vir a Duqueza. Encontrou o Duque ao Conde de 
Haro , irmaõ da Duqueza , que o vinha bufcar, e 
fem fe deter lhe fali ou , e da mef ma forte aos mais 
Fida1gos CaA:elhanos , que acompanhavaó a 'nu. 
queza , que eraó D. Pedro Giraõ , Inquifidor de 
Toledo , D. Bl~fco de Aragaõ , D. Affonfo de Ve
Jafco, V édor Geral das Galés de Hefpanha , Dom 
Antonio de V elafco , Dom Filippe de Navarra , o 
Corregedor de Badajoz , e de todos foy ·applaudida 
a fineza , com que o Duque bufcava a fua efpofa , 
e taõ medida pela fua prudencia , -que naõ faltou ao 
primor do galanteo, fem que o encontralfe a autho
ridade, que fempre confervQU Ulefa. A Duqqeza 
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394 Bifloria qenealogica 
vinha em humas andas de veludo carmefrm com 
pregaria dourada , e as guarnições da mefma forte, 
e veíl:ida de fetim azul , e ouro , faya , e ferrogoulo 
fobre comprido , tudo guarnecido a íeis paifamanes 
de ouro , e prata abertos , e toucada com fitas de 
prata, e azul : trazia co1nfigo D. Luiza de V ela{: 
co fua parenta , viuva de muita authoridade. O 
Duque veyo fempre converfando com a Duqueza 
até chegar à Quinta. Os Senhores D. Duarte , D. 
Filippe, e D. Conílantino, tomando os lados, leva
raõ ao Conde de Haro no meyo , feguindo-fe todo 
o acompanlrclmento, a que fe ajuntou o de CafielJa, 
e outra muita gente , que concorreo de forte, que · 
paílã vaõ de fois mil peífoas. Na ponte eft:ava hum 
coche de veludo carmefim ,, todo guarnecido de 
paífamanes de ouro, tirado por feis frizoens ruços 
queimados ,_ e os cocheiros veff.idos de cor carmt
fim , guarnecidos de paílàmanes de ouro , com- cha· 
pcos. na mekria fiSrma; diante do coche eftavaõ hu· 
mas andas tambem de _yeludo carmdim com palfa
manes de ouro , todas de vidraças cryíl.allinas , e as 
mulas na mef ma fórma guarnecidas, -com outra pa~ 
reJha de referva , da mefma forte. Diante das an
das hia huma faca ruça com filhaó de veludo car
mefim bordado de ouro, com gualdrapa na mefma 
fórma , e guarnições com chapas , e fivellas de pra· 
ta dourada, lavrada com figuras de relevo, e adian
te outra com filhaó de veludo preto, com a borda
dura da gualdrlpa de chaparia de . prata dourada ; 

com 

Digitized by Google 



Ja Cafa ~al 'Portug. Liv. Y 1. 3-9 S 
com arreyos na mefma ffirma , cubercas com capas 
das mefmas cores,. bordadas como as gualdrapas. 
Os Liteireiros veftiaó calções, e roupetas de veludo 
carmefim cuberto de paífamanes de ouro, e chapeos 
do mefmo veludo , com palfamanes , e plumas de 
cores, e da mefma forte, que os Cocheiros do co· 
che de Eftado. Os que guiavaõ o coche do Duque 
veftiaó calções de pano de Londres roxo apallâ
manados , juboens de Hollanda .raxados de cores , 
vaqueiros de veludo ·carmeftm guarnecidos de paf. · 
famanes de ouro, chapeos de veludo da mefma cor, 
guarn~cidos de pallàmanes de ouro com plumas de 
cores, efpadas douradas com bainhas do mefmo ve· 
ludo. Os moços da cavalhariça, qne eraó muitos, · 
levavaõ veftidos calções, e roupetas de pano roxo , 
cubertos de paffamanes de feda roxa , e amarella. 
Marchavaó em ordem vinte e cinco coches , em 
que entravaõ <>S da Duqueza, e do Senhor D. Ale· 
xandre, duas liteiras , tres facas com fi!hoens ricos 
de prata f obredourada, muitos cavallos com jaezes,
e adereços de grande preço , cubertos com telizes 
de veludo verde bordados , levados por !vI-0ços da 
Eftribeira com huma efpora na maõ, os quaes fa
ziaõ o numero de vinte e quatro, e levavaõ fardas 
de caminho de pano verde de Londres, guarnecidas 
todas de paílâmanes verdes, meyas verdes, çapatos 
negros , murcetas de fletro branco com colleirinhos 
de veludo roxo ; hum chacorreiro veílido de cal
ças de veludo roxo variado, com os golpes guarne-
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~96 Bifloria qene11logica 
ci.dos de paff"amanes de cores , entreforros de fetim 
· amarello , meyas de' feda amarellas , roupeta de ve· 
ludo lavrado , capa de raxa, e gorra de veludo. 
· Hiaó fete ~Ioços Fidalgos veftidos de calças 

de obra, com os brancos de veludo roxo variado , 
e guarniçaõ de morenillos de prata f obre petlanas 
de fetim roxo picadas , e com anteforros de téla de 
prata ,. meyas de feda brancas , çapatos de veludo 
branco golpeados , guarnecidos de morenillos de 
prata, juboens de téla de prata, couras de golpes, 
·com a obra conforme a das .calças, cintos de velu
do negro guarnecidos de morenillos de ouro , com 
ferros dourados , boemios de fetim preto com guar
niçaõ por fÕra de fiu'as , e morenillos , forrados de 
téla branca , com gorras de veludo preto , e tranças 
guarnecidas de ouro, com plumas brancas, amareDas, 
roxas , e garçotas. Os Moços da Camera da Guarda
roupa , que eraó dez , veíl:iaó calças de boa guarni· 
çaó , alfentadas fobre obra de veludo roxo variado ,, 
e·as guarnições fobre peíl:anas de fetim amarello, e 
os moreniUos roxos , e brancos ,: com entreforros de 
fetim emprenfado roxo, meyàs de feda , çapatos de 
veludo golpeados perfi1ados , e mangas . de fetim 1 

tudo da mefma cor, cubertas de moreniHos der-e
troz roxo , e· branco, roupetaS de fetim imprenfa~
do com faxas de v~udo variado , e peftanas de fe
tim pela bor-da com- moreniJlos, cintos. ~· veludo. 
com ferros. dourados-, capas de raxa de Florença ,. 
torradas de íêt~. pret0c impremãdo , gorras. de. veliJ· 
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do negro com tranças bordadas , e plumas bran
cas , roxas, e amarellas , com f uas garçotas ,. efpa· 
das douradas guarnecidas de veludo. O Guarda.. . 
roupa , e Moço das chaves vefilaó de negro , cal
ças de obra , meyas de feda, çapatos de veludo ro .. 
xo , juboeris de fetim , roupetas de veludo guarne· 
cido, capas de raxa tambem guarnecidas , gorras de 
veludo com touquilhas, e plumas, e efpadas doura
das. Vinte e quatro Moços da Camera . veftiaõ çal
ças de obra com paaãmanes roxos , e brancos fobre 
peíl:anas de fetim amarello, meyas de feda da mef. 
ma cor , çapatos de veludo amarello perfilad~s ,
mangas de fetim da rnefma cor emprenfado , cuber
tas de morenillos de' retroz roxo , e branco , roupe· 
tas de veludo negro ,. guarnecidas todas de paífama
nes negros a farp~ , cintos de veludo negro com 
ferros dourados, capas de raxa forradas de fetim im· 
prenfado, gorras de veludo· negro com tranças bor
dadas, e plumas brancas, roxas, e amarellas com 
fuas garçotas. O Porteiro da Camera do Duque, 
e o da Camera da Duqueza vef\iaó calças de velu
do negro" com.entreforros de fetim, meyas de feda 
da mefma cor, çapatos negros ,. roupetas de v~lu
do lavrado , gorras de veludo negro com touqui
lhas de veo , e capas· de raxa. Hiaõ mais quatorze 
Repmleiros- veftidos· com ·calças de pano fino roxo, 
com·paífamanes pelas· bordas dos golpes matizados 
de feda roxa , e amarellá , com ·entreforros de tafetá 
amardlo., meyas da:mefma cor., çapatos. brancos, 
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!9-S Bifloria <jeneJogic" 
juboens de hollanda de Icalia com rifcas das c<>res 

. do uniforme , ,roupetas , e ferragoulos de pano vin
tedef.cno , cintos negros , pef pontados das mefmas 
cores com ferragem dourada , chapeos negros com 
tranças de Cetim , e caireis de cores , e plum11s bran. 
cas , :roxas1 e amarellas. Dous Capellães , que ben
ziaó a mefa , com lobas, capas , e barretes de raxa 
de Florença. Dez Moços da ·Capella veftidos de 
vintedefeno. Seis Muiicos da Cruµera com cal· 
ç6es de veludo lavrado , meyas , e çapatos negros , 
roupetas de raxa , ferragoulos de vintedefeno , cha
peos :negros com veos. Dous Arautos, e Palfa
vantes, com calçqs de veludo lavrado, roupetas, e 
ferragoulos de pano fino , chapeos, e cintos negros. 
Seis Porteiros da Cana com vefiidos. inteiros de vin
tedefeno ; e .o mef mo a dous V arredores. O Se. 
nhor D. Duarte levava .a fua familia luzidamente 
veflida , a qual fe compunha de V eador 1 Camerei
ro , _Eíl:ribeiro, .e Mefire Salla , Efcrivaõ da cofinha, 
.doze Pagens, e quatro da Camcca, quatro Repof.; 
teiros , quatro Lacayos , hum Cofinheiro , dous 
Cocheiros , dous Moços àe retrete , e hum chocar
reir-0. A -do Senhor D. Alexandre fe compunha de 
hum Fidalgo, feu Camereiro, hum Moço Fidalgo, 
oito Accrekentados, doze Moços da Camera , tres 
Muficos, hum Moço da Capella, tres Repofid
ros , hum Varredor , e oito Lacayos. A do Senhor 
D. Filippe eraõ oito Moços da Camcra , d-Ous, R e• 
poíleicos , do.us . l\1oços de retrete , . e quatro La• 
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cayos. D. ConA:antino de Bragança , e feu irmaõ 
D. Joaõ de Bragança , Bifpo de Vifeu , que naõ 
·acompanhou ao Duque por ficar affiRi11do à Senha-. 
ra D. Catharina, dera5 luzidas librés, conformes 
ao eA:ado de cada hurn , e todos eil:es Senhores fe
guindo ao Duque, deraó librés de mayor cufto no 
dia da entrada. 

N aõ havia o. Senhor D. Alexandre , Arcebif
po de Evora, acompanhado ao Duque à Raya, por
que o efperava. na Ermida da Quinta·, na.qual efia· 
va revefHdo de Pontifical , aífentado em cadeira en· 
coff:ada ao Altar, e com elle em feus lugares D. , 
Fr. Chriftovaõ da Fonfeca, Bifpo de Nicomedia, 
Prefidente da fua R.elaçaõ , Manoel Pefiànha de 
Brito , Deaõ da Capella Duca·I , e outras Dignida· 
des da Sé de Evora, e Capellães da Capella do Du
que. A Ermida toda fe via ornada com rica , e 
viff:ofa armaçaõ. Tanto, que os Duques chegaraõ 
à porta da Ermida , fendo já perto das tres horas da 
tarde, o Arcebifpo fe levantou , e defcendo para o 
corpo da Igreja , botou agua benta aos Duques, e 
eflando todos em pé ratificaraõ o 1\fatrimonio· por 
palavras de prefente, por novo confentimento de 
approvaÇa5 do Duque, e da Duqueza , em as mãos 
do Arcebifpo; o qye acabado., fobio ao Altar , e dif
fe Miífa rezada, que os Duques ouviraõ de joelhos 
em fitial de borcado , e almofadas do mefmo. Ao 
Euangelho trouxe o· Deaó o Miífal a beijar aos Du· 
ques, e a paz o-Bifpo de Nicomedia. Acabada a 
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, Miífa, loy o icnhor D. Alexandre cumprimentar a 
Duqueza, · a qual fe recolhco ao quarto, que lhe eC. 

. .tava p11eparado, onde comeo fó. O Duque jantou 
com feu cullha.do , irmios , e os Fidalgos Caftclha

.. nos. 
Tende ,todos acabado de comer , entrou a 

Duqueza no coche , e o Duque , que a levava à 
. maõ direita , ~ dá parte dos cavallos o Conde de 
. Haro. Os Senhores fe repartira ó por diverfos co· 
.ches., tomando cada hum no kU os Fidalgos e~ 
telhanos , e D. Luiza:, de V elafco fe meteo em hu· 
ma liteira.de veludo pegro, guarnecida na mefma 
fórma , que para ella oRava deflinada. O Duque 
quiz tambem paífar por f6ra .de Elvas, porém ot 
.Fidalgos, e Magiflrados o efperavaõ: pelo que foy 
-precif o atraveífar a Cidade com todo o fequito , cu· 
berto o coche com a guarda , que entaõ foy bem 
precifa pelo concurfo , que era innumeravel, e pe· 
las diverfas danças , e folias , que os feguiraõ hum 
bom efpaço fóra da Cidade.; $.as janellas das ruas, 
por onde pallàraó, eflavaõ armadas, e em todos era 
grande o .alvoroço, e fatisfaçaõ de ver aos Duques. 
Huma Iegoa da Cidade merendaralS, e pon~ ou
tra muta de. frif oens , chegaraõ a Borba já noite , 
onde os efperava muita. gente, que os haviaõ de 
acompanhar, com danças, e folias, e ou~ros fefle· 
jos galantes , e todas as Ordenanças eff avaõ poflas 
em ·ala, que fe feguiaõ até Villa-Viço.Gt. Marcha· 
vaQ diante os Officiaes de J uftiça , e as azcmulas 
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cobertas com repotleiros borda-dos de azul. com ca
beçadas, ·e falfüs redêas do mefmo. Os ·Béfieiros, 
e Caçadores . veíl:iaó de pano verde · guarnecido , 
aos quaes já fe, tinha adiantado a recamera da· Du.. 
queza, que. vinha em hum grande numero de aze
mulas com repoA:eiros azues com ·as Armas do 
Condefl:avel , e outras dos Fidalgos ; que acompa
nhava~ a Duqueza. , · N efle dia , que era dezafete, 
entrou muita gente Portugueza , e Hefpanhola em 
Villa-Viçofa. O Apofentador do· Duque foy pa-, 
ra o Terreiro do Paço, e alfentado em huma cadei~ 
ra , com huma mefa diante cuberta , dava bilhetes 
de apofentadoria aos que ·chegavaõ para ·ferem apo~. 
fenta dos , com criados para os encaminharem ," tudo. 
com huma notavel providencia para que nada fal .. 
talfe aos hofpedes , que eraõ ·muitos , e de diverfas 
categorias; porque todos ·os que foraõ àquellas fef. 
tas, eraõ accommodados, ·e tratados pela defpeza. 
do, Duque~ Oito ·Charameleiros ,com calções, rou"'. 
petas, e capas de pano fino roxo, as capas com 
bandas de fotim amarello , e mangas do mef mo; 
meyas- da mef ma cor·, chape os negros com tranfe
lim , e plumas das ditás core~ , cintos de couro ata·. 
marados , pefpontados de retroz com ferros pratea· 
dos. Oito Trombetas veA:idos com calções, e pe
lotes de pano roxo , capotes abertos do mefmo , 
tudo ·guarnecido com bandas de Cetim amarello , e 
peftanas brancas , botas brancas , cintos atamara
dos, chapeos negros com correas , e plumas da 
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mefma cor : trombetas éom bandeirolas de damaf
co amarello, e roxo, com as Armas. do Duque bor· 
dadas , pendentes de cadeas de prata· com as mefmas 
Arma8 de relevo. ·Cinco At~baleiros, que vclliaó 
na meGna f6rma. Os Trombetas baff:ardas 1 que 
·eraõ ires , veftiaõ ca1ç6es de pano roxo apaírama· 
nados, pelotes de veludo roxo guarnecidos de paÇo 
{amanes de prata , ferragotilos de Londres roxos, 
chapeos conformes com plumas das meímas cores, 
efp.idas douradas , montados em cavallos com fel· 
las , e guarnições atamaradas. Dous Porteiros da 
Cana com ellas levantadas. Dous Porteiros com 
fuas maças de ·prata aos hombros ; com cadeas de 
prata ao pefcoço , de que pendiaó as Armas do Du
que ábertas em· medalhas ., veílidos ·de preto a mo
do da Corte. Dous Arautos , e Paíravahtes com 
fuas Cotas de Armas ricas. Dous Eftribeiros , hum 
à brida , outro à gineta, em bons cavallos , e bem 
ajaezade>S , veíl:idos de veludo roxo variado com 
mangas de fetim roxo , e ferragotilos de chamalote 
roxo forrado de tafetá , chapeos de tafetá , e efpa· 
das douradas. Os Moços de Eftribeira com veff:idos 
de Corte , calças- de pano roxo com paífamanes de 
feda amarella com entrefOtTos·dé tafetá, canhoens de 
feti.n amarello, meyas da mefma: cor, çapatos- br.an· 
cos , ligas de tafetá roxo·,.· e branco , · juboens de 
Hol1anda com rifcas roxas·, r-0upetas de pano· fino 
da dita cor , guarnecidas a dous palfamanes , tala· 
bartes , e bainhas atamaradas , efpadas , e adagas 
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douradas• chapeos pretos. com tranfelins, e plumas 
dasmefn;ias cores.. Vin~e e quatro Moços d.a Ca • 
. mera com toch~ accefas, que. hiaõ às Eftribeiras do 
coche dos Duques. . A V.ilia eílava toda illumina"' 
da, e ornada. com arcos triunfàes , feitos com gran. 
de fabrica de figuras bem veftidas , com diílhie<>S , 
e emblemas, que alludiaõ aos.Duques., COJD a.s fua1 
Armas, .e emprezas, com muita arte; em o alto de 
hum delles fe lia eftá Infcripçaõ : . 

'Ducijf tt 'Donn~. 4nn~. r àlafci~ . . .. 
.Ãd ingrejfum il/ius. dedicat /7illtH'içofa. 

Menj i funii '.1111no M. 'IX.111. 
. . 

Em outro fe via. tambcm outra femelhante dedica• 
çaõ , que dizia: 

'])uci 7beoJOjio IL ·.ddingre!Jum illius 
'Deriicat Yilla-Yifo{a Menje f uni o. 

dnno M. 'DC. Ili. . . . . . . . .. . 

A' porta , que. chama ó do Nó, formara ó no fron· 
tifpicio hum . arco grande , e magnifico bem orna ... 
do , o qual fe rematava. com as Armas Reaes, e por 
baixo ella letra: Depois de Vós , Nós , allu~indo à 
antiga empreza da Caía , de que. ufaraó os Duques 

·depois doDuque D.Jayme.. Finalmente tudo era 
magnifico , e et'J'.I tudo fe via refpirar huma feme

. lhança da Caía Real. Entrou pela Villa o acom"' 
'f om. VI. Eee ii p.mha-
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panhamento , e comiciva dos Duques , o que ap
plauJi aó os moradores naó f6 da Villa , mas de 
muitas das Provindas , com fe{lins , e danças, e ou
tros divertimentos , com que fe fcGejavat> as vodas 

· R.eaes naquelle tempo. Tanto, que o coche do 
Duque entrou no Terreiro. do Paço t o falvou o 
Caíl:ello, que eftava todo cheyo de bandeiras, com 

· tres defcargas de artilharia , e da mefma forte to
das as Companhias , que eflàvaó guarnecendo a 
Villa. A Senhora D. Catharina fahio .. do feu quar· 
to'· dep9is- do coche ter avançado mais do mcyo do 
Terreiro., acompanhada de D.Joaõ de Bragança, 
:Bifpo de. V ifeu, feu primo , e de D. Francifco de 
Almeida , irmaó do Bif po , filhos do fegundo Mar
EJUez .de Ferreira, com os criados, eOfficiaes·da-ila 
caía, e chegou até quafi a porta da falla a tempo, 
que a Duqueza acabava de fobir as efcadas , trazen
do-a· o- Duque de huma maõ , e o Conde de Ha· 
roda outra; e·chegan~o à Senhora D. Catharina, fe 
poz de joelhos, fazendo .grande inftancia para lhe 
b_eijar a maó , ella o recufou , e a levantou , abra· 
çando-a com grande agradoi_o,Duque beijau~a maõ 
a fua mã y , e andando- o acompanhamento, lev.ou 
ª'Senhora D. Catharina a Duqueza à maõ direita , 
e·à:fua efquerda o Duque,. o Senhor D. Duarte, da· 
va o.braço à Senhora D. Catharina: e tanto, que 
entraraú na Camera , ficaraõ em pé Cobre o eíhado 
tlebaixo do docel , onde- logo as Damas, e toda& as 
Senhoras ,, e mulheres dos Fidalgos da Cab\ lhe bei-. ~ ,ara o-
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jaraô a maõ , principiando ·primeiro pela Senhora 
D. Catharina. A Duqueza tinha junto a fi huma 
Dama , que lhe hia dando a conhecer as Fidalgas., 
que chegavaõ , e acabado o beijamaõ , fahio o Du
-que com os Senhores, e Fidalgos para a falla, onde 
eftava a mefa para cearem , o que o Duque fez em 
publico: a mefa eflava poRa ao comprido ao lon-
. go do docel , e da parte delle eftavaõ cinco cadei· 
ras de veludo carmefim , e huma de téla toda bor .. 
dada , a qual eflava no fegundo -lugar da maõ ef. 
querda: no primeiro lugar da efquerda fe fentou o · 
Conde de Haro , no fegundo o Duque , no tercei· 
ro o Senhor D. Duan:e , no quarto o. Senhor. Dom 
·Alexandre , no quinto o Senhor D. Filippe , e no 
·fexto o Bifpo de Vifeu. Nos topos da mefa, D. 
·Pedro Giraõ , D. Blafco de Aragaõ , D. Antonio 
de Velafco, D. Filippe de Navarra, D. Affonfo de 
V elafco , e D. Francifco de Almeida. N eA:a occa
fiaõ o Duque convidou· ao Conde de Haro com o 
feu prato para lavar as mãos , e affim ao mefmo tem· 
.po as la varaõ juntos· , lançando agua o feu Tri. 
~bante , praticando-tê no mais aquelle Real Cere
·monial , que fe ufava quando o Duque comia em 
publico, o que fe obfervou nos mais dias, em quan
to o Conde de Haro naó voltou para Caíl:ella·. To. 
do o tempo , que durava a mefa·, tocavaõ as trom- · 
-betas, e charamelas·, a que acudiaõ· danças. Du
rou muitas horas a cea, e foy. precifo mandar parar 
~om as iguarias ,.. por fer ·já· perto· de . tres horas da 
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madrugada. .A&abada a cea , o Duque fe defpedio 
.do Conde de Haro , e mais Fidalgos., e fe recolheo 
para onde eíl.ava a Senhora ·. D. Catharina. com a 
Duqueza. Levaraõ os irmãos do Duque ao C:on· 
de de Haro ao feu quarto ; e os Fidalgos f que :vio
raõ com e1le de Caff:ella , fe recolheraõ aos apofen· 
tos, que lhe eff:avaõ deflinados. : · ·: . : 
·· No outi:o dia fahiraó todos com noVBS, e ex .. 
ullentes . galas , e apparcceraõ todas as familias de 
-cada hum dos hofpedes luzidamente vdlidas,, e tu
do com grandeza , porque o Conde de Haro trazia 
<>ito Pagens com calças de veludo carmefim com 
pallàmanes de prata entreforros de téla de prata, ju· 
·hoens da mefma téla , couras de cordovaõ branco 
com paífamanes de prata, forradas de tafetá,carmo
•íim, capas de veludo negro, forradas de téla ·de pra· 
·ta liffada · de ouro , e feda . carmefim , com tres pa'
famanes de prata pela borda, gorras de veludo ·com 
·plumas branca·s, e roxas, bordadas de prata • . Dous 
·Moços da Camera , Secretario, Camereiro ; Eíl.ri· 
beiro, Thefour.eiro, Mordomo, dous Veadores, 
oitó Alcaides das \ ... ilias do Condeflavel teu pay, 
dous Aguafis da Corte, que vieraó para os apofcn
tarcm , quatro Repoíl:eiros,. quatr-0 ·Lacayos , hum 
·Provedor , butn N evciro , e vinte pcffoas mais, en-
· tre Cofinheiros) e gente de ferviço •. Dom Pedro 
Giraõ trazia dez criados, D. Biateo de Aragaõ oi
. to , D. Alonfo de Velafco oito , D. Antonio de 
V elafco íeis , D. Filippe de Navarra oito , . todos 
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com ·galas muy luzidas , de forte , que ·a Duqueza 
trazia na fua companhia duzentas peífoas de cava1-
lo , e oitenta azemulas de carga , em que entrava6 
as. da fua recamera, .e dos- mais particulares, e fer. 
viço , e dez coches. . N eíle dia ; que fu contava ó 
·J 8 de Junho, fahio o Duque' veílido de encarnado , 
bordado de ouro , e prata, com capa de veludo De• 
gro , forrada de fetim encarnado , bordada de lavor 
miudo de prata, com notaveis pelfas de diamantes 
na gorra •. A Duqueza com veítido encarnado, faya 
de velilho , de ouro emprenfada , bordada de ouro. 
e prata , com collar , e cinto de pedraria._ O Conde 
de Haro com calças, e cour• amarella , guarnecido 
tudo de prata tirada , capa de veludo negr~ com o 
capello bordado de prata , e gorra de veludo negro 
com peflãs de ouro cravadas de diamantes , com 
huma medalha tambem guarnecida de diamantes. 
Efte ,foy o primeiro dia das feftas, .em que houve 
muitas danças com diverfas invenções,. e rodas as 
pelfoas :eílavaõ veíl:idas com muito- luzimento. Na 
noite fe illuminou o . Paço com tochas ,. e toda a 
vma ' .a que fe feguiraó diverfos artificios de fogo 
do ar, que durou largo tempo , a que deu 6m hu
ma defcarga de artilharia do Caílello , e mofqueta
ria dos Soldados , difparada toda ao- mefmo temi'º· 
No outro·dia, que· era quinta- feira ·, houve Touros 
no Terreiro do Paço, os quaes tourearaõ dous Fi
tialgos da Caía do Duque , que eraõ muy deílros , 
e deílemidc». O: Duque. fahio-· neíle dia veíl:ido .de 
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branco bordado de our9 , e prata, com capa de ve· 
ludo negro , forrada de téla de prata, bordada de 
alcachofras de ouro .: a Duqueza com faya , e vaC. 
quinha de téla de . prata raxada , guarnecida de paf: 
famanes de prata ; entre as coufas preciofas , com 
que fe adornava, lhe luzia hum fio de perolas , que 
tinha ao pefcoço, de grande valor. O Conde de 
Haro veff.io calças de fetim branco com obra de fe. 
da branca , capa de veludo negr-0 forrada de téla de 
prata, gorra negra com fentilho de pefiàs de ouro 
cravadas de diamantes , . e medalha na mefma fór-
ma. 

Entre -as coufas, que engrandeceraõ. em todo 
o tempo a Corte deVilla-Viçofa, be -a celebre Ta· 
pada , (divertimento dos Duques) pela extenfaó do 
Íttio , porque tem de largura , em muitas partes, 
huma legoa , e em nenhuma menos de meya, com 
muitos bofljues ; .em que fe vê muita caça grollà 
de porcos montezes , veados , e gamos, naõ fallan-. 
do na miuda, que he infinita , e todo o genero de 
paífaros , com hum grande lago com feu ·bargantim, 
bellas .cafas de campo , Ermidas , e outras obras com · 
bofques , que fervem de divertimento , e cngrande .. 
cem a Tapada , que {)S Duques faziaõ guardar com 
cuidado , para o que rinhaõ Couteiro môr, lugar; 
que· <>ccuparaõ fempre Fidalgos de qualidade , e 
hoje ainda fe conferva na Caía dos Condes das Gal
\'eas. Defejou o Conde de Haro ver a Tapada, e 
ror naó interromper as feftas ' com que fe celebra .. 
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va6 os defpoíõrios dos Duques , fe determinou , que 
(o{fe fómente de manhãa , e com etfeito foraõ os 
Senhores D.-Duarte, e D. Filippe, e D. Conílan
tino de Brag.ança, .e todos os Fidalgos Hefpanhoes, 
e m9ita gente , que ·OS feguiaõ ; e depois de obfer
varem a magnificen~ia, fe divertiraõ com a. muita 
caça , a que. fizera a diverfos, tiros , de que huns fo
raõ bem fuccedidos, e outros mal , que -ferviraõ pa· 
ra. a converfaçaó : e reoolhendo--fe a jantar , fOy o 
affumpto a fortuna dos tiros bem fucéedidos , e a 
defculpa do erro ele outros , na dcfgraça da cafua
lidade. N eíl:e dia fahio o Duque veflido de ama
rello bordéldo de prata com o bohemio do Cetim ne· 
gro , todo forrado de télas de prata bordada ; e a 
Duqueza com faya , e vafquinha de f etim amarei• 
Jo bordado todo de prata. O Conde de Haro vef. 
tio, de campo, calças de obra com guarnições de 1ê· 
tim branco , e verde , com quatro paífaman~s , ca
pa com a mefma obra' chapeo negro com tranfe
lim . de ouro com diamantes ; e depois que fe reco
lbeo da Tapada, vdlio calças negras de obra com 
entreforro de téla branca com paífamanes de prata 
ao comprido, morenilhos do mefmo atravellãdos 
com botoens de ouro , e ambar , capa de veludo 
negro com feis ~uarnições, furrada de téla de pra
ta , e o capello. femeado de peífas de ouro, e am .. 
bar, gorra de veludo negro com plumas brancas t 
e negras com fentilho de ourÇ>, e pelica de ambar. 
Na tarde h~uve· bolatins, ·e depois huma mafcara~ 
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da a cavallo; e porque já era noite, eíl:ava o Terrei· 
ro todo cercado de tochas·, e às luzes dellas fizeraõ 
buma efcaramuça, e jugaraõ alcanzias ; e no fim to
mando cada hum · f ua tocha , fizera ó outra ef cara-

. muça, e correraõ parelhas , com que deraõ fim ao 
feílim. 

O Conde de Haro , que fe achava divertido, 
e com goA:o na companhia da .Duqueza fua irtnãa, 
lhe foy precifo largalla , por fatisfazer à ordem, que 
trazia do CondeC\avel feu pay, de naó fe deter mais, 
que tres dias , o que naõ deixou de ·fazer huma 
grande impreífaõ na faudade da irmãa, com aquel
les affüél:os taõ coíl:umados nas def pedidas, que fa
cilmente fez perder logo a affiíl.encia do efpofo. O 
Conde de Haro fahio· vefiido de fetim morado, 
bordado de ouro, e prata, com cifras, que conti
nhaó nas letras travadas o feu nome , e da Con. 
deífa D. Ifabel Maria de Gufmaõ fua mulher. Ti· 
nha chapeo de tafetá negro com tranfilha negra , e 
plumas brancas ; as efpadas , que cingio todos eíles 
dias, eraó diverfas, douradas , lavradas , e talabartes 
bordados conforme os veíl:idos, e alguns eraó guar
necidos de perolas. Defpedio-fe do Duque , e mais 
Senhores com grande affeélo , e expreífoens , teíl:e
m unhando o quanto a todos feria fempre obrigado. 
O Duque na vefpera da defpedida regalou ao Con
de de Haro , e aos mais Fidalgos , mandandolhe di· 
':erfas ~elfas de valor , e outros brincos de igual eC. 
timaçao pelo raro, e bom gofto; depois mandou 

ao 
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a> Conde hum bom tiro de frifoens ruços para o 
o>che , com cubertas de: pano roxo bordadas de 
pnarello , para fe lhe entregarem tanto , que che-
1alfe à f ua cafa. Voltou tambem D. Luiza de V e· 
•fco, e as criadas , que vieraõ no ferviço da Du. 
!ueza, (de que f6 ficaraõ quatro, fendo dezafeis) e 
. ;odas fatisfeitós das dadivas , e grandeza do trato , 
,:Com que faraó hofpedados ' fe defpediraõ conten. 
tes. O Duque naõ houve attençaõ , com que naó 
obrigaífe ao cunh~do. Ultimamente na mef ma tar
de mandou . pela poA:a hum feu Moço Fidalgo 
acompanhado de dous Moços da Camera a vifital
lo ao caminho. N eíle dia fahio o Duque veA:ido 
de negro com obra de cortado , calças , roupeta , 
e capa forrada de téla branca; e a Duqueza cotn 
faya , e vaf quinha de fetim preto picado , e rifcado, 
com entreforros de téla branca , fatisfazendo neA:a 
demoníl:raçao às faudades do Conde. Continuavaó 
os feA:ejos , e na mef ma tarde houve Touros , e na 
noite fogo do ar , com diverfos artificias, com to
tal. differença do antecedente. No Domingo fe vef. 
tio o Duque de pinhuella roxa, com calças, roupe· 
ta , e bohemio, tudo bordado de ouro , . e prata ; a 
Duqueza com faya de mangas da mefma cor., bor
dada, e à tarde com vafquinha amarella de fetim la
vrado de ouro , e fayo roxo na mefma fórma. Co
meo o Duque neíl:e. dia com a Duqueza , e Senho
res em publico ; puzeraõ-fe feis cadeiras , huma ne· 
gra no meyo , outra de téla bordada ,_ as ~ais de 
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·veludo carmelim : na primeira: da maõ efquerda e: 
tava o.Senhor D. Duarte,:na:fegunda o Duque>·ni 
terceira ·aDm1ueza, na qwirta· a.Senhf>ra D. Catm 
rina, na: quinta o Senhor D. Alexandre , e na fexu 
o Senhor D. Filippe. AdWta-fe . .,: que eftas cadci· 
ras fe contaõ ·pela íituaçaõ do doccl , em que OE 

Duques nunca cederaó o lugar.. He de faber, CO· 

mo já temos por vezes referido, 1 que os Duques de 
Bragança · em tudo fe ferviaõ CfOm a mefma fur· 
malidade , que na Caía Real fe praticava ; e affim 
quando comia ó em publico fe obfervava o mef mo, 
e para· melhor iníl:rucçaõ referirey o modo , que na 
Caía de Bragança fe ufava n~ occafioens, que ·os 
DLJques comiaõ em publico, preeminencia t11m· 
b ~m naó Ikta de outra , que naõ foífe foberana. 
No principio da mefa , que eílava debaixo do do .. 
cel , fobia ao eíl:rado , em que ella e!l.ava , o Deaõ 
da fua Capella .com dous Capellães a benze11a , e 
affim o fàziaõ no fim· a dar ·graças a Deos : vinha· o 
comer precedido . de dous Porteiros da Cana, e lo
go dous Porteiros da Maça, .. ~ dous A-rautos, e 
Palfavantes com Cotas , os quacs todos depois de 
fazerem reverencia ao Duque , fe apartavaõ · para 
entrarem os que fe feguiaõ. Vinha. diante o V eador 
do Duque com fua iníignia , que era huma cana da 
lndia com gaíl:ao , ( na mefma fórma , que na Caía 
Real) o Mantieiro com prato , e jarro , o qual en
tregava ao Trinchante , que dava a agua às mãos 
aos Duques , e feus irmãos f ómente, ou filhos ; ·por· 

que 
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que fe tinha convidadm, vinhaó .Moços. da ·Came
ra: com pratos , e jarros , e elles mefmo lhes davaó 
agiia às mãos : trazfa6 os Moços da Camerà o co-
: mer com a guarda do Duque, a qual fe punha com 
·as fuas. alahardas defde o aparador até perto da 
'. mefa , para affaí\arem a gente ; os Moços Fidalgos 
eA:av.aõ de joelhos junto à mefà ; as Damas em pé 
fóra do eflrado, e os Fidalgos galanteando-as , con· 
furme o ufo daquelle tempo. Quando a Senhora 
-D. Catharina , ·ou a ·Duqueza haviaõ de beber, hia 
huma das Damas. Ao Duque dava de beber o feu 
Copeiro môr, e indo a pedir a copa , a trazia o 

· .Copeiro pequeno , e diante delles os Porteiros; e 
'defcob; indo a copa , dava a falva ao Copeiro môr , 
e feitas as teverencias, a entregava ao Copeiro pe· 
queno , ufando no pôr , e fr ar dos pra nos a mefma 
eticheta , que na Cafa Real , que efcufamos refe
rir. 

Era grande o concurfo, que tinha acodi-do a 
·Villa-Viçofa , levado da fama das feíl:as , porque os 
dias todos fe paífavaõ em goíl:o com a diverfidade 
dos divertimentos; porque nem de dta, nem de noi
-te havia defoanço, porque as danças, e cncamifa
das os entretinha de novo , depois ·dos pa[atem
pos kfudos. Na tarde deff:e mefmo dia fahiraõ a 
cavallo os Senhores Dom Duarte , e D. Filippe, 
acompanhados de muitos Fidalgos da Cafa do Du
que , e de alguns dos accrefcentados, todos com 
vülofas .galas ~ montados em bons cavallos, e bem 

ajaeza .. 

Digitized by Google 



. Biflori" <jenea/Qgica 
ajaezados , e dando hum paífeo na Villa , entraraõ 
no Terreiro, onde depois de correrem parelhas, e 
fazere111 algumas galantes efcaramuças, acabando o 
aa:o, fe dividira6, e muitos dos Fidalgos fahira6 a 
paífear para a parte do quarto das Damas , e femw 
pre havia danças, de forte, que o Terreiro do Pa· 
ço eilava cheyo de toda a caíl:a de gente. . Concor
riaó nos feus coches , e cadeiras de maó as Senho
ras , que occupavaõ as janellas do Paço, como mu· 
lheres dos Officiacs , e Fidalgos .ta Cafa , . e final· 
mente era huma viftofa , e divertida confufaõ aquel
le Terreiro. O Duque eGava muy fatisfeito do ge~ 
ral applaufo dos feus , porque o goA:o pallãva além 
dos limites, por verem fer aquelle o meyo de .fe 
perpetuar a f uccellàó do Duque , que e.m tantas di
lações tinha dado materia a.largo· alfumpto: pelo 
que inventavaõ nov9s modos de applaudirem as 
vodas , e o Duque fez muitas , e largas merces ne& 
ta occafta6 a muitos dos feus V aífallos. Perturbou 
toda a fatisfaçaõ , e goA:o hum incidente , que foy 
falecer na fegunda feira, 2} do referido mez , a Se· 
nhora Dona, Vicencia, Religiofa do Mofteiro das 
Chagas , com larga idade. Era. filha do Duque D. 
J ayme, como em {eu lugar referimos : pelo que o 
Duque fe recolheo tres dias tomando luto , orde-
nando , que a fua Capella foífe a celebrar as Exe
quias no mef mo Mof\eiro. No fegundo dia o Se"' 
nhor D. Alexandre lhe mandou fazer outro .Qffi .. 
cio, e no terceiro cantara6 as Freiras o feu. N effe 

ulti-
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ultimo dia~ que era quarta feira , foy o Duque com 
íeus irmãos vifitar ao Bifpo de Vifeu D. Joaõ de 
Bragança feu tio , que eíl:ava no Palacio , em que 
tinha vivido a Duqueza D. Joanna mãy da Senho. 
ra D. Vicencia ,. e avô do Bifpo, e feita ef:la viíita 
fe fufpendeo o luto no dia feguinte. . 

. No dia 26 do referido mez continuaraõ asfef
tas, e fendo fete horas da tarde entrou pelo Terrei
ro hum homem a cavallo vefiido ··à Mourifca , e 
chegando à ef cada do Paço , mandou dizer ao Du
que , que eftava alli hum criado de huma Dama 
Ellrangeira , que lhe délfe fua Excellencia audien
cia para lhe communicar hum recado. O Duque 
eíl:ava na falla grande fentado debaixo de docel com 
a Senhora D. Catharina, a Duqueza, e feus irmãos 
os Senhores D. Duarte , D. Alexandre, e D. Filip
pe; e da parte direita da falJa eíl:avaõ em alcatifas 
ao pé do eílrado as Damas , Dónas , e Senhoras , 
que alli entravaõ ; e da outra parte os Officiaes da 
Caía do Duque , que concedeo a licença ao Mou
ro , o qual entrando, e fazendo as cortezias confor· 
me o que reprefentava , diífe ao Duque , que a Da· 
ma Eílrangeira , que tinha chegado àquella Corte, 
lhe pedia licença para entrar nclla : o Duque lhe 
reípondeo por hum· interprete , que podia entrar, 
e levando a repoíl:a , em breve efpaço de tempo en· 
traraõ pelo Terreiro do Paço vinte e quatro Ca
valleiros veíl:idos à Mourifca , emparelhados de 
dous em dous , e a traz a Dama vellida à l\.1ouri~ 

ca 

oigitized by Google 



416 Bifloria . qene4/ogica 
ca muy guarnecida de joyas , e peffàs ricas , o rof. 
to cuberto com hum veo , çapatos lavrados tle pe
draria , lentada em hum filhaõ pofto fobre hum 
bom cavallo, rodeada de doze Mouros, e a ~r; 
dolis velhos montados a cavall9 vef\idm · na mcfma 
fórma , e neíl:a. ordem chegaraõ to· Paço , aonde 
fómentc fobio a Dama acompanh~a dos dous Cai. 
valleiros velhos; e chegando ao lugar·, oride os Du• 
ques eilavaõ , defcubrio o roflo, e diífe ·em huma 
larga · Poeíia o tempo ,- em que o Duque: eílivera 
cativo em Africa- , e lhe lembrou as attenções , que 
lhe devera a Princeza Leia Matia , irmãa do Xari· 
fe , que lembrada-do Real fangue , que o animava, 
lhe fadsfaria agora valendo àquella Dama., 'ª quem 
pertendiaó obrigar contra vontade aceitaflC.·efpofo; 
devendo fer eleiçaõ fómente: f ua: pelo que lhe tio:. 
meaífc dous Cavalleiros para em campo .. fuílema• 
rtm , que era jullo, que a Dama· aceitaffe antes 
efpoío eílrangeiro , a quem por fama -vivia .affeiçoa• 
da , do que o nacional , a quem . por amor fe: naó 
fentia obrigada. O Duque lhe ref pondeo, que elle 
nomearia Jogo dous Cavalleiros, que defendeífem 
a f ua caufa , e fe defpediraõ na mefma fórma .. 

No dia 27 .houve huma dança bur]efca de mo· 
chachins, que eraõ trinta e tres , todos veftidos de 
amarello com pafiàmanes de guademecim ·dourado, 
veflidos ridiculamente , mas com arte , os quaes 
acompanhavaõ hum carro triunfante , em que hia 
Bacco aífentado com dous companheiros à rnefa, 

cuber-
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cuberta com huma parreira com uvas , tudo j>erfei,. 
to, ainda que ao brulefco, e com· muitos ioflrumen• 
tos , e invençlSes , com que fizeraó huma agradavel 
farça. .No ·feguinte , que era 2 8 , às fete horas da 
ranle entrou no Terreiro.do Paço o Senhor D. Du~ 
arte , e o Senhor D. Filippe, armados de armas 
brancas com calças imperiaes , e toneletes confor
mes , em dous cavallos em tudo iguaes , levando 
diante de fi tres Moços Fidalgos a cavallo, dous 
.delles com as celladas , com grandes plumas, metidas 
em duas hafleas , e outro levava hum Cartel efcrito 
em huma taboa , precedidos de dous Porteiros de 
Maças , e dous Arautos, e Paífavantes , tres trom· 
bctas ballardas , ata bales, trombetas , e charameJas, 
todos a cavallo, acompanhados de felfenta Fidalgos 
veR:idos de Corte , montados em bons cavallos rica
mente ajaezados. Tanto, que entrara6 no Terreiro 
pararaõ, e mandaraõ por hum dos Moços Fidalgos 
pedir licença ao Duque para fixarem o Cartel de 
defafio, que traziaõ ;- e porque o Duque o quiz ver, 
lho levou a moíl:rar o Moço Fidalgo , que o trazia, 
e vifto pelo Duque, concedeo a licença , e levando 
a repoíla caminharaõ todos , e chegando às efcadas 
do Paço , fe apeou o Moço Fidalgo, e fixou o Car
tel na parede , que dizia : 

,, Os dous Cavalleiros nomeados pelo Excel
~' lentiffimo Principe D. Theodofio, fegundo deflc 
,, nome , Duque de Bragança , e de Barcellos , pa
" ra defenderem a caufa da fermofa Celindaxa , à 
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,, iníl:ancia da Princeza Lela Maria, irmãa do Xa
'' rife Muley Hamet , Emperador de Fez, e de 
,, l\'1arrocos : dizem , que faraó conhecer com ar· 
,, mas nas mãos a todos , que lhe quizerem provar 
,, o contrario, Domingo feis dias deJulho, às nove 
,, horas da noite, a tres botes de piques, e cinco gol
'' pes de efpada , que he juíl:o , que huma Dama 1 

,, aceite antes por efpofo ao eíl:rangeiro, a quem por 
,, fama fe affeiçoou , que ao natural , a quem por 
, , amor fe naõ fente obrigada , com as condições 
,, feguintes: 

,, Quem lhe cahir da maõ a efpada, ou pique, 
,, perca o preço. 

,, Q.uem fizer reparo da efpada , ou tirar eíl:o· 
,, cada, perca o preço. 

,, Q.uem arrimar a maõ à esbarra , ou der gol
,, pe nella , perca o preço. 

,, Que os piques rotos abaixo da celada , pof. 
,, to que fejaõ mais , naõ ·ganhe preço. 
. ,, Que em igualdade ganhem preço os que fo-
" rem rotos, mais altos, e o mefmo fe entenderá 
,, nos golpes da efpada. 

,, Que ganhe preço quem defarmar alguma 
,, peça do inimigo, affim de pique, como da ef pada. 

,, Que ganhe preço quem fe aventurar na fo-. 
,, lha. . 

,, Que ganhe preço quem for mais galante. 
,_,, ~Je ganhe preço o que tirar melhor inven• 

,, çao. 
Fixa· 
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lixado o Cartel, os Senhores D. Duarte, e D. Fi• 
Jppe feguiraõ o Terreiro, e depois de fazerem as 
~vidas cortezias à Senhora D. Catharina, à Du. 
~eza, Duque, e ao Senhor D. Alexandre , que ef. 
1avaó nas janellas da camera , e ante-camera do Pa
~o , e às Damas , e D6nas , que ellavaó nas da fal
h, fe recolheraó ; e na noite houve no mefmo Ter· 
ieiro do Paço hum fogo de diverfos artificios com 
vande variedade ' que durou por muito tempo. 
! No dia 29 , em que fe havia ó de jogar as ca• 
nas, às fete horas da tarde entraraó pelo Terreiro do 
Paço na f6rma feguinte. Hia primeiro que tudo, 
hum homem a cavallo , que guiava os atabaleiros , 
nove trombetas , quatro charamelas, todos a cavai· 
lo , duas azemulas com as canas cubertas com re
pofieiros de veludo 1icos, e bordados com as Armas 
do Duque. Seguiaõ-fe vinte cavallos à maõ, de 
dous em dous , bem ajaezados , os mais delles com 
adargas pendentes do arçaõ, e mais quatro cavallos 
com telizes ricos com as Armas do Duque, que 
acompanhavaõ Moços da Eíl:ribeira. Hia logo 
F ernaó de Soufa 1 V eador do Duque , em hum 
bom cavallo com a fua infignia na maõ , apadri
nhando a quadrilha do Senhor D. Duarte , e da par
te efquerda D. Diogo de Mello, Eílribeiro môr do 
Duque , que era feu companheiro , feguidos de de
zoito Cavalleiros, de dous em dous, veíl:idos igual· 
mente à Turca , com pelotes de gorgoraõ morado 
com lavores brancos, e gorgoraõ roxo lavrado de 
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verde com meyas mangas , com bedens de tafetá 
azul , com efirellas amarellas , e cadilhos amarello~, 
e azues , turbantes vermelho.9 , ornados de joyas, ! 

plumas , e de di verfas , e galantes invenções , CI 

quaes levavaõ os arremeções póflos aos hombro; 
com fuas bandeiras. Seguia-fe a quadrilha do So 
nhor D. Fiiippe , que levava vinte e dous cavalla 
à defira , muy bem concertados com excellente: 
jaezes , os mais delles com adargas penduradas de 
arçaõ, e logo quatro cavallos com ricos. telizes de 
brocado de varias cores , ·acompanhados dos Mo. 
ços da Eflribeira def cubertos , e logo fe feguia Pe· 
dro de Soufa , V eador da Duqueza , com a fua in· 
fignia na maõ, apadrinhando ao Senhor D. Duarte, 
e J oaõ de Tovar Caminha da parte efquerda , que 
era feu companheiro. Seguia6-fe dezoito Caval
Jeiros emparelhados, veR:idos à Turca de damafco 
amarello, e roxo , com bedens brancos· de -efcomi
lha com cadilhos roxos, e amarellos1 turbantes ver. 
melhos muy concertados , levando da mefma forte 
os arremeções ao hombro com bandeiras ; e feguin
do a mefma ordem, entraraó no Terreiro do Paço 
por junto de Santo AgoíHnho , e indo ao longo ·das 
caías, que foraõ da Duqueza D. Joanna de Men· 
doça , fe encaminharaõ às janellas do Paço , onde o 
Senhor D. Duarte , e feu companheiro D. Diogo 
de Mello , e depois todos os mais emparelhados de 
dous em dous , fizeraõ cortezias à Mourif ca , pri
meiramente à Senhora D. Catharina , e Duqueza-, 

que 
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que efi:avaó ambas em huma janella, depois ao Du· 
que , que eftava em outra , feguindo-fe ao Sen,hor 
D. Alexandre, ao Bifpo de Vifeu, e D. Coníl:anti
no de Bragança , que eA:ava6 em outra , e ultima
mente às Damas, e D6nas, que eíl:avaõ nas da fal
Ja , e acabando de paífar os que havia ó de jogar as 
canas , que era6 todos Fidalgos , e criados do Du
que , fe foraõ recolhendo pela parte da parede do 
jardim das DamM. Em quanto os da fegunda qua
. drilha Jaziaõ as mefmas cortezias , efperou a outra , 
o que ·acabado , o Senhor Dom Duarte com o feu 
companheiro correraõ a carreira com todos os mais 
do feu fio, e fe recolheraõ ao feu poíl:o, que era 
da parte do jardim. Depois feguio-fe o Senhor D. 
Filippe, e feu companheiro , e os mais da mcfma 
forte, .e fe recolhiaõ ao feu poff:o, que era da par· 
te do Moíl:eiro das Chagas. Eíl:ando já huns, e ou
tros no feu poílo·, mudaraõ de cavallos, deixaraõ os 
bedens , e arremeçóes , e começara6 o jogo das 
canas.. Foraõ os primeiros o Senhor D. Filippe, 
e J oa6 de Tovar Caminha ; feguia-fe o Senhor D. 
Duarte com D. Diogo de Mello, e depois todos 
os mais em boa ordem fe defenfadaraõ bom efpaço 

- de tempo com grande gofto dos affiíl:entes. Aca
badas de jogar as canas, tomaraõ os bedens , e arre
meções , e fizeraõ huma bem ideada efcaramuça t 
e depois della tornaraõ a pa.fiàr a carreira como no 
principio ;. e palrando à parte do jardim , vieraõ uni
dos na mefma ftSrma , que na entrada ,. e fe defpe-

diraõ. 
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diraõ com outras cortezias feitas com grande gar· 
bo, e applaufo dos circunftantes de hum taõ bem 
empregado dia. 

No primeiro de Julho de tarde fe correraõ 
Touros, a que fahiraó quatro Fidalgos da Caía do 
Duque , dous delles veR:idos à Mourifca com arre. 
meções , levando oito cava1los diante à deA:ra , oa 
outros dous Fidalgos à Hefpanhola com rojoens, 
e o mais na mefma f6rma ; os touros entenderaõ 
com os cavallos , e feriraõ alguns , mas os Cavallei
ros fizeraõ boas fortes , em que moA:raraõ deA:reza, 
e fciencia. No dia feguinte houve buma mafcara 
de vinte e dous Cavalleiros , todos com velUJos 
brulefcos com boa invença6 , montados em excel· 
lentes cavallos, com jaezes muy ricos, e mochillas 
de téla, e grande numero de cavallos à deflra: cor· , 
reraó carreiras, e em lugar de alcanzias 1.daraõ de 
laranjas , o que tudo fizeraõ com primor. 

Havendo-fe de fatisfazer ao Tomeo , que ef. 
tava publicado, fe armaraõ no Terreiro do Paço 
duas grandes tendas de campanha com grimpas , e 
galhardetes: a primeira era em f6rma de pavilhaó 
bem concertada de fedas para os mantenedores , e 
a outra para os aventureiros : entre huma , e outra 
havia huma palilfada de comprimento de cincoenta 
e cinco palmos , e trinta e fete de largo, a esbarra 
tinha de comprido vinte e fete paífos , ficando de 
cada parte affaílada da paliífada , o efpaço de cin· 
co. Erao as teas de grades de paos lavrados atra· 

veílã· 
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veífados com arte, e levantando em partes hum ce
vado para tochas ; a tea da esbarra, que era mais 
baixa alguma coufa , eftava guarnecida de grades 
de bordo feitas a modo de gelozia , e tudo pintado 
com tal primor, que fazia huma agradavel viíla. 
Ao redor da pa1iífada , ·em igual diílancia , eftavaõ 
muitos candieiros para luzes , além de outras mui
tas, que allumeava6 a praça. Junto da palilfada ha
via hum theatro grande levantado, armado todo de 
damafco carmefim , com feu bofete cuberto na mef. 
ma fórma, e cadeiras para osJuizes do Torneo, e 
feus adjuntos , os quaes mandaraõ fixar o feguinte 
Edital. 

· ,, Aos feis dias do mez de Julho do anno de 
,, 160; em Villa-Viçofa , no Terreiro do Paço do 
,, Duque nolfo Senhor , às nove horas da noite , eí
" tando fuas Excellencias , a Duqueza nofiã Senha
"ra, o Senhor D. Alexandre, e o Senhor D.Joaó 
,, de Bragança , Bifpo da nobre Cidade de V ifeu , 
,, prefentes, e eftando no lugar para Hfo ordenado o 
,, Senhor D. Coníl.antino , Juiz do Torneo , e Pe
,, dro de Soufa , e Affonfo de Lucena por feus ad • 
,, juntos , o qual foy aprazado para as ditas horas 
,, pelo Senhor D. Duarte, e pelo Senhor D. Filip
" pe , irmãos do dito Senhor Duque , para defende
" rem a caufa da fermofa Celindaxa. 

Segurou primeiro a praça Joaó de Tovar Ca
minha , Fidalgo da Caía do Duque , e Meílre de 
Campo. Sahira6 os Senhores D. Duarte, e D. Fi· 
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lippe da porta , que chamavaõ das Cafa1 1ll1'llas, 
acompanhados de J oaõ de Tovar com a guarda de 
Alabardeiros , levando diante quatro tambores , e 
dous pifanos, veílidos com roupetas abertas pelas 
ilhargas, mangas, e calções de brocatel branco, e 
encarnado , meyas amarellas com ligas encarnadas, 
chapeos pretos com caireis , e cordoens de ouro ; 
plumas brancas , amarellas , e encarnadas , e bandas 
de tafetá amarello. Levavaó adiante oito Moços 
Fidalgos , todos veftidos com calças guarnecidas 
de paífamanes de ouro , e prata , entreforros , e ju
boens de téla de ouro , e prata , meyas de feda , e 
çapatos de veludo, couras conformes às ditas calças, 
e bandas de tafetá amarello; quatro delles levavaú 
cada hum huma cellada na maõ com grandes plu. 
mas, os outros quatro Ievavaõ quatro efpadas do 
Torneo , com guarnições douradas , e prateadas , e 
vinte e quatro Moços da Camera com tochas ac· 
cefas nas mãos , veA.idos com calças de fetim guar
necidas , meyas de feda , çapatos de veludo, man· 
gas de Cetim imprenfado guarnecidas de eípeguilha, 
roupetas de veludo cobertas de paílãmancs. O Se,. 
nhor D. Duarte hia veflido com calças roxas guar· 
necidas de paílâmanes de ouro , e prata , fobrcpe f
tanas de fetim roxo , entrefurros de téla roxa , ça
patos brancos com fitas roxas , tonelete de feda ro. 
xa guarnecida de palfamanes de ouro , armas pretas 
lavradas com laços , e ramos de ouro, a cellada com 
plumas roxas, brancas, e amarellas, com garçotas 

da 
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da mefma cor, acabando a plumagem com hum vo• 
lante de prata , cujas. pontas chegavaó à meya per
na, talabarte, e cinto de couro Javrado, e peípon
tado de btianco com efpeguilhas de ouro,· e.prata, 
pique com manga de téla roxa com franjoens .de ou-. 
ro , e retroz , com os ferros . dourados ; e no braço 
efquerdo levava hum Ef cudo , em que fe via pin· 
~do o Ceo com O· orizonte da parte do Oriente 
muy claro , e fereno , e ao longe algumas Eílrellas 
de oUEo, qua6 encubertas ; e da parte do Occiden· 
te· o orizonte efcuro cheyo de Eftrellas de prata 
muy luzidas , e· no alto huma Eftrella grande , e 
brilhante ., . com eíla letra : , . . · 

.· . Mane jugo , quas noéle àuco. 

Levava por Padrinho a Pedro de Mello de Caítro, 
Fidalgo da Caía do Duque. 

O Senhor D. Filippe hia vefi:ido com calças 
de encarnado nacar , bordadas de canotilho de ou
ro , e prata , com cntrcforros de téla de ouro , pra
ta , e encarnado , meyas encarnadas , çapatos da 
meíina cor bordados de prata com fitas· encarna· 
das , tonelete da mefma téla bordado conforme as 
calças , armas brancas gravadas de ouro , e na cella
da levava plumas brancas, amarellas , e encarnadas, 
e bandeirinhas de tafetá das mefmas cores com hu
ma esféra , e com hum volante de prata , cujas pon
tas chegava6 até meya perna , efpada com guarni
çaõ dourada, e prateada ~ efmaltada , talabarte , e 

Tom.VI. Hhh cin· 
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cinto de coura de anta , pefpontado de encarnado 
com efpeguilhas de ouro, e prata , pique com ferros 
dourados , e manga de téla de ouro, prata , e encar· 
nado , e no braço efquerdo levava hum Efcudo , 
em que fe via a fua empreza , que era em campo 
verde huma Pederneira com hum Fuzil, e efta letra: 

Percujfus excutit ignes. 

Era feu Padrinho Antonio de Attaidc Pinto, outro 
Fidalgo authorifado da Cafa do Duque. 

N eíl:a fórma entraraó pelo Terreiro, e fe en· 
caminharaõ pela porta da paliífada, e depois de da
rem volta à praça, fe recolheraó à fua tenda , don· 
de logo fahiraõ, e fe puzeraó no pofto de mantene .. 
dores com os piques amarados; e eílando affim, en
traraó na praça D. Diogo de Mello, D. Affonfo 
de Noronha , F ernaõ Lobo de Mello , e Manoel 
de Andrade de Brico , Fidalgos da Cafa do Duque, 
aventureiros , que fe encaminharaõ à palilfada em 
hum coche por modo de hum carro triunfunte ti· 
rado por feis frizoens , trazendo por Padrinho a 
Antonio de Soufa de Abreu, os quaes vinhaó con
duzidos por hum tambor com feu pifano , veR:idos 
de amarello com _fitas da mef ma cor , e dez pagens 
com tochas. D. Diogo de Mello , que fe achava 
viuvo , veíl:io honeíl:amente calças pardas guarne
cidas de paílãmanes com entreforros , e meyas, tu

do da· mef ma cor, çapatos brancos, tonelete efcu
ro , armas brancas , e na cellada plumas brancas , 

pardas, 
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pardas, e negras , e fem em preza. D. Affonf o de 
Noronha trazia calças de fetim azul , e encarnado, 
guarnecidas com entreforros de fetim azul com paf· 
famanes de ouro, e prata, tonelete azul, e encar
nado com paífamanes de ouro , e prata , am1as bran· 
cas com plumas de varias cores, e no braço efquer
do Efcudo, em que fe via em campo branco huma 
H ydra de fete cabeças com huma dellas cortada , e 
outra, que nafcia no mefmo lugar, e a letra feguinte: 

Quando cuidei, que acahavaô 
Tormentos, penas , e dores, 
Enta~ me na/Cem inayores. 

F ema ó Lobo hia veítido com calças de cor azul , e 
amarello , com paífamanes das mef mas cores , entre
forros conformes , armas brancas , e na cellada plu
mas brancas , e azues , e no Efcudo hum Campo 
verde , e no alto huma fogueira ardendo , e dentro 
huma Salamandra viva , com eíla letra : · 

Spirirus intus alit. 

Manoel de Andrade levava calças de paífamanes de 
ouro , e preto , com entreforros de téla de ouro, 
prata, e amarello, meyas, e çapatos brancos, plu
mas das mef mas cores na cellada , e argeotaria de 
ouro, e no Efcudo hum Ceo fereno com duas Ef
trellas de ouro , com eA:a letra : 

Las Ellrellas ·de mi Cielo 
. No fe conocen nel /i1e/o. 

Tom.VI. Hhh ii To· 
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Todos traziaõ lanças, e efpadas de tomeo com as 
guarnições prateadas , e dando volta à praça , buf
caraõ o lugar dos aventureiros. 
· Seguio-fe logo F ernaõ de Caíl:ro , V eador de 
Sua Alteza , fendo feu Padrinho André Angerino, 
com huma companhia de Arcabuzeiros de pé, com 
que marchava ; veília calças Tudefcas amarellas , 
de que os golpes eraó guarnecidos de rendas de 
ouro com entreforros amarellos , meyas da mefma 
cor, çapatos brancos, armas brancas, e na cellada 
plumas de muitas cores com argentaria de ouro , e 
por empreza pintado no Efcudo hum Ceo reparti· 
do em tres terços , com dous rifcos de ouro , e por 
baixo humas nuvens claras com hum L grande de 
ouro ; levava na maõ direita hum pique com man
ga amarella guarnecido de rendas , e franjas de ou. 
ro, efpada com guarniçaó prateada , e íeis pagens 
com tochas , dous tambores , e hum pifano ; e de
pois de ter comprido com as ceremonias , foy para 
o poflo dos aventureiros. 

Entrou depois na praça Fernaó de Soufa, 
V eador do Duque ; Manoel da Fonfeca , Fidalgo 
da Cafa de Sua Mageffade , e Antonio Correa da 
CoA:a, trazendo por Padrinho a D. Manoel de La· 
cerda , Fidalgo da Caía de Sua MageA:ade : vinhaó 
veA:idos à Tudefca com calças de golpes de tafetá 
verde com paílãmanes de ouro, e prata, entreforros 
de telilha de ouro , meyas amarellas , çapatos bran
cos , toneletes quarteados de tafetá verde, e telilha 

de 
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de ouro , e verde , celladas com plumas brancas, 
verdes , e amarellas , com argentaria de ouro , ve
nabulos guarnecidos de veludo com ferros, e crava· 
çaõ dourada. Oito pagens com tochas veíl:idos 
com calças de tecidos verdes , e amarellos , roupe
tas de veludo variado das mefmas cores, dous tam· 
bores , e hum pi&no , veftidos com calças Tudef
cas , · roupetas verdes com paíJàmanes amarellos , 
chapeos de tafetá quarteados de verde , e amarello, 
e por em preza , que fervia a todos defta quadrilha 
(a qual levava diante hum pagem pintada no Ef. 
cudo ) era hum Campo verde, e nelle algumas ar
vores , e hum grande fogo apartado dellas , com ef. 
ta letra. 

U rimur igne pari. 

E marchando a pé deraó volta à praça , e foraõ oc• 
cupar o lugar dos aventureiros. 

Seguio-fe huma nuvem de varias cores , que 
romp~ndo-fe lançou de fi os aventureiros J oaó de 
Soufa da Cunha , e Simaõ Freire Pereira , Fidalgos 
da Caía do Duque , trazendo por Padrinho a Bel
chior de Goes do Rego , a qual immediatamente 
fe abrazou em fogo. J oaó de Soufa vinha veHido · 
com calças de obra de fetim azul ,. guarnecidas de 
morenilhos azues ,. e aleonados,. entreforros de téla 
de ouro , e azul , meyas da mef ma cor , e- çapatos 
brancos , tonelete de tafetá azul com guarniçaõ de 
paffamanes de ouro ,. e prata , armas brancas , e na 

cella-

r 

, 
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Bifloria (jenealogica 
cellada com plumas brancas, amarellas, e roxas, e 
no Efcudo por empreza , em campo vermelho, hu· 
·ma figura de Homem vivo com azas, e hum vo
.Jante verde lançado por algumas partes , e na maõ 
huma efpada nua levantada , olhando para huma 
esféra de ouro , que eA:ava no mais alto do Efcudo, 
tendo os pés juntos a outras duas esf éras , hum a 
defpedaçada , e outra derribada , com a letra·: 

Por e/la deshize ciento, 
Pero ji oy cien mil tuviera 
Por e/la las deshiziera. 

Simaõ Freire veA:ia calças de paílàmanes de prata, 
e roxo , entreforros brancos com meyas , e çapatos 
brancos , tonelete de tafetá branco , guamec_ido dos 
mefmos paílàmanes , armas brancas , e na cellada 
guarnecida de ouro , plumas de diverfas cores , e 
no Efcudo em campo verde hum tronco de huma 
arvore arreigada na terra com poucos ramos, e hum 
delles quebrado, e em cima hum Genio ventando, 
virado para cima , e foprando para huma esféra de 
ouro , que eff:ava no alto , e ao pé do tronco efta 
letra: 

De ta~ fundada e/Perança, 
A' cu/la de meu tormento 1 

Sey que todas leva o vento. 

Vinhaõ armados com lanças, e efpadas de torneo, 
com guarnições prateadas, acompanhados com qua

tro 
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tro pagens com tochas; e dando volta à praça, co
mo os mais, bufcaraõ o poíl:o dos aventureiros. 

Deu-fe principio ao combate, fendo o mante· 
nedor o Senhor D. Duarte com o aventureiro D. 
Diogo de Mello , e a nenhum fe julgou o premio, 
porque ambos paffàraõ os cinco golpes da efpada. 
Seguio-fe o Senhor D. Filippe mantenedor com o 
aventureiro D. Affonfo de Noronha, e tambem naõ 
fe julgou a nenhum o premio pelo mefmo motivo. 
Combateo outra vez o Senhor D. Duarte com o 
aventureiro Ferna6 Lobo , e tambem fe naõ jul
gou p~mio pela mefma caufa referida. Seguio-fe 
o Senhor D. Filippe com o aventureiro Manoel de 
Andrade, e a eíl:e fe julgou o premio, que foy hu
mas luvas de ambar. Tornou a contender o Senhor 
D. Duarte com o aventureiro Fernaõ de Caíl:ro, 
e fe julgou o premio ao Senhor D. Duarte , e foy 
hum cocar de plumas. 

N eff:e tempo chegaraõ à praça íeis Cavallei
ros encantados , que vinhaõ em huma Torre , pu
xada por huma ferpe ardendo em fogo , e ao mef
mo tempo a Torre , que defparava muitos tiros ; e 
antes de entrarem na paliífada , mandaraõ por hum 
Anaó, que vinha fobre a furpe, pedir licença ao 
Duque por hum papel para entrarem na eíl:acada, 
o qual o Duque mandou , que fe leífe em voz alta, 
e fielmente tranfcrito dizia affim. 

,, Excellentiffimo Principe. Na Grãa Breta· 
,, tanha, famofa pelos esforçados Cavalleiros, que 

,, fem-
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,, fempre creou, e pelos grandes feitos, e ·effranhas 
,, aventuras , que pelas armas nella fe acabaraõ, foy 
,, muy conhecida em tempo do valerofo , e ainda 
,, efperado hoje Rey Artur , a fábia Brifenda , de 
,, cuja fciencia , e conhecimento das coufas futuras, 
,, naó ha para que fe diga nada a V. Bxcellencia ; 
,, porque a palreira fama o tem bem divulgado de 
,, tantos annos a eíl:a parte , por tudo quanto rodea 
,, o Febeo carro. HA:a foy amparo dos Cavalleiros 
,, andantes, que no feu tempo. tanto floreceraó na
" quella Provinda, e total detlruiçaó de· tantos mal 
,; intencionados Nigromanticos , como nella houve. 
,, Cttjo fundamento era opprimir a virtude , e esfor
'' ço dos bons, e affinalados Cavalleiros , com a for· 
,, ça , e engano de fuas artes , e. por eíl:a virtude taõ 
,, querida de todos , que ainda hoje choraõ fua au· 
,, fencia os montes , valles , pedras , e rios de todo 
,, aquelle graõ Reyno. Tendo pois vivido largos 
,, annos , e entendendo quam perto eílava do der
,, radeiro , naquella Torre , que V. Hxcellencia vê 
,, prefente nefta infigne praça, a qual tinha edificado 
,, no mais levantado monte, que por aquellas partes 
,, fe conhece , ordenou fua fepultura , com tal arte, 
,, que eA:ando cerrada , dentro , fe tem por certo , 
.,, que ainda vive, e nella efpera o final juizo. E re
" colhendo-fe neA:a Torre com feis Cavalleiros, os 
,, mais esforçados . de toda Bretanha , fe meteo na . 
,, dita fepultura, a qual ainda naõ foy cerrada,. quan-

. ,, do os Cavalleiros ficaraõ na mefma Torre encan-
" tados, 
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,; tados , fem algum conhecimento de fua priza6 , 
,, nem lembrança de coufas paífadas. Deixou Bri-. 
,, fenda na fepultura hum letreiro , o qual diz , que 
,, entaõ fe acabará o encantamento , quando mo· 
" vendo-fe per fi a mefma Torre, paílar o Oceano, 
,, e vier palfar à Hefpanha na Corte de hum grande 
,, Príncipe ; porque para fazer mais folemnes as f-ef. 
,, tas do feu ditofo cafamento, do qual ella pela oh
'' fervaçaõ das Bftrellas tinha alcançado , que viriaõ 
,, grandiffimas prof peridades à mefma Hefpanha , e 
,, ao Mundo todo, queria guardar alli efies Cavai
" leiros. Havendo pois tanto tempo, que a profecia 
,, do letreiro eftava fem cumprirfe, ha poucos dias, 
,, que a Torre fe moveo , e palrando o mar, e gran· 
,, de parte de Hefpanha , he chegada por força de 
,, encantamento de Brifenda a eíla Corte , e os Ca· 
,, valleiros encantados , que nella vem cobrando 
,, feus fentidos , tem entendido , que V. Excellen
" eia he aquelle feliciffimo Principe de quem a fá. 
,, bia prognoíHcou tantas bemaventuranças ; e as 
,, feílas ·do feu cafamento , faõ as para que ella os 
,, teve guardados taõ Jargos annos ; e affim def ejan• 
,, do pôr em effc;ito a tençao, com que Brifenda os 
,, encantou , tem Cabido , que dous Cavalleiros di· 
,, ante de V. ExcelJencia , f uílentaó hoje , a quem 
,, lho quizer contradizer ·, que he jufio , que huma 
,, Dama aceite antes por efpof o o efirangeiro , a 
,, quem por fama fe affeiçoou, que ao natural, a 
,, quem por amor fe na6 fcnte obrigada; e determi· 

Tom. V 1. lü ,, nan-
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,. oando fazerlhe conhecer o contrario pelas armas , 
,, dandolhe V. Excellencia licença , que com elles 
,, façaõ campo , e mandandolho fegurar, como nas 
,, Cortes de femelhantes Principes fe coA:uma. 

Acabada de ler cfla fupplica, o Duque refpon· 
deo, que lhe concedia a licença ; entaõ entrarao , e 
declarara ó primeiro aos J uizcs os feus nomes , indo 
em duas fileiras , a faber: na primeira ChriA:ovaõ de 
:Brito Pereira , Ruy de Soufa Pereira , e Francifco 
de Lucena ; e na outra D. ChriA:o.vaõ de Noronha , 
Jorge da Cunha de CaA:ellobranco , e Heitor de Fi· 
gueiredo de Brito, todos Fidalgos da Caía do Du
que , trazendo por Padrinho a Rodrigo Rodrigues, 
Secretario do mefmo Senhor , e a Pedro de Abreu 
da Sylva, e J oaó Mexia. V eíliaõ os íeis aventurei· 
ros encantados calças de golpes de telilha branca 
com liA:as de ouro , prata , e encarnado , entrefor· 
ros de telilha de ouro encarnada , meyas da mefma 
cor, çapatos brancos , armas brancas lavradas de 
ouro , e encarnado , e nas celladas plumas de varias 
cores, fcmeadas de ouro, piques com mangas de 
veludo encarnado com franjas de ouro , e feda , ef. 
padas de c6rte com guarnições douradas , e lavra· 
das, talabartes , e cintos de couro , com morenilhos 
de ouro, e prata. Acompanhavaõ-nos oito pagens 
com tochas , e mais íeis , que lhe levavaõ as efpadas 
do tomeo , e hiaõ veíl:idos com calças de tecidos, 
e roupetas de veludo. Chriíl:ovaõ de Brito levava 
por empreza no Efcudo em campo verde huma Ar· 

gola 
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gola de ferro , de que pendiaõ muitas cadeas ata~ 
tlS com outras , com efta letra : . 

Vincula frmantur plus veterata n011it. 

Ruy de Soufa levava no Efcudo pintado o Mar~ e 
buma N ao com as vélas metidas , e a letra , que 
dizia: 

1 nter vit~ , mortisque vias. 

Francifco -de Lucena levava por empreza f obre â 
cellada em huma verga de ferro dourada hum glo
bo Celeff:e , que hia gyrando , e nelle hum Sol de: 
ouro à co11trario motu em Zodíaco , e Cobre elle hu .. 
ma bandeira branca , com eff:a letra : 

Contrarius evelzor Orhi. 

D. ChrHl:ovaõ de Noronha tinha pintado no Efcu
do o Mar empolado , e a huma parte hum grande 
rochedo, e na outra huma praya chea de arvore
dos , e verdura , e no meyo das ondas tres homens 
nadando , e por cima eff:a letra : 

Durate. 

Jorge da Cunha tinha no E feudo em campo bran· 
co huma Efcada Jevantada , · pela qual fobia hum 
homem , com eff a letra : 

Em qüe pez a todo o M unáo. 

E Heitor de Figueiredo levava fobre o peito das 
Tom. VI. lii ii ar-
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. armas , que vellia , a Cruz de S. J oaó de Malta ; 
de que era Cavalleiro , e ~o efpaldar outra , e dà 
parte direita da Cruz do peito hum Leaõ de ouro' 
e da efqüerda outro , e da boca do Leaó da direita 
.fabia huma letra , que dizia : 

Ora es e/la la ocafion 
Para Jer favorecido 

· De tu valor conocido • . 
·E depois dos íeis Cavalleiros haverem dado volta ~ 
praça, na f6rma já referida , bufcaraõ o potlo dos 
aventureiros , e fe começou o combate. O Senhor 
D. Duarte combateo com o aventureiro Manoel 
da Fonfeca, e fe julgou de premio ao Senhor D. 
Duarte hum annel com huma boa efmeralda. O 
aventureiro Antonio Correa combateo com o Se
nhor D. Filippe, ao qual fe lhe julgou hum annel de 
rubls. Joaõ de Soufa aventureiro . combateo com 
e Senhor D. Duarte , e fe julgou a efle de premio 
huma bolfa de agulha de ouro , e feda. E comba· 
teo o aventureiro Simaõ Freire com o Senhor D. 
Filippe , e fe naó julgou o premio por ficarem 
iguaes , e fem ventagem hum ao outro. Jorge da 
Cunha combateo com o Senhor D. Duarte , e ne· 
nhum teve premio por palfarem os cinco golpes da 
efpada. Francifco de Lucena combateo com o Se
nhor D. Filippe, e etl.e teve o premio, que foy hu· 
ma bolfa de agulha de ouro, e feda. Heitor de Fi
gueiredo combateo com o Senhor D. Duarte,' e fe 

jul~ 
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julgou o premio ao aventureiro, e foy humas luvas 
de ambar . . Ruy de Soufa combateo com o Se
nhor D. Filippe, e fe julgou ao aventureiro o pre
mio , que era hum c6rte de téla de ouro de Milaõ. 
Chriíl:ovaõ de Brito combateo com o Senhor D .. 
Duarte , e fe naõ pode julgar o premio por ficarem 
iguaes. O aventureiro D. Chrifl:ovaõ de Noronha 
tornou a combaterfe com o Senhor D. Filippe mari· 
tenedor , e foy julgado o premio ao aventureiro, 
que era hum c6rte de téla de ouro de 1\ililaõ. O 
·aventQreiro Manoe~ da Fonfeca pedio campo, e fe 
lhe concedeo, e tornou a combaterfe com o Senhor 
D. Duarte, e fe jutgou o premio a Manoel da Fon
feca , que foy h~mas luvas de ambar. Jorge da 
Cunha pedio tambem campo , que fe lhe conce
deo, e combateo com o Senhor D. Filippe, ao qual 
fe lhe julgou o premio , que foy hum cocar de plu
mas. 

Deu-fe fim aos combates por fer já muy tar· 
de , e fe ordenou a fila , e havendo-fe dividido os 
Cavalleiros , tantos de huma , como da outra par· 
te, conforme o efl:ylo, fe puzeraõ de joelhos, e de
pois de rezarem a Ave Maria , na fórma cofluma
da, fe levantaraõ, e entraraó todos juntamente no 
combate da 6Ia , o qual acabado , mandara6 faber 
dos J uizes, fe tinhaõ mais, que fazer ; e refponden· 
dolhe, que naó, fahiraó da eíl:acada os aventureiros, 
e os mantenedores , todos na mefma fórma, em que: 
haviaõ entrado. 

Eíl:ava 
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Eíl:ava deíl:inado para o dia oito do referid~ 

mez deJulho huma Comedia no· Paço, e antes de 
fe dar principio a ella, mandaraõ osJuizes do Tor· 
neo fazer as declaraç6es feguintes. 

Que a melhor invença6 fora a dos Cavallei .. 
ros encantados , pelo que lhe ju1gava6 buma me .. 
dalha com hum camafeo engaftado em ouro, guar· 
necido de diamantes , e rubis. 

Que . o Senhor D. Filippe ganharia o premio 
de mais galan, e bizarro , fe fora aventureiro ; mas 
fendo mantenedor , e quem era, fe podia claramen
te aventejar a todos , pelo que 1e lhe naó dava o di
to premio. 

Q_ue a quadrilha dos Cavalleiros encantados, 
e dos que veft.ira6 à Tudefca , fora6 i~ualmente 
mais bizarras , que as outras , e os Cavalleiros del
las entre fi igualmente galantes : pelo que julgaraõ 
de premio a cada hu~ das ditas quadrilhas, humas 
luvas de ambar , e huma bolfa de agulha de ouro, 
e feda. · 

E que o que fe aventejara na fila em a palfar 
de parte a parte , e em quebrar a lança , e f e com
bater com muitos , fora Heitor de Figueiredo , a 
quem julgara6 bum annel com hum bello topazio. 

E porque na dita fila o Senhor D. Filippe fe 
aventejou em arrancar da maó a efpada ao feu ·con
trario, que fe lhe travou na fua , fe lhe julgou hum 
annel com hum bom diamante. 

E porque nella fe aventejou Fernaõ de Callró 
em 
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em defarmar ao feu contrario dos braçaes , fe lhe jul~ 
gou hum c6rte de téla de ouro de Milaõ. 

Declararaõ tambem osJuizes, que o Senhor 
D. Filippe, e Sima6 Freire , o Senh9r D. Duarte, 
e Chriíl:ovaõ de Brito , e o mef mo Senhor D. Fili.P
pe , e D. Chriíl:ov~ó de Noronha foraõ havidos por 
iguaes nos combates, que tiveraõ entre li ; e que 
por naõ haver tempo naõ tornaraõ a combater fe
gunda vez ; e porque nenhum delles perdeo o pre
mio , fe julgou pelo primeiro combate ao Senhor 
D. Filippe hum cocar de plumas , e a Simaõ Frei
re outro , e ao Senhor D. Duarte outro 1 a Chrill:o
vaõ de Brito humas ]uvas de ambar , e ao Senhor 
D. Filippe pelo fegundo huma bolfa de agulha de 
ouro, e feda; e a D. ChrHlovaõ de Noronha humas 
luvas de ambar. Os Senhores D. Duarte, e D. Fi· 
lippe mandaraõ os premios , que lhe julgaraõ , às 
Damas, que eftavaõ prefentes para ver a Comedia , 
o que tambem fizeraõ alguns dos Fidalgos, a quem 
haviaõ fido julgados ; e da mefma forte na noite 
dos combates os mef mos Senhores os mandara ó às 
Damas, e os aventureiros faziaõ o mefmo, os que 
eraõ cafados as f uas mulheres , e os folteiros às Da· 
mas, a quem queriaõ fervir. Eraõ os Padrinhos os 
portadores deff:es obfequios , que logo levavaõ à 
íalla grande , onde eA:avaõ as Damas , e Senhoras, 
levando alguns pagens com tochas, e hum tambor 
tocando. Feita a publicaçaó , e diíl:ribuiçaõ dos pre
mios 1 fe entrou à Comedia , a que affifiio a Senhora 

D. 
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D. Catharina, a Duqueza, o Duque, e íeus irmãos, 
com que fe deu fim às magnificas feftas , com que 
os Fidalgos feus criados applaudiraõ a íolemnidade 
deff:e conforcio, como vaticinando a felicidade ma
yor , que delle {e havia de feguir ao Reyno de Por· 
tugal. 

N aõ he poffivel individuar o apparato, e ma· 
gni6cencia detlas vodas , e f ómente referimos fuc
cintamente o que baila para admiraçaõ da grande
za , e poder da Sereniffima Cafa de Bragança , ven
do-fe quaes foraõ as feftas, que neíl:a occafiaõ fe fi. 
zeraõ para a celebraçaõ defle efclarecido confor· 
cio, em que tudo era naõ fó magnifico, mas Real. 
Reformou-fe o Paço , que fe ornou todo , com fe
parados quartos para os hofpedes ; e fobre a muita 
prata , e peças de diamantes , que na Cafa havia , 
fe bateraõ novas baxellas , e fe fizeraõ obras de dia
mantes de grande valor , que o Duque punha con
forme os veíl:idos , fendo fempre diverfas nos mais 
dos dias, fóra muitas, que deu· à Duqueza. O quar· 
to, que fe preparou para o Conde de Haro, tinha 
huma falla armada de guadamecins de ouro, e ver· 
de ( eff:ylo daquelle tempo praticado no Veraõ , e 
armaçaó tambem ufada na Cafa Real, em que f6 
o quarto da Rainha era armado de télas) com do
cel de téla de ouro frizada com alcachofras de pra• 
ta , com fanefas bordadas da mef ma téla fobre ve
ludo verde , e goteiras do mef mo com franjas de 
ouro, e cadeira de borcado. A camera, em que 

toma-
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tomava as vifitas , eA:ava armada de guadamecins 
de ouro , e azul , com docel de téla vermelha friza
da com alcachofras de ouro, fanefas de veludo ver.· 
melho , e goteiras, conforme o doce~ , com franjas 
de ouro, e recroz vermelho , e debaixo efi:ava hu
ma cadeira de borcado, e feis cadeiras mais viradas 
para a parede, de veludo carmelim , e prégos dou
rados com as Armas do Duque , e franjadas de ou. 
ro , e retroz carmefim , e o pano do bofete era de 
damafco vermelho com franjaõ na mefma fórma. 
A caía da guarda-roupa eíl:ava armada de guada· 
mecins de ouro , e verde , com docel ·de borcado 
com fanefas de veludo carmefim , e goteiras ·de bor
cado com franjas de ouro, e retroz carmefim ; a 
guarda-roupa eíl:ava cuberta com hum pano deve
ludo carmeíim com dous paílàmanes de ouro muy 
largos. A camera , em que dormio , fe armou de 
guadamecins de grutefco de arcos de prata , e fi .. 
guras douradas, com docel de téla branca frizada 
com alcachofras de prata 1 fanefas de veludo ver· 
melho com rendas de ouro , e goteiras da mefma té · 
la com franjas de ouro , e retraz vermelho, com ca
deira de borcado, e pano de veludo vermelho guar
necido de téla chãa. O leito de eílado tinha va
randas por baixo , e por cima era todo dourado , 
e o fobrecéo de téla branca frizada com alcacho
fras de prata , e de vdudo vermelho , hum pano 
de cada hum , os entremeyos com rendas Jargas 
de ouro , as cortfoas da cabeceira , e ilharga da pa-
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rede do mefmo , e as dos pés , e ilharga de .fóra de 
damafco branco , e vermelho, com rendas de ouro 
nas divifoens , e o cobertor do mefmo , que o do
cel. 

Dom Blafco de Aragaõ tinha huma caía ar .. 
mada de retratos dos Reys, e Rainhas de Portu
gal , com o pano do bofete de damafco carmdim 
guarnecido de veludo da mefma cor , duas cadeiras 
de borcado , e o leito tinha os balauA:es com ·man
gas de veludo carmefim , e o f obreceo , e cortinas 
da cabeceira, e ilharga, de feda da India lavrada de 
prata·, e ouro; as dos pés, e ilharga de fóra· de da· 
mafco branco , e amarello , a colcha da lndia ama
relia com guarnições de veludo carmefim. D. Pe
dro Giraõ teve huma ·guarda-roupa armada de gua· 
damecins de ouro , e carmefim , no bofete pano de 
damafco azul com franjas de ouro , e retroz ; a ca· 
mera tambem era armada de guadamecins de ouro, 
e azul , o leito com armaçaõ de tél~ de prata frjza. 
da , e veludo azul, com pano do cada hum., as cor· 
tinas dos pés , e ilharga de fóra de damafco azul 
com franjaõ de ouro , e retroz , o pano do bofete 
de téla, e veludo, como a cama, e duas cadeiras de 
borcado. Para D. Affonfo de V elafco fe armou 
huma camera de guadamecins de ouro , e carmefim; 
o leito era armado de damafco branco, com pano 
de bofete igual , e duas cadeiras de veludo da mef=. 
ma cor com franjas de ouro. A D. Filippe .de Na· 
varra fe deu huma camera com armaça6 de gua~a· 

mecms 

Digitized by Google 



tia Cafa ~eAl 'P1rtug. Liv. YL 44 3 
mecins de ouro, e pre~o , com hum bom debuxo, 
leito armado de téla de ouro com bordaduras de ve• 
ludo vermelho , pano do bofete conforme , com 
duas cadeiras de veludo vermelho. D. Antonio de 
V dafeo teve. buma camera .armada de guadame .. · 
cim de ouro , e azul , leito com armac;aõ de téla 
de ouro fiizada, com as cortinas dos pés , e ilharga 
de fcSca de telilha de prata, e veludo verde , com en
tremeyos de pallàmanes de ouro , pano no bofete 
CJOnforme a cama, com tres cadeiras de borcado 
verde. Armou-fe .outra camera para o Secretario 
do Conde de Haro, e outro companheiro, tambem 
ornada de guadamecins de ouro, e prata , dous lei
tos com feus pavilhoens de damafco vermelho , e 
tudo o mais era conforme , com quatro cadeiras de 
veludo carmefim com cravaça6 dourada , e franjas. 
Para oCamereiro do Conde te lhe deu huma came
ra com guadamt'cins , .e o leito com pavilhaõ de da
mafco praceado , e tudo o mais conforme do mef
mo damafco , e duas cadeiras de veludo carmefim. 
Para outro criado do Conde de refpeito fe lhe pre· 
parou huma camera. de guadamecins de ouro , e 
verde , leito com pavilhaõ de damaíco verde fran
jado de ouro , com o cobertor- , e pano de bofete 
na mefma fórma, e duas cadeiras de borcado verde 
com franjas de ouro. Todos eíles apofentos efta
vaõ no primeiro quarto do Paço, huns immediatos 
ao do Conde de Haro , e outros , que fe feguia6 ; 
pat'que. ainda que havia lugar para os demais cria-
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dos do Conde , e Fidalgos , que acompanharaõ a ) 
Duqueza , os apofentaraó f6ra , conforme a catego
ria de cada hum. 

No fegundo quarto , que da efcada principal · 
corre para ·o Norte , eftava a falia armada ele gua· 
damecins de ouro com as Armas do Duque , e en· 
trando nella, da parte efquerda eftava armada huma 
copa debàixo de hum docel de veludo carmefun , 
ornada com cento e cincoenta e tres peff'as de pra• 
ta dourada , de Gngular feitio , a que chamavaõ de 
ba{l:ioens, com diverfos rifcos , e grandeza , •que 
eraõ de muito valor. Seguia-fe logo na parede con· 
tigua da mef ma parte outra copa debaixo cama 
bem de hum docel de veludo carmdim , em que 
eftavaõ quarenta e cinco pelf as de prata , das quaes 
humas eraõ todas douradas , e outras parte dellas , 
e mais noventa pellãs de prata branca , e ao pé 
duas bacias muy grandes , quartas , tocheiras , ef
calfadores , e outras peffàs femelhantes , tudo de 
admiravel goffo , e feitio , e todas eraõ pelfas gran· 
des ; de forte , que toda eRa prata naõ tinha ufo, 
e f 6 fervia de ornato , porque a do ferviço da mefa , 
e da guarda-roupa , Capella , e hof pedes , toda era 
feparada huma da outra , de forte , que he inexpli
ca vel a magnificencia, e trato deíl:es Principes. Na 
parede defronte da porta eílava hum docel riquiffi· 
mo todo bordado de ouro , e prata fobre veludo 
carmelim , com fanefas , e goteiras bordadas de dif.. 
ferente maneira com as Armas da Caía , de tal mo· 
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do ; que occupavaõ huma grande pane do docel , 
e nelle hum eftrado grande alcatifado , em que fe 
punha a mefa para os Duques comerem ; e de noi:. 
te fe alumeava et\a cafa com duas tochas em duas 
grandes tócheiras de prata. 

A ante-camcra da Duqueza , que fe feguia a 
eia falia , eftava armada de télas de ouro, e de téla 
frizada com alcachofras de prata , com franjas em 
roda de ouro , e carmefim , docel de téla de ouro 
avelutada de carmefim com alcachofras de ouro, e 
pr~ta , com as fanefas, e goteiras bordadas de téJa 
fobre ouro , e algumas cadeiras voltadas para a pa
rede , que eraõ de veludo carmefim com franjas de 
OU{o , e retroz. A cafa da guarda-roupa do Du
que ' que ficava à maõ efquerda , eflava com hu. 
ma armaçaó de téla de ouro , e veludo carmelim ,· 
hum de cada caffa, (porque ficava no quarto da 
Duqueza tinha eíla armaçaó ) docel de fetim encar:. 
nado guarnecido de téJa de ouro , e a guarda-roupa 
cuberta da mef ma forte , que era a feda do docel. 
Outra cafa da Duqueza eílava armada de panos 
de téla de ouro , e de téla frizada com alcacho
fras de prata com franjaó em roda de ouro , e retroz 
carmefim, docel de téla de ouro avelutada com al
cachofras de ouro,. e prata, fanefas, e goteiras bor
dadas de téla fobre téla de ouro ; na caíà eA:avaó 
cadeiras de veludo carmefim com ferragem , e cra
vaçaõ dourada ; e franjas de ouro , e carmefim , e 
huma grande tocheira de prata com tocha de noite. 

A Cíl• 
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A camera fe armou de téla de ouro , e carmefim, 
frizada com alcachofras de ouro, e prata, com docel 
de téJa de ouro com as Armas da Caía bordadas no 
meyo , e todo o mais campo de ouro , e prata de 
relevo , co1n fanefas bordadas , e retocadas ; · debaixó 
do docel et\avaõ duas cadeiras do mefmo feitio, e 
perto do doce) corria hum eí\rado ricamente aka· 
tifado , no qual cílava armado hum leito com os 
balaotles guarnecidos com mangas bordadas , e re
tocadas conforme o docel , e da mefma forte tudo 
o mais ; as maçanetas eraõ tecidas de fio de ouro , 
e prata, o fobrcceo, e cortinas da cabeceira, e ilhar
ga craõ do mefmo bordado , e feitio , as dós pés , e 
ilharga de fóra de téla ligeira amarella de flores de 
prata, verde, e encarnado, forradas de fetim encar· 
nado lavrado de ouro, e prata; os alamares das cor· 
tinas de fio de ouro , e prata , pano do bofete de 
téla , bordado como o docel : no mefmo eftrado, 
adiante da cama , cA:avaõ quatro almofadas todas 
bordadas da mef ma forte , que as mais pefiàs da ca
mera, e fóra delle huma cadeira raza de veludo, 
em que r~ punha hum caftiçal grande de prata com 
hum brandaéS. Seguia-fe a caía da guarda-roupa 
da Duqueza , a qual foy armada de panos de téla 
de ouro , e damafco carmefim , e a guarda-roupa 
com hum docel de ferim carmefim guarnecido de 
faxas de téla , e cuberta com hum pano igual ao 
docel; a efta caía ficava à maõ efquerda a camera, 
cm que a Duqueza fe toucava , com janeUas fobre 
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o jardim , e effava . armada de panos de téla , e da
mafco, da mefma maneira, do que a guarda-roupa, 
e lhe ficava immediato o Oratorio , ornado com 
grande perfeiçaõ, e grandeza. A' referida guarda
roupa fe feguia o quarto da Senhora D. Catharina, 
e aíf un a falla, ante-camcra, e camera , eRava6 ar
madas de guadamecins azues , e na· ante-camera ha· 
via algumas cadeiras, voltadas para a parede, negras, 
com a cravaçaõ envernizada. Na camera efiavaó 
quatro almofadas de cor azul fobre huma efieira 
junto à cama , a qual eflava cuberta com hum pano 
branco •. Era o ultimo quarto o dos Senhores D. Du. 
arte, D. Alexandre, e D. Filippe, o qual era com· 
mum a todos tres, e ficava junto ao da Senhora D. 
Catharina f ua mãy ; a falia delle era armada de pa· 
nos de veludo roxo , e téla branca com fanefus de 
téla amarella retozada , docd de téla frizada de ou
ro com alcachofras de ouro, e fanefds, e goteiras 
bordadas de ouro , retocadas fobrc veludo carme· 
fim , e debaixo huma cadeira de borcado: além def. 
ta havia na cafa tres cadeiras, duas de téla amarel
la, e hum a carmefim , e na mef ma falla havia mais 
algumas cadeiras de veludo carmefim com pregaria 
dourada voltadas para a parede, e o pano do bofe· 
te era conforme ao docel. Seguia-f e a antecamera , 
guarda-roupa , e camera deíles Senhores , que tam• 
bem era commua a todos tres, (porque fempre 
coílumaraõ , por ordem de Sua Alteza , dormirem 
na mefma camera) e eí\ava tudo ricamente arma· 

do 
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do com doceis , e tudo o que era neceílàrio para o 
rcfpeito de taõ grandes Senhores •. E deve-fe refie· 
él:ir, que o uío das cadeiras voltadas neílas cais, 
era pelo coftume de as naó darem , fenaó a Fidal
gos de qualidade , e. algum Miniftro de graduaçaõ ; 
porque eíl:e ceremonial foy rigidamente obfervado 
na Sereniffima Caía de Bragança com ufos, e cof\u. 
mes taõ íingulares , que parecia taõ fobcrana, co- , 
mo er.i Real; e para molharmos, que em tudo 
era igual , referimos com mais individuaçaõ a mag· 
nificencia deftas feíl:as , que duraraõ por muitoS 
dias , como temos referido , que moflraõ a rique"'. 
za, e o efplendor deíla Sereniffima Cafa: e enten .. 
demos, que as circunA:ancias, ainda que taõ miu. 
damente referidas, naõ feraõ defagradaveis aos Lei
tores ; porque por ellas fe conhece o genio do fe
culo , de que fe efcreve a HiA:oria , e por efta mef.. 
ma raza6 confervámos os termos, com que naquel· 
le tempo fe explicavaõ os antigos , de que alguns 
faõ hoje pouco conhecidos , e muitos era6 tirados 
da lingua Caílelhana, e da moda , e eRylo da Cor
te de Madrid , que entaõ fe feguia em Portugal , 
com a confufaõ das Nações, de que a livrou o mef. 
mo Príncipe, que havia de nafcer defle fulice ma· 
trimonio. 

N aõ fe retardou o fruto deíl:a excelfa uniaõ ~ 
porque no anno feguinte de 1604 a 19 de Março 
naíceo em Villa-Viçofa o Senhor D. Joaõ : e co• 
mo aos primogenitos da Cafa de Bragansa cfpera• 

va 
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va antes de nafcidos o tirulo de Duque de Barcel· 
los, ddla forte fe intitulou o Duque D. Joaõ def. 
de a primeira hora do feu nafcimento , que foy ce· 
lebrado dos feus parentes, vaífallos, e criados, com 
Reaes demoníl:rações de contentamento. Sua av6 
a Senhora D. Catharina , chea de huma incrivel ale· 
gria' feff:ejou com taes ternuras o feu nafcimento' 
como que previa' que eae neto havia de fer quem 
defaggravaífe a f ua juíl:iça. Seguio-fe logo com in
tervallo quaft igual ~ mas naõ breve , nafcer o Se
nhor D. Duarte , que foy o fegundo, a Senhora D. 
Catharina a terceira , e o ultimo o Senhor D. Ale. 
xandre, que foy o quarto fruto deA:e efclarecido, 
e fecundo thalamo, quando naõ contava mayor nu· 
mero de duraçaõ, que quatro annos no de 1607, 
Entaõ a Duqueza D. Anna de V elaíco trocou feu 
grande Eítado por melhor Reyno, falecendo na flor 
da idade , contando vinte e feis annos acompanha
dos· de grande numero de virtudes, e fendo grande 
a laClima, foy mayor o exemplo, que deixou da fua 
vida a toda a f ua familia. O Duque , que fe via com 
idade , e faude florecente , fe penetrou tanto da ma
goa , e do defengano, que em breves dias fe defco
nhecia , pois chegou a experimentar de todo aquel· 
les effeitos , a que a faude, e a idade o podiaõ levar 
com o tempo : o traje, e os exercidos eraõ demonf. 
tradores da dor do feu corac;aõ , e dos feus penfa
mentos ; e fendo fempre os coftumes bons , agora 
fobiaõ à. perfdçaõ , pois naõ fe contentando com 
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obfervar a modellia de hum Principe recolhido, de
terminou , que no feu Paço fe ordenaffe a mayor 
obfervancia da Religia6. Alguns julgara6 por a· 
ceífo a compoíl:ura , a que reduzio a f ua peffoa, e 
eílado ; eUe naó , porque naó apartava os olhos do 
grande fim , a que caminhava ; e fómente as vias , 
que lá o conduzHfem mais feguro, elegeo por. mais 
decentes ao decoro da fua mefma grandeza. 

Nefta Religiofa obfervancia da Ley de Deos 
palfava o Duque em Villa-Viçofa na companhia 
da Senhora D. Catharina fua mãy, em quem as vir· 
tudes eraõ iguaes à fua Real peffoa. · N aõ tinha o 
.Duque na terra outra vontade porque regulalfe as 
fuas acções, fenaó a de f ua mãy , a quem obedeceo 
fempre com igual affeél:o, que refpeito; mas a ida· 
de larga deíla Princeza já . a impoffibilitava a fe
guir os negocios , com a advertencia , e coníl:ancia 
do feu admiravel talento ; affim attenuados os ef. 
piritos pela porfia dos annos, acabou a vida com 
moílras de grande piedade a 11 de Novembro do 
anno de 1614 , como dilf emos no Capitulo XV. 
deíle Livro. Eff e fuccelfo apertou de novo a ma
lencolia da feveridade do Duque, julgando-fe.duas 
vezes viuvo pelas mortes· da mãy , e efpofa, e tan
to fe empregou na afpereza da vida por fatisfilzer 
·ao fentimento devido aos mortos , que differaó fe 
efquecia do ag1zalho tambem devido aos vivos. 
Efte golpe foy taõ fenfivel para o Duque , como 
para a Cafa de Bragança; porque o refpeito, que 
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a Corte de Madrid, e os feus ·MiniR:ros tinhaõ a ef
ta PrinceZa, era com o conhecimento , de que lhe 

, tinhaó ufurpado a Coroa ; e affim naõ lhe fazendo 
: nada, fempre a attendiaõ , entretendo com efperan. 
· ças as grandes pertençóes , que a f ua Cafa tinha à 
Coroa , de que agora ficavaõ mais defaífombrados. 
Deu o Duque conta a ElRey D. Filippe da fua 
morte com hum papel das daufulas , que ella re
commendava a ElRey , que lhe refpondeo com a 
feguinte Carta.· 

,, Honrado Duque Primo amigo. Eu EIRey 
,,,vos envio muito faudar, como aquelle, que mui .. 
. ,, to· àmo , e prézo. Do falecimento de voífa mã y 
.,, D. Catharioa minha tia , tive o juR:o fentimento, 
,, que as muitas razoens, que para ilfo ha, o eílaõ 
,, pedindo , e de voífa muita prudencia confio, que 
,, moderareis a deíconfolaçaõ , que vos tem caufa. 
,, do fua morte , e ferá N o.ífo Senhor fervido tella 
,, em fua fanta gloria ; porque da fua muita Chrif
" tandade , e virtude , fe p6de aff1111 crer , e ter por 
,, certo : mando a Fernaõ de Mattos, do meu Con. 
,, felho , a viíitarvos com eR:a Carta , e me remeto 
,, ao mais , que particularmente da minha parte vos 
,, íignificará fobre efte cafo. E quanto ao que ella 
,, deixou encommendado no papel , que me enviaf. 
,, tes com a Carta , que me efcreveíl:es a dezafeis do 
,, mez paílàdo de Novembro , n1e pareceo dizervos, 
;, que fico advertido, e que fempre folgarey, de 
,, que por eífe refpeito , e pelo que v6s , e voífo ir-
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,, maó etlaes merecendo, fazer a ambos a merce, .e 
,, favor , que houver lugar, oonforme a boa vonta
"de, que vos tenho. Efcrita em Madrid a 2 de 
,,Janeiro de 161$. 

REY. 

He de faber, que efl:e Fernaõ de Mattos, que 
agora El Rey mandou com eff:a Carta , foy Cone .. 
go da Sé de Lisboa, e de Evora, Secretario de Or .. 
dens , e de Eílado no Confelho de Portugal em Ma .. 
drid , e Confelheiro Ecclefiaíl.ico , peífoa de grande 
valia , e authoridade naquelle tempo, o qual era ir
maõ de Atfonfo de Lucena , criado antigo da Ca. 
(a de Bragança , de profiífaõ J uriíla , em quem al
gumas vezes fallamos neíl.a Hiíl.oria , Fidalgo da 
Caía do Duque , Commendador de Santiago de 
Monfarás, Alcaide môr de Portel , e Evora-Mon
te , e foy Secretario , Defembargador , e Confelhei .. 
ro da Senhora Dona Catharina , de quem muito k 
fervio no tempo da {uccelfaõ do Reyno. Sem em· 
bargo de toda eíla confiança , era com tudo fuma 
entre os criados daquelle tempo, que eíle Lucena 
recebera delRey D. Filippe grandes beneficios à cuf. 
ta dos intereífes de feu Senhor ; fe foy affim , com 
tudo comprava barato , em ter a inclinaçaõ de Af
fonf o de Lucena no feu ferviço, para que de algum 
modo trouxeífe a vontade da Senhora D. Cathari
na , de que procedera , paífados alguns annos , fer 
nomeado Secretario de Eílado no Confelho de Por-
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tugal em Madrid Femaó de.Mattos, irmaó de Af. 
fonfo de Lucena , a quem fuccedeo no lugar feu 
filho Francifco de Lucena, o qual depois de haver 
trinta e feis annos exercitado eíle poíl:o em Madrid, 
.· palf ou a Portugal com o de Secretario das M er
ces , e com elle fe achava no tempo da Acdama
çaõ do Senhor Rey D. J oaõ IV. que o fez feu 
Secretario de Eílado , e depois acabou tragicamen
te por culpas de inconfidencia. De hum , e outro 
irmaõ, o Secretario Mattos, e Lucena, diziaõ , que 
efquecidos da honra, e principias , que deviaõ à 
Caía de Bragança , fe lhe moílraraõ no feu valimen · 
to muy pouco agradecidos. Eíl:e Affonfo de Lu
cena, que no ferviço da Caía de Bragança ajuntou 
grandes cabedaes , he o que inftituio o Morgado , 
de que fez cabeça a Quinta dos Peixinhos junto a 
Villa-Viçofa , por Efcritura feita nas notas de An
tonio Tagarro da Sy 1 va , Tabaliaõ na mefma Villa, 
em 1 o de Janeiro de 1611 , o qual depois de varias 
vocações, diz, que extinéla a defcendencia delle, 
e de fua mulher D. lfabel de Almeida, fe uniria ef. 
-te Morgado ao da Cruz, que iníl:ituio o Duque D. 
Theodofio , de que já fizemos mençaõ , e andaria 
na Cafa de Bragança para fempre , e fe repartiriaõ 
feus rendimentos pelos criados pobres da mefma 
Caía. Eíl:e Morgado entrou na Cafa de Bragan
ça quando degollaraõ ao Secretario de Efl:ado F rar .. 
cifco de Lucena , filho do lníHtuidor , e fe reparti
ra6 as rendas , conforme a claufula da in!lituiçaõ , 
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até o anno de 1720, em que veyo a Portugal D~ 
André Antonio de Lucena, bifneto do degollado , 
e moílrando lhe pertencia , fe lhe mandou largar o 
dito Morgado, em que entrou de poífe, e hoje o 
tem D. Bernardo Antonio de Lucena feu innaõ. 

Eraõ grandes os ciumes , que davaõ a El
Rey de Caíl:ella , e feus Miniftros , a grandeza da 
Caía de Bragança. Conheciaõ a juR:iça , com que 
af pirava à Coroa , e tambem naõ duvidavaõ da von. 
tade , e amor , com que os Portuguezes lha dariaõ , 
fe achaífem mcyos propoxcionados para lha fegu. 
rar; e a exceffiva diff'erença, que fazia a reprefen· 
taçaõ da fua Caía a todas as de Hefpanha , na mag· 
nificencia , e formalidade do trato ; nas prerogati· 
vas , e no modo de fervirfe , de forte, que fe lhe ef.. 
tava divifando huma participaçaó da foberania. Ef. 
ta Caía fe compunha de todos os Officios da Real, 
da mefma forte , que a dos Infantes. Servia-fe de 
Fidalgos de qualidade , e nafcimento illutlre , aos 
quaes dava o Duque em penfoens , e Commendas, 
de tres até cinco mil cruzados, e por eíla ordem 
hiaõ lançados na def peza do Thefoureiro. A fami
lia da fua Cafa fe compunha de mais de oitocentas 
peífoas, mas cada hum a com diílinçaõ do foro, que 
lograva, como na Cafa Real , com hum Aponta
dor , conforme a graduaçaõ do foro , que lhe era 
devido , mas a todos fe procurava limpeza de fan
~ue. Dentro no Paço tinha guarda, de que havia 
Capitaõ, a qual naó tifava alabardas, fenaó na cam~ 
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panha. Dava quarenta Commendas na Ordem de 
Chriflo , muitas de groífa renda , dezoito Alcaida
rias môres dos Caíl:ellos das fuas Villas , com que 
tinha com que remunerar aos Fidalgos , que o fer· 
via6 , e a feus filhos com pingues Beneficios , por
que o feu Padroado fe compunha de muitos. Era 
grande a magnificencia da fua Capella , fervida ao 
modo da Real, principiando pelo Deaõ , que fem
pre foy hum homem Fidalgo, Thefoureiro môr, de
zafeis Capellães, Moços do Coro, Cantores , M U· 

ficos, e inílrumentos, em que fe entretinha muita 
gente , com a qual fãzia a defpeza de mais de nove, 
e dez mil cruzados em cada hum anno. Era fervi
da com grandeza, com muita prata, e riquiffimos 
Qrnamentos, de: forte, que no Inventario do Du
que D • .Joaõ fe avaliou em vinte mil cruzados. O 
Padroado da CoJlegiada de Barcellos , que fe com· 
poem das Dignidades de Prior , Chantre , Thef ou
reiro môr , Meíl:re Efcola, Arcipreíle , e quatro 
Conegos. O da Collegiada de Ourem , que tem 
Chantre , Thefoureiro môr , e dez Conezias ; e 
além de mais de oitenta , e tantas Igrejas Abba
ciaes, Prioraes, Vigairarias, e outros Beneficios fim. 
pies do feu Padroado. No que tocava a Miniíl:ros 
de letras, fe dividiaõ em quatro Ouvidorias, com 
muy extendida jurifdicçaõ, a faber: na Provinda 
de Alentejo o Ouvidor da Comarca de Villa-Viço· 
fa com oitoJuizes de Fóra; na Provinda da Extre
madura a Comarca de Ourem com Ouvidor, e hum 
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Juiz de F 6ra ; na Provinda de Entre Douro , e Mi
nho o Ouvidor da Comarca de Barcellos, com dous 
J uizes de F 6ra ; e na Provinda de Traz os Mon
tes o Ouvidor de Bragança , com tres Miniílros 
Juízes de F6ra. He de advertir, que algumas def. 
tas Comarcas tem quatorze legoas de comprimen
to , e em parte fete de largo, comprehendcndo mil 
e trezentos officios de juff:iça, e fazenda , que o Du
que provia, e os p6ílos militares de Sargentos mô
rcs , Capitães , e outros Officiaes de guerra; muitos 
Padroados de Religiofos, e Religiofas , e Hofpitaes; 
hum Tribunal de l\iliniílros Togados , a que per. 
tenciaõ todas as caufas , que tocava6 à fazenda , e 
juíl:iça dos Eff:ados da Caía de Bragança , que hoje 
fe conferva dHlin~o dos mais Tribunaes da Coroa , 
occupando os lugàres de Deputados os Miniltros do 
Defembargo do Paço , e de outros Tribunaes , e 
peífoas de capa efpada de muy nobre nafcimento; 
porque eíl:a Caía he totalmente feparada , e def uni· 
da della , e infeparavel da pelfoa do Principe do 
Brafil herdeiro do Reyno ; e affim paífa logo , tan· 
to que elle f 6be ao Throno , ao feu immediato fuc
ceífor. 

Havia tambem na Cafa hum tal thefouro, 
taõ rico de prata dourada , e lavrada , e de outra 
ordinaria , e de peífas riquiffimas de ouro , e dia
mantes , e pedras preciofas, de tapeçarias de grande 
valor , e eíl:imaçaõ , em tanta copia , que foy capaz 
de poder fervir à Mageftade de hum Rey , como 
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foy o Senhor Rey D.Joaõ IV. porque quando fo· 
bio ao Throno pela fua feliz Acdamaçaó , o patri
monio Real da Coroa , com o dominio de Caff:el
Ia, fe tinha totalmente extinél:o, mais pela ambiçaõ 
dos Miniftros , do que pelo cuidado dos Reys. 
Toda eff:a riqueza , e preeminencia , juntas ao tra
to Real da Sereniffima Caía de Bragança, a faziaõ 
odiada dos Grandes de Caff:ella, naó podendo fofre, 
a preferencia , que a todos tinha ; porque dos V af. 
fallos delRey Catholico tinha entre todos o primeii 
ro lugar o Duque de Bragança, como advertia Fr
J eronymo Roman ; e com razaõ lhe era devido ' 
porque além da reprefentaçaó da fua grande Caía . 
EIRey de Caff:e11a naõ tinha parente mais chega
do ; porque o Emperador Rodolfo , e feu irmaõ 
o Emperador Mathias , que naquelle tempo lhe 
fuccedeo no Imperio, e os Archiduques feus ir
mãos , e o Duque D. Theodofio , eíl:avaó no mef
mo grao de confanguinidade com ElRey Filippe,, 
e os de mais parentes da Cafa de A uíl:ria ; pois eíl:e 
fe derivava dei Rey Filippe o Prudente fer primo 
com irmaó de huns por parte de feu pay, e do Du
que o fer tambem por fua mãy, de forte, que os 
Príncipes da Caía de Auff:ria , e os da Caía de Bra
gança ficavaó em igual grao de parentefco naquel
fe tempo com os R.eys de Cafi:ella. 

De mais eraó notorias as pertenções , que a 
Caía de Bragança tinha ( em fer o Reyno de Por .. 
tugal feu) com a Coroa , porque o Ducado de Gui· 
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maraens fora dado em dote à Senhora Infante D. 
lf.tbel , com clauíula de reverfaõ à Caía de Bragan
ça na fulta da defcendencia da dita Infante , * a que 
fe ajuntava, além daquella condiçaõ, a de a SenhQra 
D. Catharina fer irmãa inteira do Senhor D. Duar
te, e ficar por fua morte nomeada fi1a herdeira ; e 
tambem porque os Bilados , que por morte do Se
nhor D. Duarte vagaraó , todos poífuira o Senhor 
Infante D. Duarte feu pay , e foraó doados de juro , 
e herdade , com a clauf ula de jêrem difpenfados da 
Ley Mental. Eff:as eraó as merces, que a Senho
ra D. Catharina lembrava na fua Carta a El Rey, 
que efperava elle lhe fizelfe, e neA:a pertença() ·an
daraó. E depois já no Reynado dei Rey D. Filip
pe IV. fez merce do titulo de Duque de Guima-

TorrcdoTomb.ChUY D D J ""' II d · r ___ filh 
ccHaria do diro Rey, raens ~o uque . oao , • o nome, ~ o, 
liv. ~+fol.17. (depois Rey) por Carta palfada em Madrid a 4 de 

Junho de 16} 8 ; e tambem lhe concedeo Alvarás 
para citar os Procuradores Regios fobre o Senho .. 
rio , rendas , e Padroados da dita Villa , e em todo 
eA:e tempo lhe foy negado eA:e recurÍ<> , entreten
do com as efperanças, de que feria a Cafa de Bra
gança inteirada ao menos dos Eílados , que eraõ do 
feu patrimonio. 

No anno de 1619 determinou ElRey D. Fi· 
Jippe paíiàr a Portugal para celebrar Cortes em Lif. 
boa, para nellas fe fazer a ceremonia do juramento 
do Principe D. Filippe, e havia de entrar pela Ci
dade de Elvas. Sendo já fem duvida a jornada del-
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Rey por Edillos, e Cartas. manifeíla, tratou o Du
que, deaccommodar afua Corte para feguir a Real: 
naó faltou quem dilfe , que para ornalla , e outros, 
que para competilla. Antes da jornada o partici· 
pou àquellas peífoas , que tinhaõ obrigaçaõ de o 
acompanhar, e fervir, para o que mandou pôr hum 
Edital na porta da falia do Paço , eíl:ando prefente 
o Ouvidor de Villa-Viçofa, oJuiz de Fóra, e dous 
Efcrivaens, o qual dizia : 

,, Eu o Duque &e. Faço faber a todos aquel. 
,, les, que tem obrigaçaó de me fervir, que aos 27 
,,.dias deftc Abril eflejaó todos preíles para me 
,, acompanhar, e fazerem aquillo, que por n6s lhe 
;, for ordenado;: e mandado. Villa~Viçofa · 9 de 
,, Abril de 1619. 

N aõ deixou de dar , que cuidar efle Edital; 
porque como o Duque tinha faculdade do Papa pa· 
ra privar das Commendas aos que largaífem o feu 
ferviço têm licença· fua; fuccedeo, que D. Simaõ 
de Caflro fe mandou ofterecer ao Duque para o 
acompanhar, mandando efle recado pelo Padre Ma
noel Godinho , pelf oa da fua confiança ; ao que o 
Duque refpondeo: E!fa Fidalgo (e deJPedio do meu 
/erviço por hum e(crito (eu , que (e achará na Secre
taria; e affim naâ co11Vem ao e/lado da Ca/à fervi!fa 
ielle, nem de cou/à fua. ..A fua Commenda vagou, 
ea a proverey. 
, Eraõ contadas as jornadas delRey , de que o 
Duque tinha avifos, quando eílando prompto para 
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partir, che~ou pela poft~ a Villa-Viçofa D. Diniz 
de Faro, filho de D. Eftevao de Faro, Conde de 
Faro , para fazer a faber ao Duque , que no dia fe. 
guinte chegava El Rcy a Elvas , e juntamente pe
dir lhe licença para com alguns Senhores de CaRel
Ia poderem ir caçar na Tapada. Eraõ elles o Du
que de Ufeda D. Chriíl:ovaõ de Sandoval e Roxas, 
EA:ribeiro môr delRey, e Sumilher de Corpus, e 
Mordomo môr do Príncipe , o Marquez de V ela
da D. Antonio de A vila e Toledo , e o Duque de 
Offuna , e com effi:ito foraõ , com tanta fortuna , 
que em menos de duas horas mataraõ veados , por· 
cos, e muitos coelhos, com que o divertimento fi
cou fendo mais applaudido. A mais cufrofa cir
cuníl:ancia na jornada do Duque , . era a correfpon
dencia com o de U feda , valído , e primeiro Mini(: 
tro dei Rey ; e como o Duque depois de deixar de 
ver a Caía delRey D. SebaA:iaõ, naõ vira outra, 
que a fua ; e porque o decoro fe obferva melhor 
na aufencia , do que na familiaridade , duas coufas , 
que mofhou duvidava , perguntou : a primeira fe 
trataria ao Duque de U feda ; a fegunda como o tra
taria. Ouvio a muitos , e os mais interelfados no 
feu refpeito, e fendo diverfos os difcurfos, elegco 
por voto o feu diél:ame, fe menos proporcionado à 
conveniencia , indifpenfavel .ao ref peito da fua pef. 
foa. 

Determinou o Duque partir no dia f eguinte 
ao que teve a noticia ; e em hum Sabbado, que fe 
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contavaõ 11 de Mayo , fahio do Paço às tres Jlo· 
ras da tarde , veíl:ido de fargeta de cordaõ negra , e 
o Duque de Barcellos de raxa Florentina , com cal
ças de obra de manteo de ferro, chapeo branco, e 
botas ; e fahindo a pé até o Moff:eiro das Chagas, 
depois de entrar na Igreja , e fazer oraçaõ , fe poz 
a cavallo. Foy grande, luzido, e Real o appara
to , com que o Duque fez eA:a jornada. 

Marchava na ordem feguinte. Hiaó adiante 
de todos dous Eílribeiros bem montados , huma 
trombeta baílarda , vinte e quatro Moços da Ca
mera com veíüdos de diverfas cores , guarnecidos 
de paílàmanes , vinte e quatro Moços da Eíhibeira, 

. todos de boa prefença , com libré de pano de Lon
dres verde , ligas , e meyas verdes , chapeos bran· 
cos , feltros . toJos brancos , que os guarneciaõ , ef
padas, e adagas com cintos, tudo dourado; os Mo
ços das Cavalhari<jas com veíl:idos proporcionados, 
que feriaõ outros tantos em numero , e cem Ala
bardeiros da guarda com libré da mefma cor da· 
Cafa. 

O Duque hia montado em hum foberbo ca
vallo bem ajaezado , e feu filho o Duque de Bar
ce1los à maõ direita , e à efquerda D. Francifco de 
Mello, primo com irmaõ do Marquez de Ferreira, 
que depois foy Conde de Aífumar , e muy pouco 
reconhecido ao naícimento , que tinha na Caía de 
Bragança , a quem perfeguio na fua exaltaçaó ao 
Throno. Logo fe feguiaõ vinte e quatro Fidalgos 
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Commendadores , criados do Duque, por fua or
dem , veA:idos com diverfas galas , e muy cuA:ofas ; 
os de que achey memoria foraó: D. Diogo de Mel
lo , Eíl:ribeiro môr , Commendador de Santa Lea
cadia de Moreiras , e de S. Nicolao de Cabeceiras 
de Bailo , e Alcaide môr de Barcellos , que hia 
com D. Antonio de Mello feu filho , Camereiro 
môr , e Commendador de Santiago de Monçarás, 
veflidos de gorgoraó preto fem guarniçaõ , por eC: 
taram viuvos ' cada hum com quatr9 lacayos di· 
ante, muito bem vetlidos; Fr. Heitor de Brit0, Ca· 
valleiro da Ordem de S. Joaó de Malta, Trinchan· 
te , com quatro lacayos com libré de cor, efcura , . 
guarnecida de paAãmanes , e elle veftia de goFgo
raó pardo com efpeguilha de ouro , acpmpanhado : 
de F ema ó Rodri~ues de Brito feu fobrinho, Com· 
mendador de S. Pedro de Macedo dos Cavalleiros, 
com libré de chamalote de aguas azul celefte , com 
guarniçóes aleonadas, entertecidas de azul; .D. Luiz 
de Noronha , Alcaide môr de Monforte, Commen
dador de S. Salvador de Elvas , e Caçador môr d9 
Duque , que depois foy EA:ribeiro môr do ·nuque 
D. J oaó II. o qual depois de Rey. o fez EA:ribeiro 
môr da Rainha D. Luiza , e Capita~ da Guarda; 
Manoel de Soufa de Brito, Alcaide môr de ArrayoJ .. 
los, Commendador de Perada ; e Vicente de Soufa 
de Tavora , Commendador de Santa Maria de An· 
time ; cada hum com dous lacayos veíl:idos de gor
goraó de N apoies encarnado , forrado de primave· 

ra 

Digitized by Google 
------------ ' -""""!E:-::::.--



da Caf4 1{,e4/ Purtug. Liv. Yl. 46 3 
ra de prata, com guarnições de borcado até meyas 
cap~s; Antonio de Soufa de Abreu, Alcaide môr 
de Borba , Commendador de Santa Maria de Rio 
Frio de Carregofa , com feu filho Manoel de Sou. 
fa de Brito Corte-Real , que hia veflido de chama· 
lote de ouco toflado, forrado de primavera de pra· 
ta , e com os lacayos veA:idos da mefma côr ; R uy 
de Soufa Pereira , Commendador de S. Bartholo· 
meu de Rabal , Alcaide môr de Monte-Alegre ; 
Bernardim Freire, Commendador de Santo A nto
nio ele Parada , veíl.idos de feda encarnada no alto , 
e azul no baixo , apaílàmanados até meyas capas , e 
ciuatro lacayos: e na mefma f6rma fe feguia6 os 
mais Commendadores por fua antiguidade, os quaes 
cada hum levava dous pagens a cavallo , muy lu
zidamente veílidos, e alguns tres. Logo fe feguiaõ 
os demais criados nobres , e de foro, veflidos de ga
las ricas, e os lacayos com boas librés. 

A efla ordem fe feguia huma companhia de 
Cavalleiros, e homens nobres a cava1lo, que feriaó 
trezentos, de que quarenta eraõ Cavalleiros da Or· 
dem de Chriíl:o, todos vHlofa, e luzidamente vef· 
tidos , de forte , que paliàvaõ de feifcentas as pef. 
foas, que ácompanhavaõ ao Duque. Com efta f6r· 
ma foy o Duque até Villa-Boim, aonde chegou às 
oito horas da noite, e teve noticia por hum filho 
de Affonfo de Lucena , que El Rey fahiria · no ou
tro dia pela manhãa cedo de Elvas, para o que 
mandou logo a Manoel de Soufa Peixoto pela pof. 
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ta , criado de fuppofiçaó , a tratar com D. Baltha.· 
far de Zuniga , Commendador môr de Leaõ , do 
Confelho de Efl:ado , Ayo do Principe , e depois 
de Rey, feu Mordomo môr, Prefidente de ltalia, 
(filho dos quartos Condes de Monte-Rey , def cen
dente por fua mãy da Cafa de V elafco , por fer a 
Condeífa de Monte-Rey D. Ignes de Velafco e 
Tovar, irmãa de D. lnigo de Velafco, VI. Con· 
ddlavel de Caílella , avô da Duqueza de Bragança 
D. Anna de V elafco , filha do Condefl:avel D. J oaó 
Fernandes de Velafco, que era primo com irmaõ 
de D. Balthafar de Zuniga , e por efl:e parentefco 
chamava fobrinho ao Duque de Barcellos , fazendo 
grande eílimaçaõ de taó grande alliança) para que 
lhe ~vifaífe do que fobre Hlo fe paífava , e logo 
lhe refpondeo, dizendo, que EIRey fómente te 
detinha em Elvas para ver ao Duque. 

No dia feguinte, que era Domingo , depois de 
ouvir o Duque Millà. às fete horas , fahio de Villa· 
Boim para Elvas com a mef ma ordem , tendo-felhe 
aggregado muita mais gente de cavallo , que por 
caufa da noite naõ fahira de Villa-Viçofa com elle, 
e caminhando muito de efpaço chegou ao Mofl:ei
ro dos Frades da Provinda da Piedade às dez horas. 
A penas fe efpa1hou na Cidade a fua vinda, parecia, 
'lue fe defpovoava ; porque muita gente a cavallo, 
e muito mayor numero da de pé , todas as ~anças, 
e mais feílins , que fe tinhaõ preparado para ceie· 
brar a vinda delRey, fahiraõ a feff.ejar o Duque, o 
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qual fe recolheo no Convento. Chegou Jogo D. 
Balthafar de Zuniga em hum coche , e depois de 
cumprimentar ao Duque , e ao de Barcellos como 
particu1ar, lhe dilfe: Excellenti/fimo Senhor : E!Re1 
meu Se11/zor manda faher como quer , que receba a 
V ojfa Excellencia ne/la vifita, porque vem muy alvo
roçado por ver a ir efa Excellencia , e ne/la jornada 
na'Ó falla em outra cou/à. O Duque agradecendo a 
merce, que EIR:ey lhe fazia, refpondeo: Bem fa
he E/ Rey meu Senhor , como /e recebem os Duque& 
de Bragança, e Barcellos; e affem naô tenho, que lhe 
participar. Affim -que Dom Balthaíar fe defpedio, 
chegaraó os Duques de U foda , o de PreG.rana D. 
Ruy Gomes da Sylva , Principe de Melito, Caça· 
dor môr, o de Villa Hermofa D. Carlos de Ara· 
gaõ e Borja , Conde de Ficalho , do Confelho de 
Eíbdo, e Védor .da Fazenda, e Prefidente do Con· 
felho de Portugal , que refidia em Madrid , o de 
Cea D. Francifco de Sandoval , e o Marquez de S. 
German, aos quaes o Duque naó deu mais trata. 
mento, do que o de Senhoria. O Duque de U fe- Ericeir. Portugtll Ref-
d . . M' . a. M d 'd e... • bl' t4urdd9, com. a. hv, 11 a , prameiro m1n.ro, que em a n nszta pu 1· pag. 4a, · · · · 

cas demonílrações da amizade do Duque de Bra-
gança, vendo-fe privado da Excellencia, com que 
todos o tratavaõ , trocou em adio toda a paífada 
amizade , e poz todo o cuidado em meter ao Du-
que em hum empenho taõ difficil , que o fizeífe ir 
com defar ao menos , quando naõ fahilfe com caf. 
tigo. Porém o Duque com prudencia natural ad· 
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vertido , e generofamente previílo , naõ encontrou 
accidente , em que perigaffe , fabendo com animo 
fuperior defembarac;arfe das tramoyas , que lhe dit: 
puzeraó , como logo veremos. 

Voltou D. Balthafar de Zuniga ao Duque, 
depois de ter fallado a EIRey , dizendolbe da fua 
parte, que havia de receber f6mente a f~ peífoa, 
porque naõ trazia mais, que huma cadeira para 
ella. Haviaó excitado os Grandes de Cafiella e& 
difficuldade introduzida pelo Duque de U feda , de 
quem já o Duque principiava a experimentar os ef. 
feitos da fi1a deílreza ; e fe fundava efia apparencia, 
em que o Duque de Barcellos ainda naó era Senhor 
da Cafã de Bragança. O Duque refpondeo, que os 
Reys de Portugal, e CaA:ella, fempre deraó cadei~ 
ra aos Duques de Barcellos , e que em ElRey feu 
pay tinha o exemplo quando entrara neíle Reyno; 
nem elle podia ef perar menos de Sua Mageftade, 
que fabia muito bem , que ainda que elle Duque 
quizelle, naõ podia difpenfar com fcu filho daquel· 
la honra -devida à fua Caía : fuppoílo , que lhe foffe 
muy fenfivel naõ ter a honra de ver a Sua MageC. 
tade , era o meyo termo mais proporcionado vol
tar para fua cafa, do que fer elle o mefmo, que fi. 
zelfe a infracçaõ dos f6ros , que a Caía de Bragan
ça goMva fem intermüiàõ havia quafi tres feculos. 
Dom Balthafar , que mo{lrava defejo de fatis&zer 
ao Duque , tornou outra vez a dizer, que a duvi· 
da naõ confiíl:ia mais , que na falta da cadeira, que 

affim 
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affi111 feriaõ as viútas diff.inaas, ou que fe mandaria 
por ella a cafa do Bifpo , e affim fe fez ; porque o 
Duque fe explicou , dizendo a D. Balthafar , que 
feu filho naõ hia à prefença delRey , fenaõ na fua 
companhia. 

Defembaraçada neA:a fórma a difficuldade, que 
fe levantou , e ajuíl:ada a audiencia do Duque à fua 
fatisfaçaó, reparou D. Balthafar de Zuniga, que o 
Duque de Barcellos hia veílido de cor verde, rica· 
mente guarnecido de ouro , e diife ao Duque , que 
naõ lhe parecia conveniente aquella cor no Duque 
de Barcellos, no tempo, que ElRey trazia luto, a 
que o Duque com agudeza refpondeo: Eu vi/lo de 
preto , por cumprir com E/Rey , me11 Senhor , e com 
a Corte ; o Duque de Barce/los ve/le galla por felk· 
)ar a fita vinda a elle Rey110 , e he hem , que /fJa da 
cor das e/peranças, em que poem as mer&es, que Sua 
Mogellade ha de fazer a e/le Reyno. He de faber, 
que o motivo , que o Duque teve de fe veBir de 
feda ·preta , e feu filho de gala , foy para moíl:rar, 
que naõ tomava luto pelo Emperador Mathias , a 
quem EIRey havia em Badajoz celebrado as fuas 
exequias, e quando morrera a Senhora D. Cathari .. 
na , com quem tinha o mefmo parentefco , naõ fi. 
zera na fua morte taõ continuada demoníl:raçaõ , 
como devia , a fer ella prima com irmãa dei Rey 
feu pay, filha do Infante í>. Duarte, ·de quem era 
irmãa a Em?eratriz , av6 dei Rey. 

Era meyo dia quando o Duque fahio de S. 
Tom.VI. Nnn ii Fran· 
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Francifco; e naõ tinha ElRey ainda jantado, e o 
naó quiz fazer antes de o ver , fem embargo de 
que o Meff re-Salla o advcrtio , de que eraó horas, 
e tornandolho fegunda vez a lembrar , lhe refpon
deo , que efperava pelo Duque feu primo , e que 
lho naó tornalfem a repetir. 

Hia o Duque precedido de todas as danças, e 
mais demoníl.rações feffivas , que fe haviaó prepa
do para receberem a EIRey. O concurfo da gen· 
te era taõ numerofo , que cobria a eftrada; os que 
nella naõ cabiaõ, fe fobiaõ nas oliveiras , e affim ef. 
tava todo o caminho povoado. O Corregedor da 
Cidade hia adiante a cavallo defcuberto , fazendo 
caminho , com rodas as J u{l:iças da terra. 

Caminhava o Duque na mefma ordem , com 
que fahira de Villa-Viçofa , e com dous cavallos 
mais à delira. Ao entrar pela porta, chamada de 
Evora , o ellava efperando a guarda a cavallo com 
f uas alabardas ; e affim , que chegou o Duque , lhe 
fizeraõ cortezia de as voltarem com as pontas para 
o chaõ. Ao entrar na Cidade foy grande o alvo· 
roço do povo , porque com vivas, e acclamações , 
applaudiaõ a fua vinda, e naõ com menores expref. 
foens , do que a dei Rey ; de forte , que o Duque 
interiormente fentio , ver taõ publicas demoníl:ra
ções do amor dos Portuguczes, pois prudentemen
te meditava, que lhe podiaõ fer perniciofas as con· 
fequencias. Das janellas lhe lançavaõ flores as mu
lheres , gritando : Viva o nojfo grande Duque, e com 
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outras muitas galantarias , que os Catlelhanos fo. 
friaó mal , vendo , que os Portuguezes recebiaõ ao 
Duque com taõ exceffivo gofl:o, e taes applaufos, 
como tinhaõ feito a ElRey ; e na verdade affim era, 
porque fómente faltou à fua entrada na Cidade de 
Elvas o palco , e o recebimento do Cabido na Sé. 

Chegou à cafa , em que ElRey poufava na 
Cidade, e fe apeou dentro no pateo na ef cada , em 
que ElRey o fizera. Hum official da guarda duvi
dou , que ficaífem os cavallos naquelle lugar : a ef
ta contenda chegou hum Cavalheiro Caíl:elhano da 
Ordem de Santiago, e com aquelle defembaraço, e 
graça da propria língua diífe: Tudo Je deve ao Du
que de Bragança, porque tudo lze feu; e com eff:e di
to ficou determinada a duvida. 

Entraraõ na Camera, em que EIRey efpera
va debaixo do docel , e à primeira cortezia dos Du
ques, EIRey fe levantou da cadeira , e feita a do 
meyo da cafa, tirou EI Rey o chapeo , abaixando 
tanto a maõ , que a levou muito além do hombro, 
cortezia taó ef pedal , que deixou toda a Corte ad
mirada ; porque era fem duvida , que os Reys Ca
tholicos nunca já mais fizeraõ a outro algum V af. 
fallo femelhante demoníl:raçaõ de honra : e logo 
dando quatro paffos fóra do docel a recebellos, che· 
gou o Duque a beijarlhe a maó, e .ao tempo de o 
executar, ElRey retirando-a o abraçou. Ao Du
que de Barcellos deu a maó a beijar, e depois o 
abrasou. 

Senta• 
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Sentado EIRey , trouxeraó cadeiras razas de 

veludo com almofadas do mefmo , fem mais diífe
rença , que a cor , porque a do· Duque de Barcellos 
era verde , e a outra de veludo negro , e os man· 
dou ElRey fentar , e cubrir, ficando aífentados 
com os pés no eftrado , e parece, que na cor das ,., 
cadeiras moílrou EIRey , que approvava a inter· 
pretaçaõ , que o Duque deu à cor dos dous vefü· 
dos. ElRey com roíl:o alegre , cheyo de agrado 
lhe fallou , rindo-fe muitas vezes , e perguntando
lhe pela caça da Tapada , e outras coufas do goílo 
do Duque; o qual depois que fe entreteve por hum 
bom efpaço na converfaçaõ , pedio licença a El
Rey para a fua familia lhe beijar a maõ ; e levan· 
tando-fe, tiraraõ as cadeiras dous Moços da Carne· 
ra, que as haviaõ chegado, e fazendolhe EIRey a 
mefma honra do chapeo, os Duques arrimando-fe 
a huma parte, chegou D. Francifco de Mello feu 
primo, e logo os Fidalgos , que os acompanhavaõ , 
que o Duque dava a conhecer a ElRey pelo feu 
proprio nome , e de feus pays , e os officios , que 
na fua Caía exercitavaõ , de que os Fidalgos fe de· 
raõ por muy obrigados neA:a diA:inçaõ , com que o 
Duque os eíl:imava. Paífou o Duque ao quarto do 
Principe , onde fe obfervou a mefma formalidade 
referida nas cortezias, e cadeiras; o que acabado, fo. 
raó logo ao quarto da Princeza D. lfabel, (filha de 
Henrique IV. Rey de França) que_eílava com fua 
cunhada a Infanta D. Maria Anna, que depois fuy 
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mulher do Emperador Fernando III. e agora conta• 
va onze annos, e recebendo-os em pé , lhe deraõ as 
mefmas cadeiras. Beijou o Duque a maó à Prince· 
za , e naõ à Infanta, por fer eíl:e o ufo dos Duques 
de Bragança naõ beijarem a maõ mais, que aos 
Reys , e Principes herdeiros : pelo que huma Se
nhora Hefpanhola , das que lhe affiíl:iaõ , com gra· 
ça , e allufaõ diífe ; e que la/lima tengo de e/ Duque 
no be/àr tan linda mano ! O Duque de Barcellos 
beijou a maõ à Princeza, e à Infanta ; e por fer a 
cafa pequena f6 D. Francifco de Mello beijou a 
maõ a Suas Altezas t porque naõ podiaõ caber os 
mais Fidalgos , que acompanhavaõ aos Duques , 
que depois fullaraõ. às Damas, e fem fazerem mais 
outra vifita, fe recolhera ô conduzidos pelo Marquez 
de Caff:ello-Rodrigo D. Manoel de Moura Corte· 
Real , Gentil-homem da Camera do Principe, Com
mendador môr de Alcantara , que lhe affiflio até 
montarem a cavallo. Naõ faltou quem lembraífe 
ao Duque , que vifitaífe o de U feda , a que refpon
deo, que quando feu pay vifitara a ElRey , que 
Deos tinha em gloria, naõ fizera no mefmo dia OU• 

tra vifita. Tanto , que o Duque marchou come· 
çaraõ a repiquar os finos da Sé , e da Cidade por 
ordem , que o Bifpo D. Sebaíliaõ de Mattos de 
Noronha tinha mandado , e com grandes feílas , e 
applaufos fahio da Cidade , ( de que os Caff elhanos 
fe defcontentaraó muito) e fe recolheo a Villa-Boim, 
onde chegou às cinco horas da tarde , e por todos 
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tinha mandado repartir baíl:ante dinheiro , affim pe· 
los officiaes delRey, como pelos que o feilejaraó, 
e outros muitos, que participaraó da fua generofi
dade; e dormindo naquelJa noite em Villa Boim, 
no feguinte voltou a Villa-Viçofa. Foy fama, que 
o valído eíl:imulado igualmente da voz publica, que 
da fua propria queixa , iníl:igara a EIRey pelo ne· 
ceífario abatimento defia grandeza : porém El Rey 
D. Filíppe merecendo agora tanto o epitheto de 
Juíl:o, como fempre o de Piedofo, efcufando-fe de 
augmentalla, fedeu por fatisfeito. Eíl:a jornada foy 
digno aff umpto do primeiro Panegyrico Poetico , 
que elegantemente efcreveo na lingua Latina .!\ili· 
guel Pinto de Soufa no livro , que imprimio no 
anno de 1624 com o titulo: M11(.z Paneg>•rica ilz 
Theodo/ium. O Chroniff:a Joaó Bautiíla Lavanha 
tocando muito de leve effa vifita do Duque, omit
tio as circunA:ancias , que temos referido , tiradas 
de memorias efcritas no mefmo tempo , e de peí
foa , que fe achou prefente ; porque os Reys con· 
ferem as honras com mais benignidade quando que· 
rem accrefcentar a eCHmaçaó dos V aífallos , e pa· 
rentes , e Cabem o modo de fazerem mais diíl:inél:a a 
merce na mayor honra , fem que fiquem atados às 
que faó affeél:as fómente à dignidade, que cada hum 
logra. 

EIRey palrou a E'1remoz, onde o Duque 
mandou Caber delle por Fr. Heitor de Brito, Fidal· 
go da fua Caía, Cavalleiro de Malta, e feguindo a 
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jornada a Evora palfou a Lisboa. Convocou Cor
tes para o dia 14 deJulho, a que o Duque foy cha· 
mado ; e fazendo jornada de Villa-Viçofa para Lif. 
boa, onde ElRey tinha feito a fua entrada publica 
a 29 de Junho , chegou o Duque a Aldea-Gallega , 
e embarcou em hum bargantim dourado com vinte 
e quatro remos pintados de verde, e nelles fe viaõ 
em letras de ouro as feguintes palavras: Manus Do
mini non ell abbreviata, com allufaõ particular, a que 
a gente dava differentes fentidos , e o Duque refer
vava para fi a propria , e verdadeira fignificaçaõ. 
Defembarcou em Xabregas às dez horas da noite, 
aonde o efperavaõ muitos Senhores, e Fidalgos, 
que o acompanharaõ a fua caía , e da fua comitiva 
feriaõ mais de duzentas peífoas a cavallo , e por fer 
noite levava feífenta tothas accefas, para que to
dos com a fua luz lograífem a prefonça do Duque. 
Foy grande o alvoroço do povo com a fua chega· 
da, porque com danças o feíl:ejavaõ com tanto ex· 
celfo , que naõ faltou quem o eílranhaífe; fuppof. 
to, que o Duque diffimulou de forte, que chega· 
raõ a perceber, que elle o naõ entendera. Tal era 
o ardor dos leaes corações dos Portuguezes , que 
rompiaõ em publicas expreífoens do amor, que ti
nhaô ao feu legitimo Senhor. Miguel Pinto de 
Soufa na referida Obra no fegundo Panegyrico def. 
creve eíl:a jornada com admiravel eíl:y lo, e elegan
cia. Viíitou o Duque com ode Barcellos a EI Rey, · 
que lhe repetio as mefmas honras, que em Elvas. 
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No dia 14 deJ ulho deftinado para as Cortes~ 

entrando o Duque no Paço , hum Soldado da guar· 
da , prevenido diHimuladamente , tinha ordem para 
lhe difpurar a entrada , affeél:ando artificiofamente 
naõ o conhecer; mas o Duque inalteravel , porque 
conhecia de donde fe urdia eí\a farça , com animo 
moderado o apartou feveramente com a maõ, e }e. 

Auto do Juramento, vando adiante o Duque de Barcellos, dHfe: .Abri 
impr. cm 1619. de todo as portas, que tudo he necejjario para que en

tremos ; porque e/te negocio , que E!Rey vay princi .. 
piar, na'ó (e póde fazer fem nós. N eff e aél:o exerci· 
tou o officio de Condeílavel. A primeira peífoa , 
que jurou, foy o Duque de Barcellos o Senhor D. 
Joaõ, e foy o ultimo o Duque de Bragança, como 
Condefl:avel deíles Reynos~ Quando fahiaõ Jo Pa
ço , montados já o Duque a cavallo , e feu filho , 
travaraõ os feus criados, que eraõ muitos, e os Sof· 
dados Infantes da companhia , que eílava de guar
da , ( e lhe haviaõ tomado as armas) naõ fey, que 
c1ifputa, de forte , que hum deíles Soldados atrevi
dos meteo o mofquete à cara contra o Duque , e 
vendo elle a refoluçaõ, foy andando fem fazer cafo 
delJa. Caufou grande alteraçao no povo aquella 
oufadia : pelo que prenderaõ o Soldado , e quize
raõ , ou ao menos fe moff rou , que o queriaõ enfor
car, e EIRey lhe perdoou por interceífaõ do Du. 

n. Francifco Manoel, <JUe. Dom Francifco Manoel de Mello no fcu Ta-
'T 11cito Portugu~, liv. • fi 
•· m.f. çrto Portuguez refere outro cafo, que uccedera na 

ultima viíica , que os Duques fizeraõ a ElRey: em 
quaato 
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quanto eíl:a durava , fe moveo huma difcordia fo. 
bre o lugar da affillencia dos cavallos de: ambos os 
Duques entre os Moços das efporas do Duque, e os 
Soldados da guarda Real ; devia já eA:ar montado 
o Duque de Bragança , quando abalando com a 
Corte, que o feguia das eícadas do Paço, foy info. 
lente a difpedida contra a fua familia, tratada com 
todo o genero de offenfas, naõ fem valor caff:igadas. 
Andava mais occafionada , que defcompoA:a a mui· 
tidaõ dos inquietos , quando o Duque de BarceUos 
voltando os olhos ao defconcerto , aconfelhado do 
impulfo da idade, (era de quinze annos) fez fem· 
blante de impunhar a efpada ; porém o Duque feu 
pay , que tudo. advertia , o atalhou dizendo : Àn· 

day, 'filho, que EIRey nos guarda as coifas. Baíl:ou 
eA:a palavra para evitar grandes inconvenientes; e 
fe ponderarmos os fucceff os , que depois trouxeraõ 
os annos , parece que nella fe fundou o mais firme 
aliceífe do futuro Reynado. O Duque D. Theo· 
doíio padecendo tudo , o que naõ moíl:rava haver 
fofrido , em que cada hora lhe punhaõ em perigo a 
authoridade , era mayor o feu fi]encio. 

N eíl:a occaíiaõ o Duque occultamente recla
mou o juramento, o que fez '.~m todas as mais Cor
tes, a que affiA:io , como .cbnA:a de dous proteA:os, 
que fe acharaõ . depois da fua morte , porque em 
quanto viveo os naõ fiou , nem de feus filhos. O 
Conde da Ericeira refere , que affim o ouvira mui
tas vezes .repetir ao Senhor Rey D. Joaõ IV. Nel-
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les fe continhaõ ellas palavras : Prote/l,a diai!!e de 
Deos como verdadeiro Juiz , e Senhor de todas as 
coufas , e tomo por J t;iz. delle meu ca(o, e por minha 
advogada a glorio/à Virgem Maria, e por tellemu
nlzas todos os Santos, de que tudo o que 1111Jndey fa~ 
ur, e fiz , e dey confentimento fohre a Coroaça'Ó tle 
Sua Mage/lade ne/le Reyno de Portugal, digo, que 
naõ lzey por _valio(o por /er contra minha vontade , e 
medo cadente in con{lantem virum , reclamo omni 
meliori modo , que em direito houver lugar ; e a/Jim 
o revogo , e hey por revogado tudo o que em meu pre
juizo fe fizer , e de meus herdeiros daqui por diante , 
e declaro , que os juramentos naõ faraó valiofos , por 
naõ ter vontade , nem tença'ô , e fer menor de idade 
de quator-ze annos , e por firmeza di/lo fiz e/le por 
mim , e o a/finey , e felley com o jinete de meu e/Crito. 
rio a 1) de Outuhro de I f ,92. E tinha o feu final.. 
Dizia o fegundo protefto : Torno a reclamar , e ha· 
ver por nu/lo o que (e fiz nellas e ortea por meu con· 
fentimento, por for levado de medo cadente in coníl:an
tem virum, e revogo o que e/lá feito até aqui em meu 
pre/uizo , na melhor f órma , que em direito /zouver, e 
invoco em meu favor a Santjf/ima Virgem Maria, a 
S. Bernardo , e ao Santo Conde/lavei, e tomo por mi
nhas tellemunlzas a todos os Santos, e a/fim o protef.. 
to diante do verdadeiro Juiz , e declaro, que tudo if. 
to lze.Jàbre o direito, que tenho à Coroa de Portugal. 
Affinava-fe, e era authenticado eíle protefto por 
Manoel de Oliveira, Notario Apoflolico. 

Nefia 
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N efla conformidade , com grande vigilancia , 

obfervou todos os fucceífos-, que podiaó favorecer 
os defignios ·de poder fobir ao Throno de Portugal. 
N aõ falta quem affirme , que elle fez propor a El· 
Rey Filippe Prudente, o mais poderofo Principe 
entaõ da Europa, a ufurpaçaõ , que lhe tinha feito 
do Reyno, o que lhe caufara na5 pequeno emba
raço , e o mefmo a feu filho , porém o eflado da 
Monarchia naõ fe podia difpor com felicidade para 
hum taõ grande negocio ; e affim creou a feu filho 
o Duque de Barcellos com a idea, de que a fua Ca
fa nafcera para a Coroa, e com as maximas, de que 
a honra os punha na obrigaçaõ de fe fazerem Se
nhores della, para fe arrifcarem na primeira occa
fiaõ /que a fortuna fe lhe moffraífe propicia. Com 
a mefma perfeverança, em tudo quanto lhe foy po~ 
fivel, confervou o direito, que tinha deite Reyno, 
porque no aél:o das Cortes conílou , que diífera a 
feu filho o Duque de Barcellos , que naõ fizelfe 

. tençaõ de jurar ; efl:a reílricçaõ mental ainda naõ 
era condemnada pela Igreja , porque entaõ o naõ 
aconfelharia hum Principe taõ Chriílaõ, e pio, co
mo foy o Duque D. Theodofio, e nunca feria vá· 
lido hum juramento extorquido, e feito pelo medo, 
que cabe no varaõ confiante , o que muiras vezes 
tem feito nullos até os votos da profüfao Re1igio-
1à. Eíl:as diligencias , de que naõ logrou o fruto 
em fua vida o Duque D. Theodofio, foraõ difpofi
ções, ainda que remotas , para o confeguir feu 6 • 

lho 

Digitized by Google 



47~ . Hiflo~ia qenealogica . 
lho o Duque D. J oaõ. Efte direito era taõ publi
co na Europa, que naó padecia duvida, e ainda no 
juizo d~ muitos Authores Eíl:rangeiros. O Padre 

P. Anfc:lm. Hi/lor.Gt- Anfelmo fallando do Duque D. Theodofio diz, 
ne11/og, d4 Caf4 Re•l f1 p · • · • d r. 
de Fr4n~4 , tom. 1. e. que ene rmc1pe como mais prox1mo o 1angue 
8. §. z.d s ª Real Porcuguez , tinha o mais legitimo direito à 
Frc:rc:s e 4n~re MAr• J 
the,com.z.liv,27.cap. Coroa de Portuga • 
1 Y· Acabadas as Cortes fe deteve o Duque alguns 

dias em Lisboa antes de partir para Villa. Viçofa , 
e fallou a ElRey em alguns negocios publicas to· 
cantes ao Reyno, no que ElRey parece naõ dei
xou de refieél:ir , e querendo dar ao Duque hum 
teA:emunho , de que o eíHmava fobre todos os 
Grandes. do feu Reyno, com benignidade, e ca
rinho , defejando difpenfar com elle os feus Ileaes 
fuvores , lhe diífe , que de boa vontade lhe outorga• 
ria tudo o que o Duque lhe pediílê , ao que lhe 
refpondeo: Os Reys de Portugal avós de Vo/fa Ma-

Condc: da Ericc:ir. Por• li J J "' "' l'h 1 ' • 
'"~"' Re.ft11ur. tom. • • ge aue , e meus, uerao tao 1 era1mente merces a mr· 
il\011.4z. . r d 1 nlza Cafa, que a defobrrg· ara'Ó de ter , que pedir, e 

·crnoriasm,1. aque· .n: , • . 
Jc: tempo, que confcr· autm fomente ellrmarra receher de V ojfa Magellade 
vo. lzuma '!ffinalada merce, que lze dignar/e de honrar 

&om paternal efeélo aos V alfa/los Portugueus , e ef. 
pecia/mente aos Grandes do Reyno. Foy taó cele
bre eíla ifençaõ , e authoridade do Duque , que 
univerfalmente foy applaudida. O Duque de Al
va , que naô acompanhou netl:a jornada a ElRey, 
efcrevendo a D. Pedro de Toledo, que o viera fer
vindo a Portugal, lhe dizia as formaes palavras~ 

Macho 
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Muclzo lzey fentido en no aver iào con Su Mage!latl 
a effa Reyno , /o/o por ver a un Duque , que no qui/õ 
mercedes de Su Mage/lad efereciendo/as; mar ainda 
ah/o por U fia ai Duque privado , y que no 1,1ifito ai 
Coefqfor. Depois de ter o Duque comprido com 
algumas viíitas, deixando aos Caíl:elhanos taõ con· 
fufos, e admirados, como bem quiíl:o, e amado dos 
Portuguezes, havendo viflo alguns Moíl:eiros, par· 
tio para Villa-V içofa , e naõ tornou a ver ElRey 
pela preífa , com que voltou para Caflella, e pela 
jornada , que levava. 

N aó occupou muito tempo depois deff:a jor· 
nada o Throno de Hefpanha ElRey D. Filippe o 
III. pprque faleceo em Madrid a 3 o de Março de 
1621. Succedeolhe o Principe D. Filippe, que foy 
o Quarto , e os Portuguezes contaraó Terceiro , 
para cuja Coroa era entaõ o Primeiro o Segundo 
de Cafiella. 

Entrou com o novo Rey novo valído, que 
foy D. Gafpar de Gufmaó , Conde de Olivares , e 
foy o mayor Miniílro daquella 1\ilonarchia , cujas 
acções deraó grande materia aos difcurfos, e juizos 
de Europa. Entendeo eíl:e, que devia contempo
rifar com taõ grande V aílàllo , e determinou cor
ref ponderfe melhor com a Cafa de Bragança, cujo 
Senhor chegou a recearfe de taó publica demonfira
çaõ , que tal vez feria, porque o Conde Duque ti· 
nha hum a unica filha D. Maria de G ufmaõ , e po· 
deria f o Ili citar ao de Barcellos para genro. O tem· 

po 

Digitized by Google 



Bifloria Cje~ealogica 
po porém o livrou deíl:e temor , porque havendo 
o Conde Duque negado a filha aos mayores Senho
res de Hef panha , e a muitos fóra della , a concc· 
deo a D. Ramiro Nunes Filippes de Gufmaõ , que 
foy Marquez de Eliche, filho do primeiro Marquez 
de Torai D. Gabriel Nunes de Gufmaõ , tronco 
principal da fua Caía, em quem determinava levan
tar hum foberbo edificio. Durou muy pouco ef. 
ta uniaõ , porque a filha faleceo fem deixar fuccef
faõ, e fendo grande defconfolaçaõ para o pay ~falta 
da filha , foy- grande a fortuna do genro , porque o 
Conde Duque o eíl:imou tanto, que com exemplo 
poucas vezes viíl:o lhe deu em propriedade o offi
cio de Sumilher de Corpus ; largoulhe o de Graõ 
Chanceller de lndias , e alcançou delRey fe effei· 
tuaífe no Marquez de Eliche a grandeza , de que 
lhe tinha feito merce para feu fegundo neto, com 
o titulo de Duque de Medina de las Torres, o que 
tudo fe verificou , ficando depois no mefma: favor 
do Conde Duque, que antes havia tido na vida 
da Marqueza de Eliche fua ~ípofa. 

Refere-fe , que por eíl:e tempo o Duque D. 
Theodoíio fe confelfava com Fr. Joaõ de Pina, 
Religiofo Eremita de Santo Ag0fHnho , e que dei
xando eff:e o lugar , fe recolheo à f ua cella do Mof
teiro de Penha de França , onde acabou piedofa· 
mente. Caufou grande admiraçaõ eff:e fucceífo, 
porque a vida do confeífado era muy reformada , e 
a do Confeífor tal , que fe fizera por ella merece· 

dor, 
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dor para f er efcolhido entre muitos doutos para ef-
te lugar. Dom Francifco Manoel de Mello diz, o. f'.ranciíco Manoel, 

que depois com o tempo , e os annos quizeraõ al- ~~f:'º PtJreug. hv. •· 

guns defcubrir a caufa daquella feparaçaõ , dizendo, o mde1fmombno Tbtodo
r. d !IT' ,.. D Jio t no re II. parte que na1cera e certa ommao , com que o uque 1.liv.3.m. e. 

ultimamente fatisfazia aos ferviços familiares , de 
que alguns criados defcontentes deixavaõ o feu fer· 
viço ; porém que outros mais orgulhofos fe palfa. 
raõ à affiílencia do Duque de Barcellos , naõ fem 
efcandalo, e offenfa do Duque. Percenderaõ entaõ 
m_uitos com aquella abonaça6 da fua demazia , in-
terpretar naõ fer outra a cauía da feparaçaõ de Fr. 
J oaõ, fendo inaveriguavel por certo o motivo, nem 
ainda facil de conhecer a difficuldade , fe teve o 
principio no proprio officio de Fr. Joa6. O que he 
certo he, que eff:e lleligiofo padecia faltas na faude, 
e o que fobre tudo he fem duvida, que nem todos 
os V aro~ns, ainda que ornados de zelo , e bondade, 
(qual era Fr. Joaõ) faó fufficientes para reger as 
confciencias dos Príncipes; porque aquella impor-
tante occupaçaõ neceffita de huma prudencia naó 
alcançada de todos , nem de todos entendida. He 
certo por todas as Memorias, que temos deíl:e Prin~ 
cipe , que fobre a inteireza do feu animo , fe ornou 
fempre de huma vida reformada, e eícrupulofa, que 
por nenhuma coufa do Mundo faltaria à equidade, 
e juíliça, para premrar os feus criados, conforme 
mereceífem os feus ferviços.- O mefmo D. Francif- o mefm~ no T11,itQ 

M l í". D D Portug. hv,z. 
co anoe refere , que por 1u~ morte o uque • 

Tom. VI. Ppp J oaõ 
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Hi/loria qenealotJc11 
Joaó levantara largas tenças, com que o Duque 
feu pay f occorria alguns Fidalgos pobres , e a ou. 
tros alhegados , e dependentes da fua familia ,. huns 
para fe f uftentarem nos eCl:udos, outros no ferviço 
das armas, e alguns na Corte, onde viviaó com 
pobreza ; e deff:a forte he inverofimel , que quem 
foccorria generofamente aos neceffitados , faltaífe à 
recompenfa dos ferviços, fendo de juRiça os que fe 
faziaõ à fua pelfoa : pelo que parece, que o myR:e
rio , que fe pertendeo tirar da feparaçaó do Confef. 
for , naõ podia fer nafcido do referido motivo. E 
muito mais fendo o Duque de animo taõ generofo, 
e defintereífado , como fe vê no que referiremos. 
Tinha elle, pela liberdade , que fora dada à Senho
ra D. Catharina , e que de novo lhe fora concedida 
pelo feu cafamento , hun1a grande quantidade de 
canella , em tal conjuntura , que na praça levantou 
de preço: e reprefentandolhe o feu Agente , que 
era boa occafiaõ de a vender ; porém aquelle co
raçao , em que nunca já mais entrou a cobiça , lhe 
refpondeo : N aô reparo em lucros , porque a cane/la 
lza defirvir de lenha no ca/àmento do Duque meu fi
lho. 

N eíle mefmo tempo alguns dos criados da 
Cafa de Bragança fe apartaraó da f ua- affiffencia , e 
fegundo o que fe refere, eíta refoluçaõ comprehen
deo os mais obrigados a feu Senhor. Efcandalizou-
1C o Duque mais dos meyos , que dos fins do leu 
apartamento : pelo que os intentou compellir em 

vir tu-
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virtude dos Breves Apoftolicos , que lhe permittem 
tirar as Commendas , . que na fua Caía vencem no 
feu ferviço , a todos aquelles , que o deixaffem ; 
mas como era · vingança , e o Duque generofiffimo, 
nunca já mais fe vio a execuçaõ.. A ef perança , 
que muitos tinhaó de verem brevemente novo Se• 
nhor,, 06 punha em muita liberdade ; e tambem 
porque o Duque de Barcellos attrahia já a fi com 
livre alvedrio aos V alfaUos , e criados , começando
fe a obfervar pela Cafa, e Eíl:ado, divifaõ entre o 
pay , e o filho , o qual cada dia dava novos moti
vos a efte efcandalo , o que chegou naó poucas ve· 
zes a demoníl:raçóes , que já o pay naó ppdia dif.. 
fimular ; nem o filho encubrir. 

N aõ fe podia unir a auíl:éra vida , fantos cor. 
tumes , e feveridade do Duque D. Theodofio já 
velho, com o Duque D.Joaõ mancebo, robuflo, 
galhardo , foberano , e livre : · pelo que parece era 
mais para lhe agradecer os exceífos, que naó inten
tou, que para eHranhar as demazias, que empren.• 
deo ; porém com tudo naó faó de louvar , ainda 
que proprias da idade , que coftuma de ordinario 
dominar a razaó com os appetites. Era tambem 
motivo a pouca introducçaó , que nos negocios 
permittia ao Duque de Barcellos o Duque feu pay, 
de que . nafcia viverem ambos defconfiados , efie 
porqpe em vida Jhe pudefiêm diminuir a authori
dade , aquelle porque fendo tempo lha naõ repar
tilfem. Eraó eftas queixas fomentadas dos mais in .. 

Tom. VI. Ppp ii quie-
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Bifloria Cjenealogict1 
quietos em adulaçaõ ao futuro Senhor , e por iífo fe 
naó entrava na averiguaçaó , porque queriaõ da fi. 
zania efpalhada , fegurarfe no applaufo do governo 
feguinte. O Duque reconhecendo todas eílas ma· 
chinas , a que fe encaminhavaõ , julgou a propofito 
tratar do cafamento do Duque de Barcellos , para 
com decente objeél:o diminuir o partido dos cria· 
dos com o amor da mulher , e dos filhos. 

Para efle fim naó parava a idéa do Duque D. 
Theodofio : dentro dos limites de Hefpanha difcor
ria fobre eíla materia reconhecendo Alemanha ., e 
ltalia , adonde por diverfas vias fe introduzia a pro
pofiçaõ , que foy bem aceita, e admittida de gran
des Caías , naõ tomada por difcurfo , mas por pra· 
tica; mas faltou à de Bragança o inflrumento para 
a conclufaõ , porque a materia de Eflado dos Cail:e
lhanos era , que todas as vodas do Duque de Bar
cellos fe eíl:orvaífem, ou que havendo de fer fo{fe de 
force , que fe pudeífe diminuir a elevaçaõ defta gran· 
de Caía. 

Pareceo, que D. Anna Carrafu , Princeza de 
Stigliano , Duqueza foberana de Sabioneta , em 
parte livre Senhora , em parte V aíf alia no Reyno de. 
N apoies , que por avós , qualidade , e grandeza de 
ER:ado era proporcionada para o Duque de Bar· 
cellos. Era filha de D. Antonio Carrafa , Duque 
de Mondragone , (que faleceo em vida de feu pay) 
e de fua mulher D. Elena Aldobrandino, filha de 
J oaõ Francifco Aldobrandino , e Olympia Aldo

bran-
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brandino , Principcs de Carpineto, fobrinhos do Pa
pa Clemente VIII. e irmãa do Príncipe de Roífa. 
no , e de Margarida , Duqueza de Parma, cuja glo
riofa fucceílãõ vemos coroada em o Throno de 
Hefpanha; e de Lucrecia, mulher de Marino Ca· 
racciolo, Principe de Avellino, Cavalleiro do To· 
faõ , e Graõ Chanceller do Reyno de N apoles, ne· 
ta de D. Luiz Ca1Tara, IV. Principe de Stigliano, 
e do Sacro Romano Imperio , Duque de Mondra
gone, Conde de Aliano, Cavalleiro do Tofaõ, e 
Grande de Hefpanha, e de fua mulher D. Ifabel 
Gonzaga , filha herdeira de V efpaíiano Gonzaga , 
Duque de Sabioneta , e de Trajetto , Conde de 
Fondi, de Rodica, e de Rinalda, Marquez de Hof. 
tiano. Todos efles Eflados paffaraô por morte de . 
fua avó à Princeza D. Anna Carrafa , con10 refere 
D. Braz Aldimari na Hifloria Genealogica da Ca- Aldimari' Ri~,9r •. Ge_-

nr4fog. de /4 Famt ,,/1.i 
fa Carrafa, que imprimio em Napoles no anno de CarraJ", tom.z.il~.z. 
1681 em tres volumes. Efie tratado fe defvaneceo pag. 393• 

por força da politica Heípanhola, fenaõ foy pelo 
deflino, de que aquella Princeza naõ tinha aífenta· 
do o feu nome no Catalogo das Rainhas. A' viffa 
deff:a oppoíiçaõ , tornou o Duque a entender no 
modo , que mais lhe convinha a fulvar a grandeza, 
de que naõ podia fer defpojado. 

Efte novo accidente alterou de algum modo 
aquella conflancia , de, que fempre fe reveílio o ani
mo do Duque de Bragança ; tal vez porque hum 
fufto fobre outro he mais fenfivel , ou porque os 

annos 
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annos do Duque gailados de huma vida auiléra , e 
rigorofa , haviaó modific~do a mefma feveridade. 
Sobre todos eftes artificios , com que os Cailelha-. 
nos embaraçavaõ os negocios do Duque , fe fuzia 
n1ayor , e mais fubtil , o que tirava das internas ob
fervaçõcs , que paífa va6 na Caía de Bragança, e fe 
transferiaó ao Duque de Barcellos ; porque fe certi
ficou o Duque , que os V aífallos do filho Q perfua
diaó , que ufalfe da authoridade do Conde Duque. 
para inilrumento proporcionado dos feus dilfabores. 

He certo , que a Caía de Bragança ainda. que 
naó era ornada da foberania , naõ o era da razaõ 
della , e por iífo a fua mefma elevaçaõ a naõ fazia 
agradavel ; porque aquelles, que a obfervavaõ Real, 
viaõ, que para o poder era particular; e que quan
do a confideravaõ particular para a fumiliaridade, 
fe lhe reprefentava Real para o refpeito. Eíla foy · 
a cauía , porque fe achava com poucos affeélos , 
quando neceffitava dos mais fieis no tempo , que 
fe tratava dos feus interelfes. 

Começava a fer conhecido D. Francifco de 
Mello, filho de D. Conílantino fegundo da Cafa. 
de Ferreira, que tambem era fegundo ramo da Ca· 
fa de Bragança por varonia.. Dos parentes dcila 
Sereniffima Caía foy fempre a de F errcira a mais at-. 
tendida , e era D. Francifco dos mais admittidos, e 
hum tambem dos mais beneficiados, e por eila cau-. 
fa affiílindo na Corte de Madrid , era attendido do 
mayor Miniilro.: ambos os Duques o introduziraõ 

de 
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de forte, que feguindo a carreira da fua gloriofa for. 
tuna , naõ parou antes do ultimo cume da grande
za ; porém depois fatisfez com ingratidaõ efcanda· 
lofa à Caía de Bragança , quando foy exaltada ao 
Throno. Era D. Francifco de Mcllo igualn1ente 
obrigado aos Duques : com tudo começou a feguir 
as partes .do de BarceUos, de que efcandalizado o 
Duque D. TheodoGo, converteo em diffimulaçaõ 
a confiança , depois em temor , e ultimamente em 
queixa. Efcreveo n; Francifco Manoel fora fuma' o. Franciíco Manoel' 

D d B 11 · d fc' • tl T 4"Íto Ponug. hv. 1. que o uquc: e arce os ven o- e com mnrumen· 
to capaz , começara a ufar delle fecretamente , fo .. 
gundo os fins da f ua idéa. Pelo que os criados do 
Duque publicavaõ , que feu· Senhor naõ viviria , 
nem quizera haver vivido , para ver que feu filho , 
contra a fua propria authoridade , quizeíTe abater a 
Excellencia da fua Cafa, repartindo-a com quem 
para lhe accrefcentar qualquer circuníl:ancia no gof-
to , lhe havia tirar muitas de opiniaõ. Fundava-fe 
eA:a queixa na noticia , que fe tinha , de que o Du· 
que de Barcellos , ef'crevendo-fe com o Conde Du-
que por mãos de D. Francifco de Mello, e por feu 
confclho tambem fobre negocios , em que por for-
ça o quizeraõ introduzir , fe tratavaó ambos por 
eíl:ylo igual , o que para a feveridade do Grande 
Theodofio foy o ultimo efcanda1o da vida, e termo 
ultimo della. N aõ fe póde duvidar , que tal vez o 
mef mo Duque de Bragança entendelfe, que feria o 
contrario impraticavel ; mas eí\a Sereniffima Cafa 

con· 
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confervou fempre o refpeito na fingularidade, co
mo elle já havia praticado com outro valído , por. 
que a troco de gozar a dlimaçaó livre , toda a per
da do mais tinha em menos. 

Amava a juíl:iça , dillinguindo com fuperior 
claridade as fuas partes ; à que mais fe moflrou in· 
dinar o feu genio , foy à diflributiva , atfeél:o, que 
fendolhe proprio, naturalmente o executava. Pre-· 
feria em o feu conceito repartir com igualdade ao 
ca{ligar com feveridade. Verdadeiramente ainda 
que dos Principes he igualmente o poder na pena, 
e no premio, toda via a Republica antes diffimula 
as faltas de cafligo, do que as da remuneraçaõ. Af
fim o obferva6 os Monarchas . , porque elles para 
punir tem MinHlros ; porém para dar premias naõ 
communicaó a f ua jurifdicçaó por fer infeparavel da 
regalia. O Duque nos feus EA:ados guardava to
dos os juf.los preceitos de imperio ; porque aquelle 
ef pirito digniílimo da íoberania , no pequeno circu
lo do feu mando , fazia caber todos os primores de 
hum cuidadofo Monarcha. Succedia , que os do 
feu Confelho, ouJunta, (que affim lhe chamavaó 
pela reverencia à Coroa) lhe confultavaõ com fa
vor algumas peífoas , a quem augmentavaó os me
recimentos ao menos por efcrito : entaõ o Duque 
com f uave quietaçaõ , na6 reprovando o parecer 
dos Miniíl:ros , bufcava o modo de accommodar o 
mais digno , muitas vezes aufente , mais pobre, e 
fem valia. Nos provimentos Ecclefiaíl.icos coflu-

mava 

oigitized by Google 



J4 C4fa ~4' Portug. Liv. Y I. 4 8 9 
mava valerfe frequentemente de hum virtuofo ar
dil, porque tinha por axioma : Que nenhum cuida
do humano era fir/ficiente , fem Divina i11/piraça'ó; 
affim em taes caí os , e por todos os caminhos pedia 
a Deos o acerto na eleiça6 , que confeguia de or
dinario ; porque com rigorof o exame procedia com 
tanto zelo , que fendo por natureza , e coCl:ume ab· 
firahido dos negocios alheyos , eíl:e f ómente nunca 
já mais julgou alheyo , fenaó por proprio. Infor
mado das peífoas , que governavaõ o Reyno , que 
tratavaõ em confultar Bifpos , defcubria caminhos 
juíl:ificados 1 e occultos , por onde lhe intimalfe a in· 
teireza , e incorruptibilidade de animo , com que os 
haviaó de efcolher para os proporem a ElRey. Em 
muitas eleições de Prelados apontou aquellas pef. 
foas, de que a Igreja, e os Fieis receberiaõ utilida· 
de , e exemplo. N aõ he facil de julgar qual foffe 
neíl:e Principe mayor , fe o affeélo, com que pro· 
curava fe acertaífe , ou o fentimento , que recebia , 
quando via , que finiíl:ros effeitos embaraçavaõ os 
f ucceífos, que o feu cuidado havia prevenido. 

Aos Miniíl:ros de J uíl:iça dava inteira liberda~ 
de , e commodo para que a adminiíl:raífem naó f 6 
em publico, mas em particular, admoeR:andolhe, 
que transferia nas f uas confciencias o pezo daqueJla 
carga·, que poderia gravar a fua. Nos negocios da 
fazenda foy brando , e às vezes omiífo, como ex
perimentavaõ aquelles , que a feu cargo tinhaó a 
adminiA:raçaõ. Pelo que diziaó os mais zdofos das 
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f uas cou&s , que a bondade do Duque fizera a mui· 
tos bons , maos. Deita forte fe queixavaõ com lou
vores da f ua dcfu.ttençaó. , nas ma terias do feu jufio 
intereífe. N aõ confentia , fenaõ em urgentes ca· 
fos , fe procedelfe contra os feus V afiàllos , e arren
dadores , na execuçaõ das fuas dividas : antes ver. 
dadeiramence como Paíl:or , e naõ como Senhor 
dos feus V afiàllos , o que via cabido procurava le
var nos hombros da fua grandeza , fazendo diffimu
lar com a execuçaó da divida , perdoando humas 
vezes toda , outras parte , tal vez com difcommo· 
tio da f ua Cafa , para cuja grande defpeza naõ po
dia haver fobras nas fuas rendas. Pelo que livre· 
mente fe refoi via a fentir algum incommodo , que 
vello padecer aos pobres por caufa fua , ainda que 
efla foífe juff:ificadiffima. Daqui procedeo alguma 
minoraçaõ nas fuas rendas , e por iifo foy taxado 
de que retardava pagar aos kus acredores. Porém 
pode-fe affirmar , que fempre quiz fati.sfazer, ainda 
que naõ pode fempre. Mas o vulgo, fevero cen
for dos Príncipes , como naõ efêuta os motivos, 
cenfura de ordinario como vicio , o que cegamen· 
te cre , fem fe meter na averiguaçaõ da cautã , nem 
dcfiíl:ir da cenfura. Para moftrar efta verdade re
ferirey hum cafo , que naõ f ó defende e fia detrac· 
çaó , mas com huma eftremada inteireza , e gene
roliJade , acredita o animo defle Principe. Ha· 
via o Duque D. Theodofto dado de peofaó em vi~ 
da tres mil cruzados de renda a D. Pedro Franque-

za, 
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za , poderofo MinHl.ro delRey D. Filippe, Super
-intendente de todos os papeis da fua Monarchia , a 
fim de o ter propicio para a fua confervaçaõ , que 
cfta he f 6 a dependencia , que fe naõ p6de efcufar 
nos Principes. O Franqueza tal vez adivinhando , 
que merecia a f ua rui na, vendeo por groífa fomma 
de dinheiro (dizem, que por feífenta mil cruzados) 
a hum homem de negocio poderofo a acçaó da· 
quella renda , que polfuia por merce do Duque, 
fem que para o contrato fe procuralfe a fua permif. 
faó , nem diífo fe lhe délfe alguma noticia. Succe· 
deo cahir difgraçadamente do valimento aquelle 
Miniíl:ro : pelo que ccífando a occafiaó dos feus 
bons. fins para com o Duque , celfava tambem a ne• 
ceffidade, e motivo da fua liberalidade. O Duque 
com o parecer dos feus Letrados , e Theologos, 
mandou abíl:er o pagamento. Moveo-lhe o com· 
prador demanda, pedindo-lhe os feífenta mil cruza• 
dos, que tinha fido o preço daquella 1ifonja. Foy 
largo , e difputado o proceífo participando de taõ 
varios femblantes , como de ordinario fuccede à ver
dade , quando fe poem na opiniaõ dos homens , 
poucas vezes iguaes em conflancia, letras, e juizo. 
Succedeo· entaõ propor o acre dor defiftir da acçaõ , 
fe o Duque lhe fizeífe merce de huma Commenda 
de naõ grande renda , cujo valor com feis partes 
mais , naõ igualava a quantidade , do que fe pedia. 
l\Ias o Duque julgando efcrupulofamente do favo
ravel partido , refpondeo: Que /e devia J~nta mil 
.. Tom. VI. Q.qq ii cru-
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cruzados , na~ queria pagar com o que valia tanto 
menos, porque antes os queria pagar, que empregar 
indignamente ague/la Commenda. Difficultofa cou
fa poderá fer arguir , e provar negligencia contra 
hum anim? taó firme, e expoR.o à obrigaçaõ re
muneratona. 

Tambem alguns o taxaraõ de muy foberano 
dentro dos termos do feu. EA:ado. Diziaõ , que os 
tempos prefentes naõ fe deviaõ medir pelos paílà· 
dos , antes fe deviaõ mudar huns, como os outros. 
Da mefma forte, que os Reys , de V 6s , e Merce , 
com que foraõ tratados dos antigos , fobiraó à Se
nhoria , em que· fe naõ detivera6, paífando à Ake· 
za , e Mageíl:ade: affim à fua imitaçaõ os Príncipes, 
Grandes, e tambem os Fidalgos , e outras peCfoas 
de conhecida nobreza da Republica , deviaó ir 
crefcendo à proporçaõ; porque parecia injutlo, que 
os Principes fe fizeífem refpeitar, e faudar com no
vos tratamentos, e que elles naõ mudaílêm daquel· 
1a antiga fórma, que antes a finceridade havia inf
tituido. Porque já em Hefpanha os Senhores , e 
os de mais de Europa fe haviaõ humanado com os 
inferiores , que por nenhum motivo , fenaõ pela fua 
benignidade , eraõ taõ bufcados , e applaudidos. 
Que o Duque Dom Theodofio era rigorofo com 
os feus ufos , inviolavel , e muy auff:ero no modo, 
com qu~ efc-evia aos Fidalgos, e fe os recebia em 
f ua cafa , naõ era com aquella attençaõ 1 que elles 
defejavaõ : que vivia retirado do commer~io de qua-

fi 
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fi todos os feus parentes, por lhe naõ fazer commu· 
nicavel a fua grandeza : que a fua mefa era fómen· 
te fua, que os que a ella chegava ó Grandes, e pou· 
cos, naõ recebiaó a11i nenhum favor, antes pare
ce , que hiaó a fervir no triunfo de feu dono, ac .. 
commodados em lugares differentes , fervidos mal 
~os feus , e em tudo fe via huma etichera agramen .. 
te executada , com huma igualdade intoleravel. Ef
tas eraõ as inveél:ivas referidas dos poucos affeélos 
à Caía de Bragança, cujos orgulhofos efpiritos naõ 
fey fe efludavaó tanto em a defervir , como o Du. 
que na defenfa da fua authoridade, atropelando com 
ella aos que o obíervavaõ; e aflim feexercirava com 
aquelles, que nefcia , ou malicioíamente (que eíl:es 
eraõ os mais ) naõ dHlinguiaõ , ou naõ queriaõ dif. 
tinguir a grandeza da Cafa de Bragança a todas as 
de n1ais ; e na verdade elles naõ podiaõ negar a fo
berania do feu Eílado , ufos , e preeminencias , que 
a todos os que naõ eraõ foberanos , eraõ diífeme· 
lhanteS'. 

N effas caufas f e fundavaó os defcontentes , 
quando fe queixava ó dos eíl:y los do Duque. Porém 
he certo , que na fua peífoa era natural , e naõ arti· 
ficiofa a obfervancia , com que a todos media o tra· 
tamento. A rigorofa difciplina, com que fua m?.y 
o havia creado., e a certeza, com que anteriormen
te fe reconhecia a fi mefmo Principe abfoluto , fa. 
ziaó , que folfe indifpenfavel nos feus eíl:y1os. Por 
outra parte o feu incorrupto animo , naó preve· 

nindo 
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nindo o eA:rago do tempo na graduaçaõ das coufas, 
queria Cobre tudo obfervar o antigo, imaginando 
refütuir ao feu EGado as virtudes paílâdas. N aó 
era intratavel no modo , nem nas attençóes , por
que eraõ cheas de affabilidade, e e{Umaçaõ, que 
redundavaó utilmente na fua pelfoa , e nos que o 
communicavaõ. O feu modo era receber debaixo 
de docel aos Fidalgos, a que dava igual cadeira , a 
qual traziaõ os Repoíl.eiros ; a fua ficav~ fobre hu
ma pequena a1catifa , e a do hofpede viíinha, e de
fronte : porém ao entrar na caía a vHita o achava 
em pé, e naõ fe fentava, fenaõ juntamente, e en· 
trando o hofpede , era feguido dos Fidalgos da fua 
Caía , que occupavaó antes a falia , os quaes arri· 
mados .à parede davaõ authoridade à entrada ; do 
feu lugar fatisfazía aos cumprimentos do vifitante, 
e fegundo a categoria do hofpede , fahia mais , ou 
menos paífos a recebello. Coff:umava entaõ fazer 
final aos feus criados , que def pejalfem , porém fe a 
viíi ta ei.·a f ó de cumprimento , fe deixava affiff.ir da 
f ua Corte em pé , cubertos , ou defcubertos os cria· 
dos , conforme as preeminencias dos officios , que 
occupavaõ na fua Caía. Era em extremo agrada
vel na converfaçaõ, honeA:a, e fempre encaminha. 
d~ à utilidade , honra , e prudencia. N aõ ufava de 
rodeos no eff:ylo do tratamento de Merce, a quem 
a concedia , que naõ paífava dos Fidalgos, até Def. 
embargadores, porque a eff:es as letras tinhaõ dado 
o poder , e fortuna. Todos os mais ouviaõ hum 
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Vós fem differença , affim os Corregedores , e Mi
niílros de letras , de palavra , e efcrito. Aos Cle
rigos tratava de Padres, e aos Religiofos illuíl:res 
por nafcimento, dignidade, e letras, por Reveren· 
eia. Aos Titulos aventejava pouco aos Fidalgos, 
naG lhe negando a Senhoria depois de concedida pe• 
los Reys , no que foy aos feus mayores bem dilfe
melhante , porque a naó deraó a nenhum , porque 
os antigos Duques de Bragança naõ a davaõ aos 
Titulos , que com elles concorreraõ. 

Alargamonos mais do coftumado nefla mate• 
ria , naõ fó porque della mal entendida fe feguiraõ 
os mayores inconvenientes à pelfoa , e Eílado do 
Duque; mas tambem porque nella como mais ap
parente fe cevou a calumnia dos feus emulos , de 
que nos pareceo dar huma fatisfaçaó publica , por 
fer obrigaçaó dos que efcrevem , e ttataõ dos Prin
cipes , defender a fua fama das falfas, e atrevidas im
pofiuras , como naó inventar virtudes , e acções 
fingidas para os fazer famoíos com officiofas menti
ras ; porque a nolfa intençaó neíla Obra foy fó
mente referir a verdade , fem adornos da lifonja. 

Tambem paffaraõ adiante as cenfuras de OU· 

tros Cobre a vida, e affeél:os deíle Principe, e naó 
eraõ poucos, os que contra a fua omiífaõ, e gover
no, fe moílraraõ fentidos. Saõ muitos, e ditferen. 
tes os cargos , que nef\a parte lhe fizera6 , fem re
parar no temperamento da fua compreiçaó, a qual 
naó eftá na efcolha das peífoas, nem della fe póde 

livrar. 
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livrar. ·Refere-fe , que pafiàra hum anno fem abrir 
huma Carta do Senhor D. Duarte feu irmaó, que 
importava hum alto , e conveniente cafamenco de 
feu filho , o qual pela tardança naó fe confeguio , 
por fe pafiàr a occafiaó , e fe haverem mudado as 
occurrencias, que o facilitavaõ. Teve particular def
cuido em refponder ao que lhe propunhaõ: affim 
fi1ccedia paífarem mezes , e algumas vezes anno , 
que fuíl:entou com inutil difpendio os menfageiros, 
por lhe retardar os defpachos. Aquelles, que tudo 
per tendem achar na política , e viaó aquelle def per
dido, difcorriaó , que o Duque pelo goílo de aug
mentar a fua Corte com os foraíl:eiros , que vinhaó 
aos feus defpachos , os obrigava a fe dilatarem com 
a efperança de os confeguirem. O que fem duvi
da he incrivel de hum Principe taõ ajuíl:ado , e te
merofo nas materias de fua confciencia. Porém os 
que conheciaõ melhor a fua condiçaõ , julgaraõ , 
que nafcia de indeterminaçaõ , o que acontece mui
tas vezes nas peífoas de grande juizo , porque faó 
tantas as coufas , que lhe propoem a idéa , que en
tre a multidaõ ficaõ indifferentes à refoluçaó; po
rém a fua indecifaõ naõ foy tanta , que fe pudeífe 
apontar por vicio. 

No feu modo de governo fe virao inalteravel
mente as eífenciaes perfeições , porque na igualda
de, zelo!, e clemencia foy excellente, como fe col
lige de acções, e ditos. Efmerou-fe com toda a 
perfeiçaõ na obfervancia do fegredo ; fiou de muy 

poucos 
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poucos as f uas refoluções : a efles experimentava 
em coufas ligeiras , para depois de ver como o fer. 
viaõ , paífarem a confidentes. Coflumava louvar 
diante dos feus familiares efla virtude por fuperior, 
para affim os affeiçoar tanto ao fegredo pela efli· 
maça6, como pelo premio. Nas materias de feus 
intereífes cuidou taõ pouco , que no mefmo , que 
o devia6 engrandecer , o chegaraõ a notar ; dando 
por motivo , que a fua altivez o perfuadia a abfler· 
fe de procurar algum augmento , o qual nos gran
des Valfallos, e mais naquelles, que· por fortuna, e 
fangue haviaõ afpirado à Coroa, mais parecia emu
Jaçaõ , e competencia com o Principe , que modef. 
tia. Accrefcentava6 , que o Duque por efcufar 
qualquer aél:o de reconhecimento , naõ queria que 
appareceífe petiçaõ alguma fua diante delRey, que 
tal vez com defejo de accrefcentar a fua grandeza 
nas rendas , e outras conveniencias , f ómente efpe· 
rava , que o rogaífe , e eíl:ranhava naõ ouvir as fuas 
fupplicas. Affim julgava6 , e difcorria6 os feus , 
tendo por obt\inaçaõ haver elle concorrido com tres 
Reys , fem ·que de nenhum pertendeífe huma leve 
graça, o que foy effeito verdadeiramente nafcido da 
fua generofidade. Acreditaremos o referido com o 
cafo feguinte : vagaraõ para a Coroa certas Villas , 
e Lugares , de importante rendimento , por morte 
de feu irmaõ o Senhor D. Filippe, nas quaes havia 
fuccedido a feu parente D. Rodrigo de Lencaílre , 
como deixamos efcrito. Aífentou o Duque com· 

Tom.VI. Rrr íigo 
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figo naõ os pedir a EIRey , e o confeguio de forte, 
que fab(nlo e!la vaõ em cuilodia , efperando f6men. 
te a fua f upplica para .lhos conferirem, nem permit· 
tio , que o feu Agente , que tinha na Corte , fe 
quer da parte do Eílado de Bragança os requeret: 
fe. Q.uando os feus confidentes lhe faziaõ cargo 
das conveniencias , que perdia para a f ua Cafa , e 
feus filhos , era commua repoA:a fua : Que os feus 
f'redece/fores lzavia'Ó tido o cuidado de ajuntar , e exal
tar a ji1a grandeza , e que agora ,à faa peffoa f ó to
'./:ava trabalhar por con/eruar a honra , e e/lado , que 
elles havia'Ó e/lahelecido. Efta opiniaõ obfervou por 
·toda a vida, e já fora maxima de hum difcreto, 
que aquelle , que pelo negocio perdia a honra, per
.dia a honra , e mais o negocio. A eílas , e outras 
virtudes moraes , que fem controverfia poffulo , or
nou grandemente as que folicitou , e procurou das 
·Theologaes , de que trataremos adiante na fua mor
·te, donde fe verá foy o Duque D. Theodoíio taó 
.devoto ChriA:aó , como excellente Príncipe. 

Luzio fempre nelle a piedade , e Re1igiaó 
Chriflãa com grande zelo do culto Divino. Ha
viaõ os Duques feus predeceffores com muito cui
dado engrandecido a fua Capella .de Villa-Viçofa , 
a que os Summos Pontifices tinha o concedido à f ua 
inílancia diverfas graças. Agora alcançou Sua Ex-

Prova num.1;4-cellencia do Papa Clemente VIII. por huma Bulia 
·paffada em Roma no anno decimo do feu Pontifi· 
·cado a 18 d-: Setembro de 1601, que o Deaõ, Ca

pellães, 
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peJlães, e mais Miniflros da fua Capella de S. Jero
nymo de Villa-Viçofa, folfem totalmente ifentos 
do Ordinario da Diocefi de Evora , e de outra qual
quer , e in perpetuum eximida da jurifdicçaõ Ordina· 
ria. E efla graça foy concedida naõ f 6 para o 
Duque , mas para todos os fecceífores do Ducado 
de Bragança , com a claufula de naõ fer efta efpecial 
graça f6mente annexa à Capella de S.Jeronymo de 
Villa-Viçofa , fenaõ a outra aonde acontecefiC re
fidirem (ou por cafualidade etliveífem) os Duques; 
porque em qualquer outra Diocefi, feriaõ os ditos 
Miniíl:ros obrigados na Igreja , ou Capella Secular, 
ou Regular, de outro Lugar do Reyno de Por
tugal , em que o Duque , ou· feus fucceífores os 
·mandaífem celebrar os Officios Divinos , fegundo 
o coíl:ume da Igreja Romana, e venceriaó os Mi
niftros della as dHlribuições quotidianas , que teriaõ 
na dita Capella de S. Jeronymo , fe nella foífem 
peífoalmente prefentes, como eraõ obrigados ; e af
fim o Deaõ , Capellães , e Miniftros ficariaõ ifen· 
tos, naõ fó elles , mas f uas coufas , e quaefquer Be
nefidos, onde quer, que os tiveffem , e de qualquer 
qualidade, que foífem, livres de vifita, correcçao, 
e fuperioridade , affim do Ordinario de Evora , co
mo de quaefquer outros Ordinarios do Reyno , e 
de feus Vigarios Geraes , e Officiaes , no efpiritual , 
.e temporal, fem que por nenhum motivo polfaõ 
os Ordinarios, ou feus Vigarios Geraes, e Officiaes, 
ainda por motivo de deliél:o, ou contrato, ou qua· 

Tom. VI. RJr ii íi , 
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li , ou de coufa , pela razaõ da qual , onde quer ; 
que fe commetteífe deliél:o , ficaffe celebrado con
trato, ou a dita coufa confiA:iífe, naó teria poder 
de nenhuma maneira fobre o Dcaõ , Capellães , e 
Miniílros , nem em fuas coufas , nem fobre quaef.. 
quer Beneficios feus , que tiverem , nem poderáó 
fobre algum delles exercitar vifita, correcçaó, ou 
fuperioridade alguma, nem pronunciar fentença de 
excommunhaó , fufpenfaó , ou interdiél:o , nem ou
tra alguma excommunhaõ , nem cenfuras , e penas, 
nem coufa alguma , que pudelfe moílrar, ou deno
tar fuperioridade, porque todas foraõ dadas por nul
las, e invalidas; pois o Papa por fazer ~er~e, e gra· 
ça ao Duque, houve por be1n authoritate Apolloli
ca de fogeitar, e fobmeter para fempre a dita Ca
peHa, Deaõ, Capellães, e Miniílros, e quaefquer 
Beneficios , que poíf uilfem , e pelo tempo adiante 
tivelfem, e fuas coufas , e bens , onde quer, que os 
tiveílêm, à vifita, correcçaõ, jurifdicçaó, e fupe• 
rioridade da Santa Sé Apoftolica , &e. como fe vê 
da dita Bulla. 

Sendo eíla graça taõ clara , e taõ ef pecifica, 
naõ deixou de padecer alguma contradiçaõ com ai· 
guns dos Ordinarios do Reyno. Eraõ os Miniflros 
do Papa nefles Reynos os Juizes executores da di-

Porva num.15;. ta Bulia, e fendo nelles Decio Caraffa, Colleitor, 
Arcebifpo de Damafco , com poderes de N uncio t 
que depois foy creado Cardeal pelo Papa Paulo V. 
no anno de 1611 do titulo de S. Joaõ in Palle,. e 

Arce· 
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Arcebif po de N apoies , fubdelegou os feus pode· 
res em D. Diogo Correa , Bifpo de Portalegre, 
no anno de 1602. Depois já no anno de 161; fen
do Oél:avio Acoramboni , Bifpo de Frofombruno, 
e ColJeitor neff:e Reyno , como Juiz executor pro· 
cedeo contra o Vigario Geral de Miranda , que 
obrigava ao Abbade de Ef pinhofela a pagar para o 
Seminario, o que era contra o privilegio das Igre
jas da Capella : pelo que foy notificado em virtu-
de de huma Declaratoria do dito Colleitor paílãda Prova num. 256. 
em Lisboa a J 1 de Julho de 161 5. Palrados annos, 
fendo Colleitor Lourenço Tramalho, Bifpo de Ge· 
race, delegou o poder de vifitar a Capella, que era 
obrigado peíToalmente, fegundo a fórma da exemp-
çaõ , a 2 s de Janeiro de 16 3 o no Deaõ da mefma 
Capella o Doutor Antonio de Brito de Soufa ; de-
pois o mefmo Colleitor deu huma fentença pelo Prova num. 257. 
feu Auditor Antonio de Marchis em 1 J de Agof-
to de 16 3 o , a favor da ifençaõ do Deaõ , e Minif. 
tros da Capella Ducal de Villa-Viçofa contra o 
Procurador da Mefa Pontifical do Arcebif po Pri-
maz , e Vifitadores do feu Arcebifpado , e. o Vi. 
gado Geral de Chaves , do injuíl:o procedimento, 
que tiveraõ na Igreja de Faõ, annexa à dita Capel· 
la, por fer ifenta. E deRa forte fe verificou a gra-
ça Apoíl:olica contra os que pertenderaõ perturbar 
a fua ifençaõ. . E para que o governo foífe ao uf o 
das Capellas Reaes, e Cathedraes , fe lhe dera<S Ef. p num zs8 

. d h . r, br. ,.. rova • • tatutos , que am a OJe 1e o 1ervao ; os quaes os 
Duques 
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Duques tinha ó faculdadé de poder alterar, confor
me lhes pareceífe mais conveniente ao fervic;o de 
Deos , e culto Divino. N eaa conformidade con
cederaõ aos Capellães, e Minifti:os, varios privile· 
gios ; e para que tivelfem todos os que fe coílumaõ 
conceder aos Cabidos, entre outros alcançou o Du• 

Prova num.159. que hum Alvará delRey paífado a 8 de Julho de 
16 2 J , em que concedeo ao Dea6 , Capellães , e 
peífoas do ferviço da Capella , açougue particu· 
lar de carne , e peixe, para mayor commodidade. 

Era o Duque D. Theodolio muy devoto , e 
defejou trazer os Religiofos da Companhia para 
ViJla-Viçofa, cujo fagrado Iníl.ituto eftimava mui~ 
to , e queria ver empregado naquella Villa ; e affim 
determinou fundar nella huma Cafa profelfa. Com· 
municou eíl:e negocio com Padres graves , e zelo
fos da Religiaõ , que approvandolhe taõ bom in~ 
tento , lhe facilitaraõ o modo de o-pôr em pratica. 
E affim fundou a Cafa de ·vma-Viçofa debaixo dà 
Invocaçaõ do Apoílolo S.Joaõ · Euangeliíl:a, com 
as condições feguintes , de que naõ refidiriaõ nella 
mais , qne vinte e quatro Padres , e que o Duque:, 
e feus fucceífores participariaó fempre dos fuffragioS', 
e facrificios, e de quaefquer outras boas obras, que 
na Companhia fe praticaõ , e fazem por todos os 

Prova num. z6o. Padres , e Irmãos deila ; e de todas as graças , e 
prerogativas concedidas, e que de novo fe conce;.. 
delfem aos Fundadores das Caías profeílãs da mef
ma Companhia. E que do Duque, e feus fucceCfe>w 
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res feria a Capella môr da Igreja, onde fem ex
preliã licença fua, fe naõ poderia fepultar peffoa 
alguma. E que a Companhia em nenhum tempo 
poderia largar a dita Caía Profelfa , antes a confer
variaõ mandando para a habitarem Padres , e Ir· 
mãos, que folfem necellàrios, para que nella fe em· 
pregaífc:m nos louva veis exercidos da Companhia, 
na mef ma f6rma , que determina ó as Coníl:ituições 
della nas Cafas Profeffàs. E que em nenhum tem
po poderia a Companhia fazer Collegio da dita Ca
ía Profeífa, fenaõ folfe por expreífo confentimento 
do Duque , ou de feus f uccelfores , dado por Carta 
patente. E que contra eftas coufas naõ impetraria 
a Companhia Letras Apoílolicas, antes da parte do 
Duque , e feus f ucceífores fe poderia ó obter em 
confirmaçaõ della , as que lhe pareceífe , por ferem 
todas muy conformes ao efpirito , e Inllituto da 
Companhia; porque o Duque naõ pertendia com 
ellas mais, que o bem da Companhia , e mayor 
íerviço de Deos. Em virtude deílas condições paC. 
fou huma Patente de aceitaçaó deíla Cafa em Ro- Prova num. 261. 

ma a J 1 de Mayo de 1604 o Reverendiffimo Clau-
dio Aquaviva, Prepofito Geral da Companhia, a 
.qual foy aceita pelo Padre Antonio Mafcarenhas , 
Provincial entaõ neíl:e Reyno, em 28 deJunho do 
referido anno, havendo alguns , que já refidiaõ em 
Villa-Viçofa Religiofos na Caía Profeífa , de que Fra.nco .ry.nor~s An· 
fo ~ . . b f'. f'. r, d fi . nalmm Soc1et.ttu , an. rao as primeiras aies , em que 1e 1un ou o e pi· 1601 , pag. 17 c>. 
ritual della, os Religiofiffimos Padres Pedro de No. 
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vaes , que foy o primeiro Prepofito , que tinha fi. 
do Lente de Prima , e Reytor da U niverfidade de 
Evora , Diogo V alente, que fuleceo Bifpo de J a· 
paõ, e Antonio de Abreu , que depois tambem fa. 
leceo Provincial. A efl:es infignes V aroens f ucce· 
deraõ outros muitos, que com o feu exemplo, e 
letras ferviraõ a Deos , e à Religiaõ, colhendo em 
todo o tempo grandes frutos das fuas milfoens, e 
exercícios ef pirituaes , com que continuamente inf. 
truem , e edificaõ os póvos. 

N aquelle mefmo anno concedeo o Papa Cle .. 
Prova num.161. mente VIII. hum Breve à infl:ancia do Duque, 

que com grande devoçaõ cuidava na perfeiçaõ do 
culto Divino na fua Capella, para que nella fe pu
deífem acabar os Officios Divinos na Semana San
ta de noite, principiando de dia , fem que por Hfo 
encorreífe, nem o Duque, nem os Minitlros da Ca· 
pella na Coníl:ituiçaõ , que fora por mandado do 
Papa intimada aos Ordinarios defl:e Reyno , o 
qual Breve fuy paífado a 1 o de Março de 1604. 
Continuamente mofl:rava effe Principe a fua pe· 
dade , e fendo tantos os Mofl:eiros , e Provindas 
Religiofas, que gozavaõ do feu patrocinio, pelo 
muito, que eftímava os Religiofos de S. Paulo, 
primeiro Eremita , a quem os Duques feus antecef. 
fores fuvoreceraõ fempre com ef pedal cuidado, 
herdando no Real fangue a devoçaõ, os tomou de· 
baixo do feu amparo como feu Proteél:or, acodin· 
dolbe às neceffidades com grande caridade , de que 
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obrigados os bons Religiofos , declarou o Padre Fr. 
Luiz da Refurreiçaõ , entaõ Provincial da Ordem , 
com os feus Definidores , por huma P '1tente , que 
mandaraõ a todos os Moff:eiros , em que moftraraõ 
a fua gratidaõ ; ordenando a todos os feus Religio- · 
fos, que tiveífem muy particular cuidado de en· 
commendar a Deos ao Duque ; e que nos Capitu
los Geraes , e Provinciaes , que dalli em diante Ce 
houveífem de fazer , a Miífa do fegundo dia do Ca· 
pitulo feria pela vida, e faude do Duque , e con-· 
fervaçaõ de feu EH.ado , e que affim na dita Miífa , 
como nas mais Conventuaes , que no difcurfo do 
anno fe celebraífem nos feus Mofteiros , em terras 

· do Duque , e nos Capitulos , que cada femana fa
zem os Prelados em toda a Ordem , depois de no· 
mearem ao Papa, e a ElRey, fe nomeaífe a peífoa 
do Duque neí\as palavras : Et Ducem Proteélorem Prova num. 26 t· 
cum prole fila ; foy a dita Patente feita em Capitu-
lo Geral a 5 deJunho de 1610. As muitas efmo-
las , e obras pias , que os Principes deíl:a Cafa em 
todo o tempo exercitaraõ , foraõ fem duvida as que 
com as orações dos J uA:os a prefervaraõ dos terri-
veis contratempos , que fe lhe forjavaõ , porque 
Deos a guardava para gloria da Chriftandade , fa. 
tisfazendo às juff:as deprecações , com que os Por• 
tuguezes lhe pediaõ naquclle tempo hum Rey na-
tural. 

N aõ podia o Duque mo{lrar ao Mundo a 
magnanimiJade do feu grande coraçaõ, porque lhe 
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tinhaõ ufürpado no Reyno as occaftoens de a po· 
der exercitar; e affim como naõ cabiaó na fua alta 
peífoa empregos da Republica, moíl:rava o feu 
Real animo no amor, com que eG.imava os feus 
V aífallos , que confeguiaõ delle os íingulares effei
tos da fua benignidade. 
· Em todas as occafioens , que concorreraõ no 
feu tempo, moarou o Duque generofidade, porque 
em todas fe vio qual era o feu animo, a f ua peífoa, 
e a f ua Caía. Era eG.a a mayor do Reyno , e bem 
o moí\rou em diverfas occafioens , em que foccor· 
reo as neceffidades da patria efpontaneamente , e 
além de outras o fez no anno de 1617 , fendo Go
vernador do Algarve D. J oaõ de Caftro, Commen· 
dador de Santo André da Corvilhãa, que fuy Prefi
dente da Camera de Lisboa , que participou ao Du
que andarem os Hollandezes infeílando a Cofl:a da· 
quelle Reyno , em que fe viaó os moradores conf. 
ternados , por naõ terem munições para fe defende
rem: pelo que era o perigo evidente pelas poucas 
armas, com que fe achava para a defenfa. O Du
que com grande cuidado o foccorreo , mandando
lhe dos feus armazens muitas armas, e munições de 
guerra , que ferviraõ con1 a fua chegada a aliviar os 
cuidados do Governador , que com grandes ex· 
prelfoens lhe agradeceo taõ excellente , e prompta 
defenfa. No anno de 16 2 5 , em que a Cidade da 
:Bahia foy ganhada pelos HolJandezes , mandou EI· 
Rey D. Filippe efcrever Cartas aos Grandes, e pef-

foas 
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foas de difl:inçaõ do Reyno , para que com os mais 
Vaífallos concorrelfem com hum donativo para a 
reíl:auraçaõ daquella Cidade , capital do Efl:ado do 
Brafil. Ao Duque D. Theodofio o fez de fua pro~ 
pria maõ , Iembrandolhe no parentefco , e nos ex· 
emplos de feus predeceífores, os motivos , que ti
nha para lhe ferem mais fenfiveis as offenfas dos ini
migos da Coroa de Portugal. O Duque o cum
pria affim com o confideravel donativo de vinte 
mil cruzados para eíla empreza. 

N eff.e mefmo anno receando-íe os Governa
dores de Portugal , de que os mefmos inimigos po
deriaó no Reyno emprender alguma irrupçaõ , pa· 
ra affim poderem com efla empreza feguir mais 
livres os defignios , que executavaõ nas Conquif. 
tas Portuguezas da AGa , e da America ; efcreve
raõ ao Duque D. Theodofio , prevenindo-o para 
acodir quando fu{fe neceífario , o que lhe partici
pariaõ a feu tempo. Eíl:e avifo , que os Governado
res fizeraõ ao Duque , fentio elle , porque ou foffe 
por inadvertencia, ou por outro motivo, fe quei
xou a ElRey , e juíl:amente , porque a peífoa do 
Duque era de taõ fuperior esféra , que naó deviaõ 
tomar os Governadores femelhante arbitrio fem El
Rey lho ter mandado, e bem fe vio , que o naõ 
tinha feito ; porque efcrevendo ao Duque , lhe di· 
zia , que aos Governadores tinha ordenado, que 
com a fua peífoa fe naó innovaífe coufa alguma; 
porque a fua vontade, e defejo era de comprazer 
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em tudo ao Duque ; e que fendo a occaíiaõ tal, 
que neceffitalfe o Reyno da fua affiíl:encia , lho fa. 
ria Caber por Carta f ua. Porey aqui a propria Car· 
ta copiada da original , que eíl:á no Archivo .da Se
reniffima Cafa de Bragança , e diz affim : 

,, Honrado Duque fobrinho amigo. Eu EI
" Rey vos envio muito faudar como aquelle, que 
,, muito amo , e prézo. Vendo o que dizeis em 
,, voffa Carta de trinta e hum de Agoíl:o paffado, 
,, fobre o que os Governadores deffe meu Reyno 
,, vos efcreveraõ àcerca de acudirdes com avifo feu 
,, aonde folfe neceíTario , me pareceo dizervos , que 
,, tenho ordenado , que com volfa peffoa fe proce• 
,, da na conformidade , do que fe fez , e ufou nas 
,, occafioens palfadas de inimigos , em que acodif. 
,, tes de foccorro a Lisboa , fem fe innovar niífo 
,, coufa alguma ; porque minha . vontade , e defejo 
,, he de vos comprazer em tudo , e que fempre fe 
,, tenha comvofco a conta , que he jufto , confor· 
,, me a muita eftimaçaõ , que faço da voífa pelfoa , 
,, e efpero , que nas occafioens de guerra , que fe 
,, offerecerem , dareis tal ordem , que a gente dos 
,, voífos Lugares acudirá promptamente à parte, 
,, que neceliàrio for : e quando a occafiaõ feja tal, 
,, que obrigue a que peífoalmente vos acheis nella, 
,, volo farey a faber por Carta minha , pofto que 
,, tenho por certo de taõ fiel V aílãllo , que ante
" vendo vós fer neceífario acudirdes com voílà pef
" foa a qualquer parte, o fareis como nas occafioens 

,, paífa-
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,, paífadas : e a gente , que nas volfas terras man· 
,, dardes levantar , hey por bem eíl:eja debaixo do 
,, dominio dos Capitães dos voífos Lugares; porém 
,, quando aconteça envialla a outra parte alguma , 
,, para que fe proceda nas coufas da milicia como 
,, convem a meu ferviço, ha de eíl:ar f ubordinada à 
,, pelfoa , que por ordem minha governar a guerra 
,, na parte onde acudir a gente. Efcrita em Ma. 
,, drid a } l de Dezembro de 1625. 

REY. 

Deflas, e outras occaíioens vemos o que obra
va a razaõ, porque he certo, que os Reys Caíl:e
]hanos , que entao dominaraõ , nenhum amor ti
nhaõ à Caía de Bragança : porém era tal a pelfoa 
do Duque , e a f ua reprefentaçaó , que os mefmos 
1rliniflros , que infundiaó no animo delRey algu
mas maximas , quando effe as refleélia , as fazia fuf. 
pender como agora fe experimentou, e fe verá no 
que fe fegue. 

Eraõ os Duques de Bragança reípeitados pela 
reprefentaçaõ das peífoas , e igualmente pela gran. 
deza da Cafa , a que fe ajuntavaó os efpeciaes pri
vilegias , e ifençóes , com que ficavaõ independen
tes dos Minifiros Regios ; porém eíl:es valendo-fe 
do tempo, em que a confideravaó opprimida com 
a dominaçaõ Caíl:elhana , ou porque com iífo fariaõ 
mais ventajofos os feus defpachos, fervindo à lifon
ja, começaraõ os Defembargadores do Pa~o , a cu· 
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jo Tribunal he concedida huma grande jurifdicçaõ, 
a duvidar de alguns dos privilegios, que no EA:ado 
de Bragança fe praticavaõ , perturbando affim o go
verno privativo, que o Duque nelle tinha. Efcre .. 
veo o Duque a El Rey , e mandou com a Carta 
hum recado por Ignacio do Rego , feu Moço da 
Guarda-roupa; era efle avô de dous grandes Minif. 
tros do noífo tempo , infignes em letras , e mereci
mentos, a faber, Belchior do Rego de Andrade, 
que foy do Confelho delRey , feu Defembargador 
do Paço , Procurador da Coroa , e Chanceller da 
Caía da Supplicaçaõ , além de outros lugares , que 
dignamente occupou , no qual concorreraõ tantas 
virtudes , que naó he facil poder difcernir em qual 
fe aventejou ; he certo porém , que foy douto , in
dependente, bem intencionado, prompto no def· 
pachar , amigo da nobreza , grande fervidor del. 
Rey , finalmente homem de fãa confciencia , que 
vivendo entre huma grande parte dos negocios de 
julHça , e de graça , confervou huma conf ciencia 
pura , e huma grande ChriA:andade , como elegan· 
temente ef creveraõ o Marquez de Valença , e o 
Padre D. Jofeph Barbofa nos Elogios, que fe im
primiraõ no anno de 17 ~ 8 ; fou irmaõ o Doutor 
Antonjo de Andrade Rego , Conego Doutoral da 
Sé do Algarve , e depois de for Lente de Canones 
por muitos annos na U niverfidade de Coimbra com 
muita aceitaçaõ , he do Confelho de Sua Magef. 
ta de , e da f ua Fazenda , Deputado da Junta dá 
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Cafa de Bragança , e do Infantado, e Academico 
da Academia Real da Hifforia Portugueza. O avô 
pois defles Miniff:ros paífou a Madrid no anno de 
1627, e tendo audiencia delRey, lhe dilfe: O Du
'JUe me mandou com e/la Carta a V g)Ja Magellade, 
tendo por certo , que por lhe fazer merce a verá , e 
tambem, que na'Ó con/entirá lhe façaõ hum taõ gran
de aggravo, como he tirarllze as regalias, que tive
ra'Ó osflus antecejfores de(de o principio da fundaça'Ó 
da /i1a e a(a , para_fl na'Ó haver de proceder /ümma
riamente contra /zuma pgjfe de duzentos annos, fendo 
os Juizes os De/embargadores do Paço, ta'ó Ji.JfPeitos 
às Ilias cou/às , e os mefmos , que movera'Ó aquellas 
duvidas , /em fazerem cafo da confirmaça'Ó , que o 
Duque tem de/Rey D. Manoel (eu hifavô , na qual fe 
limita, e declara a Ordenaçaó das Rainhas , e 1 efan
tes , em que elles fe.fundaó , /em reparo da fentença 
dada em tempo de/Rey Dom Sehalliaó, pela qual o 
Duque D. J oa'Ó fay confervado na pojfe ; e o o/jento, 
que ./e havia tomado no Con(elho de Portugal, que 
re/idia na Corte de M aárid, que houve por bem , que 
o Duque (e conferva}fe na pojfe; de mais, que o Pro
curador da Coroa, que ~eu o libello contra e/le, tem 
f efpe'!fo ofeito para na'Ó correr. E ultimamente dif
fe : Senhor , todas e/las coifas naõ fiJ'Ó de fazenda , 
nem utilidade, faó .fomente de refpeito , e favor, com 
que os Reys tratara'Ó a C'!)à de Bragança, e ao!} 
Senhores dei/a. Pelo que o Duque e/pera /eja Vojja 
Mageliade /êrvido lhe naô faltem no feu tempo, em 
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que o Duque pelos /erviços , e caufas, que aponta na 
/ua Carta, podera pertender, e efperar de V offa Ma
ge/fode muito grandes , e differentes coefar. N aó 
vimos o que a Carta dizia , e defle recado temos 

Prova num. i6+ copia. EIRey mandou ver o negocio , e lhe dif· 
ferio , confirmando ao Duque as mef mas doações, 
em que os Miniflros duvidaraó, a Caber: que po
deria ter Chancellaria de f ua Caía das Ouvidorias, 
e Correições das fuas terras, levando os direitos 
dellas : que ·os Officiaes de fuas terras chamaífem 
por elJe: que pudeífem os feus Ouvidores paífar 
Cartas de feguro em cafos de refifkncias : que pu· 
deífe prover as ferventias dos officios de f uas ter· 
ras , e efcufar dos encargos do Concelho : que pu· 
deífe fazer Efcudeiros às pelfoas , que o ferviífem, 
ainda que folfe fóra das fuas terras: que pudeífe 
prover os officios do Concelho , naõ fendo da pro
vifaõ das Cameras : que pudeífe difpor das ren· 
das do Concelho , e prover os Procuradores do nu· 
mero dasfuas terras; e que pudeífe privilegiar em 
fuas terras , e fóra dellas. · 

Em tudo foy grande a Sereniffima Cafa · de 
Bragança até na memoria, que a Santa Sé Apoílo
lica confervava dos ferviços , que os ef clarecidos 
predecelfores do Duque D. Theodofio tinhaó feito 
à Igreja, na guerra contra os Infieis, em que tam
bem efle Principe fe affinalara com taó exceffivas 
defpezas , como temos referido; e atcendendo ella 
com paternal amor à fupplica, que o Duque lhe fi. 
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zera , (em embargo de já terem palfado annos , e 
de já ter feito à fua Cafa outras femelhantes gra
ças , que foraõ mais limitadas, lhe concedeo de no
vo outra mais ·ampla o Papa Urbano VIII. por 
hum Breve paífado no Palacio de l\ionte Cavallo 
a J 1 de Agoff:o de 16Jo no oitavo anno do feu Pon• 
tificado. No qual em fumma diz : Que querendo 
fazer graça , e favor ao Duque de Bragança Dom 
Theodofio , em fatisfaçaõ dos gaílos , que fizera , e 
efperava fizeífe em defenfa da Fé Catho1ica, refoi· · 
vera de lhe dar a quantia de cincoenta mil efcudos 
de ouro de eíl:ampas, e feu valor, nos frutos ven
cidos , e por vencer , das Commendas , que tinha 
vagas da fua aprefentaçaõ, até o dia do feu provi· 
mento , para o que havia por expreífo , e efpeci
ficado o Breve da erecçaõ das ditas Commendas, 
defpachado por feu predeceífor o Santo Padre Leaõ 
X. e affim de motu proprio , certa fciencia , e livre 
poder , mandou a Monf. Eíl:evaõ Durazzo , The· 
foureiro Geral da Santa Sé , e Camera Apollolica ,. 
que pagando-fe à dita Camera por modo de eípo· 
lios quatro mil efcudos de ouro de eíl:ampas , nos 
quaes fe haviaõ de comprehender os feus direitos, 
e dos mais Officiaes da Camer1 , lhe ordenava, que 
em feu nome , e da fua Camera , déífe , e fizelfe dar, 
como pelo dito Breve dava , e fazia doaçaõ livre , 
e irrevogavel , como fe diz fazerfe entre vivos , ao 
dito Duque de Bragança D. Theodoíio , dos fru. 
tos das ditas Commendas , que vagaífem , ainda 
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que os taes frutos folfem ' e develfem de rcr daquel· 
les , que fora ó , ou foífem providos f 6mente nas 
Commendas ; porém fe entendia fer até a fomma 
de cincoenta mil efcudos de ouro de eA:ampas , e 
feu valor na moeda Portugueza : concedendolhe li
cença , de que os pudelfe cobrar de f ua propria au
thoridade , nomeando ao Colleitor exiíl:ente nefie 
Reyno, (e que pelo tempo adiante foífe) Executor 
da dita graça , que he taõ grande, que aos mefmos 
Reys fe naõ concede , fenaõ com urgentes caufas , 
por ferem bens Ecclefiaíl:icos de f ua natl.treza. De 
que fe conhece , o quanto eraõ attendidos os Prin· 
cipes da Caía de Bragança pela Cabeça da Igreja, 
e como fe faziaõ benemeritos de femelhantes gra
ças. 

Depois por fatisfazer à devoçaõ do Duque D. 
J oaõ II. do nome, feu filho , e da Duqueza Dona 

Prova num.16;. Luiza de Gufmaõ fua mulher, por hum Breve paf. 
fado em Roma a 20 de Fevereiro do anno de 16j6, 
lhe fez a graça de poder ter na fua Capella o San
tiffimo Sacramento. Era o Juiz, e Executor detle 
Breve o Bifpo de Nicaíl:ro Alexandre CaGracani , 
Colleitor de Sua Santidade , com poderes de N un. 
cio neíl:es Reynos : fendo huma das premillàs , que 
na Capella , que tinhaõ os Duques no feu Paço, 
havia entre Dignidades, e Capellães mais de trinta 
e dous, que nella ferviaõ , e tinhaõ obrigaçaõ de 
fervir; foy julgado o dito Breve, e fentenceado pa· 
ra fe executar a 20 de Outubro do anno de 16 J6. 
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EA:e mefmo Ponti6ce , que taó largos annos occu
pou a Cadeira de S. Pedro , vio depois collocado 
no Throno de Portugal ao Duque, fendo Rey, 
com o nome de D. Joaõ IV. e pode entaõ com 
elle mais a politica , do que a jufl:iça , attendendo 
mais às injuíl:as reprefentações da Coroa de Caílel
la, do que às Catbolicas perfüafoens daquelle Mo· 
narcha, que o bufcava pio , e zelofo do augmento 
.da Religiaó na neceffidade , que padecia6 os feus 
Reynos , e a ChrHlandade dos feus taõ vaff os Do
minios , que fempre obedientes à Igreja , moflraraõ 
na f ua coní\ancia a pureza da Fé Catholica. 

Era o Duque ornado de admiraveis virtudes , 
affàvel, pacifico, e benigno, e ajuntando às de Prin· 
cipe , que Coube fem atfeél:açaõ praticar , outras 
mais importantes, que faó as de bom Chriflaõ, at
tendendo mais às coufas eternas, que às temporaes, 
em tudo procurava defembaraçar a confciencia de 
efcrupulos, e a eff:e fim alcançou do Papa Clemen· Prova num. :66. 
te VI 11. hum Breve palfado em Roma a 11 de 
Dezembro do anno de 1592, a que chamavaõ Cen-

fa/lionario , no qual lhe concedia diverfas graças de 
poder eleger Confeífor dos approvados pelo Ordi
nario , para que o abfolveífe de todos os peccados , 
cenfuras, e crimes refervados à Santa Sé Apoíl.oli
ca , e dos que fe continhaõ na Bulia da Cea , huma 
vez na viJa , e no artigo da morte ; e de poder co
mer laéticinios na Quarefma , e outras graças , que 
hoje faó commuas a todos os Fieis neíl:e Reyno em 
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vircud~ da Bulla da Cruzada , e entaõ erat> eípe
ciaes por graça aos Principes. N eA:e Breve era in
cluida a mefma conceífaõ à Senhora D. Catharina 
fua mãy, e ainda entaõ naõ era cafado o Duque. 
Defde os feus primeiros annos feguio o Duque hu
ma vida inculpavel, com tal pureza de coA:umes, 
que quando nos jogos , que exercitava para recrea· 
çaó dos feus annos pueris , ouvia alguma palavra 
menos decente·, e modeíl:a , logo a caA:igava , e re· 
prehendia com hum tal defagrado do femblante , 
que indicava o quanto lhe tinha otfendidà os ouvi
dos. Em huma occafia6 reprehendeo hum meni· 
no Fidalgo , que havia proferido algumas palavras 
obfcenas , o que fez taõ feriamente , e com humas 
advertencias taó proprias do feu caíl:o coraçaõ, que 
pareceraõ dignas de as ter efcrito hum Seneca. Af· 
fim def de moço julgou a caíl:idade pelo mais fin
gular adorno dos feus .ff orecentes annos. Hum cria· 
do, a quem a idade defculpava , eíl:eve bem arrifca
do ao defpedir do feu fervi.c;o , porque intentou 
guialio ao caminho da deshonetlidade , offendendo
fe os feus ouvidos de taõ mal attentas perfuafoens. 
Ainda quando moço , e na6 atado às fantas Leys 
do Matrimonio , fe efcanda1izava com extremo das 
pelfoas, que fufpeitava viviaõ impuramente. Def
ta forte defviava de fi as torpezas com as palavras, 
e com os ouvidos. Nunca já mais proferia pala
vra leviana , ou efcanda1ofa ; na fua prefença todos 
dellas fe efqueciaõ: o mais defenvolto, quando che .. 
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gava à prefença deíl:e Principe , eíl:udava tanto as 
acções da compoíl:ura natural, como as palavras, 
com que o havia de tratar. Amava a verdade taõ 
entranhavelmence , que delle fe refere, que nem na 
puericia , n~m em tempo algum fe lhe ouvio men
tira, da qual foy taõ inimigo , que dizia humas ve
zes: Que antes !efreria os martyrios do Mundo. , do 
que haver de e/lragar , e violar as Leys da verdade ; 
e outras: Que a cfeshonellidade era co11fpanheira da 
mentira, e alfim como naó era decente f er hum Prin
cipe deshone)lo , tamhem na'Ó convinha fir mentirefo, 
fraudulento , e enganador. Exercitou a piedade 
Chriílãa · na virtude da caridade com grande com· 
paixaõ , foccorrendo os pobres, e necefficados com 
ef molas ; e a fua gen'erofidade com peífoas de outra 
esféra, amparando-os com a fua protecçaõ, e com 
os feus thelouros , affim de armas , como de dinhei
ro, de forte , que na fülta de Rey natural, era elle 
o Pay da Patria , a que todos recorriaõ como afi· 
lo dos feus pezares. A Nobreza o amava de forte , 
que veyo a manifeftar ao Mundo a jufliça da fua 
Caía; e tendo praticado com Religiaõ Catholica 
o exercício das virtudes mais heroicas, vendo a pou
ca permanencia da vida , como quem cuidava tan· 
to em confeguir a eterna , determinou accom- ~ 
modar as dependencias da fua Caía, naõ deixando 
para o tempo da morte outro negocio, que o da 
fua falvaça6 ; e affim ordenou em vida, e com fau .. 
de o feu T ellamento , e chamou para o efcrever a 
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SI~ Bifloria Cjenealogica 
D. Agoílinho Manoel já feu antigo confidente. 
·Era D. Agoíl:inho. profeífor da HHloria , eloquente 
Efcritor, erudito , e eíl:udiofo politico , em tudo ho
mem de melhor entendimento , que vontade , comG 
delle diz feu parente D. Francifco Manoel de Mel
lo: para eíl:e fim hia, e vinha de Evora, onde affit=. 
tia, a Villa-Viçofa, e gatl.ou largos dias em fecretas 
conferencias com o Duque , as quaes ignorando o 
de Barcellos, procurou informarfe, a que D. Agof
tinho fatisfez com tanta imprudencia, como ingra· 
tidaõ. Porém a generoíidade do .Duque foy tal, 
que informado , de que havia revelado o fegredo, 
nem por üfo mudou o Teíl:amento, antes contervou 
o mefmo , que havia efcrito D. Agoíl:inho , que he 
o que fe conferva da fua propria letra feito a 2 de 
Janeiro de 162.8 , em que difpondo nos legados e<>:
. mo Principe , fe vê luzir a piedade Chritl.ãa no 

Prova num. 167• amor dos filhos , e dos criados. Recommenda a feu 
filho o Duque de Barcellos , e aos feus f uccelfores 1 

que com efpedal cuidado amparem, favoreçaõ , e 
firvaõ aos Religiofos , e Motl.eiros de Villa-Viço
fa , de que eraõ Padroeiros , manifeflando a devota 
affeisaõ, com que eíl:imava aos Re1igiofos da Con
gregaçaõ de S. Paulo, de que he Cabeça o Mo~ 

e teiro da Serra de Olfa , a que deixou dous mil cru· 
zados para as obras : recommendando ao Duque 
feu filho , que lhe continualfe as efmolas , que fem· 
pre lhe fizera. Aos da Provinda da Piedade, e aos 
de mais de Frades, e Freiras da dita Villa ,. deixou 
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fargas efmolas. Ao feu Collegio , que iníl:ituira 
com o titulo dos Reys , para Collegiaes honrados, 
e para que neft:e Seminario aprendefiem , e fe creaf. 
fem Acolitos, e Miniff:ros para a fua Capella, em 
que folfem inff:ruidos nas ceremonias Ecdefia{Hcas , 
dotou largamente , ordenando, que fómente os Se
nhores da Cafa de Bragança poffàõ tomar conhe· 
cimento das contas da adminiftraçaõ das rendas , 
e nenhuma outra peífoa Ecclefiaíl:ica , ou fecular. 
Declarando , que os .Collegiaes feriaõ naõ fó de 
bons cof\umes , e babeis, mas com limpeza de fan
gue , e fem raça alguma. Ta6 grande foy o cui
dado, com que efle Principe tratava as coufas per
tencentes ao culto Divino ; mas naõ pode dar o 
ultimo ~omplemento a efta obra taõ pia. O Se
nhor Rey D. Joaõ IV. por fatisfazer os intentos 
do Sereniffimo Duque D. Theodofio feu pay, deu· 
Eíl:atutos a efte Collegio , confirmando-fe com a Prova num. 268. 
fua difpofiçaõ no modo do governo , determinan-
do as condições , com que devem fer recebidos , as 
qualidades , quq devem ter para ferem admittidos, 
o modo de os manter , as obrigações dos Porcio-
niR:as , e o tempo, que poderáõ refidir nelle , e ou-
tras claufulas femelhantes , confideradas com ma-
dureza para a boa educaçaõ dos SeminariA.as , que 
haõ de fer Sacerdotes, fervindo a Deos na Igreja; 
foraõ feitos os Eíl:atutos em 18 de Março de 1645. 
E querendo o Duque com eíl:e cuidado , que fe 
confervaífe a Capella de Villa-Viçofa com o mcf~ 
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S 2 o Bifloria fjenealogicA 
mo efplendor , e magnificencia , com que fora eri. 
gida ; ordenou , que o collar , que a Princeza D. 
Joanna mandara à Senhora D. Catharina fua mãy, 
quando cafou com o Duque D. Joaó 1. andaífe 
vinculado à Caía , e que fe lhe naõ. mudaffi: coufa 
alguma de feitio antigo , e fómente o poderiaõ me
lhorar no· valor das pedras. Eíle. meíino · Semina
rio adiantou muito em numero, e cuidado da boa 
educaçaõ dos Seminarií!as a vigilancia , e devoçaó 
do notfo Auguíl.o Rey D. Joaõ V. enriquecendo 
a Capella de preciofos ornamentos , e de immenfa 
prata para o ferviço da Igreja , augmentando affim 
o culto Divino com tanta magnificencia , que ex
cede às celebres , naõ fó na riqueza , mas no gran· 
de numero de Capellães , que razaõ no Coro para 
o ferviço, e mayor decencia do culto.Divino, com 
que augmentandolhe a gloria pelo modo poffivel , 
veyo elle a cumprir , e fatisfazer cabalmente os de
fejos de feu bifavô o Sereniffimo Duque D. Theo
dofio , que mandou , e pedio ao Duque feu filho, 
no Teíl.amento referido , que continuaífe a obra da 
Caía Profeífa da Companhia de Villa-Viçofa , na 
fórma , e planta , que tinha determinado , Cem que 
fe alteraífe em nada , e que fem dilaçaõ fe conti
nuaífe a obra. Lembra lhe o ornato da f ua Capel· 
la , em que iníl:ituio mais Capellães , e recommen
da a affiíl.encia dos Officios da Igreja , ·e a perfeiçaõ, 
com que fe deve tratar o culto Divino, declaran· 
do fer elfa a razaõ, que o obrigara a aprender Mu· 
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fica , arte , em que o filho foy fcientiffimo. Dei· 
xou a terça de todos os bens livres ao Duque de 
:Barcellos feu filho , e f ucceífor, em quem nomeou 
o Morgado da Cruz , e em todos os bens , que lhe 
pertenceífem ; inílituindo por herdeiros ao Duque 1 

e feus irmãos os Senhores D. Duarte, e D. Ale
xandre; e por Teflamenteiros ao Duque feu filho, 
e a D. Antonio de Mcllo , e a Francifco de Abreu 
Coelho , Fidalgos da fua Cafa , e para executor 
dos legados , e obras pias ao Padre Manoel Alva· 
res , da Companhia de J efus , porque amava ef pe· 
cialmente a eíla fagrada Religiaó , que deveo mui
to à piedade , e grandeza deíl:e Principe. Foraõ 
tambem nomeados para a execuçaõ defta fua ultima 
vontade , o Guardiaõ dos Religioíos Capuchos da 
Piedade , e o Propoftto da Caía de Villa-Viçofa. 
Depois paífado algum tempo , acometido de mor
tal enfermidade , fez· hum Codicillo a 12 de NO• 
vembro de 16Jº• Nelle deixou ao Senhor D. Du
arte vinte mil cruzados nos cahidos das Commen
das vagas da Cafa de Bragança , e o Senhorio da 
Villa do Conde, e ao Senhor D. Alexandre todos 
os cabidos das Commendas, que em vida lhe tinha 
dado , que importariaó o meímo ; e depois de ou
tras declarações , em que mo{\.rou a fua pieda· 
de , fe entregou de todo o Duque a multiplicar os 
aél:os de ReJigiaõ com fervorofo animo , e tendo 
exhortado a feus filhos com maximas Catholicas , 
lhes lançou a fua bençaó ; e recebendo na doença 
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s 2 2 HifloriA · qenealogica 
duas vez~s o Sacramento da Sagrada Euchariíl:ia, 
o tomou por Viatico com a mayor ternura , e a 
U nçaõ , a qual naõ fe lhe applicando nas cofias, 
por lhe na6 darem molefHa , com muita devoçaõ 
diífe : f)ue antes queria !efrer qualquer afjlicça'Ó , do 
que fa houvejfe de faltar a alguma· circunllancia na 
admini/lraça'Ó do Sacramento ; e com placido fem
blante mereceo acabar Cantamente , com gloriofa 
opiniaõ , de que fe deve entender piamente , que 
eíl:á gozando felicidade eterna. Morreo a 29 de 
Novembro de 16 J o das feis para as fete da manhãa 
de huma Seffa feira , dia dedicado à Paixa<S de 
Clírillo , de cujas Chagas foy devoto , tanto , que 
alcançou do Summo Pontifice hum Breve para que 
nas Seíl:as feiras defimpedidas , rezaffi:m dellas os 
Religiofos da Piedade em Villa-Viçofa, o qual pri· 
vilegio foy tambem extendido para a Capella Du· 
cal da mef ma V illa , aonde ainda aélualmente fe re· 
za. Contava de idade feífenta e dous annos, feis 
mezes , e hum dia , e faleceo na cafa , que naquelle 
Paço chamavaõ a Camarinha. Acharaõ-fe prefen· 
tes à fua morte o Duque de Barcellos, o Senhor D. 
Duarte , e o Senhor D. Alexandre. feus filhos , An· 
tonio de Brito de Soufa , Dea6 da fua Capella , o 
Padre Fr. André de S. Pedro do Sul, Commiífario 
da Piedade , e os Guardiães dos Mofteiros dos Ca· 
puchos , o Prior de Santo Agoilinho , o Geral de 
S. Paulo, os R eytores da Serra de Ollà, de V al de 
Infante , e de N offà Senhora da Luz, e o Padre 
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Manoel Alvares, da Companhia, feu Confdfor, que 
todos naquellas ·Vinte e quatro horas ' que efle Prin
cipe começou a entrar em agonia da morte , lhe 
rezaraõ por vezes o Officio , que a Igreja manda 
applicar i;iaquella hora , os Pfalmos Graduaes , e Pe
nitenciaes , e outras orações , que _a Igreja tem def. 
tinado para aquelle ·tranfe. Tolerou com grande 
conffancia as penalidades da doença, que foy hum 
cirro no baço , taõ rebelde , que naõ cedeo aos 
remedias mais efficazes , tendo hum terrivel faílio. 
Os Religiofos do Patriarcha S. Francifco, que lhe 
affiíl:ia6 , lhe feguraraõ , que pediaõ a Deos com 
continuas deprecações a fua faude , e bom fuccef. 
fo, ao que lhe refpondeo o Duque : Que naõ temia 
a morte , nem defejava a vida , porque bem {abia , 
que era in/lantanea , e breve ; e que ajfim tanto , que 
principiara a doença , logo affentara con!figo .fir che
gado o termo de dar a alma ao Creador, que pela Re· 
dempçaô do Mundo morrera Cruci:ficado; em cuja Sa
cratiffima Imagem teve fempre os olhos fixos, con· 
templando as amorofas Chagas dos Cravos , e do 
Lado do Redemptor. Ao mefmo tempo dava a 
Deos as mais rendidas graças , repetindo jaculato
rias muy devotas com huma verdadeira conformi
dade, por 1 he ter dado hum achaque , em que exer· 
citou os aélos da mais inviél:a paciencia , fem em:. 
bargo , que o tinha proílrado, e taõ rendido , que 
nem íangue , nem forças lhe tinha deixado ; mas 
nunca lhe pode tirar os fentidos, que livres fe exer-
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Hifloria <jenealogica 
citaraõ íempre nos aél:os da Re1igiaó. Chegando 
já ao ultimo perigo , lhe reprefentou Fr. André de 
S. Pedro do Sul, Religiofo dotado de grandes vir· 
tudes , que naó differiífe mais tempo o dif pedirfe, 
e dar a bençaõ a feus filhos; e tanto, que o ouvio, 
os mandou chamar , e lhes fez huma exhonaçaõ 
muy pia , em que teíl:emunhou o amor paternal , 
que fempre lhes tivera, e lhes recommendou a uniaõ, 
e amor reciproco, que deviaõ obfervar entre ft, e 
depois de lhes lançar a bençaõ, os def pedio. Os Re. 
ligiofos, que lhe affiíliaõ , vendo-o já desfalecido de 
alento, e falto de voz , lhe recreavaõ o efpirito , re· 
citandolhe as fagradas Preces , e Pfalmos, os quaes 
elle repetia no intimo do coraçaõ ; e; rezandolhe o 
feu Confeífor o Pfalmo : 1 n te Domine fperavi , em 
tom alto, e claro, quando chegou a proferir o ver· 
fo: E/lo milzi in Deum Proteélorem , naõ continuou 
mais para diante, o que o Duque fez repetindo as 
palavras , que fe feguem : Et in domum rifugii , ut 
/àlrmm me facms; e foraõ as ultimas, que proferia, 
e as que lhe confeguiraó a feliz entrada na Bem
aventurança , por meyo da fua morte , como fica 
dito. Succedeo no tempo deUa hum cafo certa
mente prodigiofo : e foy , que tendo elle na maõ 
direita a véla benta , da qual tinhaó ufado naquel-

Pinto Correa, L#r'Y· Ie formidavel tranfe todos os Duques de Bragan-
m.e lu(ttiUtorum, pag. EIR D M l 1 C, D D 8;.impr. cm 1631, ça, ey om anoe , o niante . uarte, 

e a Senhora D. Catharina, começou a arder com 
tal voracidade , que fem ficar relíquia alguma de 
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cera, fe confumio toda , ao mef rno inA:ante , que o 
Duque tambem acabou a vida. Tanto , que elle 
efpirou, o Duque de Barcellos lhe beijou a ma6, 
e o mefmo lhe fizeraõ feus irmãos ; e o Dea6 com 
os mais Religiofos lhe rezaraõ hum Refponfo , e 
dita pelo Deaõ a Oraçaõ, os Religiofos da Pieda
de rezaraõ outro , em que o Commiífario dilfe a 
Oraça6. Acabado eíle fuffragio , a que affiil:io o 
Duque de Barcellos , fe recolheo eíl:e Principe com 
feus irmãos à camera, que para iífo eíl:ava appare· 
lhada, na f6rma , que em femelhantes occaGoens 
naquelle Paço fe praticava. Publicada, e Cabida a 
morte do Duque , foy univerf..tl o fentimenco de to· 
dos os Portuguezes , choran Jo os pobres a falta de 
Pay, e os ricos a do feu Proteél:or , o que o ar tam
bem teílemunhou com grandes chuvas, e tempef. 
tades, que houve no dia do feu falecimento. An· 
tes de falecer o Duque chamou o Guardiaõ dos Ca
puchos daquella Villa , e lhe pedio, que pelo amor 
de Deos lhe délfl! hum habito de S. Francifco para 
fe enterrar. N elle amortalharaõ o feu corpo , que 
depois foy veílido por cima de armas brancas, com 
efpada, e adaga douradas, com bainhas de veludo 
preto , calças largas pretas , botas braocas com cor
reas , tonelete de damafco carmefim , guarnecido 
de galoens largos de ouro, com efporas douradas de 
b. d d { b 11_ - d C d a. l Pinto Ribeiro no De(

lCO e par a , com O aiutO e On enave na enxano 110 Parecer en-

maÕ direita, e na cabeça barrete vermelho de velu- g•nofo , &e. Pª~· 6. 

d e. . h h C d da impretlaó Comm-0 1orrado de armm os, com uma oroa e pra .. bricenfe. 
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ta , que meya fe efcondia na dobra do barrete , e 
meya fe divifava ; e parece , que fuy · com algum 
myíl:erio o ter a Cqroa neíla f 6rma, porque a par· 
te della, que apparecia, moíl:rava o feu direito in· 
fallivel, ·e a que fe occultava a ufurpaçaõ da Co
roa Portugueza , que dez annos depois ret\ituio o 
Ceo à f ua Caía. Ficou o cada ver taõ ornado de 
mageíl:ade, que· fe lhe divifava quando era vivo, 
que parecia , que hum efpirito Real , mayor que 
toda a pompa humana, o eff:ava exaltando , e en·. 
grandecendo. Poíl:o neff:a fórma o corpo do Du · 
que na Camarinha onde eíl:ava, · veyo o Duque de 
Barcellos, e feus irmãos a beijarlhe a maó, e fe re
colheraó à camera : o Duque de Barcellos chamou 
a Manoel de Soufa de Brito, D. Antonio de Mel
lo, D .. Luiz de Noronha, Ruy de Souía ~ereira, 
F ernaó Rodrigues . de Brito , e Salvador de Brito 
Pereira, e lhes mandou, que levaífem o corpo do 
Duque , feu Senhor, para a camera grande , e elles 
beijando primeiro a maõ ao Duque , o levtraõ em 
tres toalhas de tafetá preto pelas pontas , e com · 
feis tochas accefas, que levava ó os Moços da Guar· 
da-roupa; e foy poíl:o na camera debaixo de hu~ . 
docel de téla roxa , e em huma tarima alta cuberta 
com pano rico de téla da mef ma côr, fobre feis ai· 
mofa~as da mef ma té1a , cercado com tocheiras , e 
a caía eff:ava alcatifada , e ornada com quatro Alta· 
res ' em que deíde a madrugada fe começaraõ a di-. 
zer Müfas. · Tanto , que na Capella Ducal fe aca-
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baraõ as V eíperas, começaraõ os Religi_ofos da Pie
dade o Officio cantado pelo feu modo. O primeiro 
ro N oaurno concluiraõ com a Oraçaõ , lançando 
agua benta , e incenfando cantaraõ a M agni-hcat , 
officiando com o Pluvial o Padre Fr. André de S. 
Pedro do Sul, CommHiàrio Geral da dita Religiaó, 
o que acabado fahiraõ os ditos Religiofos. Entra
raõ logo os de S. Paulo, e cantaraõ o fegundo No .. 
aurno , e capitulou com Pluvial, e dous Affiílentes, 
o feu Geral, e dita a Oraçaõ , fe feguiraõ os Reli
giofos Eremitas de Santo A goflinho , que cantara ó 
o terceiro N oaurno , e dita a Oraçaõ pelo feu Prior 
fahiraõ para fóra. Entrou depois o Deaõ , e Ca
pellães com a Cruz da Capella arvorada , e chegan
do o Deaõ onde eflava o corpo do Duque , e fei
ta ·huma profunda inclinaçaõ , rezou feu Refponfo, 
e foy tomar o feu lugar. O mefmo fizeraõ os Ca .. 
pellães, cada hum por fua antiguidade , e começa
raõ as·Laudes: os primeiros tres Pfalmos fe canta
raõ de Fabordaõ , e os dous de Canto chaõ. Ao 
Benediéf us entrou o Meftre da Capella , e Canto• 
res , e capitulou o Deaõ. Concluido affim o Qffi. 
cio , entrou o Duque de Barcellos , que já o era de 
:Bragança , e feus irmãos , e beijaraõ a maó ao Du
que , e lhe lançaraõ agua benta. Ordenou o Du
que ao Deaõ , que mandaffi: ir o corpo do Duque 
feu pay, e entrando íeis Fidalgos veA:idos de gran· 
de luto com capuzes , ao modo daquelle tempo , 
com a Tumba , cuberta de tafetá preto ; e com 

bum. 

Digitized by Google 



s 2 8 Hifloria <jenealogic" 
hum colchaõ do mefmo tafetá , puzeraõ nella o 
corpo do Duque , ao qual feus filhos acompanha .. 
raõ até a porta da falla , e fe ordenou o· enterro na 
fórma feguinte. · . 
. Em primeiro lugar hia a Bandeira da Miferi·· 
cordia , e os Atieninos Orfãos com fua Cruz; cem 
pobres com tochas de quatro pavios. A eftes fe 
feguia a Irmandade do Santiffimo , e depois . a da 
Mifericordia. As Communidades dos Frades da· 
Piedade , que eraõ quarenta e fete ; os Pauliflas, 
que eraõ quarenta e cinco; e os de Santo Agoíli· 
nho , que feriaõ trinta : as Cruzes das Freguetias 
daquella Villa, e da de Borba , com os Clerigos 
de huma , e outra parte , que eraõ quarenta e feis, 
a que fe feguia a Cruz da Capella com os Capei· 
lães à maõ direita , e à efquerda os Clerigos da 
Villa , em que hia o Prior de Santa Maria , que 
era o ultimo dos feus Clerigos; e no meyo, entre 
os Capellães, e Clerigos da Villa, hia o Deaõ, e 
adiante entre a Clerezia dous Tenores da Capel
Ja , entoando , e levantando as Antifanas,-~ ·o mef
mo fazia cada Communidade per fi ; cercavaõ a 
Tumba vinte Moços da Camera enlutados , mas 
fem capas, com tochas accefas de quatro pavios; 
diante da Tumba hia o Provedor da Mifericordia , 
e Manoel de Soufa de Brito , Veador do Duque , 
e por todo o enterro hiaõ muitos fogareos accefos, 
que levavaõ pobres. N eíl:a ordem fahiraõ do Paço 
do Duque, e foraõ ao Mofteiro dos Pauliíl:as , onde 
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chegando a Tumba ao cruzeiro da Igreja, a puze
raõ fobre huma alcatifa , que levava hum Repof~ 
teiro ; e feito o Officio da encommendaçaõ da ai· 
ma do Duque pelo Geral de S. Paulo, tornaraó os 
Fidalgos , que trazia ó a Tumba, a levantalJa aos 
hombros, e chegando com ella à ilharga direita da 
fepultura, a tornaraó a pôr fobre a alcatifa, e con· 
cluindo o Officio fepulchral , fe tirou o corpo , e fe 
meteo em hum caixaõ de veludo preto forrado Cle 
tafetá branco , atravellàdo com Cruz de téla riea 
branca, e D. Antonio de Mello, Camereiro môr 
do Duque, cubrio o corpo com huma toalha de ta· 
fetá branco , que lhe deu hum Moço da Camera , 
pondolhe por cima outra de tafetá negro , e cerran
do o caixaõ , o Veador Manoel de Soufa de B. ito 
o fechou com a chave , e foy metido em outro de 
madeira , que etlava dentro na fepultura , que fe 
pregou , e fe ladrilhou por cima , e Cobre tudo fe 
poz hum eílrado pequeno forrado de veludo preto, 
atraveffàdo com Cruz de téla de prata, que ficava 
levantado a modo de degrao , e em cima do eflra
do fe puzeraõ humas grades , fobre as quaes {e for
mou hum cumulo todo furrado de veluJo preto 
com maçanetas, que correfpondiaó às grades , e ef. 
te cumulo era tambem atraveífado todo de outra 
Cruz de téla de prata. Como eíl:e alto fe fez aos 
30 de Novembro, dia do Apoíl:olo Santo André, 
em que fe nao devia fazer o Officio de Defuntoq, 
no Domingo feguinte, primeiro de Dezembro , co-
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meçou efla funçaõ às tres horas depois do meyo 
dia. EA:ava a Igreja toda ornada , e guarnecidos os 
Altares com Cruzes , e caG.içaes de prata , em que 
ardia muita cera. Levantou-fe hum Maufoleo por 
modo de pyramide , em fcte degraos , com huma 
varanda , em que ardiaõ cenoo e fetenia e oito to
chas , e cem vélas. Viaõ-fe as Armas do Duque 
nas quatro faces da bafe , f obre que fe levantava o 
tumulo ; e eíl:e eG.ava cuberto com hum pano de 
téla roxa , com Cruz de téla branca , e aos pés fo. 
bre huma almofada da mefma téla , a Coroa Du. 
cal. Da parte direita , arrimado ao tumulo , efta
va hum baítaó, e da efquerda hum eG.oque doura· 
do , atraveílàdo em Cruz , que faó infignias de 
Condeílavel. Da parte da porta ficava hum docel 
de téla , irmãa do pano do tumulo, do qual pendia 
huma bandeira de tafetá negro com as Annas da 
Cafa de Bragança, que ficava pendente fobre o tu
mulo, e mais levantada da parte do Euangelho pa· 
ra onde ficava o ferro da haítea , o qual docel che· 
gava a tocar na peanha , em que eíl:ava encoflado 
o tumulo. Capitulou o Deaõ , e acharaó-fe pr-e
kntes para Salmear trinta e tres Religiofos da Pie· 
dade , quarenta e íeis de S. Paulo , e de Santo Agof. 
tinho vinte e quatro, e da Villa vinte e quatro Cle
rigos, com outros vinte e quatro Capellães da Ca. 
peUa. Ordenou-fe o Coro das grades da Capella 
até junto da porta principal, on4e (e poz hum ban
co para o Deaõ, o qual chamou para elle o Geral 
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de S. Paulo, o Propofito da Caía Profelfa da Com• 
panhia , o Prior de Santo Agoíl.inho , o Guardiaó 
da Piedade , e o Reytor de N oífa Senhora do Am· 
paro. Seguiaõ-fe os Capellães da Capella da par
te direita , e os da Villa à efquerda , e affim os de· 
mais Religiofos em ordem. O novo Duque affif. 
tio com feus irmãos, tendo cortina, e fitial na fór. 
ma, que fe praticava , e com effa formalidade fe 
cantou o Officio , e o Duque foy lançar agua ben
ta a feu pay. No outro dia com cera nova em 
toda a Igreja , e tumulo , celebrou Pontifical o Bif.. 
po de Portalegre , que para iífo fe mandou offere
cer , e efleve em cadeira de couro preto junto ao 
Altar , fem fitial, nem almofada. Affi{Holhe como 
Presbytero affiíl:ente o Deaó de Portalegre , can· 
tou o Euangelho o Arcediago , e a Epitiola hum 
.Conego da mefma Sé. Acabada a Miífa fe dilfe. 
raõ cinco Refponfos: o primeiro o Provincial de 
Santo Agoílinho, o fegundo o Provincial do Car· 
mo , o terceiro o Geral de S. Paulo , o quarto o 
Miniíl:ro da Piedade , o ultimo o Bifpo , e foraõ 
cantados pelos infignes Muíicos da mefma Capelb 
do Duque. Fez a Oraçaó Funebre o Padre Fr. 
Luiz da Sylva, Provincial do Carmo. O Deaó, no 
tempo do Officio , e da Miífa , eíl:eve fóra do Co· 
ro , no lugar coíl:umado , affül.indo ao Duque com 
os Officiaes da fua Cafa , o qual tambem antes de 
fahir da Igreja lançou agua benta ao Duque feu 
pay. Affim foy depofitado no Moíl:eiro de S. Pau-
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lo da dita Villa o corpo do Duque D. Theodofio; 
porque tinha dado principio à reedificaçaõ do MoC. 
teiro de Santo Agoftinho , enterro da Cafa de Bra.; 
gança , e deixou recommendado a feu fucceífor: 
délfe fim àquella obra; e na fepultura lhe puzerali 
o feguinte Epitafio: 

Aqui eflJ Jepultado o Catholico, e Chrif
tianiffimo Senhor 'D. Theodo/io li. do 
nome, Yll. 'Duque de 73ragança. Fa
leceo a XXIX. de$\(ovembro do anno 
MVC.XXX. 

Por efpaço de trinta dias celebraraõ as Com
munidades quotidianamente Officios pela fua alma. 
Deíl:e lugar foy trasladado por ordem de feu neto 
o Senhor Rey D. Pedro II. entaõ Principe Re
gente , a 16 de Junho de 1677 para o Mofteiro de 
Santo Agoíl:inho da dita Villa, juntamente com o 
Senhor D. Alexandre feu filho. Hia em hum co
che rico o caixaõ com os olfos, acompanhado dos 
Grandes, que abaixo vaõ nomeados, e com huma 
efquadra de Soldados da Guarda Real. Para efta 
funçaõ foraõ mandados àquella Villa o Duque de 
Cadaval D. Nuno Alvares Pereira de Mello , o 
Marquez de Arronches Henrique de Soufa Tava· 
res , ambos do Confelho de Eíl:ado , e Francifco 
Correa de Lacerda , Secretario de Efiado , o Go-
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vernador das Armas, Diniz de Mello de Caílro, 
que foy depois Con.Je das Galveas, e alguns Titu
los , e Senhores ; os Prelados dos Mofteiros da Or
dem de S. Paulo , Santo Agoíl:inho , da Compa· 
nhia , e Piedade , e outros muitos Religiofos , e o 
Deaõ com todos os Capellães da Capella de Villa
Viçofa. No feguinte dia , em que todos os mef
mos affiíl:iraõ , cantou Milfa de Pontifical o Arce
bifpo de Evora D. Diogo de Soufa, fendo affiftentes 
os Bifpos D. Francifco Barreto, do Algarve, D. 
Alexandre da Sylva, de Elvas, D. Richardo Ruf. 
fel, de Portalegre, D. Fr. Bernardino de Santo An
tonio , Bifpo Titular de Targa: e fendo collocado 
na fepultura , que fe lhe tinha preparado , com a 
Real pompa devida a taó grande Príncipe, e à 
magnificencia de feu neto , fe deu affim cumpri
mento à fua ultima vontade , e fe lhe poz efla taõ 
breve memoria: 

Sepultura de Vom 7beodo(to II. do no
me , V JL 'Duque àe 'Braganpa. 

Foy o Duque D. Theodofio II. do nome~ 
de gentil , e mageíl:ofa prefença , com afpeél:o fe
nhoril, que defde a tenra idade infundia refpeito, a 
teíl:a ferena , e aprazível , com mageíl:ofo agrade>, 
os cabellos louros , e brandos , os olhos azues , e 
vivos , a côr branca com boa miíl.ura de encarna
do : em quanto moç.o em nada diífemelhava no 
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femblante a fua mãy; quando já homem foy muy 
parecido com feu bifavô EIRey D. Manoel; o que 
fe lhe divifava naó fó no roíl:o , mas tambem na 
côr , e mageíl:ade do cabello ; e fe o naó imitou na 
fortuna , e o preferia na felicidade , foy por caufa 
das difcordias , alterações , e parcialidades daqudle 
tempo. Com o Infante D. Fernando, feu tercei· 
ro avô , toy taõ femelhante nos olhos, teRa , e bo· 
ca , que caufava hum agradavel engano a quem os 
conheceífe , tendo f ómente differença .nos cabe li os , 
porque os dó Infante eraó algum tanto negros , e 
os do Duque louros. A eflatura do corpo entre pe
quena , e mediana , cuja fórma parece havia rece· 
bido mais dos av6s, que do pay, o corpo airofo, 
as acções compoíl:as com cuidado , a &lla branda , 
e· todos os feus movimentos graves, e cheyos de 
hum grande repoufo. Teve huma gravidade taõ 
natural, e collocada em tal grao de feriedade, que, 
quando era necelfario , conciliava o all'.JOr com o 
que parecia defagrado , o que lhe confeguio naõ f6 
admiraçaó , mas o refpeito de todos. Era por in
clinaçaõ dado à caça , em que a occafiaõ, e exem· 
pio de feu pay , naó teve pequena parte , e entre 
todas preferia a montaria ; e ainda que a fua natu· 
reza era debil , o feu grande exercício o fuzia pa• 
recer robuíl:o , e naó pouco agil. Na arte de Ca~ 
vallaria teve grande ar, e bizarria montado a ca• 
vallo , e naó menos fortaleza em huma , e outra 
fella, fendo a gineta do feu mayor ufo. Raras. ve· 

zes 

Digitized by Google 



Ja Cafa 'Rf ai Portug. Liv. Y 1. ~ 3 s 
zes entrou em coche , fenaõ quando a faude naõ 
dava licença à galhardia , e affim paífou defde a mo-. 
cidade até a velhice. F oraõ-lhe por extremo agra· 
da veis os manejos da Cavallaria; ao efpeélaculo dos 
t-0uros concorria com fatisfaçaõ. Jogava as canas 
muy repetidas vezes com deO:reza , e graça. V e
rificava-fe na fua peífoa aquelle termo, que ferve 
de ultimo louvor aos mais excellentes Cavalleiros ; 
porque fe podia dizer delle , que nafceo na fella de 
hum ginete , porque aos feis annos de f ua idade lhe 
começou a fazer damno , cujo continuado exerci• 
cio lhe adquirio naõ fó defembaraço , mas fer for
te , e ter hum inteiro conhecimento della difficil
lima arte. Confcrvou fempre huma grande Cava
lhariça com muitos cavallos para o ferviço, e mu
las para coches para a fua pelfoa ; e para a Duque
za havia frifoens , e trinta cavallos de regalo , em 
que fó elle montava: tudo na fua Caía era igual na 
magnificencia , e caufava refpeito. 

Procurava naó faltar a nenhuma obrigaçaõ de 
Principe ; aquella mefma elevaçaó do feu animo 
fazia , que de fi mef mo fe efquecelfe , naõ pondo 
cuidado no material dos trages, como coufa alheya 
dos grandes penfamentos. Nos trages imitava aos 
antigos , vefHndo toda a fua vida com modeília, 
ufava de calças altas negras , fem prolixas obras, 
botas juílas , e\lizas , que mudava a miudo , gibaó , 
capa, e chapeo alto de fieltro, a petrina alca, a ef. 
pada pouco cingida ao corpo, e muy baixa , e fem-
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pre livre , o pefcoço levantado , ornado com vol. 
ta pequena fem goma, a que chamavaõ entaõ F ef
to. Ordinariamente vefl:ia lãa na Corte , e no cam· 
po, e depois de viuvo fempre negro. Muitas ve
zes aconteceo no campo , e na Corte , fer necefià
rio, que a mageílade do feu femblante déífe a co· 
nhecer quem era aos que de novo chegavaó à fua 
prefença. Referirey hum cafo , que naõ teve me
nor authoridadc , que a accerfaó Real de feu filho. 
Succedeo , que andando com elle à caça , ao paliàr 
de hum ribeiro , com o falto do cavallo perdeQ a 
carapuça , trage, de que ordinariamente ufava no 
campo, que era negra, alta, ao antigo ufo, a que 
os bons Portuguezes chamavaõ Guatteira. Era o· 
Sol grande , pelo que tirou o Duque de Batéellos 
a f ua , e lha offereceo em quanto tardavaõ em lhe 
darem outra. Ficou o Duque fatisfeito , mas repa
rando logo na traça, e f6rma da carapuça do filho, 
que era moderna , a que chamavaõ de Relmço, 
com fingular defprezo a arrojou de fi, dizendo : Ti
ray 1á, iJfo fay iTTVença'Ó de ladroe11s. Taõ inteira, 
e incorruptamente amava o antigo em fcus finceros 
coff:umes. Sendo ainda mais digno de louvor , pe
lo mef mo , que havia viíl:o no feu Pala cio de ditfe
rentes trages; porque a Senhora D. Catharina , rtaó 
fem caufa, attenta a todos os fentidos delRey D .. 
Filippe , fez quali mudar commummente os Por
tuguezes coíl:umes pelos feus, ufando com cuida
do na fua Cafa dos da Corte Caff:elhana , naõ f ó 
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em cafada , mas depois de viuva. He digno de re• 
flexaõ , quem merecelfe mais louvor , entre a mã y, 
e o filho ; fe a prudencia daquella Heroina , que 
por fua confervaçaõ moíl:rava transformarfe nas ac
ções do Principe dominante , fe a conA:ancia do 
filho , que entre tantas occurrencias nunca já mais 
fe efqueceo dos ufos da fua N açaõ. 

Era inc1inado à Mufica, parte , em que o Du· 
que feu pay foy mais fciente , que affeiçoado ; 
(donde tal vez paífou ao neto) porém o Duque 
D. Theodofio teve a ella mais affeiçaõ , e genio, 
que fciencia. Nunca já mais recufou ouvilla , an
tes goílou della enfermo, e faõ , naõ f6 porque pe
lo feu natural lhe era inclinado, fenaó porque fen· 
tia cobrar com a harmonia novas forças o animo, 
fatigado de outros tantos fucceífos , e exercícios , e 
tambem porque achava menos inconveniente em 
ouvir, do que fallar; ouvia com mais attençaó, e 
goA:o quando cantavaõ coufas fagradas, que pro
funas. ·. Favoreceo aos fcientes deíl:a profiífaõ, de 
forte , que attrahia muitos ao feu ferviço pelos 
grandes premios , e affim o bufcavaó os mais infig
nes de toda Hefpanha , e os applicava aos exerci
cios da f ua Capella , cujo difpendio , e apparato fuy 
Real. Se houveramos de efcrever os dotes do feu 
animo , feria neceílàrio naõ efcrever outra coufa , e 
pareceria , que a Hiíl:o~ia fe transformava em Pane
gyrico ; porém como nella fomos tambem obriga· 
dos a referir as. imperfei~óes quando fe encontraõ, 
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faria hum preciofo roubo à fua fuma, ·e à utilidade 
publica, fe diffimulaífe as virtudes. 

Com eíl:as , e outras partc;s de Principe gozava 
o Duque D. Theodofio de hum efpirito excellente, 
porque nas fuas palavras confiíl:ia a verdade , e a 
Religiaõ nas fuas obras. Saõ admiraveis , e cheas 
de raras circunflancias as noticias , · que temos da 
fua paciencia , com a qual alcançou hum valor in
domavel atada a injuria. Coíl:umava hum criado 
dos de menor categoria da fua Cafa , contarlhe o 
que fe paHàva na fua Corte. Em huma occafiaõ 
lhe pedio licença para lhe def cubrir hum fegredo 
importante ; alcançada , deu moílras de querer re
ferir huma pratica irreverente, que contra a f ua pef. 
foa ouvira a outros. Mas o Duque lhe refpondeo 
eff:as memoraveis palavras: O que de mim tendes 011· 

vido vos dou licença , e rogo mo digaes , para que me 
pg}fa emendar ; porém como vo/jo Se_nkor vos mando, 
que me naô digaes nenhuma das pd)oas , a quem o ou
vijles. Outro criado de mayor confiança , ufava 
mal das entradas, aproveitando-fe feamente do mais 
refervado do feu efcritorio; Conheceo o Duque o 
damno , e mais offendido no decóro , do que no in
terelfe , ( ainda que naõ pequeno ) fez com huma 
pelfoa o averigualfe fecretamente ; · com facilidade 
foy defcuberto o aggrelfor , porém fuy bem diver
fo o premio, do que podia efperar o defcobridor do 
reo ; porque ao primeiro mandou , que naõ reve
laífe o cafo a peífoa alguma , porque naõ cahiria 
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f6 no feu defagrado , mas na fua indignaçaõ ; e com 
o fegundo na6 fez mudança alguma, fenaõ que de· 
pois paífado hum anno, oaconfelhou, que feguin
do a fua inclinaçaõ ferviífe a ElRey na guerra , e 
o defpachou com largas merces para que feguiífe 
aquella vida. Saõ _ fem numero os cafos da fua pru;.. 
dencia, que omittimos, por .naõ fazer prolixa a 
narraçaõ , · contra a concifaó do noífo etly lo. Era 
proverbjo entre os Cortezãos do feu Palacio , que 
o que pertendefiê alcançar mayores beneficios, buf. 
caíl"e modo de o otfender. Eíl:a inteireza de ani-. 
mo guardou naõ fó com os infe.riores, mas tambem 
com aquelles , que por fortuna , ou· foberba o per .. 
tendiaõ competir, que he fem duvida. a mayor va .. 
lentia do fofrimento. Deff:es padeceo a mayor con .. 
trariedade , mas de todos a fua authoridade fe def
embaraçava, tirando da emulaçaõ ~ fua melhor co .. 
roa. 

A Caía de Bragança , que em nenhum tem• 
po foy em Hefpanha de alguma . outra igualada , 
padeceo em todo o feu progreífo na vaidade dos 
poderofos , o conhecimento da impoffibilidade de 
fer igualada , e affirn procuraraõ com todo o eíl:u
do o modo de a desfazer. Os grandes Miniíl:ros 
dos Reys foraõ de ordinario os que mais fe lhe op· 
punhaó, (e alguma vez os proprios Reys) cubrin~ 
do muitos com aquella larga capa de zelo , com 
que tantas paixoens fe diffimulaó , o odio , que oc· 
cultamente exercitavaõ contra aquelles Principes, 
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digno objeél:o do amor , e da reverencia. Era com
m um pretexto, e voz dos invejofos , que era for
midavel o Eílado da Cafa de Bragança, e fem pro
porçaõ ao Reyno, (de quem Botero ef creveo pof
fuia a terceira parte ) que quando menor , entaõ 
mayor a manteve. Daqui nafceo a continua , e -
porfiada inquietaçaó , que a feus antecelfores deraõ 
os pouco affeél:os, como temos referido. Porém 
ao Duque D. Theodofio paífou inteiramente toda 
a emulaçaõ , por mais occafionada com os tempos, 
que lhe fizeraó conhecer varios dominios , que feus 
mayores naó imaginaraó , e fofrer diverfos jugos· de 
fervidaõ , impoA:os pela naçaõ Caff:elhana , de feu 
natural altiva , e com oppofiçaõ à Port1:1gueza. 
N aó 11eceffitava o Duque de -muita deffreza , ou 
bondade para concemporifar com a violencia dos 
Eílrangeiros , como para disfarçar a malicia , e irre
verencia dos naturaes em tempo , que ao brio -era 
mal Coante , e perigofiíf 1111a qualquer demonílraçaó 
de fentimento, porque os atrevidos faziaõ efcudo 
do util do Monarcha , . a quem confagravaõ aftuta· 
mente os feus interelfes. O Duque , que hav.ia re
cebido- da maó de Deos aquelle fuave natural con
forme à. neceffidade das occurrencias , nunca já mais 
em pahvras, ou em obras, fe pode ditlinguir quan
do fallava- de amigos, ou inimigos, ou a que par· 
te fe dirigiaõ as fuas acções. He certo, que foraó 
muitos os que a fita prudencia envergonhou , e na6 
poucos tambem os que ella- mefmo irritou.; por-
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que os homens violentos eílimaõ o pezar alheyo , 
naõ fe dando por fatisfeitos com o haverem occafio
nado , fe juntamente naõ colhem o fruto do mefmo 
fentimento. Participou-lhe bum feu confidente, 
que era neceífario ao f eu ferviço recufar hum Mi
ni firo , porque era notoriamente fufpeito por mal 
affeél:o às fuas coufas , a que refpondeo : Se vota 
como entende, naô lze digno de injuria ; e tenatJ , aji 
mefmo faz o aggravq. Muitos cafos femelhantes 
referiraõ os criados , que lhe affiíl:iraõ, e fe guardaõ 
na tradiçaõ. 

Era brando , e agradavef, tudo quanto per
mittiaõ- as leys da fua grandeza. Paliava com igual
dade aos feus criados, fem dar lugar a preferencias, 
fendo ella graça procedida do merecimento de ca
da hum. Entre todos- fe inclinava mais aos que· 
com coíl:umes honellos fe ditlinguiaõ dos outros; 
aos que eraõ notoriamente pervertidos , apartava 
de fi com algum. defprezo. Efla. maxima do feu 
eatural , e de muitos-politicos obfervada , fez que 
os bons fe ef meraífem- em. fer virtuofos , e os que o 
naõ eraõ, o· quizelfem parecer. He digno de atten
çaó hum lance artificiofo entre dous dos feus pri· 
meiros criados. Aconteceo , que -fervia ó igualmen
te os offici<>s junto da fua pelfoa., ( Cameriff:as, ou 
Sumilheres ) D. Chriff:ovaó de Noronha , e D. Dio
go de Mello, primos com irmãos. Defcjava oMel
lo para fi (6 o -lugar , e o eflar junto à fua peífoa , 
e bailou para o.confeguir manifeftar. ao:Senhor ':i• 
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via defregrado o Noronha , o que fe confirmava 
com os feus naó occultos achaques. Muitos ou
tros foralS os homens , e os cafos , que fazendo cof: 
tas da pureza do feu animo, lhe .armara6 laços de 
malicia , com que adiantavaõ os feus deGgnios pa
ra confeguirem a fua aceitaçaó. Porém como a 
fua bondade tinha por dote da natur~ fer feme· 
lhante ao Sol , (cujos rayos entraó , e fahem purií
fimos dos lugares immundos) de todo o engano, e 
cautelia ficava inculpavel. . 

Foy natural, e continuo o difvelo, que exer
citava com os da fuà familia , quando padecia6 ou 
faltas de faude , ou trabalhos. Tanto , que fabia ,; 
que eA:ava enfermo algum dos feus. MinHlros, ou 
criados , mandava em feu nome todos os dias Caber 
delles , e que lhe trouxelfem novas do augme.nto, 0'-1 
dedinaçaõ da doença; mandavalhe os Medicos da 
fua Camera , que eraó muitos , e excellentes , or
denandolhe , que da fua faude cuidaífem igualmen
te , que da fua. Quando pay , filho , irmaõ , ou 
efpofa de algum delles falecia , os hia ver , e confo· 
lar , dandolhe ajudas de cufto , certificando-os do 
feu amparo nas obras , que chegavaó igualmente 
com as promeffàs. N aó o experimentavaó menos 
piedofo os mortos , que officiofo os vivos ; porque. 
com facrificios, e outros fuffiagios, os fazia encom~ 
mendar a Deos para confeguirem eterno refugio. 

Adonde particularmente refplandeceo a gene· 
rofidade do feu animo, foy na continua ~agnific~n· 
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cia , que · ufava na hof pedagem dos foraíl:eiros , va
lendo tambem muitas vezes àquelles , que com ne· 
ceffidade , ou induíl.ria , fe valiaõ da fua grandeza. 
O fitio da f ua Corte . dava naõ menos occafiaõ, 
que a fama do feu animo , aos continuos hofpedes, 
e palfageiros. Fica Villa-Viçofa na Provinda de 
Alentejo poffa quaíi nos confins do Reyno por 
aquella parte viíinha de Caíl:ella , pouco defviada 
do caminho Real, que da Corte Portugueza faziaõ 
à Caíl:elhana, por todo o anno, Fidalgos , Religio".' 
fos , Nobres , e plebeos , a tratar dos feus defpa
chos. A todos alcançava a grandeza do Duque D. 
Theodofio, ajudando da fua fazenda aos que ne
ceffitavaõ , e com a f ua authoridade amparando aos 
que della fe valiaõ : a muitos accommodou com di· 
nheiro , e valimento para a fua jornada , recommen
dando-os na Corte aos feus amigos con1 gránde af.. 
feélo. A muitos , que vo1tava6 fentidos , e canfa
dos do mao fuccelfo das fuas pertenç6es , aconfe· 
lhava a moderaçaó , e enriquecia de exemplos , e 
confelhos competentes a mitigar a dor , engrande
cendo a fua humanidade , e prudencia. Parece , 
que Deos ordenara a aHiíl:encia defle Principe na
que11a Villa, para que com a fua benevolencia tem
peraife os fubitos affeél:os , dos que com efperan· 
ças, e defefperações, eraõ difpoftos a alterar o fo. 
cego da Republica. · 

Huma peífoa de grande fangue chegou a viíi
tallo , indo de caminho para a Corte de Madrid , 

mas 
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mas defaccommodada de tudo o que à fua autho
ridade , e à mefma pertençaó convinha ; o que ad
vertido do Duque , ao def pedirfe achou impenfada· 
mente coche, criados , e dinheiro , que baftaffe pa• 
ra toda a jornada. Efta Real liberalidade naó in
citada dos rogos , f ó mente procedia da f ua prefen
ça. Q...uantas vezes entendendo , que os filhos fe. 
gundos , e outros femelhantes de grandes Fidalgos , 
deixavaó de feguir os eftudos por falta de meyos , 
com que fe f ufl:entaífem , ou ao menos naõ o em
prendiaõ , lhe acudio, defde muy di!lante, a libe· 
ral maõ defte Principe , coníignando rendas firmes, 
e penfoens, que lhes facilitaraõ o virtuofo prog'ref
f o dos feus e{\udos , do que fe pudera fazer larga 
mençaõ , fe fora de crer , que havia tanto agradeci-, 
mento nos que gozaraõ os feus beneficios , como 
havia obrigaçaõ; omittindo-fe affim os feus nomes , 
para com eíl:a modeíl:ia ficar mais famofa a memo
ria daquelle ditofo efpirito, aonde nunca já mais 
ou na vida, ou na morte , teve lugar a vaidade. 

N aõ menos os Eíl:rangeiros participaraõ da 
f ua piedofa , e larga providencia , achando-o fem• 
pre prompto para os foccorrer , e com mayor atfe
ao aos que peregrinavaõ por caufa da . Fé a eftra· 
nhos Reynos , como ha muitos annos lamentavel· 
mente f uccede aos Catholicos Irlandezes , e entaõ 
com mais força opprimidos; de cuja firmeza da Re· 
ligiaõ obrigado o Duque , offerecia o feu Palacio 
por Seminario aos Nobres , tomando muitos ao feu 

fervi-
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íerviço , donde os fazia commodamente paffar às 

. Univerfidades , depois os recebia Varoens doutos, 
intlruidos em virtudes, e com elles repartia merces, 
naó fó de grandes Prebendas no feu Etlado , mas 
de honrados fóros , e moradias na fua Cafa. Am
parou os perfeguidos com atfed:uofa piedade , favo
recendo o pezar do delid:o, mas naó ao deliél:o. O 
grandiffimo refpeico, que fe tinha à fua authorida· 
de , naó o gozou infruél:iferamente , como aconte
ce à mayor parte dos poderofos , que ignorando os 
modos da benificencia poífuem a grandeza , como 
alheya , naõ ufando della em provei to dos neceffi
tados, fendo deffa forte ufurpadores da fua mef. 
ma gloria. Os effeitos do feu favor temperava o 
Duque com generofa prudencia entre o exceffivo, 
e o neceífario, porque naõ faltou o feu amparo à 
afflicçaó de algum, taó pouco deu occafiaõ de fuf
tentar por elle as fuas mefmas maldades. Muitos 
Fidalgos de Andaluzia acoçados da J uíl:iça das fuas 
terras , achavaõ refugio na Corte de Villa-Viçofa ; 
muitos da Eíl:remadura com mulheres , filhos , e fa
milias , corriaõ a abrigarfe da fua grandeza. Os 
Portuguezes a tinhaõ de ordinario por fagrado afy
lo das íuas difgraças ; porque eraõ alli alfegurados, 
e defenJidos com toda a piedade , e tratados com 
cortezia , fem ditferença , ou queíl:aõ dos naturaes. 
Sendo eíl:a huma das virtudes do Grande Theodo
fio de mayor ·exercido, naó tememos dizer s que 
foy com outras transforida à fua peífoa de feus glo-

Tom. VI. Zzz riofos 

Digitized byGoogle 



Bifloria <jenealogica 
riofos predecelfores, como nos Capitulos preceden
tes evidentemente fica moflrado. Preferio fempre 
a benignidade ao rigor ; nunca confentio , que a 
confiança fe pudeff'e atrever ao refpeito, nem a fe
veridade excedeífe nelle o benigno ; e affim nunca 
fe enfadou com as importunas fupplicas dos penen
dentes , e ainda menos com as dos pobres , para os 
quaes eraó francas as portas do feu Palacio , e ad· 
vertidos os Porteiros para que lhe naõ difficultaífem 
a entrada , circuníl:ancias , que unidas com a fua 
benignidade , e clemencia , faziaó , que fe reputaf. 
fem univerfalmente por bem affortunados os que ci
nhaó a honra de lhe fallar. 

A eíl:a Real prefença fe unio hum compendio 
das virtudes mais fagradas , e aufféras , porque foy 
inimigo fatal do feu corpo , que affligia com rigo
rofas difciplinas de fangue, que para fe lhe naó per
ceber no pavimento da caía , em que fazia efta 
piiffima operaçaó , final algum della, a cubria com 
hum Iançol , o qual depois guardou com venera.; 
çaó o Duque feu filho ; ufava em certos dias de ci· 
li cios naó f 6 de fedas , mas de cadeas de ferro. O 
tempo, que podia refervar dos negocios de mayor 
confideraçaõ , o empregava no fanto exercido da 
Oraçaõ mental , ·colloquios Divinos , e repetidas 
Confilfoens. Todos os dias affiíl:ia ao Sacrofanto 
"'Sacr~ficio da Miífa , ouvindo-a com muita devoçaó, 
e com os joelhos fixos em terra , o que fez fempre 
ainda na ultima idade , em que fe achava exhauílo 

de 
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de forças por caufa dos annos , e achaques ; e nem 
affim ufou nunca de almofada, em que tivelfe a1i· 
vio. Na Q..uarefma corria os Palfos da Paixaõ def. 
calço , vellido de luto ao modo daquelle tempo , 
com capuz , e huma grande opa. Nos tres ulti· 
mos dias da femana Santa jejuava a paõ , e agua , 
naõ fe deitava em cama , nem fahia da tribuna de{: 
de que fe depofitava o Sacramento até o dia de 
Pafchoa. Na Q..uinta feira lavava os pés a doze po~ 
bres, caufando grande compunçaó , e lagrimas aos 
que viaó a humildade , e devoçaõ do Duque ; fer
via-os à mefa , ve!Ha-os muy decentemente , e os 
difpedia contentes , e remediados. Confervava~fe 
na Cafa de Bragança com grande veneraçaõ o San
to Sudario, (devia fer copia-do verdadeiro ) o qual 
fe tinha pelo proprio lançol , ~m que fora envolto 
o Sagrado Corpo do noífo Redemptor, e fe guar
dava no Oratorio particular com outras muitas Re· 
liquias iníignes, que havia na Caía, o qual eíl:ava 
em hum cofre de veludo negro com pregaria , e 
chapas de prata, dentro do qual eR:ava outro tam
bem de veludo preto de altura de hum palmo , e 
quatro de largo , com pregaria , e chapas de ouro , 
onde eRava o Santo Sudario. No dia determina• 
do o Padre J eronymo Dias , Efmo1er do Duque, 
que o acompanhava defcalço com huma tocha ac
cefa , e feus irmãos , e filhos com tochas acceías nas 
mãos , chegava ao Oratorio, abria o cofie, e tirava 
com grande refpeito o Santo Sudario com copio· 
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fiffimas lagrimas da ~evoçaó do Duque , que com 
os mais o acompanhavaõ até huma janella do Paço, 
que cabia fobre o terreiro da porta dos Nos, a qual 
eílava armada de damafcos negros , donde o Sacer· 
dote o manjfeílava ao povo , que eftava em grande 
multidaõ efperando com muita piedade para o ado· 
r~r. No dia de Pafchoa affií\ia à Prociílàõ da Re· 
furreiçaõ , que fe fazia na f ua Cape lia com grande 
pompa , para o que fe armavaõ de bellas tapeçarias 
os lugares, por onde palfava, em que hiaõ todos os 
Capellães da fua Capella com capas de Afperges 
ricas , com os Cavalleiros das Tres Ordens Milita
res com mantos, e tambem alguns de S. Joaõ de 
Malta em habito de ceremonia , os quaes . tambem 
ferviaõ ao Duque , o qual com feus irmãos , e de
pois com feus filhos , e alguns Fidalgos parentes da 
Cafa , ou criados delia , pegavaõ nas varas do pa
lio , em que hia o Santiffimo Sacramento , prece
dido tudo de exceJJente MuGca .da fua Capella , e 
de trombetas , atabales , charamelas , danças , e fo
lias , conforme o ufo daquelle tempo , com que fe 
fazia mais alegre , e feílivo o dia. Todas as feíl:as 
feiras., e Sabbados do anno jejuava. Foy taõ fino 
amante do incompreheníivel Sacramento da Eucha· 
riília , que a mayor demora , que tinha em o rece· 
ber , era o efpaço de quinze dias , o que fazia com 
grande reverencia , e humildade. Todas as vezes, 
que o mefmo Deos hia por Viatico a algum enfer
mo , ainda que folfe em noites tempetluofiffimas , 
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o acompanhava o Duque com feus filhoo, naõ le· 
vando comfigo mais , que aquellas pelfoas , que 
cofiumavaõ dormir no Paço ; e perguntado como 
fe atrevia , fendo já velho , a quebrar o fono , e a 
fofrer a indemencia de noites defabridas , e chuvo· 
iãs , refpondco : Que para .fupprir a falta , que os 
mais fazia'Ó. Succedendo no anno de 1629 o facri~ 
lego roubo na Igreja de Santa Engrada de Lisboa , 
o fentio tanto o Duque , que por fua conta tomou 
o poffivel defaggravo , fazendo ao Santiffimo Sacra
mento a mayor fineza , em oppofiçaõ de' tal offen
fa , affi{Hndo elle, e fcus filhos, ao Throno do mef
mo Deos Sacramentado , com tal perfeverança , e 
dift1ofiçaõ , que eraó os primeiros , que chegavaõ, 
e os ultimos , que fe recolhiaõ. Era taõ profunda 
a reverencia , com que adorava ao Santilfnno Sa·· 
cramento em toda a parte , que eflando defencer• 
rado , lhe affiíHo fempre de joelhos , fem fe aífentar 
na cadeira , nem ainda no tempo do Sermaõ. N un·· 
ca já mais deixou de ouvir Miífa : e fendo a mayor· 
parte do anno cantadas , fempre affiílio de joelhos, 
o que coílumava fazer nas vefperas, e Matinas, a 
<jUe affiflia , naó fe aífcntando , fenaõ obrigado de 
alguma juA:a caufa. Todos os dias rezava o Offi-· 
do Divino, os Officios do Santiffimo N orne deJe· 
fus , de S. J ofeph , e o Pfalterio de S. Boaventura
dirigido à Virgem Santiffima para impetrar a gra
ça no artigo da morte. Com ea~ continuaçaó veyo
a ter de memoria, e faber dec6r o Breviario Roma-
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no , o que he coufa digna da mayor admiraça6. Era 
tambem muy verfado na liçaó da Sagrada Efcritu. 
ra, de cujos Sagrados Textos fe valia frequentemen• 
te para confirmar os difcurfos , que proferia na con· 
verfaçaó entre peífoas eruditas. 

Aos Martyres do J apaó profeífou taõ verda
deira veneraçaó, como defejo de os imitar ; e affim 
fe refere, que dizia: Oh prouvera a Deos, que me 
fora licito falzir do Reyno , e deixada a dignidade Du
cal, ir ao J apa'Ó para /êr fêliz oi!Jima do martyrio ! 
Entre os Santos Martyres venerava com mais eípe
cialidade a Santo Euíl:achio, a quem erigio na Ta
pada de Villa-Viçofa hum magnifico Templo, pa
ra o qual fe retirava muitas vezes para meditar com 
mais focego , e fe empregar em todos os excrdcios 
da piedade , ct amor de Deos. No dia de Santa Ifa
bel, Rainha de Portugal, fua gloriofa afcendente, 
coR:umava todos os annos dar hum magnifico jan· 
tar a doze pobres , e a huma menina de cinco an· 
nos , os quaes alfentados à mefa com o Duque de 
Barcellos , e feus irmãos , eraó fervidos pelo Du· 
que D. Theodofio com aquella religiofa humilda
de , que fe naõ diíl:inguia de efcravo , e no fim da 
mefa lhes dava novos veíl:idos , e foccorridos os re
mettia a fuas caías. Foy grande a devoçaõ, que 
teve à Santa Rainha, e querendo em tudo promo
ver a gloria da Santa , alcançou licença para que 
na f ua Ducal Capella fe rezalfe o feu Officio com 
Oi ta vario, da mefma forte, que havia fido concedi .. 
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do aos Religiofos , e Religiofas do Patriarca S. 
Francifco deff:e Reyno , e por {ua ordem fe impri
mio nella fiSrma no anno de 162} , e por largos an
nos fe rezou na dita Capella. 

Era taõ grande a compaixaõ , e piedade, que 
tinha dos pobres, que foy o feu univerfal afylo, 
porque fempre foccorreo a orfandade dos meninos , 
o defamparo das viuvas, e as Religioens, efpecial
mente aos Religiofos da Provinda da Piedade , da 
qual os Duques de Bragança eraõ Padroeiros ; e af.. 
fim todas as vezes, que fe ajuntavaõ a fazer Capi-' 
tu lo, naõ fómente os f uff:entava com grandeza pro
pria de hum Príncipe generoíamente ChrHlaó , mas 
lhe mandou edificar hum Moíleiro , que he o do
micilio da Piedade , e o Santuario da Religiaõ. A 
eíl:e Convento fe retirava naõ fó a orar , mas a fer
vir os Religiofos quando comia ó no Refeitorio, 
occupaçaõ , em que fe exercitou muitas vezes; e 
quando comia com os Religiofos , naõ con(entia , 
que nenhum o ferviífe, e o fazia hum Moço Fidal
go, que coftumava levar para ilfo. Com elles com· 
municava com fatisfaçaõ Chriíl:ãa, e com muita fa .. 
miliaridade , o que lhe fuccedia com todos os Reli
gioíos univerfalmente, tratando com os Doutos dif. 
putas curiofas , às vezes Cobre intelligencia de Lu· 
gares da Sagrada EÍCritura , e outras na Theologia 
l\iI yCHca , e Moral propunha caf os de confciencia, 
e era para ver , e de admirar o refpeito , com que 
arguia , e lhe intimava a fua opiniaõ ; e como era 
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dotado de admiravel memoria, tal vez na pergunta 
os advertia, citando o lugar , e Author , que a re
folvia. A piedade, que no feu coraçaó ardia pa· 
ra com Peos, moíl:rou na exterior ·honra ; que da 
fi1a peíf Óa recebiaó os Sacerdotes. Nada venerou 

· com tanta igualdade, porque nunca fallou a nenhum 
fenaó em pé, e defcuberto. Ainda que honrou com 
mais atfeél:o aos que fabia eraó de boa vida , porque 
amava eftes com tal carinho, e expreífoens, que he 
inexplicavel ; com tudo ref peitava os de mais , dif. 
tinguindo o homem perverf o da dignidade Canta. 
F oy de tal farte cafto , que f6ra do eff:ado conju
gal naó conheceo outra mulher; e a:ffim nunca ma· 
culou efla infigne virtude com a mais minima pa
lavra obfcena , porque todas proferia com tal mo
deflia, alegria, e acerto, que era a admiraÇa6 de 
todos, e o exemplar dos Cavalheiros, ·confervando
fe illefo defde os feus primeiros annos, em que já 
naó fofria , que na fua prefença fe proferiífcm , co
mo temos referido. N aõ he menos de admirar a 
parcimonia , com que viveo , porque nunca bebeo 
vinho, nem comeo carne nos dias, em que a Igre
ja a prohibe, naó querendo ufar do mefmo lndul-· 
to, que o Pontífice lhe mandou , e coíl:umava con
ceder a Senhores de menor categoria, que o Du· 
que de Bragança , para ufarem della nos referidos 
dias. N aó fó amava aos feus V aífallos , mas ge-· 
ralmente a todo o povo de Portugal , com taõ pu· 
blica demoníl:raçaó, que Coando no Reyno os mui-
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tos tributos , que fe Ihe queriaõ impor·, logo a fua 
authoridade reveR:ida do zelo do bem da patria , fe 
interpoz efcrevendo a El Rey , e muitas vezes man
dou pagar do feu erario as fommas , em que vinhaõ 
carregados os feus V aHàllos , dizendo , que fentia 
naõ ter poder para foccorrer tambem a todos os 
moradores do Reyno. Tal foy o feu grande co
raçaõ , e a fua piedade, que por todos os caminhos 
deixou à poíl:eridade gloriofa memoria. 

Naõ nos pareceo deixar de referir hum fuc
celfo raro da vida do Duque D. Theodofio , taõ 
verdadeiro, que muitas vezes o affirmou affim a af. 
ferfaó de feu filho depois de Rey , como ouvimos 
ao Duque de Cadaval D. Nuno , e nos coníl:a o 
contava rambem o Conde da Ericeira D. F ernan
do de Menezes, e outras muitas pelroas do mayor 
credito , fendo taõ certo o prodigio , como ainda 
hoje he incerta a interpretaçaõ. Contava ElRey 
D. J oaõ IV. que fenJo de poucos annos , ti vera a 
curiofidade de examinar quem era hum homem def. 
conhecido , que entrava de noite desfurçado a fallar 
ao Duque feu pay, por huma porta occulta do Pa· 
ço , e que pela fechadura della vira algumas vezes 
fentado o homem incognito em huma cadeira de
baixo do docel , eflando o Duque de joelhos , faf. 
lando amb'ls em voz baixa , que fe naó percebia ; 
e que nunca feu pay lhe quizera dizer quem era, 
perguntan·Jolho com inA:ancia. Para ElRey D. 
J oaõ ter pnucos annos, devia de fucceder efte ma· 
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ravilhofo acontecimento ·antes do· anno de 1620:, 
quarenta e dous annos depois da batalha delRey 
Dom ScbaA:iaõ , que foy no de 1 )78 , e fe acafo 
aquelle infelice Rey fahio vivo da batalha , o .que 
naõ he inverofimel , fem embargo do que deixa· 
mos efcrito no· Livro IV. Capitulo XV II. e an
dou occulto em Portugal, o.que he mais .difficil de 
crer , bem podia fer aquelle Rey com feífenta e . 
tantos annos , e que vieífe a conferir com o Duque 
o modo de reff aurar a Coroa ufurpada , e que naõ 
fe defcobrindo pelo grande poder delRey de Hef
panha , folfe acabar em vida retirada , . ou por vir
tude , como he mais crivel , ou por elevaçaó, e cf. 
tranheza do genio, como dizem fuccedeo a ElRey 
D. Rodrigo , ultimo dos Godos: porém deixando 
aos credulos ella reflexaõ , bem p6de entenderfe da 
virtuofa vida do Duque , que feria algum Santo, 
que lhe apparecelfe por permilfaó Divina , como 
Iemos em muitas partes ; ou algum V araó peniten
te , e virtuofo , que vivelfe retirado , que em outro 
trage vinha aconfelhallo, e darlhe avifos importan
tes para a fua reílituiçaó ao Reyno , e por Hfo en
cobria o habito , fe era fecular , ou a ouvillo de 
Confülàó , fe era Ecclefiaftico , e andalfe fogido da 
violenda Caffelhana , que naquelle tempo naõ pre
fervou da morte a muitos Religiofos , e Sacerdo· 
tes , que o Tejo lançava nas prayas de Lisboa. 
Deixo a alguns politicos a inferencia, de que El· 
Rey deftramente publicava efla Hiftoria pela ma· . 
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xima, que: feguia, de que· lhe era muita util fo
mentar antes aos defcontentes a. efperança, de que 
havia de vir Et Rey D. Sebafüaó , do que o infiel 
defejo , que alguns podiaó ter , . de que tomalfe a 
\lf urpac o Reyno ElRey de Caílella , dizendo eR:aa 
palavras: ..4atu qu_ero, '}ll4 efPerem hum Rey, que 
def llfParet:ao ~ ~ a quem toe.a o Reyno, e ha de ilir por 
mitagr'1, do 'P'e 11 hum Rey , a quem o. Reyno naô per-
tt:llCe., e ke podero.fa , e vijinlzo. 
. Outro. cafo de~aaó menor admiraçaõ refere Callado,P.tir.LMritl. 
hum Author, que viveo no fi:u tempo , e conhe· liv.1. cap.r. pag. 101, 

ceo ao Duque,. o qual efcreveo com tanta fynceri· imprcilo cm 164~! 
dade , que mereceo mais credito pela verdade , do 
que pelo eftylo; .e diz, que no tempo da eíl:erilida· 
de , que padeceo a Provinda de Alentejo , em que 
tanto luzio a caridade do Duque , como já referi· 
mos , fe agazalhavaõ entaõ muitos pobres debaixo 
dos alpendres do Paço, dos quaes .fahio por voz 
coníl.ante , o que logo diremos. Havia no Paço 
do D.uquct no mais alto do frontifpicio da parte, 
que fica para o. terreiro, hum quarto. com tres ja ... 
nellas , o qual por fer mais apartado da communi-· 
caçaó, bufcava o Duque por mais retirado, para 
nelle vacar em oraçaõ diante da Imagem de Chrif. 
to Crucificado. Ndle eílava huma noite, como 
coflumava , em oraçai5 t quando alguns pobres re-
pararaõ , que por junto das janellas viaõ paffar tres 
homens montados em cavallos brancos, veíl:idos de 
bum extraordinario refplandor , que ·os deixou ah· 
. Tom. VI. Aaaa ii for .. 
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fortos , · e f ufpenfos , porque feguindo-fe hum aos 
outros , ao paífar dHTera o primeiro eff:as palavras : 
Hum dos tres tenho efcol/Udo ; e o fegundo : À hum 
dos tres tomo à minha conta ; e ao terceiro fe ouvira: 
Em hum dos tres cumprirey , e defempenluzrey a mi
nha palavra. Deíl:as vozes fe veyo a entender, que 
a materia da oraçaõ, era encommendar a Deos feus 
tres filhos , involvendo a fucceaàõ do Reyno , a 
que Deos por feus Anjos refpondia ao Duque na
quella vifaõ , que fe verificaria em hum delles o de~ 
empenho. da fua palavra , feita no Campo de Ouri
que ao inviél:o, e virtuofo Rey D. Affi>nfo 1. O 
que fe confirma mais com outro fuccdfo , e foy, 
que eflando em huma occafiaõ converfando com 
hum Fidalgo feu confidente , fobre as pertenções, 
que .elle tinha ao Reyno, lhe diife eff:e : Quando, 
Senhor, chegará o de(ejado tempo , em que os Porta• 
guezes veja'ó a V. Excellencia coroado , e {entado no 
Regio T hrono , dominando e/la M onarclzia ? O Du· 
que lhe refpondeo com coníl:ancia: Eu naó , mas 
meu filho fim. Relataraõ os taes pobres com a luz 
do ·dia o que havia palfado no alto filencio da noi· 
te , e fe começou a efpalhar entre o povo da Villa , 
divulgando-fe tanto, que eff:ando o Duque à mefa, a 
que de ordinario affifüa hum homem chamado M~ 
noel Machado, que vivia no Paço , que chamavaõ 
chacorreiro, por naõ ter mais occupaçaõ , que con· 
fiadamente proferir disbarates , que eraõ applaudi
dos por gra)as, coílume, que naquelles tempos, e 

depois 
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depois fe ufava na nollà Corte, e tambem na de 
Callella , e em outras da Europa. Eff:e pois chacor
reiro fulJando , dilfe : Sabeis v6s , Duque , o que fe 
conta na terra ? E lhe referio tudo o que temos re· 
]atado , o que o Duque com modeília atalhou, ava
liando em loucura do chacorreiro o que lhe con
tava , e o perfuadio , que eraó CavaUeiros, que fe 
andavaõ exercitando para a fefta de Santo Antonio, 
que fe havia de celebrar com jogo de canas , e ou
tros feílins de cavaJlo , que tinha determinado para 
aquelle dia a fua devoçaõ. N aó entramos na ave· 
riguaçaó deff e fucceífo, efpeculando o infallivel def
ta vifaõ , ainda que depois fe acreditou o cumpri
mento na peífoa delRey D.Joaõ feu filho: o que 
he certo, he , que a vida do Duque foy tal , que 
nos poderia perfuadir, que mereceo de Deos aquel
les favores, que a fua fumma Bondade difpenfa aos 
feus efoolhidos , e que lhe poderia revelar a reílitui
çaó da Coroa na fua defcendencia , como premio 
da fua conformidade , e das mais virtudes , pois na -. 
Hifloria encontramos cafos muy parecidos. 

Finalmente foy o Duque D. Theodofio dota
do de huma prodigiofa coníl:ancia , com a qual re
batia os golpes da fortuna , que tanto lhe foy adver· 
fa, com huma prudencia admiravel, -huma grande
za de animo , que excedia a toda a imaginaçaõ , in
figne na piedade , e nas maximas verdadeiras da 
Religiaõ Chriílãa , ornado de tantas virtudes, que 
piamente cremos lhe confeguiraõ huma eternidade 

felice, 
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feiice , e no Mundo . huma memoria gloriofa ; a que 
ajuntaremos, que no feu tempo, além defer elle re
çonhecido no Mundo todo pelo direito do fangue. • 
o herdeiro da Monarchia Port~gueza , naõ faltoll 
quem efcreveífe fer o legitimo f ucceffor , e herdei· 
ro da Coroa de Inglaterra. Pelo que naõ omitti ... 
remos a difputa, que os Senhores de Inglaterra ti· 
veraõ em certa occaíiaõ já no tempo de Carlos , 
Rey daquella Monarchia , Cobre a quem pertencia. 
por direito hereditario o Reyno, quando vagou pe
la Rainha lfabel; e fendo diverfos os pareceres,: 
hum Author tomou por f ua conta moílrar clara·. 
mente em hum livro, que corre Anonymo, e im~ 
preífo, que o Duque D. Theodofio era o legitimo 
fucceífor , e herdeiro da Coroa de Inglaterra , por 
fer defcendente dos Duques de Lencaílre , confide
rada a linha do primeiro matrimonio , e fer elle o 
mais chegado , e proximo parent~ do fangue Real: 
Portuguez , como efcreveo Gafpar Pinto Correa , 
que viveo naquelle tempo , de quem referiremos as. 

Pinto Corrca , LM"hrY· fuas mefmas palavras: N eque omittam Caro/um An-
m.e Lu.fit•norum , bb. l" R n:n: r. · · • ., · 
3.pag.1o. g 11C egem , quem are1up1mo 1angu1m1 vmcu1d 1ta 

contingehat , ut , cum time/ apud Anglorum pro eerei 
qu~dam inter colloquendum orta ejfet di/i:eptatio , "d 
quemnam ex Dynallis, deficiente lfabella, illiu1 Re~ 
gni fucc~J]io lz1CreditaritJ jure devolvere.tUI' ; cumqu~ 
paribus rationum momentis utrinque ejfet decerto tum,. 
'luidam auélor nomine incognitus, lihrum erJiderit , in 
9uo meridiana luce clarius o/Jeodeliat, TáeodQ/ium ejfe 

legi-
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legitimum fuccefforem, O' Britannic~ Coron~ !rere
dem , utpote qui ex Ducihus de .Alencaltre, /faeélata 
primi matrimonii linea , fuum genus duceret , ~ Re• 
gio Lufitanorum.fanguini ejfet conjunélior. 

O infigne D. Luiz de Salazar e Caílro pare
ce , que naó teve noticia defte A uthor , quando 
na fua Obra, que intitulou: Glorias da Cala F ar- Satazar,Glor.tle f4 c.i
ne/e , fuíl:entou , que à Coroa dos Monarchas Por- 1• F111neft, §. u. pag. 

. d 1 1 .,. 4 H• tuguezes pertencia a e ng aterra ; pertençao , cm 
que elles nunca entraraõ , fem embargo do claro 
direito do fangue , que os habilitava para eíl:a f uc· 
celfaõ. Para a qual com o imaginado direito, que 
elle ideou a Raynucio IV. Duque de Parma, da 
Monarchia Portugueza , ( taõ defprezado dos Au
thores , e J urifconfultos daquelle tempo ) lhe quiz 
dar tambem por ella direito à fuccelfaõ da de Ingla
terra, pelo motivo de íêr filho da Senhora D. Ma
ria, Princeza de Parma , neta delRey D. Manoel, 
filho do Infante Dom Fernando, que era neto da 
Rainha D. Filippa de Lencaíl:re. Materia he eíl:a, 
que naõ entramos a averiguar, naõ f ó por fer taõ 
efquecida dos noífos , mas por alheya do noífo af. 
fumpto; porque naó he o mefmo ter hum direito, 
que haver de feguillo : pois he certo , que depois 
que entrou na Coroa de Inglaterra EIRey Henri
que VII. fem embargo do que lemos em muitos 
Authores de grande efHmaçaõ, vemos occupado o 
feu Throno , fem oppofiçaõ , por nove Reys , e 
tres Rainhas, todos netos do dito Rey, fem que 

nun· 
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nunca fe dif putaífe o melhoramento da linha , em 
que f ó fallou ElRey D. Filippe II. de Caíh:lla , de. 
pois da ufurpaçaõ de Portugal, em odio da Rainha 
Ifabel, como neto delRey D. Manoel, pelo qual 
derivava na fua pelfoa todos os direitos da Rainha 
D. Filippa de Lencaílre, como filha primeira, e 
do primeiro matrimonio deJoaõ de Gante, Duque 

Hennin~es tom. 4 s,-. de Lencaíl:re , cuja linha foy preferida fempre por 
reuiffemoru_m Rtf.. Hif· egregios Authores ' e Genealogicos ' pela primeira; 
J'ª"· Anglt"' &,. pag. d fi • fi _n. • d'ffi 
10 '· e mo emamente egmo o me mo , o cntma 1 1mo 
Rirershufio, Gentidog. Genealogico J acobo Guilhelmo Im-Hoff na H if 
lmperlll.Reg.(Tç. Tab. • • G ,., -
1v. tor1a Genealogrca dos Reys, e Pares dcJ raa Bre-
lm-Hoff de Reg.Mtig. L - p · h d d 
JJrit•nniit. fab. vu. tanflu. ois e certo , que quan o no anno e 

1471 perdeo a Coroa , e violentamente a vida El
Rey Henrique VI. de Inglaterra , todos os direitos 
do fangue , e fucceífaõ, paífaraõ a ElRey D. Af. 
fonfo V. de Portugal , e ao Infante D. Fernando 
feu irmaó , e aos feus herdeiros , por ferem filhos 
delRey D. Duarte, e netos da Rainha D. Filippa 
de Lencaílre , irmãa inteira delRey D. Henrique 
IV. cuja linha fe extinguia em feu neto , e retroce· 
dendo devia bufcar a da Rainha D. Filippa ; moti
vo, que deu aífumpto ao livro, que efcreveo o Au· 
thor Anonymo, na difputa referida na prefença del
R ey Carlos I. daquella Coroa entre os Grandes 
daquelle Reyno, para moílrar, que ao Duque de 
Bragança D. Theodofio II. pertencia o fucceder na 
Coroa de Inglaterra , fem que achaífe lhe podia fa. 
zer oppofiçaõ Raynucio , Duque de Parma, para 

quem 
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quem Salazar encaminhou com grande eíl:udo effa · 
peitençaó • a qual fem duvida poderíamos voltar a· 
favor. do· Duque D. Theodofio , fena6 acharamos 
fer inutilmente gaílo o tempo , pois he materia in•' 
dif putavel , que o direito da Coroa Portugueza era 
indubitavelmente defte Principe, oomo reconheceo. 
eff.e Author , e uniformemente o Mundo todo ; e 
acabaremos elle breve compendio da vida deíle ex
cellente Principe com o Epigramma encomiafti~ 
co, ·que .lhe dedicou Miguel Pmto de Soufa', e 
diz affim: 

Clarus avi& ' atavOI Regum de femine ducis' 
Fronteque maiellas imperiofa /edet. 

Regum index nitet, oris honos ; tanto indice lihrum 
Dum lego , mira atavum quid njji faéla lego f 

L1!}iadum infcripti ceifo llant vertice Reges , 
M ortua nam Regum famina fPirat adlzuc. 

Qui cupit extinéf as iterum f petfare e oronas ' 
Te videat, Reg11m quem diadema notat. 

N on tamen ipfe decus trahis alto à /ànguine Regum; 
Sed áecus ex vellro fanguine faeptra tralzunt. 

O referido Author ef creveo em Verfo heroi
co na lingua Latina hum Livro , que fe imprimio 
em Braga no anno de 1624, com o titulo de Mu(a 
P anegyrica in T heodtjium, onde defcreve com gran
de elegancia algumas acções da vida do Duque , 
por cuja morte Gafpar Pinto Correa imprhnio ou-

Tom. VI. Bbbb tro 
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tro no anno de 16} 1 em Lisboa com o titulo : La
clzrymte Lu/itanorum in ohitu Serenf!Jimi Principis 
Tneodofii Secundi, Brigantite Ducis feptimi , que 
em profa contém hum compendio das acções da 
f ua vida. Dom Francifco Manoel deu principio 
a efcrevella em huma Obra , que tem efte titulo: 
T heodojio dei nomhre 11. Prindpe de Bragança , Du
que Jeptimo de fu E/lado, natural Seiior de los Por
tuguezes. H illoria propria , y univerfal dei Reyno de 
Portugal, y fus Conquillas , en Europa , Aftica, 
..Alia , y .America, con fitfficiente noticia de los juc· 
cejfos dei Mundo ai tiempo de la vida de/l,e Principe. 
E(crita de orden dei muy alto , y muy podero/õ Rey 
nue/lro Seítor Don Juan e/ Quarto fu hijo, y Padre 
de la P atria. Ojferecida a Su Matellad por Den 
Francifco Manuel. Parte primera, dividida. Quare? 
Ànno e lzri/liano I ó 48. Efle Livro, que he o Ori
ginal , por ellar com as licenças da lnquifiçaó para 
fe imprimir, paílàdas em 28 de Março de 1678, 
conferva·o o Padre D. J ofeph Barbofa na fua fingu· 
lar Collecçaó da Hifloria Portugueza. N aõ pare· 
ce , que o feu illullre Author lhe déffe fim ; por· 
que neíl:a pequena parte , que he a primeira , divi
dida em tres livros, chega f6mente com os fuccef. 
fos do Reyno até EIRey D. Sebaff:iaõ antes da fua 
ultima, e infelice expediçaó de Africa, em que o 
Duque D. Theodofio confeguio immortal gloria, 
como deixamos referido. Finalmente daremos fim 
à efclarecida memoria deffe Principe com o Elogio, 

que 
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que lhe fez o grandé Lope da Vega. Carpio , Prin
cipe dos Poetas Hefpanhoes , com o motivo de def. 
crever em Verfo Héroico a celebre Tapada de Vil. 
la-Viçofa, obra verdadeiramente daquelle Real ani. 
mo, à qual deu o .difcretiffimo Poeta eíle titulo: 
De/Cripcion de la Tapada, in}ign~ monte , y recrea
c~on_ dei Ex&ellentil/imo Duque dl Vergança , e prin
etp1a: 

Si alguna vez mi pluma, fi. mi lyra, 
Deidades de He/icona, illu/lre coro 
Ciíio. dei verde honor , que a F ebo admira, 
La nieve , en que /i.ifrio defPrecio e/ oro : 
Dei aliento ,. que numeros infPira, 
1 '!fundid a mi voz pleéfro fonoro, 
Y e/ monte cantaré , Delfos .figundo,, 
Parn'!fo a Portugal, mi/agro ai Mundo. 

O' gran T eodofio , con 'Jllien fiempre tuvo 
EI J 11piter dei Reyn11 Lujitono 
Partido lmperio, y cuyo Ceptro elluvo 
Por (angre envós, por leya en fu mano: 
La tierra , y mar , que pere._t:rino anduvo 
Sacro Legislador dei Orhe Indiano, 
Tamhien parte con vós (u Mon41rquia, 
Como en do& MuRdos .Je divide e/ dia. 

Tom.VI. Bbbb ii ..Aora 
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· A.ora entre cuidadps generefos 

Os tenga la grandeza dei e/lado,, 
Àora en exercicios mas pied,ojos 
En tan altas virtudes ocupado : 
..A.ora .fugitivo a los jorçofos 
Reales peefamientos, retirado 

· En e/te monte , que os de/Crivo , ltazientlo 
Hurto loable ai popular ellruendo. 

Oyd, no las grández.as , que acaharon 
Vue/lros progenitores felizmente., 
Que na/la /afama barbara ocuparon 
Par las ultimas lineas dei Oriente:· 
Mar de las grandes tierras, que os dexaron, 
Aquel monte , · q11e jllzgan eminente 
.A quantos miran con igual porfia 
Argos la noclze , y P olfemo el dia •. 

Y pues de toda Europa ai omhro pefa , 
Seíior, V uellra grandeza /oberana, 
Oyd lo que excelencia· Portuguefa 
Parece dicho en lengua C~ellant1: 
Prello pienfo tomar mas alta empre/à 
Aunque divina a toda ciencia humana, 
1 nut1/ pluma.foy, mas Jiempre veo 
Que alcança grandes co/às el dejfeg. 

Qual 
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Qual tierno amante las paredes mira, 

Que no Je atreve ui ro/l,ro de fu Dama 
Por la grandeza, 'fUe de vós me· admira, 
No· li: atreve mi pluma a vue/lra fama: 
Y o/fi para cantar tiempla la /yra 
Mi Mu/â, 'lue os relfaeta quanto os ama; 
No la& virtudes , que e(/é Sol defcubren , 
Mas las paredes, que tal vez. os cuhren. 

Y aze no lexos de la in/igne V ilia, 
Corte de ime/lra C afa, la Tapada, 
Cercado en nue/lra lengua de Callilla, 
Que tal grandeza pudo fer cercada: 
Verde , emi11e11te, y levantada (ti/a 
À filvellre Deidad, alta morada 
De ocultas Ninfas, de enramadas Drias, 
De.floridas Napeas, y Amadrias. 

Nunca libára e11 ti /élva N emea, 
Grecia /angre, y aromas ai voliente 
..Alcides por la fiera , que deffea 
Rendir F ebo embidio/o en J u/úJ ardiente: 
N i a P an a.Arcadia , o rullica Tegea, 
Coronara de pino la alta frente, 
Si vieran e/ta falva, y monte oculto,. 
Sacro .fi/ençio a Ju pr'!fano culto. 

Ni 
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Ni diera enamorado en Ida Frygio · . 

( l)e quien proceden Sllnois , . y E/&amandro ) 
De la herm'!fura en e/ mayor litigio, 
E/ premio a V e1111s Par is Ài1xandro : 
Si de naturalet.a el gra11 prodigio , 
(Bifera dei Mile/io Anaximandro) 
Mapa dei Orhe en elle monte viera, 
N i e/Norte de otras Ofjas .fl vellier11. 

Cinco mil/as de largo, y. de coRt01'11(J . . 
Doze contiene e/ /itio inacce)Jible, 
Por la mural/a, que le.ciize en t"rno, 
A exteriores <>ffen(as impo/lihle : 
Por quatro pÚertas de villefo adorno 
P ~rmite e/ muro tranjito apazihle ; 
Donde lzallaran mejor verdes Ahriles, 
H ybleos càmpíJs, N iniveos pe1Jfile1. 

N efta mefma fórma continúa com o fublime ardor 
da fua fecúndiffima Mufa, que eternamente ferá ap· 
plaudida. N efle Poema fe vem· em harmoniofas vo· 
zes admiraveis penfamentos , e reverentes expref
foens , com que louva a efle Principe , introduzin
do no feu inimitavel enthofiaf mo bellas idéas , prof e· 
ridas pelas Ninfas de Borba , das Nações Portugue
za , Caíl:elhana, Latina, e Italiana, as quaes difcor
rendo cada huma no feu proprio idioma em exceI-· 
]entes Oitavas , . a noílã Portugueza dilfe a feguin
te: 

Vojfa 
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V '!fia Alte%a Real, o i!TlJiélo exemplo 

De/la dito(a, e da palfada idade, · 
Em que tudo lze valor quanto contemplo , 
E com alta grandeza urbanidade: 
Sem ter i!TlJeja a Rey de Reys templo, 
Os olhos de taõ alta Magellade 
Abaixe ao p/eélro , que hoje canta em rima, 
Pois he taô certo , que quem /àbe e/lima. 

Eíl.e Canto , que fe imprimio em Madrid no an
no de 1628 em hum Tomo de quarto com outras 
Obras deíl:e infrgne Author , he taó eR:imavel pelo 
Elogio do Duque, como pelo raro; e affim me pa· 
receo , que me agradeceráõ os curiofos achallo no P 6 
Tomo das Provas, aonde irá inteiro. rova num. 2 9· 

Cafou o Duque D. Theodoíio a 17 de Junho 
do anno de 160} com a Duqueza D. Anna de Ve
lafco, ainda que já eíl:avaõ recebidos por procura
çaõ , que teve o Conde de Haro D. Bernardino de 
Vefafco feu meyo irmaõ: era filha de D. Joaõ Haro Nobiliari9 ,tom. 

Fernandes de V elafco , Condeíl.avel de Caftella, 1' pag.• 90• 

VI .. Duque de Frias , Conde de Haro , Marquez 
de Berlanga , Camereiro môr delRey , dos Confe. 
lhos de Eíl:ado , e Guerra , Governador de Milaõ , 
Preíidente do Confelho de ltalia, que morreo em 
J\tladrid a 15 de Março de 161 J , e da Duqueza D. 
Maria Giron fua primeira mulher, filha de D. Pe-
dro Giron, I, Duque de Olfuna. N aõ durou mui-
tos annos eíla uniaõ, porque em huma quarta fei· 

ra 
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ra às cinco da manhãa morreo a Duqueza , em que 
fe contavaõ 7 de Novembro do anno de l 607 , e 
foy enterrada com a pompa , e ceremonias , que fe 
obfervaraõ fempre na Caía de Bragança à imitaçaõ 
das peífoas Rcaes. Sentia o Duque com extremo 
efi:e fatal golpe , como já diífemos , porque ama
va a Duqueza com grande veneraçaõ , e ella fe fa. 
zia amavel ; porque além das prendas da natureza, 
adquirio muitas virtudes , que a diflinguiaõ , por· 
que foy muy devota. Tinha por coílume o con
felfarfe , e commungar todos os Sabbados , o que 
lhe naõ pode alterar a queixa, que padeceo na fua 
ultima doença , porque nas primeiras doas femanas 
o fez : depois na fegunda feira tomou o Santiffimo 
Viatico com grande devoçaõ , e geral fentimento. 
Era muy ef mo ler, com hum a entranhavel caridade, 
e compaixaõ dos pobres , que foccorria com parti
cular cuidado ; e affim no tempo , que fe aggravou 
a f ua doença , começou a verfe na Villa huma ge
ral coníl:ernaçaõ em toda a categoria de pelfoas, 
affim com publicas preces , como Prociífoens de 
dia , e de noite , e penitencias, com que combatiaõ 
o Ceo com votos ; as mulheres defcalças , com os 
filhos innocentes ; fe viaõ nas Igrejas pedir a Deos 
em altas vozes a vida da Duqueza , e com razaó , 
porque na fua piedade tinhaõ certo o amparo. Na 
doença mofl:rou huma admiravel refignaçaõ ·, de 
forte, que em tudo o que obrava, edificava. Teve 
grande atten~aõ com os feus criados , fendo geral 

no 

Digitized by Google 



JA Gafa ~ai 'Portug. Liv. Y 1. s ~ 9 
no affeél:o , com que amava a toda a fua fâmilia , e 
V aífallos. Ao Duque feu ef pofo tratou fempre 
com amor , e ref peito, com tal coaceito da f ua pef. 
foa , que a elle deixou arbitro de tudo o que per .. 
tenda à f ua vontade , como quem naõ tinha ou
tra, .e por ilfo tambem lhe deixou a difpoíiçaó dos. 
fuffragios da alma , como quem conhecia a f ua pie
dade ; naõ fendo bailante nenhuma perfuafaõ para 
dif por outra coufa , pois tendo tomado o Sagrado 
Viatico, e defcançando algum tempo , chegou o 
feu Confeífor , e na prefença das fuas Damas lhe 
lembrou algumas coufas , que entendeo ferem ne· 
celfarias, para que ordenalfe o feu.Teflamento. A 
Duque~a lhe ref ponde o , que_ tudo deixava entre· 
gue à vontade do Duque ; nem eíl:e fallandolhe a 
pode perfuadir , rogandolhe, que fizeffe o feu Tef. 
tamento , e que difpuzetTe conforme a fua vonta· 
de , nada a. pode convencer , porque era_ tal a con
fiança, que tinha no amor do Duque , como a 
certeza da fua ChriA:andade. O Duque generofa , e 
piamente fatisfez ao amor de fua ef pofa, porque fo· 
raó immenfos os f uffiagios : por nove dias conti-· 
nnos fe celebrara ó os Officios , e Milfas , em todas· 
as Igrejas da Villa , e depois do dia nono até o de· 
cimo fexto. Além diífo mandou dizer dez annaes de 
Müfas., a (aber : . hum ·na Capella Ducal, e outro 
na Igreja das. Chagas, na de Santo AgoíHnho, na 
do Mofteiro da Ef perança , na dos Religiofos de S .. 
Paulo , na . Igreja Matriz d~ Villa , na de Santa 

. Tom. VI. Cccc Cruz, 
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Cruz , na de S. Domingos de Elvas , · na Igreja de 
Borba, e na de Santa Anna. Os Provinciaes da Com
panhia , de Santo Agoftinho , de S. Paulo , e o da 
Provinda da Piedade , e outros , ordenaraõ em to· 
dos os Mofleiros da f ua obediencia fe fizelfem Of
ficios , e todos os Sacerdotes celebraífem pela alma 
da Duqueza. Com eíles , e outros muitos fuffiagios 
futisfez o Duque em quanto lhe durou a vida , com 
piedade Chrift:ãa, ao caflo amor, com que eíHmara 
a fua chara efpofa. Deu-fe)he fepultura no Mof. 
teiro das Chagas de Villa-Viçofa no Coro debaixo, 
onde eff:aõ outras Princezas deíla Caía , e tem o 
feguinte Epitafio: 

Aqui ja{ a Se,,horll 'D . .Anna de /Te
lafco e (jiron, mulher Je 'D. 'lbeodo
fio 11. Jefte nome , e fetimo Vuque de 
'Bragança , faleceo em 7 de ~ovem-
hro de J. 6 07 annos. · 

No fim do mez íe lhe fez o Officio conforme o ufo; 
celebrou Pontifical o Arcebifpo de Evora o Senhor 
D. Alexandre , e prégou o Padre Luiz Lobo da 
Companhia de J efus. Deíl:a excelfa uniaõ naf ce· 
raõ os filhos feguintes: 

17 O SENHOR REY D. JoAÕ IV. gloriofo af
fumpto do livro VII. 

17 O SENHOR INFANTE D. DoART~ , de 
quem 
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quem faremos efpecial memoria no Capitulo XIX. 
defte Livro. 

17 A SENHORA D. CATHARINA, nafceo em 
huma quinta feira às duas horas depois da meya 
noite a 6 de Abril do anno de 1606, foy bautizada 
pelo Senhor D. Alexandre , Arcebifpo de Evora , 
em 1 J do dito mez , e porque no dito dia choveo . 
muito , fe fez o caminho para a Cape11a pela falia 
de Sua Alt_eza , e pelo corredor do Cla uftro , que 
vay ter à Capella , e tudo eíl:ava ricamente arma· 
do como em todos os mais bautifmos daquelles 
Príncipes. ·Foraõ feus Padrinhos o Senhor D. Fi
lippe feu tio, e fua av6 a Senhora D. ·Catharina; 
levou-a à pia J oaõ de Tovar Caminha , e as infig· 
nias Antonio de A ttaide, Heitor de Figueiredo de 
:Brito, Ruy de Soufa Pereira, todos Officiaes , e 
Fidalgos da Cafa do Duque. Acabou efta Prince· 
za em idade muy tenra ; porque morreo em quin· 
ta feira às duas horas depois do meyo dia a 18 de 
Janeiro de 1610, e foy fepultada, com a pompa 
coftumada, no Mofreiro das Chagas de Vi11a-Vi· 
çofa, onde jaz junto de fua mã y , e tem o feguin
te Epitafio: 

.Aqui j47'. a Senhor" 'D. Cath4ri"ª, fi
lha do Vuque V. 'neodojio 11. do no
me, eVJ1. 'Duque de'l3ragança, eda 
Senhora 'D. Anna de Jlelajco e íji1 on , 

Tom. VI. Cccc ii ftt.t 
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fua mulher. Faleceo a 1 8 de fanei
ro de 1610 annos. 

17 O SENHOR D. ALEXANDRE , nafceo ulti· 
rrio filho a 16 de Março de ,1607 em huma ~fta 
feira às quatro horas da manhãa , e foy bautizado 
pelo Arcebifpo de Evora , feu tio , no dia da F eHa 
da Annunciaçaõ, fendo Padrinhos o Senhor D. Fi
lippe feu tio, e fua avó a Senhora D. Catharina; 
levou-o à pia J oaõ de Tovar Caminha , e as infig· 
nias Antonio de Attaide, Heitor de Figueiredo de 
Brito , . e D. Luiz de Noronha , Officiaes da Cafa 
do Duque. Chrifinou-fe no Ora todo de f ua avó a 
Senhora D. Catharina a 1 o de Agofto de 161 J , a 
que elleve prefente o Duque de Bragança fcu filho, 
pay do Senhor D. Alexandre , e foraó chrifmados 
juntamente o Duque de Barcellos , e o Senhor D. 
Duarte feus irmaõs, pelo Arcebifpo de Evora D. 
Jofeph de Mello, e aprefentados por Manoel Pet: 
fanha de Brito, Deaõ da Capella Ducal , que nos 
alfentos, que fez dos nafcimentos, e outras memo
rias pertencentes a eíla SereniHima Caía , affim o~ 
creve. Foy delUnado eíl:e Principe para a Igreja, ' 
affim foy educado , e inílruido pelos melhores Mef. 
tres, que entaó fe conheceraõ. A Senhora D. Ca· 
tharina lhe fez feparar o valor de oito mil cruzados 
em Commendas da Cafa , que poifuio. Vagando 
o Arcebifpado de Evora por morte do Arcebiípo 
D. J ofeph de .1\fello, o pedio o Sereniffimo Senhor 

D. 
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D. Joaõ, II. do nome entre os Duques deBragan-
ça, a ElRey D. Filippe 111. que tendo nomeado J~ó Bal!filla Birae;o, 
havia pouco no Bif pado de Vifeu a hum filho do Hiftor. d• Poriog,uo. 

Archiduque Leopoldo , fem mais idade , que tres 
annos , depois de paífados _dous de demora , lhe ref. 
pondeo com o frivolo pretexto de naõ efiar Dou-
torado o Senhor D. Alexandre, e o conferio a D. 
J oaó Coutinho, Bif po de Lamego , deixando com 
eíl:e provimento juíl:amente queixofo ao Duque , e 
ao merecimento defl:e Principe, que fendo dotado 
de excellentes virtudes ,- e igual gentileza , eí\ando 
no vigor da idade , morreo a J 1 de Mayo de 16) 7. 
Teve huma tal alegria , e viveza nos olhos , que 
por ella fe lhe percebiaõ a grande agudeza do en-
tendimento, e as admira veis partes, que conílituem 
hum perfeito Principe. lnflitulo por herdeiro a feu 
irma6 o Senhor D. Duarte. Foy depoGtado no 
Convento de S. Paulo , de donde fuy trasladado 
com o Duque feu pay, como já fica dito, e jaz na 
Capella Ducal do Moíleiro de Santo AgoíHnho. 
Teve· as Commendas de Santa Maria de Moreiras, 
Santiago de Monfarás, e Santa Maria da Alagoa, 
todas da Ordem de ·chriíl:o , e conferidas todas, 
ainda que por diverfas Cartas , em 18 de Janeiro 
de 16}4· 

ADu-
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A Duque .. 
za D.A~ 
na de Ve• 
Jafco. -

D. lnigo Fer· 
nandes de V e• 
lalCo , V. Con· · 
dcllavcl , IV. 
Duque de Frias, 
li. M.irquez de 
Berlanga , VJ. 
Conde de Haro, 
C.imereiro môr 
dclRey. 

Dom Joaõ 
Fernandes de 
Velafco, VI. 
CondcChvel 
de Call:e lia , 
e Duque de 
Frias &c.Ca· 
mercir. môr, 
do Confel. de A Duqoeza D. 
Eílado' &e.\.., Af!.na de Ara· 
+ em 1 5 de gao. 
Março de 
1613. 

A Duqaeza 
D.MariaGi
ron, nafceo 
m Fcvcrci· 

rode 1 SH• 

D. Pedro Giron 
I.Duque de Of
funa, VI. Con
de de Urenha, 
CAmer. môr, e 
do Confclho de 
Eílado dclRcy 
Filippe li. 

A Duqocza D. 
Leonor de G11í
maó, 

S7S 
. . . D. Pedrõ Femandu de Vclafro, 

D. fni(O Fernandes ~ 11. Condctlavel de Cafülla, Conde 
dcVclafco, 111.Con• de Haro, &e.+ fendo Vice-Rcy de 

- ~dclbvel, lt. Duque Cafi:ella a 6 de Janeiro de 1491. 
de Frias , Conde de A CondefT.i O. Mccia de .Mcndoça, 

D. Joaõ de Tov.tr Haro.,Cavallcirodo +cm •soo. 
e Velafco, 1. Mu· Tofao, + a r J de~ . · 
q uez de Berlanga. Dezembro de 1si8. Luiz de Tovar, Senhor de Berlan-
A Marquez.i O.Jo· A Duqueza O. Ma- ga. . . 
anna (Henriques , ria de Tovar , Se· O. Maria de B1vcro e Sottomayor. 
fegunda mulher, nhora de BerJanga. ~D. Pedro Henriques , Senhor de 
Camereira môr da Tarifa , Adiantado de Andaluzia, 
Rainha D. Anna~D.Femando Henri- +em 149~. 
de AuO:ria. ques de Ribcra. . D. Ca1harina de Ribcra , fegunda 

mulher. 
D. 1 gnes Porto-Car· ~ D. Pedro Porto-Carrcro , Senhor 
rcro. d M e oguer. 

O. Joanna de Cardcnas. 
D. Joaó de Guf maõ, ~Dom Henrique de Gufmaõ , U~ 

D. Joaõ Affonfo ~UI. Duque de Me- Duque de Medina Sidonia , +cm 
de Gufmaó , IV. dina Sidonia, +em AgoO:o de 1491. 
Duque de Medi• 16 de Julh.de 1 so 7. A Ouqueza D. ~or de Mcndoç~ 
na Sidonia , V Ili. A Duqueza D. Lco-~ D. Pedro de Zuniga, li. Duque de 
Conde de Niebta, nor de Zuniga, {e- Bejar, Conde de Banhares,+ r 48 8. 
m. Marquez de gunda mulher. A Duqucza D. Thercfa dcGufmêõ, 
Caçaza, &e. Senhora de Ayamonte, Lepcz, &e. 

~ 
D. Affonfo de Ara·~ EIRey O. Fcmand~ o Catholico de 

A Duqueza J?.An· gaó, nafc. em 146 9 , Cafi~Jla , e Aragao , + cm J l de 
na de Aragao. Arcebifpo de Çara· Janeiro de 1~16. ~ 

goça, Vice-Rey de D. Aldonça Yborrc, Alcmaa. 
Aragaó, + em1 s io. ~ . . · 
D. Anna Gvrrca. N. • • • • • ' • ' • •· • •· • • • •· •· 

N. • • • • • • • • • • • • • • • •• 

D. ]oaó Telles Gi-~D~Pedro Giron, MeGre de Cala-
• . ~ron ' U. Conde de trava + ai de Mayo de 1466. D. Joao Tcllcs G1- Urenha, + a J 1 de ' 

ron , l V. Conde Ma y0 de 1 5 2 8. D. Ifabel de las Cafa1o 
de Urenha' +em A Condelfa D. Lco-~ D. Pedro Fernandes de Vclafco-~ 
r .9 de Mayo de nor de la Vega e V e- 11. Conde de ffaro, Camereiro mor,. 
r 558• Jafco, +cm • 5JJ. acima. 

A CondelTa D. Mccia de Mcndo~a .. 
A CondefTa D.Ma• Dom Fernando Fcr· ~D. Bchran de la Cueva , I. Ouq_ue 
ri~ de Ja Cucva. ~ nande11 de Ja Cueva, de Albuquerque, .Mdlre de Sanua. 

H. Duque de Albu· go, +no 1. de Novcmb. de 1492. 
qucrque, Conde de A Duqucza D. Francifca de Tolcdc .. 

ALc0defma' &Dc.F ~D •. Garcia Alvares de Toledo·, I~ 
. uqucza • ran• Duque de Alva. 

c1fca de Toledo. · 
A Duqucza D. Mccia Henriques. 

~
D. Joaõ de Gufmaó, ~O. Henrique de Gufmaó, li. Da-

D. Joaõ ~ífonío 111. Duque de Me- que de Medina Sidonia. , 
de Gufmao, IV. dina SiJonia, &e. A Duqucza D. Leonor de Mcnco--
Ouque de Medina A Duqucza D. Lco. ça. . 
Sidonia, acima. nor de Zuniga, fe• ~D. Pe~ro de .zun1ga , II. Dcquc 

gunda mulher. de BcJar, acima 
A Duqueza D. Thcrefa. de Guf-. 
maó, acima. 

A Duqucu 1?.An·~ D._ Affo~fo de Ara-~ EIRcy D. Femmdo o Catnolico.. 
na de Aragao. gao' acima. D. AJdonça Yborrc ,_Ale.mãa, ac.i-

rna-. 

· O. Anaa Gvma. S ~ . • . • ........• • •.• 
2N·. •• •• •· ......... ·~~ •• 
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CAPI~ru·Lo XIX~ 
Vo Infante 'D. Vuarte. 

A exce lfa · uniaõ do Sereniffi
mo D. Theodofio II. do no
me, e da Duqueza D. Anna 
de ,r elafco , nafceo fegundo 
genito o Senhor D. Duarte a 
JO de Março doanno de 160). 

_ Foy bautizado na Capella Du. 
cal a 17 de Abril fe~inte por feu tio o Senhor 
D. Alexandre, Arcebifpo de Evora, fendo feus Pa· 
drinhos feu tio o Senhor D. Duarte, e a Senhora 
D. Catharina fua av6. Foy levado nos braços de 
Joaõ de Tovar Caminha, e aprefentaraõ as infig
nias ChriRovaõ de Brito, Ruy de Soufa, e Hei
tor de Figueiredo de Brito ; fendo a . f olemnidade 

Tom.VI. Dddd cleíle 
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ddl~ atl:o na mef ma f6rma· , que fe fizera por f eu 
irmaõ o Duque de Barcellos. Foy Senhor da Vil· 
b de Conde , que o Sereniffimo Duque feu pay lhe 
deixou, como confta de huma Verba .do CodiciUo, 
que fez em 12 de Novembro de 1630, com decla· 
raçaõ , que gozaffe efl:e Eíl:ado em fua vida fómen
te , e depois íe tornalTe a unir ao Ducado de Bra
gança. A Senhora D. Catharina lhe foz foparar 
doze mil cruzados em Corrimendas da Caíà, que 
Ih~ fnr-:i~ cloJ.~ n~ Cô«n·-~nJas de Santa Maria de 
Moreiras, Sant1 Maria da Alagv~, -e Santiago de 
Monfarás na Ordem de Chriíl:o. Seu tio o Senhor 
D. Duarte nomeou nelle por huma Verba do feu 
TeA:amento a merce, que tinha de huma Capita
nía no Brafil , e de huma terra com fua marinha no 
limite de Santa Iria, Termo de Lisboa. ElRey 

Prova num. 270. D. Joaõ feu irmaõ , lhe fez merce da Commenda 
mayor da Ordem de ChrHlo com doze mil cruza
dos de renda nos bens da dita Ordem , que fe lhe 
prefariaõ pela Commenda mayor , e pelas Com· 
mendas, que poífu1a da Cafa de Bragança , que tor· 
nariaõ ao Eftado da mefma Cafa por fua morte , e 
fe uniriaõ outras a eíl:a dignidade , a faber ,- Santa 
Maria de Caíl:ellobranco , e Dornes. 

Chegando pois ao mais ff orecente da idade , 
inRruido nas bellas letras , lhe foraõ faceis as prin· 
cipaes linguas da Europa. Havia eRudado a Lati· 
na com tanto cuidado , que naõ havia na antigui
dade coufa, que naõ folfe ·regiA:ada pela· fua app1i· 

caçaó. 
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caça6. Teve por Meftre ao Poutor. Manoel do 
Valle. de Moura ; -affim· foraó admiraveis os pro"' 
grelfos da fua applicaçaõ em todo .o tempo da fua 
vida. 

Era neíle tempo admirada , e louvada a con. 
cordia entre . o Duque .de; Bragança D. J oaõ li, e 
feus irmãos , fendo o mayor dos fegundos o Infan. 
te D. Duarte , e por inclinaçaõ , ou eftudo , o mais 
confidente : havia neUe partes dignas de amor , e 
credito , porque convem . muito aos. fegundos de 
hum Principe omarcmfe das grandes azas da virtu. 
des , para que poífaó voar tanto , que a1cancem , e 
gozem hum digno eílado ; porém logo, que o Du .. 
que D. Joaõ fu vio cafado, começaraõ feus irmãos 
a reconhecer lhe faltava aquelle affeél:o, que havia 
de todo deftinado à fua efpofa. Bntaõ ·o Infante 
D. Duarte , que fe via menos poderofo , ainda que 
naõ menos. eftimado , começou a conhecer quam 
grande · pobreza era fazer thefouro de vontades 
alheas. Via-fe com Real fangue , e fufficiencia 
capaz de poder começar a valer por íi mefmo, e 
com neceffidade de valer , pelo que valeífe. Alguns 
entenderaó, que a cunhada fe achava opprimida, 
porque além da obediencia , que devia ao marido , 
na6 lhe era de menor pezo o refpeito, com que era 
precifo contemporizar ao cunhado. Defta caufa 
fe ~riginou entre os dous reciproca deiconfiança , 
que muitos dHferaõ fe esforçara da f uf peita , que a 
Duqueza tivera _de que o l~fant~ D. Duarte , ar-

Tom.VI. Dddd ii raílra· 
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·raílrado de huma paixaó amorofa·,. olhava repreben· 
-ftvelmente para huma criada menor da füa familia; 
e fe.affim fuífe quem naó eflranharia odefconceno~ 
Parece paífou adiante adefcooformidadc, e,bufcán
dolhe. remedio, .hum f6 achou o Senhor;.D. Duar· 
te, que era deixar o lado, e Caía do ·Duque,, acor
dado do comprido · ref peito· de tantos aonos como 
os da fua idade , affim defejando. ajuntar à grandeza 
do feu altiffimo nafcimento ac9é)es ,. que .l~ wan· 

. geaffem o nome, .que o feu. valor lhe promenia ~no 
nobre exercido· da guerra , · a que rinha. inclinacµtó , 
e nos feus mayores exemplo. N efle . tempo aíliília 
com feu irmaõ o Senhor D. Alexandre fõra do Pa
ço, em huma Quinta chamada ·dos Peixinlzn, que 
era de. Fraodfco de. Lucena, doDdc 1~· · huma 
romaria a Nolfa Senhora de Guadalupe ·t premedi
tando já entaõ o Senhor D. Duarte outra mais di
latada. Defta forte veyo a eiHmar o motivo por 
igual fãvor dos fados para tê defa:tarr, como UJyíles, 
dos encantas de Circe. P6ílos; perém ·os·olhe>s. no 
Mundó, (que já feJhe oHCrecia ,largo mar de nave
gaçaõ incerta) determinou ferrir na guerra ao Em· 
perador Fernando II. julgando taboa decente· para 
o transferir, o favor delRey de Hefpanha , . que elle 
julgava merecer por feus mayores , e efperou ter 
feguro, conforme· as promelfas feitas ao ·cafamcnto 
elo Duque feu irmaõ. 

No anno de 16 J 4 fahio· de Vtlla-Viçofã ~ det: 
tinandolhe o Duque· para o. acompanhar Fracifco 

de 
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de Soufa Coutinho, (eu Apofentador môr, Fidal
go· em quem concorrial> virtudes dignas para dire
dor de hum Principe , ·o qual depois cm diverfas 
Embaixadas deu a conhecer ao Mundo <> teu gràn
de talento , no fêrviço do mefmo Sénhor já Rey. 
Levava fefTenta criados de diverfos fóros da Caía , 
efcolhidos com approvaçaõ de feu irmaõ , que lhe 
mandou pôr creditos abertos em Amfferdaõ, Ham
burgo , e outras Cidades principaes de commercio 

. ·de Alemanha, ltalia ,·~e· França. -~Entrou incogni
to na Corte. de Madrid ., onde em poucos dias al
cançou ,- que as pertenções naõ correfpondia6 às ef. 
per~nças, nem ainda aos merecimentos, depois que 
os. PolitiooS'· acharaõ. o modo, como os Oraculos, 
de interpretai" confol'me a. fua convenicncia a pro· 
meffa , e a palavra. Alguns entenderaõ , que erra
ra o Infimte o modo do feu augmento por naõ en
trar pelas portas delRey, e Conde Duque. Efpe
rava o Senhor D. Duárte ; que EI R.ey lhe manda~ 
fe declarar·<> tratamento , e merce , com que o- ef.. 
perava ·, e El Rey ; e o Va1ído efperavaõ , que o 
Senhor D~ Duarte lhe pedüfe,, e pertendeífe as.mer· 
ce~ i e·tratamento: porém elle entendeo , que hu
milhado à pertençaõ , . faltaff"e o· def pacho ; EIRey, 
e·o V alído davaõ a entender, que para que naó fal. 
taífe·efte convinha a humildade; mas o Senhor D. 
Duarte prefumio , que humilhando-fe,. perdeífe o 
dec6ro-, e a pertençaõ.; o Valído fêntia, que hou. 
veífe peífoa, que per tendeffC diante do feu R..ey, ~ 

qut· 
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quizeffe manter pontos fcm os.aventurar pelo gof
to delRey , e valor das pertenções. N dla parte 
cahio entaõ na fevera cenfura dos cmulos ; porém 
naó baftaraõ tantas fizanias para efcurecer o ref
plandor daquelles Reaes reflexos , vacillantes nefla 
refo1uçaõ. Sem ver a ElRey , nem · ao V alído, 
com doze dias de . occulta affiíl:encia de Madrid , 
partio o Senhor D. Duarte para· Alemanha , donde, 
foy do Emperador F emando II. taó benignamente 
tratado j como diziaõ fora dei Rey offendido. 

Palrou de Hefpanha a ltalia , vio algumas Ci· 
dades , eR:eve em Milaó alguns dias , donde fahio a 
28 de AgoR:o do referido anno , entrou no Tirôl, 
e chegando perto da Cidade de Infpruck , efcreveo 
à Archiduqueza Claudia de Medieis , viuva do Ar
chiduque Leopoldo, Governadora daquelles EA:a· 
dos na menoridade de feu filho o Archiduque F er•. 
nando , . a qual com particular attençaõ lhe efcre
veo a Carta fegujnte , que já achamos traduzida 
com huma Relaçaõ defta .jornada , e .dizia affim : 

ILLUSTIUssmo , E BxcELLENTISSIMO SENHOll. 

,, Eftimo , como devo , a demonffraçaõ, que 
,, V. Excellencia ufa comigo no caminho , que faz 
,, pelos Eflados da minha Caíã ; e affim como. me 
,, naó íàõ. novos todos os refpeitos , que a iflo me . 
,, perfuadem , affim deve V. Bxcellencia eR:ar cer
" to, que podendo palfar por ~fta Cafa fe~ ··deC. 

,, com· 
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,, compor notavelmente feus deftgnios , me dará 
,, muy grande contentamento pelo defejo, que te· 
;, nho de fignificarlhe mais efficazmente a eftima
'' çaõ , que faço de fua pelfoa , e Caía , pedindo a 
,, Deos guarde largos annos a pelfoa de V. Excel· 
,, lencia. De Infpruck 8· de Setembro de 16j4. 

Affeiçoadiffima 

- CLAUDIA. 

No dia feguinte entrou o Infante na Cidade 
de lnf pruck , e a Archiduqueza o mandou conduzir 
por hum Gentil-homem do Archiduque feu filho, 
com huma carroça tirada por íeis cavallos brancos, 
que o efperava fóra da Cidade ; entrou o Infante 
na carroça , e fe foy apear ao Paço , nelle foy rece
bido com muita authoridade : teria paífado huma 
hora depois , que havia chegado , quando. foy vifi· 
tar a Archiduqueza , a qual o veyo re~ber à porta 
do apofento , em que eftava , acompanhada da fua 
Camereira m6r , e de nove Dama.t; e palfada a vi
fita em reciprocas attenções , foy hofpedado com 
Real ~andeza , fendo fervido na mefa · pelos mef
mos Pagens , e criados de Sua Alteza , que na def. 
pedida lhe fez hum regalo de huma caixa de bal· 
famos , e quintas elfencias , de muita ellimaçaõ , 
porque naquelle tempo fó fe fitziaó na fua Ca1à. 

Profeguio o Infante D. Duarte a fua jornada, 
ea 
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e a 1 S de Setembro chegou a N ufterf, huma legoa 
de Vienna , ·donde mandou participar ao Empera~ 
dor a fua chegada por hum Gentil-homem feu com 
huma Carta , em que lhe dava conta dos intentos,. 
com que pafiàva ao Imperio , e juntamente o trata· 
mento , que efperava lhe acordafiC , muy proprio 
da grandeza do Cefar , e naõ alheyo da f ua peífoa; 
ao mefmo tempo efcreveo a D. Inigo V ellez La
dron de Guevara, VI. Conde de Oohate, Embai· 
xador Extraordinario delRey Cat~olico , dandolhe 
conta da fua c~egada ; e ·affim mefmo :lhe dizia, que 
a havia dado ao Emperador, pedindólhe licença pa· 
ra lhe beijar as maõs. O Conde ,lhe ref ~deó lo
go , e entre outras coufas lhe dizia , que Sua Ma· 
geftade Cefarea trataria a Sua Excellencia da mef. 
ma forte , que aos Grandes de Hef panha , para o 
que . havia moderno exemplo no Principe de Veno· 
fa. O lnfitnte replicou ao Conde , que no cafo, 
que Suà MagéRade Cefarea o naõ trataffe como 
aos Princi~ livres do Imperio , naõ aceitaria ou• 
tro tratamento , por naõ fer igual ao que pedia a 
qualidade , e fangue da Caía de Bragança , e com 
outras · raz9ens, em que moflrava a jufliça da Cua 
pertençaõ : e logo deu conta ao Emperador , do 
que palrava com o Conde de Onhate , porque elle 
naõ viria em coufa, que foffe contra a regalia, com 
que nafcera. Os Hefpanhoes começaraõ a .oppor· 
fe a eff e negocio , e naõ foraõ poucos os obfl.acu
los , que levantaraõ com as fuas negociações , e 

com 
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com repetidas inA:ancias intentaraõ impedir o trata· 
mento, que o Emperador lhe devia de dar: diziaõ 
eiles , que naó devia fer mayor daqueUe , que 9 
Emperador acordava aos Grandes de liefpanha, 
que naõ fe cobriaõ na fua prefença , e que eA:e mef. 
n10 fe havia de praticar com o Senhor D. Duarte. 
Porém o Emperador , que naõ fe atava aos capri· 
chos dos Hef panhoes , ( como depois o fez feu fi. 
Jho) convocando o feu Confelho priv3do, refolve· 
ra6 os l\1ini!\ros delle , que havia de fer tratado da 
mefma forte , que os Principes livrei , que ferviaõ 
no Imp~rio. · Logo fe lhe refpondeo com o que 
fe havia determinado no Confelho, com tanta Catif
foçaõ dos mefmos 1\i1iniflros , que eíl:ando o Em
perador comendo em publico , hum MinHlro lhe 
quiz referir a grandeza da Caía de Bragança , mas 
o Emperador o naõ deixou profeguir , dizendolhe: 
N aõ tendes neceffidade de me dizer quem he D. Du. 
arte, porque minha mãy eíl:eve para caíar com feu 
avô , e fey muito bem , que reprefentaçaõ faz a 
Cafa de Bragança. Calou-fe entaõ o Miniíl:ro , e 
o Conde de Onhate. referio iíl:o mef mo depois ao 
Senhor D. Duarte, a quem já os Alemaens o ha· 
viaõ contado. 

Mandou o aviío dena refoluçaó ao Senhor 
D. Duarte o Bifpo de Viena, (hum dos Valí~os 
do Emperador ) a qual logo participou ao c~mde 
de Onhate ; fentirao os Hef panhoes a noticia , e 
nunca a puderaú diffimular. flavia nc!le tempo 
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em diverfas partes de Alemanha entrado ·o terrivel 
mal da pdle , e tocado a Cidade de Viena , pelo 
que o Emperador com a Corte fe havia .palfado pa
ra hum Lugar chamado Ehrellorf, em ' uanto fe 
na6 ferenavaó os ares de ''iena, para donde havia 
pouco , que voltara. 

Com o avifo da refoluçaó do Emperador, 
mandou o Conde Embaixador ao Senhor D. Du. 
arte tres carroças para entrar em Viena , e a feu · fi
lho D. Filippe de Guevara, que depois foy Conde 
de Efcallante, para o conduzir , acompanhado de 
alguns Gentis-homens, e no primeiro de Outubro 
entrou na Corte , e foy em direitura para . â Cafa 
do Embaixador, e pafiàdos quatro dias teve · audi
encia do Emperador , e da Emperatriz , que o re
ceberaõ com grandes demonfirações de affeiçaõ, e 
benignidade , tratando-o com todas as preeminen· 
cias concedidas aos Principes livres , e devidas à 
íi1a peífoa, como fe havia aílêntado. Eílas fe redu
ziraõ , a que tanto, que o Senhor D. Duarte en
trou pela porta do apofento , em que o Empera· 
dor eílava, logo, que ·o vio, tirou o chapeo cor· 
refpondendo com os palf os ·às mef mas cortezias , 
que elle lhe fazia ; e abaixando a cabeça às conti· 
nencias do Senhor D. Dúarte, naõ fe cobrindo até 
que eíle levantou o chapeo para fe cobrir , de for
te , que ambos fe cobriraõ ao mefmo tempo. Ef.· 
te he o ufo de Alemanha , que pratica o Empera• 
dor fómentc com os Principes livres. No. dia no-

ve 
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ve do mef mo mez .teve audiencia da Rainha de 
Hungria D. Maria de Auíl:ria, Infanta de Hefpa
nha, que por fe achar moleílada na6 foy a ella rio 
Qlefmo dia, que às outras. Vifitou o Archiduque 
Leopoldo , filho fegundo do Emperador , o qual 
depois de ter feguido a vida Ecc1efiaíl:ica , que Jar
~ou , paífou à militar , e foy General das Armas 
Imperiaes contra os Suecos ; fahio a recebello ao 
fegundo apofento da cafa, em que eílava, tratan"'! 
do-o com muitas cortezias , e ceremonias, fallando-. 
lhe pelo termo de dileétion, e na defpedida o acom
panhou muito mais, além do que fizera quando o 
recebera. . E~ quanto duraraõ eílas vifitas efteve 
hoípedaclo em caía do Conde de Onhate , que fe. 
riaõ quinze dias , nos quaes fe lhe preparara6 ca· 
fas , que tomou fóra de Viena em pouca diíl:ancia 
da Corte. 

Eftava já o Senhor D. Duarte em fua cafa 
bem accommodado: porém reparando, que ElRey 
de Hungria fe achava em Campanha , onde alguns 
rliziaõ paffaria o Inverno, por fe achar vitoriofo em 
Paiz inimigo , pareceolhe que naõ eílava bem ao feu 
generofo efpirito. fe o naõ foífe vi fitar à Campanha; 
affim alfentou comfigo ir ao Exercito pela pofla. 
Communicando effa idéa a alguns Senhores , foraõ 
diffcrentes as opinioens, fendo os mais os que o dif
fuadiaõ , pelo perigo manifeíl:o a que fe expunha , 
por lhe fer precifo atraveífar terras dos inimigos , 
que .cada. dia fahiaõ a fazer correrias , e _haver de 
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paifar por Lugares apeíta-Jos ; porém o Senhor D. 
Duarte teve por n1enor inconveniente exporfe aos 
inimigos , e a vida , em paífar pelos Lugares , em 
que havia pdte , do que . eíl:ar otfureddo ,à critica, 
dos que poderiaõ feguir a parte contraria. 

Achava-fe ElRey de Hungria muy ditlante 
de Viena , no Paiz de Witenberg em Stugart, pa• 
ra o que lhe era neceífario paífar toda. a·Auftria, e 
Baviera , e deixando as fontes do Danubio , chegar 
muy . perto do Rheno , fobre o Condado de. Bor
gonha, de forte, que quafi vinha atravelfar por 
aquella parte toda a Alemanha. Porém -refoluto 
o Senhor D. Duarte na jornada , fe foy ·. difpedir do 
Emperador, que e flava no Call.ellp· de· .Hort , cin
co Jegoas de \riena. Defpedio-fe . da . Rainha de 
Hungria, que ~he deu huma. Carta para feu mari
do, e o Emperador hun1 Pafiàporte. 1"omou a pof
ta com cinco criados, e fahio a 23 .de Outubro ·dt 
Viena; paífou por Salzburg, dahi fuy a.Monaco, 
Corte. do Eleitor de Baviera , na qual naó entrou,. 
porque ardia em pefte , e caufava horror· o ver hum 
campo , em que .dlavaõ enterrad~ mais . de trinta 
mil peífoas, e paffar por mais de quarenta Lugares 
grandes fem fe encontrar huma peífoa , vendo-fe 
com Iaíl:ima as caías defamparadas , e fem porcas, 
os moveis efpalhados pelas ruas, e hum campo cet'• 
cado de muros, onde fe tinhaõ poíl:o ·todo o gene
ro de moveis , e alfayas, expoíl:os ao tempo, e fem 
dono, o que caufava grande· horror. Em Vefpera 
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de Todos os Santos chegou à Cidade de Donawerr, 
da qual patTou a N ordli~lgen , adonde havia pouco 
federa a celebre batalha a 7 de Setembro: eíl:ava ·o 
campo ainda femeado de muiros corpos ·mortos, 
n1al gaílos do tempo , e debaixo da Colina gran
de numero de homens, e cavallos mortos. Ficava 
a Cidade de N ordlingen hum quarto de legoa dif. 
tante do campo da batalha, que o Senhor D. Du
art~ obfervou ; mas por eflar muy arruinada da ar
tilharia ' naõ quiz entrar denrro nclla , porque já 
eítava tocadà da peíl:e; e affin1 por efpaço de tres 
lcgoas foraõ achando corpos mórtos, dos que di· 
·ziaõ morrera-ó no alcance dos Croatas. Nelle 
caminho pudera fücceder ao Senhor Dom Duarte 
muy facilmente hum a difgraça , por def prezar as 
informações, que fe tomavaó nos lugares, porque 
em muitas partes por onde paífavaõ, a menos de 
huma legoa efhva gente dei Rey de Suecia ; de 
forte , que junto à Fortaleza de Jarandor encon
trou dous homens correndo a cavallo , e querendo 
faber o motivo da prellà, que levava5, refponde
raõ , que fogiaõ do inimigo , que eílava em hrima 
efcaramuça de traz de huma montanha , que mof.. 
traraõ, e donde o mefmo Infante D. Duarte já ha
via ouvido os tiros , naõ levando de comboy mais 
que vinte mofqtieteiros , e os cavallos cançados , 
que naõ podia6 correr, e livraraõ por paifarem fem 
ferem viíl:os. 

Chegando o Senhor Dom Duarte a E~lingen, 
• huma 
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huma legoa de Srugart, onde EIRey de Hungria 
eílava , defpachou hum criado com huma Carta 
para o Marquez de Caílanheda , Embaixador Or· 
dinario delRey Catholico, o qual em toda a Cam· 
panha paífada havia affifüdo a El R ey de Hungria; 
continha a Carta a noticia da fua chegada , e o de
íejo de beijar a maõ a ElRey , para o que lhe p& 
dia lhe quizeífe alcançar permiífaõ. No mefmo dia 
voltou o criado com a repofla , em que o Marquez 
dizia , que Sua Mageílade eíl:imava muito a. fua 
chegada , e que podia entrar·= partfo logo ó Se
nhor D. Duarte , e o Marquez Embaixador fahio a 
encontrallo com tres carroças a mais de meyo dQ 
caminho , donde depois de o faudar , entrou o' Se
nhor D. Duarte na carroça do Marquez, e fe fo. 
raõ apear à fua caía. N aquella noite mandou E\. 
Rey ao Conde de Popoli a vifitar ao Senhor Dom 
Duarte , e darlhe as boas vindas da fua parte. No 
terceiro dia depois da fua chegada lhe affmou El
lley audiencia , e indo ao Paço o veyo, por ordem 
f ua 1 efperar o Conde de Thun, que fazia o Offi
cio de Mordomo môr, e entre elJe , e o Marquez 
de Catlanheda chegou à prefença delRey , que o 
tratou com a mefma formalidade, que o Empera· 
c!or. O tempo, que efleve nelta Cidade, o diver
tio o Marquez de Caíl:anheda·, fazendolhe ver os 
jardins , Palados , e divertimentos fumptuofos , de 
que aquella Cidade fe orna , de que o Duque de 
Witenberg fe havia retirado depois de perdida a 

· · batalha 

Digitized by Google 



da Cafa.'JVal 'Portug. · Liv. YI. -"S 9 I 
batalha de Ortlingen, e EIRey de Hungria nella 
fo havia alojado. 
· Na Cidade de Stugard eíleve o Senhor Dom 
Duarte defde ; até 2) de Novembro , em que El
Rey de Hungria declarou fahia da Cidade ao ou
tro dia. N elJe tambem fez jornada o Senhor D. 
Duarte, fahindo de tarde pela po!la, levando ai .. 
guns cavallos ligeiros de guarda ; e affim naõ fez 
mayor jornada , ·que de quatro legoas até a Cidade 
·de Qepping, onde fiéou : no outro dia foy a llaiJ· 
nhaim , porém porque cA:ava muy ferida da· peíl:e, 
naõ quiz entrar dentro. E andando hum criado 
bufcando alguma cafa , que eíliveífe livre do con
tagio , encon~rou o Tenente do Caílellaó , que fa. 
bendo para quem fe procurava a cafa, lhe foy dar 
parte , o qual lhe mandou logo abrir as portas. do 
Caíl:ello, onde o alojou, e aos feus criados. Era o 
Governador , ou Caílellaõ , como elJes lhe cha- · 
maõ, Viétorio Galaran, CavalJeiro Mi1anez, que 
co1n grandes expreffüens de cortezia o recebeo. A 
cea durou das íeis até às doze da noite com tof!as 
as ceremonias de Alemanha , ufadas aos grandes 
Principes. Comeraõ com o Senhor D. Duarte além 
do Governador , o General da Artilharia , e hum 
Sargento môr' delRey de Suecia, que foraõ prifio
neiros na ultima batalha: deteve-fe ta1nbem até o 
outro dia o Senhor D. Duarte, em que o diverti
raõ com bailes , e hum magnifico jantar. Era <> 
Caílello. forte,. e tinha oitenta e tres peças de arti· 
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Jharia , e por ilío quando os Hefpanboes ·o ganha· 
raó , foy grande o defpojo de joyas , e . dinheiro , 
que ndle fe haviaõ pofto por mais fegu(o. Qef pe
dio-fe do Governador, que lhe deu huma guarda 
de Soldados , e ao fahir o Calvou com dez p~ças, e 
o foy acompanhando meya legoa da F orcaleza·, e 
lhe fez prefente de hum cavallo de Moravia muito· 

· bom. Palfou . a dormir à Cidade de Lintzgow QO 
Ducado de Baviera fobre o Danubio : o Governa• 
dor , que era Milanc:z , Cavalleiro de .1\-ialta, que 
eíl:ava avifado da vinda do Senhor D. Duarte, ti
nha à porra da Cidade hum criado· cfperando , pelo 
qual lhe pedio folfe fervido apeorfe em fua caía, o 
que fez , e o tratou com magniticencia, de forte , 
que fendo o dia de peixe, o fervio com trin;a .pra· 
tos com toda a delicadeza. 

Entrou na Cidade de N euoburg , Corte do 
Duque, a que dá o titulo, eíl:eve ~a Çafa dos Pa· 
dres da Companhia, onde o Provincial o acompa- · 
nh.ou fempre , e o divertia com boa .à'luíica. Em .. 
barcou para lngolítadt, Cidade do Duque de Ba· 
viera, taô forte, que depois de a ter íitiada EIRey 
de Suecia , vio, que era impoffivel ganhalla , e fo. 
bre ella lhe mataraõ o cavallo , e por caufa da pelle 
naõ entrou em hum pequeno Lugar donde fe ter· 
minava a jornada , e foy precifo dormir na barca , 
fem cama , nem commodo algum , nem no outro 
dia melhorou de cama , fendo o frio intoleravel. 
Pa:frn a Ratisbona, que EIRey de Hungria havia 
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ganhado .por concerto , depois de nella ter perdido 
nove mil homens. Daqui foy a Paífau , chegou a 
Lintz , donde defpachou hum criado com as Car· 
tas , que trazia delRey de Hungria para o Empe· 
radar , · e Rainha , que eílavaõ fóra de Viena por 
caufa da peff:e ; e finalmente entrou em Viena a 7 
de Dezembro, tendo em todo o tempo logrado 
huma boa difpoftçaõ , fem que fentilfe os defcom
modos do caminho , como quem fe preparava para 
os ouros trabalhos da Campanha. Aqui logrou· at .. 
teriçóes particulares do Emperador , e da Empera- Prova dito num. 
triz , como elle refere em huma Carta ao Duque i7o. 
feu irmaõ , que vimos da fua propria letra , e fe 
conferva na· Livraria manufcripta do Duque de Ca-
daval , na qual refere , que o Emperador lhe per• 
guntara por elle, e que fe agradara tanto da füa 
peífoa, que lhe dHfera fer neceífario muita fé pa-
ra crer , que eUe era Portuguez , e naó Alemaõ, 
e a fatisfaçaó, que o Emperador moílrou do In-
fante lhe fatiar na lingua Tofcana, e a pratica, com 
que o intertivera , dandolhe conta das fuas caçadas 
com muita familiaridade; o que elle refere com in-
dividuaçaõ por fer do genio , e goíl:o do Duque, 
de forte , que foy divertimento nelle dominante a 
todos os mais, excepto a Mufica. Affim foy o In-
fante attendido de toda a Auguíl:a Caía de Auílria, 
e na mefma fórma de toda a Corte pela fua pe!li)a , 
e depois o feu admiravel genio o fez mais eíl:ima-
do; porque fobre a affabilidade natural , era bem 
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inffruido nas bellas letras , e artes liberaes , foube 
com perfeiçaó a lingua Latina , fallou a Franceza 
com propriedade, e taó po1ida, como delicadamen
te, e na mefma fórma a Italiana, a Hefpanhola taó 
bem como a materna ; .depois applicado à Tudef.. 
ca , fe naó contentou com a entender , pelo que fe 
fez ainda mais grato aos nacionaes : e affim gozou 
a eloquenda de feis linguas , e todas fallava , e ef. 
creyia com defembaraço. 

Foy ornado de virtudes naturaes , e .adquiri
das, porque fendo na difciplina militar rigido , favo
recia aos Soldados , querendo a equidade para que 
naó excedelfem com defordens nas marchas, e quar· 
teis, affligindo os Paifanos, com quem fe havia com 
tanta piedade, que algumas vezes os aliviava das 
ordinarias contribuições ; e do que neceffitàva para 
fua cafa , e familia , pagava por feu juffo preço; 
era Jiberal com os neceHitados , e em tudo mag
nifico. Naó Jhe ferviraó nunca de embaraço as 
mayores occupações, nem o tempo mais vivo da 
~uerra , para que entre o ellrondo das armas na 
Campanha deixalfe de ouvir Milfa, rezar o Officio 
Divino, e cumprir com outras devoções quotidia
nas , para que achava no dia tempo, ainda naq_u.el
les mais occupados pelas largas marchas. Eíl:es 
Catholicos procedimentos , juntos com o feu va· 
lor ' e fingulares partes ' o fizeraõ recommendavel 
ao Emperador , ellimado dos Príncipes , e amado 
geralmente da m:üs gente de diverf"s Nações. 

Achou· 
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Aéhou-fe em diverfas occafioens , na tomada da Pra· 
ça de Arulaó na Pomerania , e na de Caminis na 
Saxonia , e na de Saverne ; teve grande parte na 
batalha de Biftoch, e nas occaftoens de mayor im
portancia do Imperio, entaõ opprimido das armas, 
e fortuna de Gullavo Adolfo , Rey de Suecia, que 
ainda que infelizmente morto' triunfavaó as fuas p ... n.11~.-o ... .n~·-· tom. •• 
armas· mandadas pelo Duque de V eymar , tendo hv. J· pag. a ~6. 
occupado a mayor parte do Imperio, que recupe .. 
rou o Conde Mathias Galeazo, fendo o Author 
mais digno , e o Infante Dom Duarte o executor 
mais valerofo de luas ordens, no ef paço de quafi 
oito annos , em que moflrou grande capacidade , 
e . talento para a guerra ' e occupou os póftos de 
General de Batalha com o Regimento da Banda 
Negra , e o de General da Artilharia , cujas pre
eminencias faõ nas Ordenanças Militares do Impe· 
rio as de mayor eíl:imaçaó. Dos fucceffos deíl:a 
guerra efcreveo o Infante huma Relaçaõ, em eíly-
lo taõ fublime , e proprio , pelos termos militares, 
que diz della o Conde da Ericeira D. Luiz de lVle-
nezes, ( uõ diícreto, como valerof o , cujo pruden· 
te juizo he hum verdadeiro teflemunho do credito 
daquella Obra , para fer eíl:imada de quem a naõ 
vio) que aquelle papel naõ fó póde competir, mas 
exceder a tudo quanto tem efcrito as pennas me-
lhor aparadas. A falta deíl:e papel fuppriremos 
com a parte de huma Carta de J de Setembro de 
(16 j 5 , em que dá conta deíla Campanha ao Du.-

Tom. VI. Fftf ü que 
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que feu irmaõ, que depois fuy Rey; a qual refere 

M~~inlio, Ertl4m~. o Capitaó Luiz Marinho de Azevedo no Livro, 
Polie"as, &,, pag. u. que imprimio no. anno de 1645 , intitulado: &. 

clamaciones Politicas, Juridiéas, y: Morales, rlc. 
em que reprefenta ao Papa , Reys , Príncipes 1 e 
Republicas do Mundo , o injuflo · procedimento , 

· que fe teve com a peífoa do Infante , e diz affim : 
,,Junto à Cidade de Vorms dlivemos alojados al~ 
,, guns dias , nos quaes fe vieraó. fempre chegando 
,, os inimigas. Dia de S. Bartholomea· tor1181llÕ 
,, atraz , e paílàraó o Rin por Moguncia aos 27 t e 
,, chegando ella nova mandou o General: Galeazo, 
,, que no .mefmo dia à meya noite marchalle · todo 
,, o Exercito , e tornalfe a paífar o. Rin, como· fe; 
,, fez em pouco mais de vinte e quatro horas, ·em 
,, que eu fempre acompanhey o General. Eíl:ive
" mos fem comer todo eílc tempo , até que hum 
,, Coronel foccorreo ao General , de que todos 
,, participámos. Marchámos os dous dias . feguin
,, tes de 29 e jO, em que fizemos alto: os inimi· 
,, gos vieraõ marchando junto ao rio Meno. No 
,, primeiro de Setembro tornámos a marchar em 
,, f6m1a de batalha com a Cavallaria diante, e ar
,, tilharia de huma , e outra parte. Alojámos nella 
,, Campanha defronte da Cidade de Openheim , 
,, que cftá da outra parte do Rin , e he Cidade 
,, pequena, mas tem huma Cidadella ·boa. A' maó' 
,, direita eGá a Cidade de Darmtladt , cujo Laní= 
,, grave he noífo amigo ; aqui parámos, e os ini-

,, migos 
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;, migos 6zeraó o mefmo ; lançando huma ponte 
,, fobre o 1\'leno , como V. Excellencia verá neíle 
,, papel. Em ambos os Campos ha fome , ainda que 
,, até agora fe acba algum paõ. A pefl:e nos Lu
" gares he grande , e já me entrou em caía , levan
" dome brevemente huma lavandeira, e ao Prmci· 
,, pe de Polonia quatro criados em huma noite. Eu 
,, o fuy vifitar , e elle me veyo cfperar fóra do quar
" to, ~onde eftava, dandome a maõ direita, e as por· 
,, tas ; e na fua c~mera me deu a cadeira ' que eff a
" va na alcatifa arrimada à parede , pondo a fua de 
,, fóra. Depois me acompanhou até huma varan· 
,, da junco à efcada. ·Depois de chegarmos a eíl:e 
,, quartel , me veyo a vifitar , falloume · por &cel
" lencia , e eu a elle por Alteza , ainda que naõ 
,, era necellàrio dizer Hlo. 

· ,, Efcreva V. Excellencia ao Emperador o pa
" rahem do cafamento da filha a Archiduqueza Ma
" rianna com o Duque de Baviera , e quando no
" mear o Duque diga : Sereni/ftmus E/eélor Ba11ie-
" ra!. 

,, Tanto que cheguey ao Exercito , me man· 
,, dou Galeazo dar dezafeis mofqueteiros , que 
,, me fazem guarda de dia , como fe fàz a todos 
,, os grandes Principes em quanto na6 tem pofio. ,, 
N aõ encontrámos nunca efia Carta inteira , mas 
nefta parte fe vê a propriedade, com que difcorria ; 
fe por ventura naõ he eíl:a a mefma Relaçaó , de 
que acima fizemos mem_oria. 

Com 
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Com efl:a occafiaõ efcreveo o Emperador Fer· 

nando II. a EIRey D.Joaõ IV. ainda entaõ Du
que , a fegL1inte Carta. ,, F erdiaandus Se~undus Di
" vina favente dementia , · eleélus Romanorum Im
'' perator femper Auguff:us. Illuíl:riffi.me confan· 
,, guinee, Princeps chariffime. Litteras_ .dile~ionis 
,, veílrre , quibus Principem Eduardum fratrem 
,, tu um nobis commendas, non potuirnus nunquam 
,, libentiffime videre gratiam han<; ~llre ·cl!m ·ex fe 
,, ( quippe omni humanitatis officio erga nos refer· 
,, tre) tum perfonam etiam ·d. fratris dileêl:ionis ·ve
" íl:rre , qui eas nobis tradidit , hábuerç. · Etli ergo 
,, idem Princeps Eduardus in poA:erum , tum pro· 
,, prio merito generis , & prreclarum virtu'tlim fua
,, rum nobis, ut qui in paucis commendatüs ·, tum 
,, eo etiam charior , qui id dileél:io veA:ra tam offi
" ciosê defiderat, cui in omnes occafiones gratifi
'' cari, optatiffimus nobis erir. Datúm in Civitá
" te noA:ra Viennre die 1 8 menfis Maii ann. Dni 
,, 16J)· regnorum noíl:rorum Romani :16. Hunga
" rici 17. Boemici vero 1 8. Ejufdem dileéHonis ve. 
,, firre benevolus. · Ferdinandus. No fobreícrito 
dizia : ,, IlluA:riffimo fincere nobis diJeél:o Joanni 
,, Duci Brigantino, a mico confanguineo nofl:ro cha
" riffimo. Continuava no ferviço do Emperador o 
Infante taõ attendido, como merecia a fua peífoa, 
que cada dia fe fazia mais grata pelos exercidos 
das- fuas virtudes. Determinou pallãr a Portugal 
fobre algumas dependencias , fendo as mais prin-

c1 paes 
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cipaes a fatisfaçaõ , e goRo de ver a feu irmaõ o 
Duque 1 que muito o defejava ver; e fazendo pre· 
ft!nte ao Emperador , que já era Fernando III. o 
defejo de paífar a Portugal , lhe refpondeo com a 
feguinte Carta , e no fobrefcrito dizia : 

,, Illuflnffimo fincere nobis dileél:o confangui· 
,, neo nofi.ro Dno Eduardo de Portugal fupremo 
,, noíl:ro excubiarum Prrefeél:o , ac Collonello. E a 
Carta : ,, Illul\riffime confanguinee dileél:e. Per
" charum mihi fuit ex litteris fuis intelligere quod 
,, ulcro operam fuam , & virtutem militarem in fer
" v~tiis meis Imperialibus , Sereniffimique Regis 
,, Hifpaniarum, & totius Auguíl:iffimre domus im
" pen4ere fatagat : quam cum haél:enus· femper in 
,, condigna, ac benemerita reíl.imatione habuerim: 
,, fie eíl: quod eandem , & poíl.hac mihi gratám 
,, fore nemo dubitare debeat ; ac proinde ut per
,, aél:is fuis negotiis domi , opportuno adhuc tem
" pore ad caflra mea Imperialia reverti poffit, ro
" gatam veniam triun1 menfium , eidem libenter 
,, concedo, ac foliti mei affeél:us , gratireque Impe
,, rialis li mui. fecuram volo. Dabantur in Regia 
,, mea Civi rate PefonienG die 14 l\Iartii anno 16) 8. 
,, Ferdinandus. 

Concedida a licença, retardou o Infante a jor
nada, porque , fegundo algumas memorias , quan
do chegou a Portugal foy já no mez de Outubro 
do dito anno. N aõ a quiz fazer por terra por naô 
paífar por Heípa~ha , tomou a polla até Hollan-

da, 
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da, onde fretou hum navio, em que embarcou ; e 
chegando à altura da barra de Lisboa encontrou 
dous navios de Mouros , que dando vi(b do do 
Infante, o inveíliraõ. Deu eíl:e as ordens, e a·dií· 
poftçaó para a peleija, fazendo preparar a fua náo, 
a qual fez · huma taõ vigorofa defunfa, que os Moo· 
ros defcon6ados da conítancia , fe retiraraõ taó def
troçados ' que naó quizeraõ profiar com a rortuna. 
Francifco de Mello, Fidalgo natural de Evora, fe 
houve nella occafiaó com tanto valor , como acor .. 
do, executando tudo o que o-ln&rite lhe .ordena. 
va.. Da fua familia ficaraó alguns mortos , e outros 
f.!ridos , hum Copeiro percleo huma perna eflando 
falJando com o Infante, o qual . pela dif poflçaõ da 
peleija confeguio a felicidade do bom fuccdfo •. En· 
trando o uavio em Lisboa, defembarcou o Infante, 
e palrou à Aldea-Gallega no mefmo dia , e fcguio a 
jornada a Villa-Viçofa ·Cm huma. liteira acompa• 
nhado dos feus criados : entrou naquella Villa já 
muy adiantada a noite , a tempo , que as portas do 
Paço eílava6 fechadas , e fazendo bater rijamente, 
acodio àquella parte hum homem preto chamado 
Nicolao de Bragança , que o Infante conheceo pe· 
la voz entre a de outros moços , que enfadados ,, 
rep.rehendiaõ o modo , com que fe batia nas por
tas do Paço: o Infante o chamou pelo feu nome, 
dizendolhe , que fe naó enfanda{fe , e abriíle , e já 
conhecido , começaraó com alvoroço a applaudir 
a fua vinda com vozes taó altas , · que fe augmen· 

tavaõ 
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tavaó ·com a chegada de outros criados , de forte,: 
que era já tal o ruido , que foy fentido do Duque, 
e fabendo o motivo veyo a receber a feu irmaõ ; e 
efpalhandcrfe na Villa a noticia começaraó a acodir 
os· Fidalgos , e mais gente nobre·, e principal , de 
forte, que .. fo paífou quafi a noite neftes obfequios, 
e o Infante . íe recolheo depois ao feu quarto anti
go , cm que dantes dfiftira. N aõ durou muito 
tempo a viíita, e pareceo ainda mais curta ao gof
to do Duque , e da Duqueza , que com attenções 
agradecia6 ao Infante a fineza da jornada , applau• 
dindo o bom fuccdfo das fuas Campanhas. Efpe
r ava· .o 11avio no porto de Lisboa, para onde com 
violencia dos Duques partio o Infante : aqui (e de
teve alguns dias em quanto fe acabou ·de pôr o 
navio prcmpto para fitzer viagem. Affifiia na Co
tovia nas cafas de Francifco Soares, onde D. Fran
cifco de Faro, depois Conde de Odemira, feu gen· 
ro, o apofentou: aqui foy viíitado de todos os Se
nhores - e Grandes da Corte , · e fahindo algumas 
poucas vezes fóra , era em hum coche cerrado; 
naõ entrou no Paço , nem viíitou a Princeza Mar
garida, Governadora do Reyno. Alguns dos Po
liticos, que já difcorriaõ em livrar o Reyno do 
pezado jugo de Caíl:ella, vendo , que o Duque D. 
J oaõ fe havia com lndiff~rença nefia pratic.a , lhe 
pareceo, que poderia fer o Infante proporcionado 
infirumento para eíla empreza; e diziaó elles, que 
naõ deviaõ perder as occdioens , que a fortuIJa 
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lhe offerecia , como já em outras muy opportunas 
o haviaõ feito, naó fe valendo dos meyos, que ti· 
veraõ , e que o Infante era Principe da Cafa de 
:Bragança , neto dos noífos Reys , que fe achava 
entre n6s vindo de Alemanha ; e quem negaria , 
que a Providencia o levara infenfivelmente a efl.u. 
dar naquelles Exercitas a noífa defenfa , e que com 
elle tinhaõ Reyno, Principe, Capitaõ, e caufa, e 
affim agora, que nos falta? Defte modo difcorriaõ. 
Porém o Infante , que fe achava fem . efperança, 
ou direito de taó grande empreza , quanto mais 
conheceo o animo , dos que lha infi~uavaó 1 poz 
mayor artificio em moílrar , que os naõ entendia , 
e fahio logo do Reyno chamado do Emperador , 
com o Regimento da Banda negra , fobre o poíl:o 
de General de Batalha , que lograva.. A fineza,. 
com que fe empregava no ferviço do Emperrdor, 
o obrigou a deixar os commodos da Patria para vol· 
tar para Alemanha, onde em pouco tempo expe· 
rimentou na fua pelfoa , o. que naú podia efperar 
da do Emperador , como logo veremos. No dia 
1 } de Dezembro embarcou para feguir a fua via· 
gem , fem embargo do tempo lhe fer contrario , 
por fe livrar das praticas referidas, ~e que ao depois 
km culpa lhe 6zeraó cargo. . . 

· Chegou o J nfante ao Imperio " e léguindo 
com ardor a guerra,. no fim do anno de 1640 aca-.· 
bad-a a Campanha, no mez de Dezembro , aquar· 
telado o Exercito ,, ficou o lnfunte alojado. na Sue· 

via ,. 
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via, em hum Lugar· tres 1egoas da Cidade de UI· 
ma. No mefmo mez , e anno f uccedeo em Lif
boa a feliz acclamaçaó de feu irmaó o Senhor Rey 
D. J oaõ IV. e. chegando eíl:a noticia primeiro aos 
Miniílros de Hefpanha , que ao Infante , attributo
fe eíla culpa entaó a Frandfco de Lucena, Secre
tario de Eíl:ado, a quem EIRey havia encarrega
do de avifar ao Infante , do que paílàva em Por tu .. 
gal , para que elle tomando as medidas necellàrias 
pudelfe fahir do Imperio a tempo ; porém a fatali
dade, que conduzio à morte efle innocente Prin· 
ci pe, fez, que fe erralfem todos os infirumentos da 
fua liberdade. Os MinHlros , que El Rey Catho· 
Iico tinha na Cotte do Emperador, lhe deraõ con
ta , do que paífava em Portugal , e começaraõ lo
go a difpor a fua ruina com o Emperador , perfua,. 
dindolhe, que elle naó poderia já mais fazer fer. 
viço à Coroa de Hefpanha , como o de prender ao 
Infante. Entaó · fe naõ pode imaginar, que o Em· 
perador viola(fe o direito das gentes , e da hofpita
lidade, e houvefTe de entregar nas mãos de feus ini
migos hum Príncipe , que naõ nafcera feu V afial
lo, a quem fómente pela liberdade do Imperio de· 
via por obrigaçaõ proteger. Era o primeiro mo
tor daquelle confelho D. Francifco de 1\.lello , Ple
nipotenciario dei R ey Catholico ao Emperador , a 
quem a natureza havia honrado com o Real fan
gue da Caía de Bragança , revefüdo do feu cara
d:er , já entaõ efquecido da Patria , da honra , e dos 

Tom.VI. Gggg ii bene· 

oigitized by Google 



oigitized by Google 



da C1Jf11 ~al 'Portug. Liv. P' 1. ,, o s 
lhe faltava bum General taó perito,: e hum fuccef
for à Coroa no cato de lhe faltar feu irma6 , pelo 
que importavà muito de toda a forte de fe aífegu
rarem da füa pdfoa. O Empetador molhou def
agrado , e fentimento da propofta , dizendo , que 
naó , podia haver motivo , que o obrigaífe a faltar 
à fé publica 1 e às Jeys da hofpitalidade; que o In
fante e.fiava em Alemanha, e naõ podia ter cu1pa 
nos fucceffos de Portugal; e que os ferviços, que 
havia feito ao Imperio, merecia ó differente atten· 
çaõ , e naõ a de violar a immunidade , e liberdade 
do Imperio para o injuriar. O Archiduque Leo
poldo , irmaõ do Emperador , a quem havia com· 
.n1unicado efla 'materia , declamando com vivacida
de contra a propoftçaõ de Francifco de Mello, fez 
hum grande Elogio ao Infante , referindo os teus 
grandes merecimentos , e os ferviços , que havia 
feito ao Imperio ; ajuntando , que feria a mayor in· 
fidelidade , e a mais detefi:avel ingratidaõ tratar af
fim a hum Príncipe tal, como o Infante , que def
cançava na fé publica , que elle mefmo lhe havia 
promettido ; e proteílando , que fe naõ confentilfe 
na prizaó, porque feria violar a immunidade do Im
,perio com univerfal abominaçaõ das gentes. Fran· 
cifco de Mello , que fe naõ fatisfazia, fenaõ com a 
prizaõ do Infante , quiz interelfar nella ao Conde 
de Trautmanfdorff, e a alguns outros MiniRros, 
obrigados pelas penfoens, que recebiaõ de Hefpa
nha , a quem de novo combateo com conftdera· 
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veis fommas de dinheiro , para ferem medianeiros 
para confeguir a prizaõ do Infante. Porém aquet ... 
les , em quem a honra prevalecia ao interc;ífe , def. 
prezaraõ as offertas , que lhe fiuraõ , fuR:entarido , 
que aquella propoíl.a . contra o Infante era taõ in· 
jufla , que violava ~ liberdade Germanica , e as 
Leys do Imperio , e de huma terrivel confequen· . 
eia. 

N aõ defmayava D. Franciíco de Mello para 
deliílir de taõ deteíl:avel negociado: e fabendo dos 
Miniíl.ros do Empcrador, que o feu animo vacilia· 
va entre huma , e outra opiniaõ, cavilofamente o 
haviaõ aconfelhado , confultaífe efte neg?cio. ci>m 
o Padre Fr. Diogo Quiroga, o qual depois de Sol
dado fe havia feito Religiofo , e que por negocia· 
çóes pouco decorofâs ao eilado , que profe'ffava , 
chegara a fer Confeífor da Emperatriz , e Confe
lheiro Aulico , ao qual já Francifco . de Mello ha
via comprado· para que elle houveífe de rebater os 
efcrupulos do Emperador. Haviaó tambem pre
venido a Emperatriz, a quem facilmente haviaõ re
duzido ao feu parecer, a qual prometteo de os aju
dar , e o executQu com tanta indullria , que depois 
de fe mofirar ao Emperador compadecida da afflic • 
çaõ , que lhe caufava eA:e negocio , lhe aconfelhou, 
que fe livraífe de efcrupulo , feguindo o parecer do 
feu Conféífor , o qual ella mefmo tambem . havia 
prevenido , e fendo chamado , lhe propoz o Empe
rador o embaraço , em que {e achava. Q.uiroga , 
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que fegundo a Theologia Chriílãa, devia de acon· 
felhar ao Emperador , corrompido do interelfe, a 
feguio taó errada, que entre· outras muitas razoens 
diífe ao Emperador, que elle devia em confciencia 
fazer prender o Infante , diffimulando o feú parecer 
com apparentes razoens , tiradas das abominaveis 
maximas de l\1achavelo. N aõ fe convenceo o Em· 
perac1or por entaõ das razoens de Quiroga, preva· 
Iecendo neíle Principe a raza6 natural. N e fie tem
po , que vacillava na incerteza , do que havia de 
fazer, fallando com confiança com hum dos antigos 
Officiaes da fua Cafa, lhe ordenou lhe dilfeífe o feu 
parecer. Era eA.e homem de Cãa confciencia , bem 
inflruido nos negocios , e intereffes do Mundo ; e 
he fama lhe diífera. 

·,,Se eu naó conhecera o quanto V. Magef
,, tade ama a verdade , difficultofa coufa feria refoi. 
,, verme a interpor o meu parecer na duvida de def. 
,, agradar ; mas o inteiro conhecimento das virtu
" des , que contemplo em V. MageRade , me ani
" ma a difcorrer fobre o negocio, que de mim con
" fia. Se D. Duarte houvdfe faltado às Leys do 
,, lmperio, ou perverceffe as ordens l\1ilitares, per
" turbando o repouío publico, era naõ f6 merece
" dor da prizaõ , mas .de fer punido feveramente. 
,, Porém fe os feus inimigos , bufcando na fua vida 
,, diverfos pretextos para o arguir-, nenhum deíles 
''-crimes lhe imputaõ, porque elle fervia a V. Ma· 
» geRade com fidelidade , e c:om grande utilidade 
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,, do Imperio ; como he poffivel , que haja de fer 
,, prezo pelo mefmo Imperio , a quem elle tem fei- · 
,, to grandes ferviços ~ Senhor , Alemanha he li
'' vre , o lugar da Dieta, onde fe acha aélualmente, 
,, da mefma forte; feria duro, que o mefmo azilo 
,, lhe folfe inutil. Allegao , que he irma6 do Du .. 
,, que de Bragança ufurpador do Reyno de Portu· 
,, gal , que pertence a Hefpanha. Mas os Portu
" guezes naõ convem , que o Duque de Bragança 
,, feja ufurpador , fenaõ b:u legitimo Senhor~ o qual 
,, elles elevaraõ ao Throno, que por direito do fan· 
, , gue lhe pertencia ; e affim he já reconhecido pe
" los feus Embaixadores de varias Potencias da Eu
,, ropa ; mas ainda dado cafo, que o Duque de Bra
" gança f olfe rebelde à Coroa de Heípanha , que 
,, tem feu irmaõ , que eílá em Alemanha , com o 
,, crime , que fo commetteo em Portugal ? Porque 
,, he certo, que D. Duarte ignorou totalmente ef: 
,, te negociado, porque he fem duvida , que fendo 
,, fabcdor delle, tomaria as fuas n1edidas a tempo 
,, para fe retirar, fem receo dos feus inimigos. Mas 
,, tuppondo , que elle teve noticia defle levanta
" mento, em que p6de incorrer a fua fidelidade com 
,, o Impei'io ; porque os noífos negocios , e os nof. 
,, fos intereífes faõ totalmente diflêrentes dos de 
,, Hefpanha ? N aõ tem V • .l\1agellade mais obriga· 
,, çaõ , que defender o Imperio ' e confervar a li· 
,, ber.dade Germanica, e naó lhe importa defender 
,, os Eílados Eíhangeiros~ Ao Imperio toca fuílen· 
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j, tar a fé publica , a hofpitalidade , e o direito das 
,, gentes , refpeitado de todas as Nações, ainda as 
,, que reconhecemos por mais barbaras. Ao lm· 
,, perio toca attender à liberdade de hum Principe, 
,, que he fiel , e taó cheyo de merecimentos , e de· 
,, ve defender a liberdade publica contra aquelJes , 
,, que o pertendem opprin1ir , apoyando a virtude, 
,, a honra, e (eu ver~adeiro merecimento. Se Hef.. 
,, panha fe acha oífendida pelo Duque de :Bragan
" ça , feja eUa a que tome do mefmo Duque huma 
,, cruel vingança. Porém n6s feremos em o A'1un
,, do todo condemnados por maltratarmos hum 
,, Principe , que effeve taõ diffante de nos offunder, 
,, que antes com importantes ferviços nos tem obri
,, gado a fua defenfa. Affim , Senhor, fe V . .l\1a
" gefiade confentir na fua prizaó, offenderá aos ho
" mcns com efta noticia , e deixará à poíl:eridade 
,, nas Hiflorias mavchada a fua reputaçaõ ; e, o que 
" ainda he mais, que offenderá mortalmente a Deos. 

Ficou o Emperador taõ penetrado deíl:e dif. 
curfo , que dara , e ref olutamente diífe , que de ne
nhuma forte confentiria na priza6 do Infante; mas 
naõ permaneceo muito nefla refoluçaõ , porque era 
de huma facil impreliàõ, e mudava com qualquer 
leve motivo , prevalecendo nelle fempre a ultima 
pratica, de forte , que ainda a mais leve apparen· 
eia baflava para o fazer mudar de vontade ; e af
fim os lifongeiros fabiaõ dominar o feu genio para 
~ porem da parte dos feus interelfes. Sem embar-
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. Hi/loria <j~4lt!gica. 
go . deíla declaraçaõ , os faccionarios de Hefpanb~ 
naõ fe def~imaraõ para feguirem a fua empreza '· 
em que já eR:avaõ interefiàdos Quiroga, Confeífot 
da Emperatriz , e o Doutor Agoff.inho Navarro, 
feu Secretario, homem de muy baixa condiçaõ, e 
de animo infolente , e ufando de novos artificios , 
venceraõ o Emperador para que dé~e ordem para 
fer prezo o Infante. Encarregou-fe ~ Dom Lui~ 
Gonzaga , que folfe ao Q.uarteI de Leype~ , e cha· 
maífe a Ratisbona ao Infante da ·parr.e do Empera,.
dor; e no cafo , que duvidaífe 4e obedecer , o trou
xeíte prezo. E ao mefmo tempo os C~ftelhanos 
com maldade efpalharaõ , que o Infante com a no
ticia 4os fuccelfos de Portugal f ogira. P~zeraõ ta" 
lha de oito mil cruzados à fua cabeça: e perfuadin
do-fe, de que Gonzaga naõ fatis(aria taó inteira· 
mente a fua commüfaõ , como elles queriaõ , pei:
f uadiraõ a Picolomini, General do Exercito , que 
fe achava na Corte, para que o mandaífe iegurar a 

• 1. 8 Leypen; e mandando ao Coronel D. Jacintho de 
Blr1go 1v.s. pag. ~ J• V h d dº . o de . e . . . era com uma or em , que 1z1a : . r no ao ()-
C..omes da F.ncc1r. Ht- / D J • lz JA V ' ll.urr / J_ 
flsri•rum Ltlfit41141um, rone • acint o ~ era , que va ao :r:.,- te ~ 
l1b. ~· pag. 1 J. Leypen a prender o Principe de Bragança·,. e que na1J 

o podendo coefeguir , o mate , o que v~o. ,. ou morto t 
me traga o /êu corpo. Mas efla : ordem n~ó· teve 
effeito , porque o lnfunte ,. que ignorava .tudo o que 
fe ordira contra a fua liberdade ,. havia partido de 
Leypen para Ratisbona , onde fe celebrava a Die
ta Imperial , para tratar algWlS negocios dos f~us 

Solda-
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Soldados~ E havendo de feguir o caminho ordi· 
nario , embarcou no Danubio , cafualidade , que o 
Jlvrou da morte ao tempo , que por terra o buf
cavaõ , os que eílavaõ preocéupadós da ambiçaõ 
dos oito mil cruzados promettidos pela fua cabe
~a. Ainda navegava pelo Danubio, quando teve 
hum avifo de D. Luiz Gonzaga , em que dizia o 
cfperalfe, porque tinha huma ordem do Empera
dor para lhe· communicar.: e chegando a Donovert 
cfperou a D. Luiz Gonzaga , fem embargo das re ... 
petidas inftancias dos feus criados , a que na6 deu 
attençaõ , os quaes já com alguma noticia ,- ainda 
que confufa , lhe advertiaõ , que fe paffalfe a lugar 
foguro. Porém o Infante perfuadio-fe, que o Em· 
pera dor na6 quebraria a fé publica, e a inviolavel 

. ley da hofpitalidade na fua pelfoa, porque os ho
mens grandes, com nobre confiança , def preza ó os 
cafos indignos , porque tem por indifpenfaveis as 
obrigações de Principe : porém brevemente lhe 
moíl:rou a experiencia convencida a generoíidade 
do feu difcurfo. · 

Efperou o Infante a Dom Luiz Gonzaga , e 
moflrandolhe a ordem do Emperador , obedeceo 

.fem repugnancia. No dia féguinte , que fe con· 
tavaõ 14 de Fevereiro, chegaraõ a Ratisbona , e 
defembarcando acharaõ prevenida a carroça de D. 
Francif co de Mello para o conduzir , na qual eíl:a. 
va o Doutor Navarro , que havia de ir com o ln· 
6.nte ; o qual · comboyado do Preboíl:e General , e 
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~ 1.2. Hiftoria ·qe11e•logica 
da vileza dos feus Minift.ros , o levaraõ a buma ef. 
talagem , onde efi:ava o Capitaõ da Guarda do 
Emperador. com quarenta Mofqueteiros, o qual dif. 
fe ao Infante , que o Emperador lhe ordenava , que 
fem outro avifo íeu naõ fahiíIC daquelle lugar. Ef
te impenfado cafo alterou ao Infante, mais da con· 
ducçaõ do Preboíle para que olhava como peff'oa 
indigna para femelhante ordem , do que da ·affiften-

Co'!'es da Ericeir. Hi· eia do Capitaõ da Guarda. Sentio-fe juílamente o 
Jlort4rum Luf_runtVmn, Infante e fe queixou fortemente de ver taó indig· 
Jib. ~· pag.118, ' 

namenre quebrado na fua pcífoa o direito das gen-
tes. Apofentaraõ ao Infante no mais eíl:reito apo
fento da eftalagem , e na mefma noite o mudou pa· 
ra outro D. Luiz Gonzaga , o qual o informou da 
caufa da fua prizaõ , dandolhe palavra da parte do 
Emperador , de que de nenhuma forte o entregaria 
nas mãos dos Hefpanhoes , e que elle lhe procura
ria bem depreífa a fua liberdade. Eíl:a ~rfaõ da 
1-leal palavra do Emperador foy taó mal fatisfeita, 
que o entregou nas mãos de feus inimigos , e com 
eíla acçaõ padeceo toda a reputaçaõ do Empera· 
dor. No mefmo dia prenderaõ os feus criados, e 
foraõ os feus papeis examinados pelo Doutor Na· 
varro , e neíl:a indecente prizaó da el\alagem o ti
veraõ oi to dias , fem que nelles confentiífe o Em
perador o paílàífem ao Caflello de Milaõ , como os 
Hefpanhoes pertendiao; o que caufou. naõ peque· 
no cuidado a D. Francifco de Mello, entendendo, 
que a J uíl.i~a o punha livre , para manter a liber-
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dade do Imperio, que já fe via indignamente viola
da. 

Os Deputados da Dieta de Ratisbona da
m1lVaÕ , · reprefentando ao Emperador com vivas 
rázoens , que o Imperio eíl:ava reduzido a huma 
fervida6 , a liberdade perdida , as Leys injuriofa
mente quebradas , a fé Germanica infamada para 
íempre , e finalmente, que as idéas da Cafa de Auf
tria fe via6 perdidas por hum negocio , com o qual 
fe fepultava a antiga liberdade do Imperio. Os Mi
niftros do Emperador arguia6 aos de Httfpanha fa. 
zendolhe memoria dos Ailanifeílos , que haviaõ pu
blicado , condemnando a Corte de França fobre 
a prizaõ do Principe Cafimiro, avaliando· entaú 
aquelle procedimento pelo mais infiel; e agora em 
cafo bem diffcrente , eraõ elles mefmos os autho· 
res de huma acçaõ por todas as circunfl.ancias abo. 
minavel , obrigando ao Emperador a que tiraífe a 
liberdade a hum Principe fem culpa , que eA:ava 
fervindo fiel , e valerofamente ao Imperio , efco
lhendo-fe para eíle atentado huma Cidade livre,. 
em que fe celebrava a Dieta Imperial , fem mais 
motivo, que por fatisfaz.er ao odio dos feus inimi-
gos. · Francifco de Soufa Coutinho, naquelle tem- Prova num. 27!. 

po Embaixador Extraordinario às Cortes do Nor-
te , que fe achava na de Sue eia , fez apref entar aos 
Deputados de Ratisbona hum eloquente , e bem 
fundado Memorial , em que moílrava os ferviços, 
que o Infante havia.feito ao lmperio, e como pelo 
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614 Bifloria qenealogica 
fervir deixara a Patri~ , e a grandeza da fua Caía , 
achando por fatisfaçaõ a injuria , com que o trata· 
vaõ, com evidente perigo da vida: o direito, com 
que entrara ElRey D. Joa6 nà Coroa de Portu
gal, a innocencia do Infante naõ fabedor de coufa 
alguma do que EI R.ey feu irmaó havia obrado ; 
e quando o foubeífe (o que fe negava ) era injuflo 
o procedimento, porque os Portuguezes naó eràõ 
rebeldes como publicavaõ os Callelhanos, 111as ho
mens juf\os , e prudentes , que deraõ à Cafa de 
Bragança hum Reyno , que lhe pertencia por di
reito do fangue, porque D. Filippe II. o ufurpara 
injuíl:a, e violentamente contra as proprias Leys· do 
Reyno , o que· moftravaõ todos os Doutores ; e 
J m ifconfultos ; e que os excelfos , qt?e o mef mo 
Rey, e feu filho D. Filippe III. e neto D. Filip• 
pe IV. moíl:raraó no feu dominio, deraõ bem a co
nhecer a fua ambiçaó. E que affim o Emperador 
injuíl:amente havia prezo ao Infante em hum Paiz 
livre , fatisfazendo com efl:a ingratidaõ o elle ha· 
yer generofamente por muitas vezes derramado no 
feu terviço o feu fangue: pelo que rogava aos Se
nhores da Dieta , que quizelfem pôr na fua · liber
dade a hum Principe innocente, porque naó havia 
l.ey Divina , ou humana , que permittilfe o con
trario. 

N aõ confeguiraõ effeito algum as muitas 'dili
gencias de Franciíco de Soufa, nem os !\.lemQriaes, 
que o·Infante aprefentou ao Emperador, que con

tinhaõ 
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tinhaó efficazes razoe11S , e ultimamente lhe negou 
a audiencia, que por muitas vezes lhe ped10. Fal ... 
laraõ na peífoa do Infante varios Principes, porém 
o Emperador a nada já dava atcençaõ, e por fe li
vrar de taó repetidas inftancias , com que accuía· 
vaõ o feu injuíl.o procedimento , mandou o Infan. 
te para a Fortaleza de Paífau , entregue ao Coro
nel Xenque, Alemaõ, e ao Doutor Navarro. Em
barcou no Danubio com feílenta .lV[of queteiros, 
que o guardava.ó : chegou em dous dias , e achou 
prevenido o Palacio do Archiduque Leopoldo, de 
quem era a Fortaleza·, com ordem de o tratarem 
como a fua mefma peífoa. Sentiraõ os Hefpanhoes 
muito eíl:a demoníl:raçaó do.Archiduque, e ohti
veraó do Emperador ordem em contrario ; e refor· 
çando as guardas , cerraraõ as janellas com grades· 
de ferro·, e foy o Infante tratado indignamente: ti
raraõ-lhe todos os criados Portuguezes , que dei-· 
xaraó em Ratisbona, para ferem examinados da 
vida do Infante. Porém todas eftas demonflrações 
naõ fervia ó mais ,. que de mo{lrar a f ua innocen
cia , e o injuff.o odio dos feus inimigos~ 

Os Hefpanhoes tomando por pretexto, que o. 
Infante teria meyos para ef capar de. Paffau ; haven .. 
do paífado cinco mezes , pediraõ ao Emperador <> 
transferiífe para Grats, com o intento de o levarem 
a Milaó, de que Grats· ficava mais vifinho. Aos
moradores de Paífau deveo o Infante as mais puhli-· 
~ demonílra~õe~ de commifera~aõ.. Parcio no-, 
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Bifloria <jenealogica 
mez de Junho , e a 7 de Julho chegou a Grats em 
huma carroça de Dom Francifco de l\Iello, onde 
crefceo de forte o aperto, que chegaraõ. a negarlhe 
lict: nça para vender a fua prata , fendolhe neceífa-
1 io valerfe de1la para fe fi1flenrar , e ufando com el· 
Je todos quantos modos de defprezos podia6 inven· 
tar ; de forte , que foy o Governador afperamente 
reprehendido , porque fe havia humanamente com 
o Infante ; fendo Navarro o ·infame MinHlro do 
odio dos Hefpanhoes , a quem já o Emperador o 
havia inteiramente entregue, e o inventor de no· 
vas injurias para offender a efte difgraçado Princi· 
pe. 

Chegou · nefte tempo à Corte de Vienna D. 
Manoel de Moura ·corte-Real, Marquez de Caf.. 
tello-Rodrigo, para nella reíidir com o caraél:er de 
Embaixador dd Rey Catholico : havia entre elle, 
e D. Franciíco de Mello antiga oppoíiçaõ, porque 
o Conde Duque o havia preferido a elle; porém ce· 
dendo agora as proprias conveniencias em damno 
do Infante, reconciliados, e unidos, fomentara6 a 
fua ruina ; e para gratificar a D. Francifco de l\Iel
lo o haver prezo ao Infante , fe lhe deu o governo 
dos Eíl:ados de Flandes. Dom Manoel de Moura 
querendo obfervar as maximas de feu anteceífor, 
poz toda a diligencia no mao trato do Infante ; ti
roulhe todos os criados Porcuguezes , que lhe ha· 
viaõ deixado. Impediraõ-lhe todo o commercio 
das Cartas dos feus amigos , obviandolhe , que o 
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pudelfem foccorrer com dinheiro , e chegando à 
mayor violencia lhe prohibiraõ , que fe confefiàlfe 
com hum Padre da Companhia Alemaõ , em que 
achava alivio efpiritual , e lhe deraõ hum Clerigo 
Hefpanhol , fendo eíl:e golpe, entre tantos , o mais 
fenfivel , que experimentou a valerofa conffancia 
deffe Principe em todo o tempo da fua trabalho
fa prizaõ. Refere-fe, que hum Official Hefpa· 
nhol , que fervia no Regimento do Infante, dando 
effa noticia a hum Rdigiofo Carmelita Portuguez, 
conderr.mou elle iniquo procedimento em hum Ser
maõ , que prégara diante do Emperador ; de que 
fendo informado o Marquez de Caíl:ello-Rodrigo, 
fez prender o Official , e poucos dias depois o acha· 
raõ mo1to na fua cama com huma ferida na gar-. 
ganta' por onde fe veyo a entender fora por or .. 
dem do l\1arquez. 

Chegaraõ as violencias a tal exceífo, que o in. 
fante fe determinou a efcrever ao Emperador a Car
ta feguinte. ,, M uítas vezes tenho manifeíl:ado a 
,, V. MageA:ade Cefarea , a grande inju{Hça , e ag· 
,, gravo, que fe me faz , quando eu por haver dei· 
,, xado a Patria , e a commodidade da minha cafa , 
,, e havendo fervido oito annos a V ofià !v[ageíl:ade 
,, com tanta fatisfaçaõ, como. Cabe todo o l\iundo, 
,, efperava receber grandes favores. Agora enten
" do, que o Marquez de Caíl:ello-Rodrigo, conti
" nuando o mefmo, que já havia intentado Fran
,, cifco de Mello , procura conduzirme a Milaõ , 
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,,-para que eu firva de zombaria , e facrificio ao 
,, odio , e indignaçaõ deA:e , e outros Miniílros: po
" rém efpero da grandeza de V. Mageftade , que 
,, naõ queira romper em mim as Leys daJ uftiça, e · 
,, aquelle direito , no qual me. coníl:ituiraó a hofpi· 
,~ talidade , e fé publica , inviolavel entre as mais 
,, barbaras nações. Pelo que efpero , que V• Ma
" geA:ade terá confi deraçaó à minha juíliça t e in
" nocencia , deixando huma , e outra n~ f uas lm· 
,t periaes mãos até que V. Mageílade'me franquee 
,, o direito ·das gentes com a meíma liberdade do 
,, lmperio , naõ permittindo , que fe execute em 
,, mim novidade , . que firva de exemplo taõ preju· 
,, dicial à fé publica. Reprefeotando juntamente 
,, a V. Mageftade o grande amor , trabalho , e: def. 
"peza, com que: tenho fervido .a V. Mageflade., 
,, expondo a vida a muitos perigos , como agora 
,, fizera com o mef mo animo , e fidelidade , fe V. 
·,, Mageftade mo permittira. Guarde Dcos a Ln. 
,, perial peífoa de Voilà Mageflade Ce&rea-. De 
"Grats 16 de Março de 1642. ::: D .. Duarte.,, 
Mandou o Emperador refponder ao Infante pe· 
lo Conde de Tranfmanfdorff da maneira feguinte. 
,; Dei a Sua Mageflade Cefarea a Carta· de V. Ex
" cellencia , · e lhe referi tudo o que V. Excdlen
" eia me efcreveo em • 6 do paffàdo ; Sua Mageí=
"tade Cefarea me refpondeo muito benignamente, 
,, declarando naõ querer aggravar a V. Excellencia 
,, na fua afflicçaõ' mas aliviallo mwto depretfa' e 
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;, em fendo tempo fazerlhe todo o favor : o que fe 
,, me offerece referir a V. Excellencia beijandolhe 
,,. as mãos. Viena 5 de Abril de 1642. 
. O Marquez de CaA:ello-Rodrigo , verdadei
ro fuccdfor· de D. Francifco de Mello, que já ha· 
.via palfado para o governo dos Paizes Baixos , fi
cou entregue da ~egociaçaõ de paífar o Infante a 
ltalia aos Dominios delRey Catholico, para que 
fem outra dependencia fe pudeffe na fua 'pdfoa, 
fem contradiçaó, executar os mayores eRragos da 
injuftiça ; . e vendo , que naó eraõ batlantes os me· 
.yos da polttica para lhe entregarem o Infante, con
fiderou a fua diligencia outros mais efficazes. Of
feroceo ao Emperador quarenta mil .Risdaldes, que 
correfpondiaõ à quantia de quarenta mil cruzados 
da noffà moeda , trinta de contado , e dez em le· 
tras de Cambio, para lhe permittir , que paífaífe o 
Infante a ltalia. · E foy baftante efl.a naõ grande 
fomma de dinheiro para ganhar o ·Emperador, que 
vencido da ambiçaõ fe refolveo a vender a liber
dade do Imperio, as leys da hoípitalidade , a im
munidade dos .Principes livres , a palavra dada , e 
ratificada muitas vezes em muitas promeífas , e 
ultimamente .a fua propria reputaçaõ, em receber 
o dinheiro , e entregar o Infante nas mãos do Mar
quez 'de CaGello-R odrigo.. Entregue o Infante ao 
arbitrio deíte MiniA:ro, vacillou em qual feria a par· 
te , que lhe deílinaria para eterna prizaõ ; e fe re
folveo no intento já meditado de palfar o Infante 
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ao CatteUo de Milaõ , Praça forte para a feguran· 
ça , e do dominio delRey Catholico. Era Na var
ro o executor perverfo deíl:a ordem: e fuppofl:o, 
que com todo o fegredo fe prevenio para executal
la , naõ foy de forte, que naó chegaífe primeiro à 
noticia do Infante , que diffimuladamente lhe per· 
guntou , fe era certo hum difcurfo, que havia feito, 
de que o levavaó ao CaA:ello de Milao; Navarro 
lhe affirmou com folemne juramento, que naó ti
nha tal ordem. Porém· em pouco deu a conhecer 
a perverfidade do feu animo , e qual era a f ua Re· 
ligiaõ, porque elle mefmo entrou a :intimar a or
dem ao Infante com grande numero de Soldados, 
o qual fem a menor alteraçaõ lhe dille; . .s_~ Deos 
louvado: Exierunt cum gladiis , ,_,- fa!lilms tanquam 
ad /atronem. E metido em huma liteira, foy entre
gue ao Baraó Stumberg , Commillàrio . Imperial , 
que ó tratou na jornada com todo o refpeito, que 
faltava à tyrannia de Navarro. Antes de_p~ir de 
Grats efcreveo a hum MinHlro huma eloquentiffi
ma Carta , na qual fe fentia da injuíl:iça , que com 
elle fe praticava, e da indignidade, com que era 
tratado , e como aleivofamente o entregaraõ nu 
mãos de feus inimigos , ponderando Cbriftãa, e po-
liticamente todo o fuccelfo. . . 

Chegou o Infante aos confins do Tirol , e a -
19 de Agoflo a V altelina , onde o efperava hum -
Sargento môr , mandado pelo Governador de Mi~ 
laõ , com duzentos e cincoenta Soldados ,. a quem 
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o entregou o Commilfario Imperial , o qual defpe-
dindo-fe do Infante lhe dilfe: Dizey ao Emperador, Bira~o~ Hill. JerReg. 

'lue mavor pena me dá haverfarvido a hum Principe di Poreogallo' Iiv. S'• 
J · • pa~·41S'· lmprcfTacm 

tyranno, que verme prezo, vendido, e entregue nas Amíl:crd•õ e~ .•64~· 
"" de · · · ' D L de · Comes da Ericctr. Ht· maos meus rnrmrgos ; mas que eos "ª permrt- ftoriarum Lu(ltan4'um, 

tir, que haja alguma hora quem faça o mefmo com lib+ pag.u5. 

Jeus -/ilhos , que naõ nafceraô mais privilegiados, 9ue 
eu; pois a Ca(a Real de Portugal, de que defce11do, 
na~ cede em fangue à Ca/à de Aullria : e que (e /cm· 
hre por mortificaçaa /i1a, como a mim me /uccede pa· 
ra meu alivio, de que as Hillorias haô defallar nelle, 
e em mim. EG:as palavras feraõ hum eterno monu· 
mento de gloria do Infante , e do injuA:o procedi
mento do Emperador. Continuou a jornada , e te
ve intelligencia para ver as ordens, que levavaó 
os que o conduziraô, as quaes eraó firmadas pelo 
Emperador, e diziaõ : Que em cafo de encontrarem 
algum poder, que pertendeífe livrar o Infante, o 
mata{fem primeiro, tratando a vida de hum Prin
·cipe innocente , e livre , como fe fora algum V af.. 
fallo feu , reo do crime de lefa Magdlade. Eíta 
ordem pudera pôr em perigo a vida do Infante, a 
naõ fe defvanecer o negociado, que o Marquez d·e 
Niza, Embaixador naquelle tempo em França, ha· 
via tratado com osEfguizaros, que eítiveraõ refo
lutos a livrallo na palfagem para o Eíl:ado de Mi
laõ : depois o mefmo Marquez intentou corrom· 
per as guardas, para o que havia recebido delRey 
remeílãs confideraveis. Do caminho efcreveo o In-

fante 
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Prova num. 272. fante huma Carta a hum Miniíl:ro do Emperador 

em repoíl:a de huma, que "lhe havia efcrito, com tal 
conílancia, que igualmente brilha nella a eloquen .. 
eia, e erudiçaõ, e tambem a Religiaõ ChriA:ãa , e 
a magnanimidade do lleal fangue, deque,fc anima· 
va , digna -de fe perpetuar nos bronzes , e fe p6de 
ver nas Provas. Foy levado ao Cafl:ello da Cida· 
de de Milaõ , e apofentado na Torre da Roqueta , 

. detlinada para os deliél:os · mais ~atrozes , e para a 
gente de mais · bajxo nafcimento. · · 

·Augmentou-fe a cl'Ueldade-, porque naõ fe fa • 
. tisfazendo com a rigorofa prizaó, lhe ap.refentaraó 
. huma groífa cadea para que efcolheífe o modo , 
com que queria fer ligado , fe pelos braços, fe pe. 
los pés : delta cortez tyrannia , efcolheo lha lançaf. 
fem ao braço-, e era taó dilatada, que principian· 
do na caía , em que eíl:a va , f~ eA:endia até onde ti· 
nha as fentinellas à viA:a. EA:a generoíà conff:an
cia do Infante cenf ura Na varro por vaidade em hu· · 
ma Carta , em que dá conta a Dom Francifco de 
Mello do eA:ado , em que· a fua crueldade havia 
poflo ao Infante : e parecendo , que a taó mifera~ 
vel eflado fe naõ podia accrefcentar a affiicçaõ .a 
hum Principe; porém a tyrannia de Navarro achou 
modo de fazer ainda mayor o tormento , e mais 

. lafümada a fua memoria , .porque o privou de to
dos os criados Portuguezes,; que o ferviaõ , e com 
que podia na fua compaixaõ ter. algum alivio; 
prenderaõ-nos , e os puzeraõ a tormento_, fem ou· 

tro 
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tro indicio·, do que a . crueldade ; impediraó-lhe a: 
corref pondencia de alguns amigos , que lhe affiftiaõ 
com Cartas, já que naõ podiaõ com as peífoas : em
baraçaraõ-lhe as affiíl:encias de dinheiro , com que 
alguns homens de negocio procuraraõ foccorrello; 
privaraõ-no dos livros , em que podia· deter a ima
ginaçaõ para fe naõ lembrar de taõ iniquo proce· 
dimento. Finalmente tirada a mafcara à tyrannia , 
começaraõ fem pejo a afrligir o Infante por todos. 
os caminhos ; tiraraõ-lhe a mefa , e o Cofinheiro , 
e lhe naõ permictiaõ outro fuílento mais que huma 
porçaó , que podia fer. baO:ante para hum criado 
debaixa condiçaó ; defpojaraó-no .dos proprios vef.. 
tidos , dandolhe outros vis , e indignos, por ordem. 
de Navarro , que era o executor. de toda eíla· .mal· 
dadc , como íC vê .da referida Carta para D. Fran· 
ciíco de Mello, da qual .aqui lançarey.algumas dau
fulas , e por inteiro fe verá nas Provas , e diz affim:: 
E/ ahoM de V .. E. en elle particular e& de todDs cono- Pr .. , 

·..J .:1_ • V E ,., ova num..7 , .. c1uo , como ue qmen es , come lo mas , que • . au- -
verti'o , p11es como de Oraculo fa ligue , y puntua/. 
mente (e executa. De las ordenes de V. E. nifalta-
ra un pu11to e/ Marques, 011/i lo tengo entendido fa 
eHrechJ como V. E. ordena la recu!fion de Don Du-
11rte de Bragança , e/ qual >''!fa ( verdaderamente ya-
fe) a buen recado, v (us vanas fonta/ias mas kumilla-
das, que /11 pre/urzcionja mas pen(J. Le dimos Con-

foJJor Efpafio/ quintando/e elfayo , hien que lo rehu
fO ; e:/ e. e mais adiante : Por m11&nas rifones me pa~ 

rec~-
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HifloriA qenetJlogica 
rece hueno e/ pen/àmiento· de impedir, que Don Du
arte vaya a Portugal moflrar fu valor, y /levar a 
fu hermano la feiicidad con que mando las armas en 
e/lea P arfas , /iendo agora tan facil ( por la1 inteli
gencias de/le Reyno ) la extincion de las efPerança1 
de fuccejfore1 dellafam11ia, /Upuello (como V. E. di
%e ) haver en los Fidalgos P ortuguefes la /õherviâ 
de no ceder uno a otro , teniendofe cada uno por lujo 
dei Sol, ,,,·e. e logo adiante diz : Suponga V. E. 
Cartuxo D. Duarte, ni fl can{e en recomendar/o, 
que e/lá a un mas recoleto ; la cadena fe !e efreció 
para la noche echada por la ventana de la guarda (e.
ereta , a la mano, o ai pie , a .JU elecion; ~fcogio la 
mano ; todo en e! fon defuanecimienhs. Los vefli .. 
dvs fe /e quitaron , pero 110 de tal medo , que tenga. 
frio , porque de rello /e dexamos dos, quitanctole tam
hien la .Juperf/uidad de la mas ropa , y colgaduras, 
porque /e fe defegaíi e , que es un pobre prifio11ero , y 
no I'!fante como e/ pie'!)a. EI Cojinero afit pezar /e' 

fi,.:. quitado , porque para la i•aca , que !e eRá ordena· 
da, menos deRreza ba/la, y ella.Je halla en otro 'lua/. 
<jlliera, que lo hará ai guHo de otros hien, quando no 
/{a ai (uyo. · Naõ he neceífario refleélir fobre o 
contheudo deíla Carta , que naõ neceffita de com· 
n1ento para lafiimar , vendo a iniquidade daquelles 
1\·Iiniíl:ros , da qual efcandaliza ainda mais a perfi· 
dia de D. Francifco de Mello, que foy o author 
deíl:a machina , facrificando o Infante por vié\:ima 
dos feus intereífes ; podendo os feus merecimentos 

levallo 
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levallo ao governo de Flandes, fem que effe lugar, 
de que o fazia digno a fua peífoa , e ferviços , fof:. 
fe abominavel premio de taõ deteílavel ferviço , 
que eternamente injuriará a fua reputaçaõ na tra· 
diçaõ , e na HiA:oria. 

Publicado em Vienna o iniquo tratado da 
venda do Infante , hum Padre da Companhia de 
J efu levado do zelo do ferviço de Deos , e da ob· 
fervancia da jufl:iça , proteA:ou diante do Empera· 
dor o abominavel efcandalo deíl:e procedimen:o , 
no qual naõ fó fe offendia gravemente a Deos , e 
aos homens, mas evidentemente moíl:rou o perni· 
.ciofo exemplo , que deixava o Emperador à poíl:e
ridade contra a liberdade Germanica. Os Minif. 
tros de Hefpanha fe lhe oppuzeraõ , e a outros V a ... 
roens Apoflolicos , que deteflavaõ fem rebuço, 
hum taõ iniquo contrato; e ainda que a verdade 
convencia , prevaleceo hum a das mais crueis tyran
nias , que fe vio no grande theatro do Mundo. Al
guns Príncipes de Alemanha fe intereífaraõ contra 
huma caufa taõ injufla , porém toda a fua diligen
cia foy inutil , nem a f ua jufla compaixaõ teve ef. 
feito, porque reynava a amhiçaõ, e a foberba dos 
Hefpanhoes, que. haviaó corrompido com vil in
tereífe a juíl:iça. Finalmente entregue nas mãos de 
.feus inimigos, naõ perdoaraõ a genero algum de 
martyrio em quanto durou a prizaõ do Infante , 
que foraó mais de oito annos , porque eíleve prezo 
dezoito mezes em Ratisb~na , Pafau , e Grats, 

Tom.VI. Kkkk · fen-
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Bifloria fjeneJogica 
fendo prezo em Ratisbona a 4 de .Fevereiro de 
1641 , e a 6 de Agoíl:o de 1642 ellando já de ca• 
rninho para Milaõ , onde eíleve fete annos , até 
que acabou a vida. 

Em todo o difcurfo deffe tempo bufcou El
Rey feu irmaó os meyos da fua liberdade com taó 
tfficazes diligencias, que entendendo , que os Hef. 
panhoes queriaõ foltallo por quatrocentos mil cru
zados, os mandou pôr em ltalia; e naõ tendo etfd
to eíl:a negociaçaõ, foraõ depois applicados a di-

VJicqucfort; L> Am- verfos empregos. O que tambem efcreveo Wic
b~ff.ulm. fr fts Fon- quefurt, referindo, que no anno de 1647 hum Fra· 
Bions' liv. a. pag. ~?4- de Dominico que havia encuberto o feu proprio lm pn:íL cm CoJoma, ' 
1690, · nome com o de Francifco Taquet, tinha commif. 

faõ para difpender quinhentos mil efcudos, fe con
feguiífe a fua liberdade , o que naõ teve effeito ; 
porque o Marquez de Fuentes, Embaixador del· 
Rey Catholico , tendo noticia do negociado do 
·Frade, o fez obfervar de forte, que lhe fruff.rou ter 
da a diligencia , do que eff:e fe fentio tanto , que 
determinou fazer que fe acabaífe com a fua pdfoa, 
de que o livrou o Prefidente Gremonville , Embai· 
xador delRey ChrilUaniffimo: e fem·embargo de feu 
Amo feguir os interelfes de Portugal , avifou ao 
Embaixador de Caíl:ella , com quem fe naõ corria , 
-o que effe Author·refere para mofirar, que os negc· 
cios naõ embaraçaó a obrigaçaõ de obrar bem. Fo. 
raõ di verfos os 1\llanifeíl:os , que fe ef palharaõ por 
Europa , moítrando a innocencia do Infante , e a 

injulH· 
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injuíl:iça do procedimento , que com etle tivera o 
Emperador; e ainda no cafo do Infante fer fabedor 
da acclamaçaõ de feu irmaõ , por nenhuma Ley 
pertencia ao Emperador aquella demonflraçaõ, co· 
mo el~gante, e doutamente mo{hou o Doutor An· Prova num. .i; + 
tonio de Soufa Tavares , do Confelho delRey D. 
Joaõ IV. e feu Defembargador do Paço, Com· 
mendador na Ordem de Chriíl:o , no 1"Ianifeflo , 
que entaõ imprimio ; e com igual effiGacia, que 
erudiçaõ, o doutiffimo Antonio de Soufa de l\'Iace- Prova num. i7;~ 
do em outro, que imprimio no anno de 164j. Car· Prova num.z76. 
los Gallarato , Marquez Cerrano , publicou huma 
douta , e bem fundada Allegaçaõ de Direito em 
defenfa do Infante, em que moíl:ra a violencia, e o 
defeico do poder para o prenderem , e proceífarem, 
e fe imprimio em Milaó no anno de 1648, e OU· Prova num. :i77. 
tros papeis bem fundados; porém nada obrou con· Prova num. z.78. 
tra a infelicidade deíl:e amavel Principe. 

Todo o tempo , que durou a prizaõ, fe com
municou o Infante com EIRey feu irmaõ por in .. 
duíl:ria de hum Clerigo chamado Dom Francifco 
Partis , que coff:umava dizerlhe Miífa. O modo 
como fe confeguia efla correfpondencia , era no 
tempo, em que o Infante ouvia Miífa. Punha de· 
baixo da alcatifa , que eílava ao pé do Altar , os 
papeis , que efcrevia , fem poder fer viflo das fen .. . 
tinellas ; e no mefmo lugar achava as repoíl:as, para 
o que havia confeguido o Clerigo, ( ufando do pre
texto da decencia) que nenhuma outra pelfoa , fe. 
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Hiflorià <jenealogica 
naõ elle, concertaífe o Altar, e adereçaífe a Ca~ 

Ericeira; Portug. Rtf- pella. O Conde da Ericeira D. Luiz de Mene· 
tifUl'.liv.3.pag.•97. zes refere, que na Secretaria de Eíl:ado fe confer-

vaõ do Infante diverfos papeis de grande erudiçaó, 
e muy imponantes documentos politicos , de que 
ElRey Dom Joaó IV. fe valeo em diverfas occa
fioens. Tinha EIRey feu irmaõ nomeado por En
viado a ElRey Carlos 1. de Inglaterra ao Defem~ 
bargador Antonio da Sylva e Soufa , que depois 
foy Deputado da Mefa da Confciencia , e Ordens , 
e lhe mudou a commilfaõ para Suecia, mandando-o 
com o mefmo caraél:er à Rainha ChrHHna , encar· 
regado de grandes negocios , de que o principal era 
a liberdade do Infante: o que penetrado do Em
baixador de Caíl:ella , pertendeo embaraçallo , e af
faltou a fua cafa na teíl:a de cincoenta homens , a 
que Antonio da Sylva fe oppoz f6 com dezoito, 
e ainda affim lhe matou dous dos feus contrarios, e 
ferio _outros; o que lhe adquirio tanta eíl:imaçao da 
Rainha, que lhe pedio lhe moíhaíle a f ua rodella, 
muito deíl:roçada do combate : eíl:a Princeza efcre
veo o fuccelfo a El Rey Dom J oaõ. Porém ne
nhuma das negociações , que fe fizeraó , puderao 
ter eífeito; e o Infante faleceo a J de Setembro de 
1649 , acabando coníl:ante , e ChrHlãamente , con
tando de idade quarenta e quatro annos, cinco me· 
zes, e quatro· dias. Alguns Authores fe equivoca· 
raõ com o tempo da fua morte , pondo-a em 1 J de 
Agoíl:o do anno antecedente; o que naõ póde for, 

fe 
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fe ·re refleéHr nos documentos, que vaõ nas Pro- Prova num. 279. 
vas. N aõ chegou o Infante a ter noticia da con-
dufaõ do Tratado , que entre elle, e Luiz XIV. 
íC celebrou em Pariz a 2 de Setembro do anno de 
·1649 , o qual em feu nome com os poderes , que 
tinha , ajutlou ChrHl:ovaõ Soares de Abreu , Reli-
dente delRey fêu irmaõ naquella Corte , como 
Commiífario deputado para eíl:e negocio; e da par-
te de França o Conde Brienne , Confelheiro dei .. 
Rey , e Commendador das fuas Ordens , e Secre-
tario de Eftado ; no qual fe obrigava EIRey de 
França a naõ fazer a paz com os Hefpanhoes, fem 
tJUe no Tratado, que della fizeíle , fe exprelfaífe 
em hum artigo, que o Infante D. Duarte feria pof. 
to na fua Jiberdade hum mez depois , que o Tra· 
tado da Paz folfe ratificado. Obrigando ... fe o In-
fante a dar hum foccorro de navios armados em 
guerra a Sua Mageíl:ade ChrHlianiffima para delles 
fe fervir contra os feus inimigos , ou de lhe dar o 
valor delles à fua ordem , na fomma de feífenta mil 
livras Turonefas em felfenta mil patacas de Hefpa· 
nha de pezo , que feriaõ entregues na Cidade de 
Leaõ , ou na de Leorne , à efcolha de Sua Magef-
tad_;: Chriílianiffima ,, a faber: parte de contado em 
letra paga à viffa , e o refio pago na mefma fórma 
em o fim do mez de Novembro proximo; mas ata-
lhou a morte a execuçaõ defte Tratado , de que 
nos deu noticia a Collecçaõ deHes, que fe impri-
mio em Amfiardaõ no anno de 1700. 

Fcy 
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Foy o Infante D. Duarte de eA:atura grande, 

mas bem proporcionada , de gentil prefença , bran
co , e rafado , o cabello louro , os olhos rafgados, 
e alegres , de difpofiçaõ taõ proporcionada , e talhe 
do corpo taõ bifarro , que lcvav:i a attençaõ de to
dos os que o viaõ. O Emperador Fernando II. 
quando a primeira vez chegou à fua prefença diífe , 
que fó pela peffoa era digno de hum Imperio. Te· 
:ve condiçaõ affavel , o animo generofo , de forte, 
que foy chamado Pay dos Soldados, porque a to
dos favorecia dentro nos termos da raza6 ; affim 
naõ houve em toda a Alemanha peífoa , que lhe 
manifeftaífe a fua neceffidade , que deixaífe de ficar 
remediada ; nem quem eílando no feu poder dei· 
xafie de cobrar a liberdade perdida : o feu valor , 
e talento lhe confeguiraõ g1oriofo nome, como fe 
via na Cidade de Amclan na Pomerania , que à fua 
cuíla experimentou os damnos , que do Principe 
de Florença naõ temeo , e que o Infante tanto lhe 
fez fentir, tomando os Fortes , e redué\:os , com 
tanta· aél:ividade, e pedgo taõ evidente , que lhe 
mataraõ o cavallo, em que peleijava , de que foy 
teíl:emunha o General Galeazo. N aõ fó. neíla, 
mas em muitas occafioens executou milagres de va· 
Jor , e de prudencia taõ conhecida , que os morado
res da Cidade de Cáminis na Saxonia , naõ queren
do experimentar os golpes do feu braço, lhe entre
gara ó os l\1:agHlrados as chaves , implorando a f ua 
protecçaõ. Eílas, e outras virtudes, de que foy 
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dotado , o fizeraó amavel de todos os que o trata· 
raõ. A' Corte de 1\iiadrid foy agradavd a noticia 
da fua morte , naõ a tendo por de menot confe
quencia para as fuas idéas , do que a do grande 
Guílavo Adolfo , Rey de Suecia, porque lhe naó 
caufava menos ciumes hum irmaó de hum Rey, 
ainda que prezo, do que hum Rey livre, e triun
fante. Aos feus fe fez infoportavel eíl:a dif graça , 
fazendo huma faudade eterna a fua memoria, pois 
paffando dos pays aos filhos a compaixaõ , naó ha 
de miíl:er mais Hiltoria, que a tradi(jaÕ , referindo· 
fe com horror eíl:e iniquo procedimento, com que 
a ingratida6 pode fazer difgraçado a hum Principe 
perfeito , como foy o Infante , digno por certo de 
differente fortuna.. Chegou a Portugal a noticia 
da morte do Infante ; caufando huma coníl:ernaçaõ 
geral: foy grande o fentimento delRey , e iguaes 
as demoníl:rações, no pezado luto da füa peílõa , 
familia, e Corte. 1\tlandaraõ-fe logo avifos aos Tri· 
bunaes para regularem os lutos pelo excdfo do feu 
pezar ; difpediraõ-fe ordens a todas as Provincias, 
para que os Generaes mandaílêm fazer demonílra- Prcva num. 180. 

ções de triíleza pela morte do Infante. Eíl:a or .. 
dem paífou a todas as Fronteiras , e era EIRey 
taó attento às commodidades dos Soldados , que 
mandou de Lisboa repartir por todos os Officiaes 
os lutos , de que fe vetliraõ. Fizeraó-fe Exequ:as 
em Lisboa , e em todos os Lugares prindpaes do 
Reyno , com grandes e:xpreífoens de fenti111ento. 

As 
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As Mufas Portuguezas com trifles Epicedios ]a. 
mentara6 a fua faudade em engenhofas , e difcretas 
Obras , que enta6 fe imprimira6 , e em diverfas 
Oraç6es funebres , em que fe conferva a f ua fau-: 
dofa memoria • . 
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CAPITULO XX. 
Excellenci~s , e <jlorias da Sereniffima · Cafa 

de 'Bragan; a. 

~1111;m AREMOS fim a elle Livro lg com huma fuccinta narraçaõ 
do mefmo , que deixamos ef
crito nos C apitulos preceden
tes : reduzindo à maneira dos 

- _ ==--~ . 1 Geografos o grande globo do 
~~gs~~-~~- Mundo, a huma Carta de pe

queno ponto ; -para que os curiofos fe inffruaõ, for· 
mando huma idéa de qual foy a elevaçaõ da Sere
niffima Caía de Bragança , e o quanto excedeo a to
das as mais de Europa , que naó eraõ f oberanas, 
competindo com muitas , que Iogravaõ eíla prero· 
gativa , na grandeza , trato , e ceremonial , porque 
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em tudo foy ftogular a Caía de Bragança , a qu~l 
em todo o tempo pareceo Real, difiinguindo~fc 
tambem nos Eíladcs, poder, e riqueza, como oom 

Cluverius, lntrod. in admiraçaó efcreveraõ diverfos Authores Eflrangei· 
Geogr11pb. liv. i. cap.5. d' d D d B p 
Botcro, Rel11tioni uni· [OS, tzen O , que O uque e· ragança em Of• 
rverf11li, pat,.6 70, im- tugal era Senhor da terceira parte do Reyno , e o 
p~clfo cm J 640 cm . • rr. . 
Veneza. mais .n~o Vauallo de toda Europa. Refenrey as 

palavras de Joaó Botero: Bragan'l..a fe hen non ha 
Cathedrale , fi gode pero privilegio di Citta, fotto un 
Duca tanto potente , e rico ; che per c!!fa monRruo· 
/à , clze un Regno cofi piccolo , vijfa , oltre il Re 1in 

Principe c'!fi grande , e di tanto potere. E affim 
brilhou nella fempre o refpeito com huma tal fe. 
melhança de foberania, que attrahindo a huns, af
fombrava a outros , de forte , que no decurfo de 
niais de dous feculos, em que padeceo algumas ad
verfidades da fortuna , confervou fem pre illefa o 
ref peito , e a mefma elevaçaó , que a fazia fuperiot 
a todas as demais. 

Iie a Sereniffima Caía de Bragança na fua ori· 
gem Real, como fica efcrito; logo no principio do 
feu effabelecimento o feu Fundador o I. Duque vio
Coroado o feu fangue na Monarchia de Hefpanha, 
e naõ tardou muito, que os feus f ticceffores o na6 
viífem tambem Coroado no Throno lte. Portugal, 
recebendo depois por repetidas allianças o Real fan· 
gue dos feus mefmos Monarcas , e tambem pele> 
direito do fangue a fucceílàó da Coroa Portugue· 
za, para que o Ceo a havia deftinado defde o feu 
principio. E 
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E fuppollo , que largamente deixamos efcrito 

o modo da origem, e eflabelecimento deR:a Serenif
fima Cafa na peífoa do Senhor D. Affonfo , filho 
do vitoriof o Rey Dom J oaõ 1. de boa memoria ; 
com tudo nos pareceo precif o quando tratamos das 
Excellencias, e Glorias defla grande Caíà , naõ 
omittir de todo as que pertencem à Genealogia, 
como primeiro objeélo do noífo aífumpto. Por
que fa6 as Reaes allianças a gloria , com que fe co
roaõ as grandes Caías do 1\'Iundo. 

Eíl:abelecida a Caía de Bragança na peífoa do 
Senhor D. AffonÍ<> 1. Duque, começou logo a dif. 
fundirfe em diverfas allianças. F oy a primeira a de 
fua filha a Senhora D. lfabel , que foy Infanta de 
Portugal, por cafar com feu tio o Infante D.Joaõ, 
e deíl:e Real conforcio nafceo a Senhora D. lfabel, 
Rainha de CaR:ella , mulher delRey D. J oaõ II. 
daquella Monarchia , cuja Real defcendencia dei
xamos efcrita no Livro III. pag. 158 ; e a Senhora 
D. Brites, mulher do Infante D. Fernando, como 
diífemos no mefmo Livro a pag. 469, dos quaes 
nafceo El Rey D. Manoel , e a Rainha D. Leonor, 
mulher delRey D. Joaõ II. e a Senhora D. lfabel 
Duqueza de Bragança, mulher do Duque D. Fer
nando II. do nome, dos quaes foy filho, e fücceí
for o Duque D. Jayme, unico do nome. Deffa 
forte fe vê o como as Caías Reaes de Poi tugal, e 
Caíl:ella, ellavaõ em n1UY eflreito parentefco con1 
a de Bragança; ficandólhe a de Auílria, e outras fo~ 

Tom. VI. Llll ii bera-

Digitized by Google 



6 3 6 · Hifloria qenealogica 
beranas de Europa, pelas mefmas allianças , em 
igual grao , pois já entaõ partidpavaõ do fangue 
da de Bragança. 

Tambem a Senhora D. lfabel, filha do Du
que D. J ayme , foy Infanta de Portugal por cafar 
com o Infante D. Duarte, e defta Real uniaõ naf
ceo a Senhora D. Maria, Princeza de Parma, mu
lher do Grande Alexandre Farnefe, (como fe póde 
ver no Livro IV. Cap. XII. pag.441) depois Du· 
que de Parma, com ta6 gloriofa pofteridade , co· 
mo vemos nos Thronos de Hefpanha, Napoles, e 
Sicilia. Finalmente foy a ultima alliança da Caía 
de Bragança na Real Cafa Portugueza a da Senho· 
ra D. Catharina , filha dos referidos Infantes, que 
cafou com o Duque D. Joaó I. do nome, de que 
procede a Cafa. Real Reynante : porque na falta 
do ultimo varaõ da linha Real Portugueza , que 
acabou em EIRey D. Henrique, unico do nome, 
que era irmaõ do Infante D. Duarte , f ó mente a 
Senhora D. Catharina , dos filhos , e netos delRey 
D. Manoel, fe achou viva ao tempo, que vagou 
a Coroa ; precedendo por eíl:e indubitavel motivo 
a todos os mais oppofitores à Coroa , por linha, 
grao , fexo , e idade , verificando-fe de mais nella 
todas ·as di(poíiç6es das Cortes de Lamego , efta
belecidas pelos Fundadores da Monarchia .. 

Eíl:as Reaes allianças dHHnguiraó taõ eífen
cialmente a elevaçaõ da Sereniffima Caía de Bra• 
gan~a de todas as outras , que houv.e neíle Rey

no, 
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no , que os feus Duques foraó preferidos com tan· 
ta ditl:inçaõ, que tiveraõ tratamento, e prerogati· 
vas de Infantes , e nunca menos das que faõ acor. 
dadas aos filhos dos Infantes , como temos por di· 
verfas vezes motl:rado nos Capitulos precedentes. 
Pelo que os Reys attenderaõ fompre mais aos fi
lhos dos Duques de Bragança , que a todos os outros 
Senhores do Reyno. B affim os filhos, e filhas def
ta Sereniffima Caía , à maneira da Real , nunca 
ajuncaraó ao nome proprio appellido algum , co· 
mo fe vê nos Tratados dos Cafamentos , e outros 
Iníl:rumentos publicos , e nas merces dos Reys, 
porque eíles nas Cartas, e Alvarás os nomeavaõ 
fem appellido, e f6mente pelo feu nome proprio , 
como obfervaráó os curiofos no Tomo das Provas 
deff:e mefino Livro. Pelo que nos he precifo di
zer, que D. Luiz de Salazar de Catlro padeceo en
gano , quando na Hiíl:oria da C ufa de Lar a no Ca· 
pitulo XII. do Livro XVIII. diífe as palavras fe· 
guintes: En las hemhras de la Cafa de Bragança, 
y fus ramas fa hallan muchas vezes lor ape/Jidos de 
Callro, Vilhena, y Manuel, por memoria de la fan· 
gre , que tenian de/las familias. Ainda que faço 
etl:imaçaõ dos efcritos detl:e erudito Author, naõ 
he motivo para deixar em filencio eíl:e ponto, ha
vendo netl:a Obra affirmado , que os filhos , e fi. 
lhas detl:a Sereniffima Caía nunca ajuntaraõ ao no
me proprio appellido algum, nem poífo alcançar 
donde Salazar tiralfe eí\a noticia ; porque os No· 
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biliarios antigos de X ytl:o Tavares , Damiaõ de 
Goes , e D. Antonio de Lima , .que elle conhecia, 
em nenhum fe achará appellido nos filhos , e filhas 
dos Duques de Bragança; nos ramos fim , que eraõ 
outraS Caías , e ufaraõ dos dellas , e tambem con
furme o abufo de Hefpanha os tomavaõ por memo· 
ria dos avós , o que fazia muitas vezes embaraço, 
naõ fe podendo faber qual era a filiaçaõ da f ua fa
milia , pois com differente appellido fe adaptava 
em outra , porque ell.es fa6 os que daõ a conhecer 
nas peífoas as Cafas , de que procedem : abufo , que 
hoje jull.amente fe vê emendado em grande parte 
das familias illull.res. 

A Caía de Bragança fempre grande , e ref pei
tada defde a fua origem , fe exaltou na peífoa do 
Duque D. Jayme com prerogativa taõ alta, que 
fe fez fuperior a todas as de Hefpanha : porque no 
anno de 1498 foy efle mefmo Duque jurado Prin
cipe herdeiro do Reyno , e habilitado affim para 
fucceder na Coroa a feu tio ElRey D. Manoel, 
quando no referido anno palfou a Cafiella , no ca· 
fo , que elle faleceífe fem filhos , como neto do In
fante D. Fernando feu pay: entaó mudou o Du
que as Armas por ordem dei R ey Dom Manoel, 
uíando das Reaes , com efcudetes na f6rma, que 
ficaõ eflampadas , e o banco de pinchar , diviía, 
C]lle fómente ufava o Principe herdeiro do Reyno, 
e os lnfàntes, e ufaraõ defde entaõ fempre os Du
qu~s de Bragança no tempo, que a Armada eílava 
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na fua obfervancia. Joaõ ·Rodrigues de Sá, Se
nhor de Sever , bem conhecido pelo feu nafcimen· 
to, e erudiçaõ, de quem no Apparato fiz . memo
ria, nos Brazoens de algumas das Armas diz: 

A quem.fende !mm lahéo 
De Deos lifcudos Reaes 
Sem outros nenhuns /inaes, 
Que na'Ó chegue de voleo 
Até Quinas Divinaes. 

Sohrinlzo deflu Senhor , 
E de muito moor primor ,. 
·Do que meu primor alcança, 
Senhor Duque de Bragança, 
O que t(J111ou Àzamor. 

O mefmo .Author fallando das Armas antigas dos 
Duques , q~e fa6 as primeiras , que ufaraõ , diz : 

Sobre .AfPa faz mo/lrança 
Às Qúinas de outra ftiça'Ó , 
Cruzes com e/las e/la'Ó , 
..Armas Ja1' doa de Bragança,. 
Que vem de/Rey D. J oa'Ó. . 

Debaixo de/las /e entendem 
Tres titulos , que decendem 
De /àngue taõ poderofo, 
Mira, Tentugal, Vimio!õ,. 
Que todo& "'· 'omprehendem .. 

OBif-
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O Bifpo de Malaca Dom Joaõ Ribeiro Gayo no 
Templo das honras de Portugal, que he hum Dif
curfo das Armas , diífe : 

Nem em Callella, nem em França, 
Ha outro mayor Senhor 
De V a/ja/los, que o de Bragança r1 · '· 
De Portugal dejenfõr, . r''j~• 

Dos Callellzanos vinganç~ : 1 ·~11 

Tiveraõ os Duques aquella excellente prero· 
gativa ( f6mente attributo da Real foberania ) de 
conferir a Nobreza ; e affim na f ua Cafa fe viaõ to· 
dos os f6ros com moradias, à maneira da Real, com 
a mefma divifaõ. Porque pafiàvaõ Alvarás dos 
fóros de Moços Fidalgos , e depois os accref cen
tamentos a Fidalgos Efcudeiros , e Fidalgos Ca· 
valleiros , que he o ultimo accref centamento da dif. 
tinçaõ da nobreza da primeira ordem. Na fegun
da ordem da nobreza , que correfponde aos pro
prios termos com pouca variedade , começando 
em Efcudeiro Fidalgo , palra a Moço da Camera, 
e eíl:e a Cayalleiro Fidalgo com moradias , e accref.. 
centamentos determinados na Cafa Real , confe
ri aõ os Duques na fua Cafa na mefma fórma. De 
fone , que era tal a preeminencia , que as pelfoas , 
a quem os Duques admittiaõ, e fazia ó merce do fo
ro, ainda que foífe·merce nova, que EIRey as con
fervava nelles , nomeando-as , e tratando-as pelos 
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mefmos f6ros, e accrefcentamentos, que tinhaó na 
Caía de Bragança , e d~fla palfavaõ à Caía Real , 
onde eraõ confervadas na fua categoria , como 
muitas vezes fuccedeo. 

A eíl:a excelfa prerogativa fe unia outra naõ 
menos efpeciofa, que era conferir quarenta e huma 
Commendas na Ordem de ChrH\o, com total inde· 
pendencia , e feparaçaõ do Mefi.re da dita Ordem , 
o qual pelas Cartas da aprefentaçaõ dos Duques, 
em virtude das Bulias Apoílolicas, mandava lan~ 
çar os habitos da dita Ordem aos nomeados Com
n1endadores pelos Duques , os quaes tinhaõ poder 
de os privarem dellas , e conferillas a outros no ca· 
fo , de que elles largalfem o ferviço da fua Caía in
juftamente ; e por naõ interromper o fio deff.a nar
raçaõ , adiante apontaremos os nomes , e Diocefis, 
em que exif:lem as Igrejas das ditas Commendas , e 
juntamente o numero dos Beneficios Ecclefiafücos, 
<]Ue faõ data da Cafa, lugares de letras, e officios 
de juíl:iça , e fazenda. 

Porque o Eíl:ado deíla Cafa foy o mayor det: 
te Reyno , o qual nunca teve Infante algum , nem 
outra pelfoa da n1efma Cafa Real , affim em nu
mero de '' afiàllos , como em titulos , de que o Ef
tado da Cafa fe compunha , e hoje permanece na 
mef ma fórma, com total feparaçaõ da Coroa , pela 
refoluçaõ do Senhor Rcy DomJoaõ IV. que por 
huma Carta patente de 27 de Outubro de 1645, 
querendo, que eíl:a Sereniílima .Cafa fe naõ uniífe 
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à Coroa , e fe confervaífe feparada della , com as 
mefmas regalias , privilegios , e ifenções , com que 
os Reys a confervaraõ taõ largo numero de annos; 
ordenou , que em nenhum tempo fe uniífe à Co
roa : pelo que declarou a feu filho D. Theodofio 
Príncipe do Brafil , Duque de Bragança, fazendo
lhe doaçaõ de todo o Eff:ado deff:a Cafa na fórma 
das Doações , porque elle fendo Duque a poífuira 
ao tempo, que fora reff:ituido à Coroa deftes Rey
nos ; e que affim na mef ma fórma paífaria a todos 
os Principes , e fuccelfores da Coroa , ordenando , 
que fe chamalfem Principes do Brafil , e Duques 
de Bragança: com declaraçaõ , que no tempo, em 
que faltaífe Principe , os Reys a governaífem com 
a mef ma divifaõ de Miniff:ros , da maneira , que 
nella fe ufava ; e deíla forte permanece com hum 
Tribunal de Miniff:ros , que chamaó Confelheiros, 
como diz o Regimento feito para a Caía de Bra
gança em 19 de Julho de 1687, dos quaes huns faó 
Togados, e muitas vezes do Defembargo do Pa
ço, Confelho da Fazenda , e outros grandes Tri
bunaes, e outros de capa efpada; e trataó as ma
terias da fazenda , e juíl:iça do Eíl:ado , os quaes no 
expediente dos negocios daõ a providencia necef. 
faria, e confultaõ as materias mais graves, que re
mettem pelo Secretario do Effado defta Caía , cuja 
repartiçaó anda unida no Secretario do Eí\ado da 
Repartiçaõ dos negocios do Reyno. O Papa Cle· 
mente VIII. concedeo por hum Breve ao Duque 
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· D. Theodoíio II. o poder de occupar para Minit: 
tros do feu Eílado peífoas Ecclefia{licas, coníl:itui. 
das em Beneficios de refidencia nas Cathedraes , e 
Collegiadas, nos lugares de Defembargadores, .Se
cretarios , Confelheiros , Agentes , e outros luga· 
res , naõ lhe exceptuando mais , que o julgarem 
pena de morte. F oy paífado em Roma a 1} de 
Agoffo do anno de 1592, o qual vay por inteiro na 
Prova 22; , donde fe póde ver , e outros mais. 
Querendo EIRey D.Joaõ V. com a fua inata ge
nerofidade confervar eíl:a feparaçaú da Coroa na 
Sereniffima Cafa de Bragança , quando reformou o 
Pulado de Villa-Viçofa na occaíiaú dos reciprocos 
cafamentos dos Principes de Portugal , e Heípa· 
nha , mandou fazer os retratos até dos Principes, e 
Princefas , que por poucos annos tinhaó fido im· 
mediatos à fucceífaõ do Reyno pela fua primoge· 
nitura , e eíles fe feguem aos Duques , na magnifi
ca caía, em que eff:aõ collocados. 

Eraú naõ fómente Duques de Bragança, mas 
de Barcellos, e de Guimaraens , Marquezes de Vil
la-Viçofa , Condes de Ourem, Arrayo1os , Neiva, 
e Penhafiel , Condcílaveis de Portugal, Senhores da 
Cidade de Bragança com o feu Termo , que conf
ta de cento e cincoenta e tres Lugares , em que ha 
mais de fete mil , e tantos fógos ; entre aquelles ha 
muitos de feifcentos, e oitocentos vifinhos; e de vin
te e huma Villas das melhores do R eyno. Manoel 
de Galhegos ainda o adianta a muito mais no feu 
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Templo da Memoria , Poema Epithalamico nas fe~ 
liciíiimas vodas do Duque D. Joaõ .II. -do nome, 
que fe imprimio em Li&boa no anno de 16jJ, onde 
diz: 

1 nclue de Bra~ança o Senhorio 
Quatrocentos Lugares, cuja gente · 
Se di/Parar de Marte ojogo implo,. 
Sombra a H elfaanha fará com fumo. ardent.e; 
E vinte e duas V ilias , c1qos muros 
Do hellico furor vivem .flguro1. 

Tiveraõ tambem o Senhorio da Villa de Chaves 
com o feu Termo, que contém cento e oitenta e 
cinco Lugares , muitos de quinhentos, e feifcentos 
moradores , com mais de cinco mil fógos. Foy 
deíl:a Cafa o Ducado de Guimaraens , que o Du
que D. Theodofio 1. deu em dote· a fua irmãa a 
Infanta D. Ifabel , quando· cafou com o Infante D. 
Duarte ; e pela mo.rte do Senhor D. Duarte , Du
que de Guimaraens , fe encorporou na Coroa , com 
grande prejuizo do direito , que a elle tinha a Cafa 
de Bragança, como fica efcrito em feu proprio lu· 
gar: pelo que fe reílitulo o Titulo de Duque de 
Guimaraens na peífoa do Duque D. Joaõ II. do 
nome , e a faculdade para que continuaífe com a 
caufa fobre o Senhorio deíl:a Villa , e feu Termo. 
Tambem foraõ do Eíl:ado de Bragança as Villas de 
Valença, Montemôr o Novo, Almada, Vidiguei· 
ra , e outras, que por Doações efpeciaes fe aliena-
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raõ da Cafa , e outras por trocas , e fubrogações , 
fahiraó della. 

Em diverfos tempos achamos fer mayor o nu· 
mero dos V affallos defla Sereniffima Cafa. No tem· 
po do Duque D. Joaõ II. fe contaraõ ·oitenta mil, 
para o que contribuia muito fer huma grande par
te dos feus Eílados nas Provindas de Traz os l\'1on • 
tes, e Minho, muy fecundas, e povoadas·: pois fó 
no Termo de Barcellos no tempo, em que fe for
mavaõ as ordenanças da gente militar, Ievantavaõ 
trinta e duas bandeiras, q~e fe compunhaó de deza
fete mil homens com armas , e capazes do exerci
do militar , a que chamavaõ Alarde : lá o cantou 
.1\'Ianoel de Galhegos no Templo da Memoria, dizen· 
do: 

Só de Barcellos houve alarde hum dia , 
Em que o Sol por os campos dilatados, 
Com terrível, e fera galhardia, 
Dezafete mil peitos vio armados. 
E as terras , que jloreçem Traz os Montes, 
Podem cobrir com povo os Orizontes. 

Deita forte pudera ó no tempo da guerra contribu
ir os Duques de Bragança , em diverfas occaíioens , 
com grande numero de gente de cavallo, e de pé, 
com o que fizeraó grandes ferviços a eíl:a Coroa 
nas exceffivas defpezas , com que à fua cuíl:a con
. correraó em diverfas occaíioens para a guerra , e 
na paz em outras, que fe offereciaó de goíl:o ; por· 
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que em todas os Duques de Bragança eraõ quaft 
fempre eleitos para aquellas funç6es. O Senhor D. 
Atfonfo , como já dilfemos , quando da Cidade de 
Bragança palfou a unirfe com ElRey -D. Affonfo 
V. fem fe valer das terras de Alentejo , levou mil 
e novecentos cavallos, além de hum grande nume
ro de gente de pé. O Duque D. Fernando I. do 
nome , quando paífou à Africa com ElRey Dom 
Affonío V. levou dous mil Infuntes , e fetecentas 
lanças ; e quando tinha tratado o cafamento de fua 
filha a Senhora D. Ifabel com o Senhor D. Pedro, 
nomeado Rey de Aragaó, lhe promettia dous mil 
Infantes , e quatrocentos Cavallos pagos à fua cuC: 
ta , para o foccorrer na conquiíl:a daquelle Reyno. 
O Duque D. Fernando II. quando paffou à Africa 
levou mil Infantes, e duzentos Cavallos, além de 
muitos Fidalgos , e gente nobre, que o acompa· 
nhavaó. O Duque Dom Jayme , unico do nome, 
quando ElRey D. Manoel lhe entregou a Arma
da , em que palfou à Africa à conquiíl:a de Aza. 
mor, que gloriofamente ganhou , levou à fua cuC. 
ta quatro mil Infantes , e quinhentas lanças , tudo 
gente efcolhida , e V alfallos feus. O Duque Dr 
Theodofio 1. eíl:eve apparelhado para ir fazer le· 
vantar o fitio de Mazagao com hum Exercito, pa· 
ra o que tinha feito cxceffivas defpezas, o que naõ 
teve effeito. O Duque D.Joaõ 1. quando EIRey 
D. Sebaíl:iaõ apreflou aquella grande Armada , que 
tambem naõ teve effeico , de que era General o 
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Senhor D. Duarte , teve nella embarcados feifcen· 
tos Infantes pagos à fua cuíl:a ; e quando o mef mo 
R:_ey palrou a primeira vez à Africa , levou tam
bem à f ua propria defpeza dous mil Infantes, e feif 
centos Cavallos, que tirou das fuas terras da Pro· 
vincia de Alentejo , alHl:ados em breve tempo. O 
Duque D. Theodofio II. entaõ de Barcellos, quan
do foy cativo na batalha de Alcacer , levou oito· 
centas peffoas entre criados , e Soldados , que à fua 
cuíl:a o acompanharaõ em trinta, e tantas vélas fre· 
tadas por fua conta , e os exceffivos gaflos , que 
fez o Duque em dous annos , que durou o feu ca· 
tiveiro , até voltar a Portugal , e no refgate dos 

• criados , que efcaparaõ da morte , e na fatisfaçaõ 
dos feus ferviços às fuas mulheres, filhos, e irmãos; 
eíl:as defpezas , e ferviços a eíl:a Coroa , furaó taõ 
grandes , que nunca V alfallo algum lhos fez feme· 
lhantes. Deíl:es foccorros, e de outros, com que os 
Duques ferviraõ à Patria, pondo em campo taõ 
grande numero de gente , como refere a Hifioria 
daquelle tempo, fe argumenta o poder deíla Sere· 
niffima Caía, pois excedia em Vaífallos a muitos, 
que logravaõ a prerogativa da foherania, como ve
mos em diverfas partes da Europa. Para eíl:as oc
caíioens tinhaõ os Duques em Villa-Viçofa huma 
grande caía, a que chamavaõ de Armaria, em que 
tinhaó todo o genero de armas com immenfa va
riedade, conforme o ufo da guerra daquelles tem· 
pos, com as quaes com promptidaõ podiaó armar 
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os feus Soldados, e muitas vezes com ellas acodiaõ 
ao Reyno. Com a perda delRey D. Sebaftiaõ 
ficou a caía da Armaria defmantellada , e naõ cui· 
dou o Duque D. Theodofio II. em a refazer. 

Divide-fe o Eíl:ado para adminiflraçaõ da juf
tiça em quatro Ouvidorias, a faber: na Provincia 
de Alentejo o Ouvidor de Villa-Viçofa, cuja Co
marca comprehende o lugar de Juiz de Fóra da 
mefma Villa, a que he annexo o de Juiz dos Or .. 
fãos da de Borba ; de Portel, a que anda annexo o 
de Juiz dos Orfãos ; de Monforte , de Monçarás , 
a que tamhem anda annexo o dos Orfãos ; de Ar
rayolos , de Alter do Chaõ , e o de Souzel. Na 
Provinda da Extremadura o Ouvidor de Ourem, • 
com o Juiz de F óra de Porto de Moz. Na Pro· 
vincia de Entre Douro, e Minho o Ouvidor de 
Barcellos , com Juiz de Fóra da mefma Villa, e 
de Villa do Conde. Na Provinda. de Traz os 
Montes o Ouvidor de Bragança, comJ uiz de F6ra 
da mefma Cidade, e de Monte-AJegre, e de Ou· 
teiro. Eíl:a Comarca he taõ dilatada, que tem 
quatorze legoas de comprimento, e em partes fete 
de largo. Havia antigamente Defembargadores da 
Cafa , que defpachavaõ , e hum Ouvidor Geral da 
Cafa ; hoje eíl:es lugares faõ incorporados nos Mi· 
niíl:ros do Tribunal da Junta da Sereniffima Cafa, 
pela qual fe adminHlra a fazenda, e jufliça .. 

Aprefentavaõ dezoito Alcaidarias móres , a 
faber : de Villa-Viçofa , 1\'Ionsarás, Arrayolos, 
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Monforte , Souzel, Alter do Chaõ ,. Borba, Evora .. 
Monte, Ourem , Porto de Moz , Barcellos , Villa 
do Conde , Melgaço , Bragança , Monte-Alegre, 
Piçonha , e Outeiro ; e quarenta e huma Commen
das na Ordem de Chriíl:o , algumas de grande ren
dimento , de tres , quatro, e oito mil cruzados , e 
affim outras de diverfos lote~. No Arcebifpado de 
Braga tem as Commendas de Santa Maria de Mo
reiras, huma das quatro mayores da Ordem , outra, 
que chamaõ a da penfaõ na dita Commenda; a 
Commenda de Santa Leocadia de Moreiras, outra, 
que chamaõ a da penfaõ na mefma Commenda ; a 
de Santa Maria de Monte-Alegre , a de Santiago 
de Mourilhe , a de S. Pedro da Veiga de Lyla , a 
de Santa Maria de Biade , a de S. Martinho de 
Ruyvaes, a de Santo André de Fiaens, a qual no 
livro da Ordem fe nomea Anciaens, e a de S. Ma
ria de Antime. No Bifpado do Porto a de Santo 
André de Villa-Boa de Quires. No · Bifpado de 
Miranda a Commenda de Santo André do Arrabal, 
a de S. J oaõ da V ilia, a de Santa Olaya da Villa , a 
de S. Lourenço da Pedriqueira, a de S. Vicente de 
Gradamil , a de S. Lourenço de Deolaõ, a de San· 
ta Maria, a de S. Gens de Perada, a de Santo An
tonio , a de Santa Maria Magdalena, a de S. Lou
renço, a de Santiago de Miranda , a de S. Pedro, 
outra Commenda na mefma terra , a dos meyos 
frutos de S. Pedro de Babe , a de Santa Maria de 
Gimundo, a de Santa Maria do Rio Frio , e a de 
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S. Pedro de Macedo dos Cavalleiros. No Bifpado 
de Elvas a Commenda de Santa Maria da Graça 
de Monforte, e a de S. Salvador de Elvas. ~o Ar· 
cebifpado de Evora a Commenda de Santa Maria 
da Lagoa de Monçarás , a de S. Pedro de Monça
rás, a de Noffa Senhora da Vidigueira da mefma 
\Tilla, a de Noílà Senhora da Ofada na mefma Vil· 
la, e a de S. Romaõ tambem na mefma Villa. As 
merces , que os Duques fàziaõ neff.as Commendas, 
e Alcaidarias môres, que eraõ fómente para os Fi
dalgos , e algumas pelfoas nobres de diíl.inçaõ , que 
os ferviaõ , em que podia caber a merce da Com. 
menda , chegaria a cincoenta mil cruzados o ren
dimento , naõ fallando nos muitos officios rendofos 
de juíl.iça , e fazenda , e outros, que paílã6 de qui· 
nhentos. O Padroado , que fe compeem de mai~ 
de cento e felfenta. Beneficios, Conezias, e lgrej_as, 
das quaes duas faõ as Collegiadas de Barcellos , e 
Ourem , todas da aprefentaçaõ da Cafa , da qual 
foy . tambem a celebre Collegiada de Guimaraens. 
Em alguns Authores fe lê , que o Padroado conf.. 
tava de mil e trezentas aprefentações Ecdefiaíl:i
cas, e he certo fe tiraraõ muitas para as Commen
das , e outras , que fe defannexaraõ, e fe uniraõ a 
Moffeiros , e outras obras pias, a que foraõ uni· 
das para fempre. 

O feu Paço naó fó era magnifico, e fumptu~ · 
fo , mas fervido de forte , que pouca diff"erença ti·· 
nha da Cafa Real , porque a fua familia paífava de 
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quatrocentos e oitenta moradores , e muitas vezes 
de quinhentos , entre Fidalgos , e criados de diver
fos fóros ; porque os Duques de Bragança fe fervi
raõ na mefma f6rma , que os Reys , excellencia, 
que naõ f6mente gozavaõ na fua Corte, mas tam· 
bem quando affiíl:iaõ na dei Rey , havendo na fua 
Caía o mefmo trato, como fe vio em Lisboa no 
anno de 1619 , affiRindo nella EIRey D. Filippe 
III. Havia na f ua Caía os mef mos officios com fuas 
infignias, a que os antigos chamavaõ Môres, e to
dos os mais , que fe lhe feguem , a Caber: Camerei· 
ro môr , Eíl:ri beiro môr , Copeiro môr , V eador, 
Trinchante, Capellaõ môr , Monteiro, Secretario, 
Efcrivaõ da Fazenda, Efcrivaõ da Cofinha, Mo· 
ços Fidalgos , Fidalgos da Caía, Fidalgos Efcudei· 
ros, e Fidalgos Cavalleiros , Guarda-Roupas, Ca
mereiro Pequeno , Eílribeiro , l\1oço das Chaves , 
Mantieiro, Moços da Camera , Porteiro da Came
ra , Porteiro das Damas , Porteiros da Cana , Ca. 
valleiros Fidalgos , Cavalleiros Efcudeiros, Repof
teiros , Arautos , e Paífavantes , Homens da Guar
da, Moços da Eílribeira , e outros , de que cada 
hum vencia a moradia conforme o foro, em que 
eraõ recebidos, fobre o qual tinhaó ordenado fe. 
gundo a vontade do Principe, ou merecin"lentos de 
cada h~m , com que eraõ muy largas as folhas dos 
quarteis. 

Quando o Duque hia em publico ao Paço, os 
Officiaes da fua Cafa tinhaõ lugar com os dos Reys, 
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como· hoje fe pratica com os dos Infantes. E por 
illo os Duques fe ferviraó em todos os tempos de 
muitos Fidalgos illuftres defte Reyno, e do feu fer· 
viço paífaraõ ao dos Reys , de que_ referiremos,. 
fem ordem , os que apontamos, como tambem ai· 
guns Officiaes da Caía do tempo mais moderno , 
que occuparaó importantes cargos no Reyno , co· 
mo foy Martim Aífonfo de Soufa, Fidalgo da illuf. 
tre varonia do feu appellido , que depois de fervir 
a Cafa de Bragança , fervio ·a EIRey D. Joaõ III. 
e foy .do feu Confelho, Governador da lndia, Se· 
nhor de Alcoentre , Alcaide môr de Rio Mayor , 
Donatario das Capitanías de Santa Anna ; e S. Vi
cente no Eíl:ado do Brafil, e Commendador de l\laf. 
carenhas •. Lopo de Soufa foy Ayo do Duque D .. 
Jayme , e V éd{)r da fua Cafa , como confla da doa
çaõ , que o dito Principe lhe fez da venda de Ri() 
Mayor ,_ e da fua Alcaidaria môr, paífada em Lif. 
boa a 18 de Março de 15 16 por F emaó D alves. 
Dom Aleixo de Menezes , filho de D. Pedro de 
Menezes 1. Conde de Cantanhede , depois de ter 
fervido ao Duque de Bragança D. J ayme , occu· 
pou no Reyno es mayores lugares , e foy Ayo dei· 
Rey D. Sebafliaõ. Dom Gonçalo Pinheiro fervio
ao mefmo Duque , e foy Conego de Evora , Def. 
embargador do Paço , que governou muitos annos) 
Governador da Relaçaõ do Porto, Biípo de Vifeu, 
e Embaixador delRey D.Joaõ III. a França, e fa. 
lecen Jo a 1 j de Novembro de 1 567 , foy fepultad() 
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no Clauftro do MoR:eiro de Santo Agoíl:inho de 
Villa-Viçofa. Dom Manoel de Tavora, Fidalgo 
illuíl:re , neto de Ruy de Soufa , Senhor de Berin
geJ , e Guarda môr do Principe D. J oa6, foy V ea· 
dor do Duque D. Jayme, e Alcaide môr de Alter 
do Chaõ ; feu filho D. Martinho de Tavora , que 
tambem foy Alcaide môr de Alter do Chaõ , tam· 
bem fervio à Sereniffima Cafa de Bragança. O mef. 
mo emprego de V eador do dito Duque teve Hen• 
rique de Figueiredo , Fidalgo da fua Cafa : e ram• 
bem achámos , que Gonçalo de Azevedo, Fidalgo 
da Caía dos Duques de Bragança,. fora feu Caçador 
môr. F ernaõ Rodrigues Pereira, a quem chama
ra ó o P ajfaro , foy Alcaide môr de J\1onfurte , e de 
Borba , Commendador de Parada , e V eador do 
Duque D. J ayme , e tambem parece foy feu Ca
n1ereiro môr, fideliffimo criado daquelle Principe;. 
o qual palfando ao ferviço do Duque D. Fernan
do II. do do Infante D. Fernando, quando cafou 
a Senhora D. lfabel com o dito Duque , e o man·· 
dou para fervir de V eador , e depois da futal dif.. 
graça do Duque , palrou a Caílella com aquelles 
innocentes Principe~ , donde voltando ao Reyno. 
com huma- Carta fua para a Duqueza fua mãy, foy 
prezo por ordem delRey D. Joa6 II. e elle com 
admiravel acordo , e fidelidade, pela naõ entregar, 
a comeo: pelo que EIRey , que era fabio , ainda· 
que efcandalizado, dizia com enfaíi, que: Daquel· 
k p aJJaro çre.ira el/e os nlhos ; e depois de o te31 
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muito tempo prezo , lhe deu em fatisfaçaõ huma' 
tença de quarenta mil reis com o habito de. Chrif: 
to; feu filho Chriftovaõ de Brito fuy Caçador môr 
do Duque D. Theodoúo 1. Commendador de Caf
tellaens , e Alcaide môr de Ourem , e toda a fami
lia deftes Fidalgos fervio a Sereniffima Cafa de Bra
gança, e della era o Padre Joaõ de Brito, da Com• 
panhia deJefus, que indo para a Miífaõ de Madu· 
rê , foy coroado com a immarcefcivel Coroa do 
Martyrio no Malavar no anno de t69J, cujo Pro
ceífo eflá na Curia taõ adiantado , que em breve 
tempo fe efpera a dedaraçaó da Santa Sé Apofto
lka para fer venerado no Altar por Santo. Dom 
F emando de Eça , que foy Alcaide môr de V ilia· 
Viçofa, e era neto do Infante D.Joaõ, (filho dei· 
Rey D. Pedro 1.) e de fua primeira mulher Dona 
~laria Tellez de Menezes, fervia a Cafa de Bra
gança, e feu fi1ho D.Joaó de Eça, que tambem 
foy Alcaide môr de Villa-V içofa , e acompanhou 
ao Duque D. Jayme na empreza de Azamor , co· 
mo deixamos efcrito no Cap. VIII. defte Livro. 
Francifco de Soufa Coutinho foy Apofentador môr 
do Duque D. Joaó II. e depois fendo Rey , foy 
do feu Confelho de Eíl:ado , e Embaixador a diver· 
fos Principes. Fernaó de Soufa, Senhor de Gou
vea, depois de fer Moço Fidalgo no ferviço do In
fante Cardeal D. Henrique, foy V eador da Caía do 
Duque D. Theodoúo II. e ElRey D. Filippe III. 
o fez Governador, e Capitaõ General do Reyno 

de 

DigitizeêJ by Google 



tia Cafa 'R.eal_ Portug. Liv. Y I. 6 S S 
de Angola ; feu filho Thomé de Soufa, Senhor de 

. Gouvea , e Alcaide môr de Monte Alegre , foy 
Veador do Duque D.Joaõ II. o qual fobindo ao 
Throno o confervou na Caía Real com o mefino 
cargo; e feu filho Fernaõ de Soufa foy depois Con· 
de de Redondo , como fe verá quando tratarmos 
da fua familia. Joaõ de Tovar Caminha, Alcaide 
môr de Villa-Viçofa, Commendador de Santo An· 
dré de Villa-Boa de Q.uires , e de S. Pedro de Babe 
na Ordem de Chriílo , foy V eador da Cafa do Du. 
que D. Joaõ 1. ao qual mandou ElRey por Capi· 
taõ môr da Armada, que foy à India no anno de 
1588. Pedro de Mello de Caílro, Alcaide môr de 
l\1e1gaço , paífou tambem à lndia com o mefmo 
poflo ; e affim muitos furaõ do Confelho delRey , 
e tiveraõ outros cargos de muita authoridade , por 
Ít!rem dos Fidalgos da mais qualificada N obrez-a do 
R eyno , porque muitos eraõ Senhores de terras , e 
V aífallos , de que em todo o tempo achamos ex
emplos. Ao Senhor D. Affon(o 1. Duque de Bra-· 
gança, achamos, que no anno de 1448 o ferviraõ 
Gomes Eannes , Prior do Mofleiro de Refoyos 
de Cima, feu Capellaõ môr, Pedro Teixeira Vea
dor da fua Caía , e V afco Fernandes, Efcrivaõ da 
fua Camera", como diífemos no Capitulo J. deíl:e 
Livro, pag. 67, e feg. e no anno de 1452 o ferviaõ 
tambem Femaõ de Soufa, Senhor de Gouvea, Pe
dro de S,)ufa , Senhor de Prado, Ayres Pereira, e 
Fernaõ Pereira, que era feu Camereiro môr, e ou-
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tros Fidalgos de nafcimento iUuíl:re. Ruy Vaz 
Pinto, Senhor de Ferreiros, e Tendaes, e Alcaide 
môr de Chaves, fervio ao Duque D. Fernando II. 
Seu filho Gonçalo Vaz Pinto , Senhor de Ferrei
ros , e Tendaes, A1caide môr de Chaves, e de 
Monte-Alegre , Adiantado de Entre Douro , e Mi
nho , achou-fe na batalha de Touro , e depois na 
tomada de Azamor com o Duque D. Jayme, a 
quem fervio , e tambem feu filho Ruy Vaz Pin· 
to, que era Senhor de Ferreiros, e Tendaes, e AI· 
caide môr de Chaves, foy Camereiro môr do mef.. 
mo Duque. Gonçalo Vaz Pinto, que teve o mef. 
mo Senhorio, e foy Commendador de S. Salvador 
de Elvas, foy Trinchante do Duque D. Theodo
fio I. Henrique Henriques de Miranda, filho do re· 
ferido , a quem fuccedeo na Caía , fuy Trinchante 
do Duque D~ Joaõ, Commendador de S. Marti· 
nho de Ruivaes , e morreo na batalha de Alcacer. 
Seu filho Luiz de Miranda Henriques, que fuy Se
. nhor de Ferreiros , e Tendaes , Alcaide môr de 
Chaves , Commendador de S. Martinho de Rui
vaes na Ordem de Chriff.o, deixando o ferviço da 
Cafa de Bragança , paífou ao da Coroa , e · foy Go
vernador , e Capitaõ General da Ilha da Madeira , 
em que entrou no anno de 16 J} , e acabou no de 
1640, antes da Acclamaçaõ. Dom Diogo de Mel· 
]o foy Eflribeiro môr do Duque D. Theodofio II~ 
como confla de huma merce , que lhe fez de cen· 
to e cincoenta mil reis de tença em vida , na qual 
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diz: Dom Diogo de Mel/o, Fidalgo da min/za Ca/à, 
e meu ERribeiro môr, foy feita em 28 de Abril de 
1; 87 , e exifle no livro J. da fua Chancellaria a foi. 
21 verf. fuy tambem Alcaide môr de Barcellos , e 
teve duas Commendas na Ordem de ChrHlo. Dom 
Affonfo de Noronha paífou à lndia por Almirante 
da Armada do anno de 1608, em que hia por Ca· 
pitaõ môr o Conde da Feira D.Joaõ Pereira, que 
morreo na viagem : pelo que fe palrou à fua nao 
D. Affonfo de Noronha, e depois no anno de 161 S 
paífou por Capitaõ môr da Armada. Tinha fido 
Pagem da lança do Duque Dom Theodofio II. e 
Commendador de Santiago de Murilhe na Ordem 
de Chriflo , como confia da merce da dita Com
menda , onde diz : D. Affoefo de Noronha meu P a
gem da lança , & e. que foy feita em 1) 8) , e eíl:á 
no livro J. da dita Chancellaria foi. 6. D. Gomes 
de Mello , Alcaide môr de Lamego , Commenda
dor das Commendas de S. Mamede de Mogadou
ro, e de S. Pedro da Veiga de Lila , da aprefenta· 
çaõ da Caía de Bragança , fervio ao Duque Dom 
J oaõ 1. Eíl:e he o celebre Genealogico , cujo filho 
D. Francifco de Mello foy Trinchante delRey D. 
Joaó IV. e Embaixador a Inglaterra, e Hollanda, 
e fua irmãa D. Maria de Portugal , Dama da Rai
nha D. Luiza , e depois o foy da Rainha da Grãa 
Bretanha D. Catharina, com quem paífou a Ingla· 
terra com o titulo de Condeífa de Penalva. Dom 
Luiz de Noronha foy Camereiro môr do Duque 
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D.Joaõ 1. e Ayo do Duque D. Theodoúo feu fi., 
lho , Commendador de .s. Salvador de Elvas, e Al· 
ca1de môr de Monforte , e faleceo na . batalha de 
Alcacer no anno de 1578. D. Chriíl:ovaõ de No
ronha , Alcaide môr de Porto de Moz , Commen· 
dador de S. Salvador de Elvas, feu filho, lhe fucce
deo no officio, como coníla do Teílamento do di· 
to Duque D.Joaõ, (Prova 19} do Livro VI.) no 
qual affinando como teff:emunha, diz: D. Chrifl<J. 
va~ de Noronha {eu Camereiro môr. D. ChrHlo· 
vaõ de Noronha , Commendador de Santa .1\iiaria 
de Elvas, Alcaide môr de Monforte, fobrinho do 
referido D. Chriff:ovaõ , Camereiro môr, foy Eflri· 
beiro môr do Duque D. Joaõ II. do nome, e de- · 
pois de Rey, que o fez EA:ribeiro môr da Rainha 
D. Luiza Francifca f ua mulher, como coníla da 
Çarta paílãda em o primeiro de Janeiro de 1641 , 

' que eftá na Torre do Tombo no livro 10 da fua 
Chancellaria a foi. 197. D. Chriff:ovaó Manoel, 
Fidalgo do illuíl:re appellido da fua varonia , fervio 
a Cafa de Bragança , e foy Commendador de Mo· 
reiras, e A1caide môr de Fontes; feu filho Dom 
Francifco Manoel, que lhe fuccedeo na Caía, e 
Commenda , fervio tambem aos Duques, e era avô 
de D. SanchoJ\Ianoel, que foy 1. Conde de Villa
Flor , do Confdho de Eíl:ado , e Governador das 
Armas na Provinda de Alentejo , que fez grandes 
ferviços a eA:a Coroa. D. Rodrigo Manoel, tam· 
bem filho de Dom Cbriílovaõ Manoel, fervio a 
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Cafa de Bragança , e teve a Commenda de Santia
go de Miram~a , que vagando por elle , foy provi .. 
da em D. Antonio de Mello no anno de 161j, co
mo conA:a da Chancellaria do dito anno a fol. 194, 
e foy Commendador das Alcaçovas , e Capitaõ de 
Chaul. D. Francifco Manoel feu filho, que foy 
Commendador de Ranhados na Ordem de Chrif.. 
to , fervio tambent a Sereniffima Caía como feu 
pay , o qual com licença delRey , renunciou nelle 
a Capitanfa de Chaul, que fervio alguns annos, e 
voltando para o Reyno , fe perdeo a nao, e mor. 
reo na Coíl:a de França no anno de 1617. Ao Du
que D. Fernando II. ferviaõ no anno de 1471 Fer· 
naõ Pereira , Camereiro Ínôr ; A yres Pinto , V ea• 
dor ; Lourenço Affonfo , Meíl:re Efcola , feu Ca· 
pellaõ môr; Fernaõ Dalves , Secretario; o Licen
ciado Luiz de Madureira , feu Defembargador ; e 
Diogo Ferreira, e Affonfo Pereira, Fidalgos da fua 
Caía , como confta do Teíl:amento do dito Duque, 
que vay lançado na Prova num. 77 deíl:e Livro. 
Na Torre do Tombo no livro dos Privilegios do 
anno de 1534, pag. 105 achamos terem os Duques 
Alferes môres, o que coníl:a de huma Carta de bra
zaõ de Armas paífada a Gonçalo Pinto , na qual 
provou : Ser filho de Ayres Pinto, Cavalleiro Fi· 
dalgo da Ca/à do Duque de Bragança, e neto de Gon
çalo Pinto , que jov A_lferes môr do Duque de Bra
gança , que era Fidalgo mmto honrado do tronco da 
geraçaô dos Pintos , a qual foy paífada em E vora 
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a 2 de Março do referido anno. O Licenciado 
Diogo Caldeira foy Defembargador da Cafa de Bra· 
gah~a , como contta da merce da Commenda de 
Santa Maria Magdalena feita no anno de 1j87, que 
eílá no livro da Chancellaria do dito anno , que co· 
meça no de 1 )8} a foi. 239. No dito livro confia 
de certa merce do mefmo anno, fer F elix Teixei
ra meu Defemhargador, e C hanceller de mio/ia C afa, 
e Ouvidor de minha Fazenda; que faõ palavras fOr. 
maes da referida Carta. Em outra merce feita a 
Affonfo de Lucena no anno de 1586, diz : Chan· 
celler de minha Cafa, a qual e{lá no dito livro a of. 
1 8 1 ; e de outra merce feita a Rodrigo Rodrigues 
coníla fer Efcrivaõ da íua Camera , e Chancel1aria, 
a qual foy feita no anno de 158 j , e eftá no dito 
livro a fol. 173. Tambem de outra merce coníla 
fer Camereira môr da Senhora D. Catbarina , D. 
Luiza Sarmento , a qual Carta eíl:á no mefmo li
vro a foi. 3 3 ; e Antaõ de Oliveira de Azevedo feu 
V eador, como confia de certa merce feita no an
no de 158 3 , que e fiá na mefma Chancellaria a foi. 
3 5 5 do réferido anno. 

O modo, com que fe ferviraó os Duques, em 
tudo pareceo Real, porque no Paço tinhaõ guar· 
da, que tambem os acompanhava quando fahiaõ 
fóra com os Moços da Eflribeira , e Cocheiros def· 
cubertos. O modo de receber as vifitas ( como re· 
ferimos tratando do Duque D. Theodolio II. ) aos 
Fidalgos, a que dava igual cadeira, trazia-a hum 
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Repoíl:eiro ; a do Duque eflava fobre a alcatifa , e a 
do hofpede vifinha, e defronte. Quando a vifica en· 
trava na caía achava ao Duque em pé , e naó fe 
fentàva , fenaõ juntamente , e fegundo a categoria 
do hoípede , fahia mais , ou menos paífos a rece
bello. Os Fidalgos da fua Cafa entrando o hofpe· 
de, o feguiaõ , e arrimados à parede, cubertos , ou 
defcubertos, conforme a categoria dos officios , fa
zia ô mayor a -authoridade de feu amo. Tambem 
os Duques naõ davaõ mais tratamento , que o de 
merce , o qual naó paífava dos Fidalgos até Def: 
embargadores: todos os mais ouviaõ hum vJs fem 
differença , em que entravaõ os Corregedores , e 
1\liniilros de letras, e Fazenda, de palavra, e por 
efcrito. Aos Titulas dava o Duque D. Theodo
fio Senhoria , (depois , que os Reys lha concede
raõ ) porque os antigos Duques de Bragança a naõ 
deraõ aos Titulas , que com elles concorreraõ , o 
que o curiofo p6de ver mais largamente na Prova 
170 deíl:e Livro, no ceremonial , com que eraõ to
dos tratados, conforme a categoria das peífoas, ob. 
fervado nas vifitas, e nas Cartas. Quando os Du
ques comiaõ em publico , antes de fe entrar à me
fa , que ficava debaixo do docel Cobre hum eíl:ra
do , fobia o Deaõ da fua Capella acompanhado de 
dous Capellães a benzella, e affim o faziaõ no fim 
a d:tr graças a Deos. Vinha o comer trazido pe· 
los Moços da Camera , precedido de dous Portd· 
ros da Cana, e logo dous com Ma<jas, e dous Arau-
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tos , e Pafi"avanres , com Coras de Armas do Du. 
que , os quaes todos , depois de fazerem reverencia 
ao Duque , fe apartavaõ para entrarem os que fe 
feguiaõ. Vinha diante o Veador do Duque com 
f ua infignia , que era huma cana da lndia com feu 
gaílaõ , o Mantieiro com o prato , e· jarro , o qual 
o entregava ao Trinchante, que dava agua às mãos 
ao Duque, e a feus irmãos , ou filhos; porque fe 
havia hofpedes, os Moços da Camera lhes davaó 
agua às mãos. AffifHa fempre guarda com fuas ala· 
bardas, que fe punha defde o apparador até perto 
da mefa para affafiar a gente, os Moços Fidalgos 
eílavaó de joelhos junto à mefa , as Damas ( quan
do comia a Duqueza) em pé .f6ra do eff.rado , e os 
Fidalgos da outra parte ; quando o Duque bebia , 
o feu Copeiro môr fe atfaíl:ava a pedir a copa , que 
trazia o Copeiro pequeno , e diante delle vinhaó 
os Porteiros , e defcobrindo a copa dava a falva ao 
Copeiro môr, e feitas as reverencias a entregava ao 
Copeiro ; quando a Duqueza havia de beber , o 
que fazia o copeiro môr , fazia huma Dama , e no 
mais fe ufava no meter , e tirar dos pratos a mefma 
eticheta da Caía Rea1. Se havia convidados , fe 
obfervava nos lugares huma notavel ditferença, por· 
que ó Duque naó cedia , nem offerecia o feu ; fe. 
guiaó-fe a el1e feus irmãos , e depois o hofpede , e 
conforme a categoria da peff'oa, era ficar mais per· 
to , ou mais diíl:ante , de forte , que em tudo era 
fervido com tal foberania , que naõ f6 moílrava 
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grandeza no refpeito , mas parecia Real no appa ... 
rato , e magnificencia , que era tudo o que parece. 

/ poffivel pelas riquezas de prata, tapeçarias , e mais 
movei , de forte , que foy capaz para o ferviço de 
hum Rey, pois quando ElRey D.Joaó IV. fobio 
ao Throno , os thefouros do pa trimonio Real naõ 
tinhaõ coufa alguma; e affim o thefouro da Cafa de 
Bragança foy o que fupprio em tudo, de forte, que 
ainda nelle fe vê a riqueza , no que fe conferva , 
dos Senhores , que a dominaraõ. 

No Paço de Villa-Viçofa tinhaõ os Duques 
a fua Cape11a , por Breve do Papa J ulio III. do an
no de 15 J 4, a qual he ifenta da jurifdicçaõ Ordina
ria por Bulia do Papa Clemente VIII. paífada no 
anno de 1601 a 18 de Setembro. O mefmo Papa 
lhe concedeo , que os Capellães della venceriaó as 
f uas coíl:umadas diíl:ribuiçóes , celebrando os Qffi. 
cios Divinos aonde eíl:iveífem os Duques de Bra
gança. Compunha-fe a Capella de Deaõ, que fem
pre foraõ homens Fidalgos , Thefoureiro môr , e 
dezafeis Capellães, Cantores, Tangedores, onze 
.Ivloços da Capella. O Deaõ , além do ordenado, e 
moradia da Cafa com alqueire de cevada por dia, 
que cobra na folha do Almoxarifado de Villa-Vi-
çofa , tem mais cinco partes, do que rende o Chan
trado de Barcellos , com foa annexa do lugar d~ 
F a6 , com que tem huma boa renda todos os an
nos ; e he hoje Deaõ D. Luiz Pereira , Fidalgo def
cendente por varonia. do ku. illufue appellido. O 
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Thefoureiro môr , além do feu ordenado , tem. 
ametade do rendimento do Priorado d~ Villa de 
Barcellos; he aél:ualmente Thefoureiro môr Pedro 
da Motta e Sy lva , Secretario de Efiado da repar· 
tiçaó do Reyno , irmaó do Eminentiffimo , e Re
verendiffimo Cardeal da l\Iotta. Os Capellães tem 
diíl:ribuiça6 quotidiana na mefma Capella , na qual 
faõ obrigados a affiílir todo o anno , os quaes tem 
tambem merces, e ordinarias , conforme as fuas 
antiguidades , e merecimentos , que nellas naõ faó 
iguaes. Os Moços da Capella tambem, além dos 
feus ordenados , tem merces , e ordinarias, confor
me o ferviço, ou vontade do Principe.·. Rezaõ os 
Capellães o Officio Divino todos os dias , celebran
do com grande perfeiçaó , e authoridade , confor
me a folemnidade dos dias , para o que tem riquif
fimos ornamentos, e 1nuita prata, fendo tudo ma
gnifico , com grande largueza dado pelos Duques , 
como refere Francifco de Moraes Sardinha no Cap .. 
21 do livro, que compoz com o titulo: Parna/õ 
em ViUa-Viço/à, de que era Apollo o Duque D .. 
Theodoíio II. Hlo he hum Panegyrico a efle Prin· 
cipe, cujo original tem o Padre D. Jofeph Barbo
fa , e o Duque Eílribeiro môr huma copia. Na 
füa Capella fe dizia na Colleéla da Milfa : Ducem 
110/lrum, ~ Duci/iam, ~e. dava-felhe a beijar o Eu
angelho , e a paz. Affiíliaõ os Duques aos Officios 
Divinos com as mefmas ceremonias , que fe ufavaõ 
com os R eys , de forte, que quando hiaó a algu· 
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ma Igreja, ainda que foífe das da Corte, tinhaõ fi. 
tial. O Papa S. Pio V. lhe concedeo poderemfe 
bautizar feus filhos na f ua Capella , e terem Orato
rio privado nas jornadas, e outras graças, que fe 
podem ver na Prova 179. Na Capella tinhaó o 
SantiHimo Sacramento , e fe expunha na Quinta 
feira mayor, e havia Procilfaõ em dia de Pafcoa , 
por concelfaõ da Sé Apoíl:olica ; de maneira, que, 
ou fuífe para o efpiritual, ou para o dec6ro da gran
deza, em tudo foraõ unicos aquelles Principes : ef.. 
te era o eíl:ylo , que a Caía de Bragança praticava 
taõ conforme à Real , que excedia a alguns Sobe
ranos no apparato , e magnificencia. He perten
cente à Capella o Collegio dos Reys , em que fe 
criaõ os Moços , que haõ de ao depois com o tem
po fervir de Capellães , e Cantores , e affim faõ 
educados de forte , que delles fahiraõ muitos def. 
triffimos no Canto Chaõ, e Contraponto. No noí
fo tempo fe adiantou muito na grandeza a Capella 
de Villa-Viçofa em numero de Capellães , l\1oço·s 
ela Capella, e o mef mo Se mina rio com hum gran· 
de numero de Se1ninariR:as, e Capellães, que aél:u
almente cclebraõ na Capella os Officios Divinos 
com tanta pompa , e magnificencia , como na mais 
mageíl:ofa Cathedral ; porque ao mef mo tempo foy 
enriquecida de grande numero de preciofos orna
mentos, e de preciofiffima prata, . tudo foi to ao llo
mano , com tanta perfeiçaõ, e largueza , como da· 
divas da incomparavel generoíidade do Grande, 

Tom.VI. llrrP Sabio, 
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Sabio , e Piiffimo Rey D. J oa<S V. mandandolhe 
tambem a infigne Cruz de 0'1ro guarnecida de gran· 
des diamantes , e outras muitas pedras preciofas, 
obra de. muito primor , ·e grandiffimo valor ; em 
que eíl:á o Santiffimo Lenho da Cruz do nolfo Re· 
demptor , como peílã, que pertencia à Ducal Ca ... 
pella , por fer cabeça da iníl:ituiçaõ do Morgado da 
Cruz, que o Duque D. Theodofio Ir. inílituio, 
e ornou preciofamente para fervir na Capella. 

. Precederaõ os Duques de Bragança a todos 
os mais , que houve no Reyno, como vimos no 
alfento , que tomou ElRey Dom Affonfo V. nas 
Cortes de Coimbra do anno de 1472, em que fe 
ordenou, que o primogenito do Duque de Bragan 
ça , no cafo de na6 fer Titulo , ( que fempre foy) 
precederia a todos os Titulos do Reyno ; e que os 
outros filhos , fendo Titulos , precedeífem a todo~ 
os outros Titulos, e naõ o fendo , feriaó precedi-dos 
do Contle de Villa-Real: mas quanto, que tivef· 
fem Ti.tulo, precederiaõ ao dito Conde de Villa~ 
Real , e na mefma fórma, que os filhos do Duque, 
que foífem Titulos; precederiaõ a feus irmãos ( ain · 
da que folfem mais moços.) O Duque de Bragan· 
ça D. Jayme precedia ao Senhor D. Jorge, Du· 
que de Coimbra , como moíl:rámos no Cap. ''Ili. 
deíle Livro : os ·filhos do Duque de Bragança , que 
naõ eraõ Titulos, precediaõ aos filhos do Duque 
de Aveiro, que tambem naó tinhaõ Titulo, ain· 
da que foífem mais antigos no alfentaménté:> , que 
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os Reys lhe davaõ. He de Caber, que todos os fi
lhos dos Duques deHe Reyno ( além do primoge
nito, que fempre he Titulo) tem huma certa quan
tia de aífentamento , que faõ trezentos mil reis , e 
lograõ hon~as de l\ilarquezes , e affim lhas confe· 
rem os . Reys , e as filhas dos Duques as tem de 
Marquezas: pelo que tem almofada no Paço, quan· 
do vaõ à prefença da Rainha , e nas mais funções 
publicas , em que fe guarda formalidade. Eíl:a pre
rogativa dos filhos dos Duques em Portugal he taõ 
efpeciofa, que jaaando-fe tanto os Grandes de Caf. 
tella' das que faõ anr:iexas à fua dignidade ' a nao 
tem femelhante de terem todos os feus filhos, e fi
lhas, o tratamento da Grandeza, cobrindo-fe dian
te delRey , entre os que a tem pelos Titu1os , e 
cobrando alfentamento fómente pela prerogativa 
do feu naf cimcnto, da mef ma maneira , que fe tive· 
raõ Tirvlos, como he etlylo, e ufo praticado nef. 
te Reyno : e no de Fran~a fómente he concedi· 
do aos Principes do fangue, e· Principes Etlrangei· 
ros da Caía de Lorena, Ruan ,.Bulhaõ, e poucas . 
mais. 

A Sereniffima Caía de Bragança , que em to• 
do o tempo logrou grandiffima e{limaçaõ, e atten· 
ções dos Reys , foy fempre refpeitada de toda a 
Nobreza , porque os Duques fe feguia<S logo aos 
Infantes, e Iograraõ no principio as mefmas prero
gativas, e preeminencias, e depois nunca tiveraõ 
menos , que a de filhos de Infantes , como fe de· 

Tom.VI. Pppp ii ela-
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clarou quando o Duque D. Joaõ I. cafou com a 
Senhora D. Catharina , dando-felhe lugar dentro 
da cortina, preeminencia , que já feus anteceffores 
haviaõ logrado, e mandando-felhe fallar por Excel· 
kncia, a qual depois lhe foy acordada por EIRey 
D. Henrique, e depois por ElRey D. Filippe li. 
pelo Alvará de 1584, e pela Pragmatica do anno 
de 1597, preeminencia, que fómente logrou a Ca· 
íà de Bragança em toda Hefpanha. O Emperador 
tratava aos Senhores da Caía de Bragança da mef
ma forte, que aos Principes livres do Imperio , co· 
mofe vio no Cap. XIX. No tempo, que o Rey· 
no foy dominado por Cafiella , e governando o 
Archiduque Alberto no anno de 1589, quando o 
Duque D. Theodofio II. paífou a Lisboa na oc· 
caíiaõ dos Inglezes , e foy ao Paço, o efperaraó 
ao pé da efcada os Corregedores do Crime da Cor
te, o Capitaõ da Guarda, e outros Officiaes da 
Cafa Real , e a Guarda poíl:a em ala o acompa· 
nhou , e fobindo a efcada fe lhe ajuntaraõ muitos 
Fidalgos , entre os quaes hiaõ os Fidalgos, e Qffi. 
ciaes da Cafa do Duque, que chegara6 até a ante· 
camera do Archiduque, o qual o fahio a receber até 
perto da porta da caía , em que lhe tomou a vifi .. 
ta, kntaraõ-fe em cadeiras iguaes, e tratou ao Du· 
que de Ex, ellencia , ficando ambos debaixo do do
cel , e na defpedida o acompanhou até a portfi da 
mefma c;ifa , e os mais Officiaes na mef ma fórma t 

que na entrada; e chegando até a ultima porta dG 
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Paço com a guarda , eff ava a dos Alabardeiros do 
Duque com o feu Capita6 , e muitos Fidalgos , que 
por obfequio o acompanhara6 até a fua Cafa. Nas 
mais vezes , que foy ao Paço no tempo do Archi
duque, fe guardou a mefma formalidade ; e quando 
era noite, os Moços da Camera o acompanhavaõ 
com tochas. Nos dias de feíl:a , em que hia ao Pa· 
ço , baixava co~ o Archiduque ao feu lado , en• 
t:rando para debaixo da cortina, fe fentavaõ, e ou
viaõ o Sermaõ. O Archiduque o foy vifitar a fua 
caía , e o Duque o fahio a receber, tendo a f ua guar• 
da em ala , e a do Archiduque ficou ao pé da ef ca· 
da : tomoulhe o Duque D. Theodofio a vifita de
baixo do docel , ficando a füa cadeira , e a de feu 
irmaõ , que eraõ todas iguaes , dentro da alcatifa ; 
e quando o Archiduque fahio , o acompanhou até 
a efcada, dando alguns paífos nella, e feu irmaõ o 
Senhor D. Duarte baixou até a porta da rua. O 
mef mo Duque em outra occafia6 tambem, que fe 
temia a invafaõ dos lnglezes em Lisboa , e palrou 
a effa Cidade no anno de 1596 , fendo Governado.:. 
res D. Miguel deCaílro, Arcebifpo de Lisboa, D. 
Joaõ da Sylva, Conde de Portalegre, D. Francif. 
co Mafcarenhas, Conde de Santa Cruz, D. Duar
te de Caíl:ellobranco , Conde de Sabugal , e Mi· 
guel de Moura, o trataraõ com o mefmo ceremo
nial , e lhe chegou a cadeira F ernaõ de Soufa , V ea
dor da fua Cafa. O grande alvoroço da Nobre
za , e povo, e demonftrações de alegria , e mais cir-

cunftan· 
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cunltancias, com que o Duque foy recebido , dei· 
xámos já efcrito no Capitulo XVIII. da fua vida. 
Ao Duque D. J oa6 II. do nome, feu filho , na oc· 
cafiaõ, em que foy nomeado no anno de 16 J 9 Go
vernador General das Armas de Portugal , fendo 
Governadora do Reyno a Princeza Margarida de 
Saboya , fe lhe tinha ordenado o mefmo , que o cf. 
peraria o Capita6 da Guarda , e os Corregedores 
do Crime da Corte , e cutros Officiaes da Caía; 
que as cadeiras feria6 iguaes , e que o receberia de· 
baixo do doce] , e que fe tiveífe tarima , fe poria fo. 
bre ella a cadeira do Duque, fena6 na alcati& , e 
que a Princeza daria alguns paífos para o receber, 
e o trataria de Excellencia , e que em tudo (e oh· 
fervaria com o Duque o mefmo, que com o Du· 
que fcu pay fe havia obfervado no tempo do Ar· 
chiduque Alberto : neffa conformidade fe ajutlou 
o ceremonial com a Princeza , a quem o Duque 
viíitou a onze de Setembro do referido anno de 
J 6 J 9 , acompanhado de hum grande cortejo da 
Nobreza , como fe verá no Capitulo 1. do Livro 
VII. 

N aó tiveraõ os Duques de Bragança nenhu
ma Commenda das Tres Ordens Militares, ao meu 
parecer , porque os Meftrados antes de lê unirem 
à Coroa andava6 em V alfallos , de quem aquelles 
Principes naõ podia6 querer merces; pois tambcm 
fabemos , que nenhum Infante tivále Commendas 
em tempo dos Grãos Meftres : e tanto eftimavaó 
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os Duques . eff:a ifençaõ , que em huma reprefenta~ 
çaó , qµ~. a El Key .p. Seba(Uaõ fez o Duque D~ 
Joaó 1. Jhe dizia; que devia ter contente, e fatif. 
feito hum V aífallo , que lhe naõ havia pedir Com .. 
mendas, nem merces, as quaes os Duques faziaó . 
com generofidade ta6 magnifica, que além das ren. · · 
doías, e pingues Commendas, que davaõ aos feus 
criados , lhe remunerava6 tambem os feus ferv1ços 
com Alcaidarias môres , e outras merces, que além 
das já referidas , fe manifeff:aõ mais claramente exe
cutadas na pelfoa de Fernaõ Pereira, que foy Ca
mereiro môr dos dous primeiros Duques deíl:e Ef
tado, e Cavalleiro da Cafa do Senhor D. Affonfo J • 
Duque de Bragança, como fe vê d~ hum Alvará 
do mefmo Senhor, que diz: D. A/fonfo filho do mui-
to alto R. )' D. J oaô de efclarecida memoria, Du· 
que de Bragança, e Conde de Barcel!os , a todos os 
que e/le Alvará virem faço (aber , que eu cefey F er
nao Pereira, Cavalleiro de minha Ca(a, com Ma
ria Ribeira minha parenta ; e entre outras coefas, 
que lhe· dey ,joy a minha terra de Brito, e F~t:ueire
do, a penhor de mil doli/'as ,.flgundo a Orde11açaõ da 
Ca/a de/Rey, ~e. E acaba aílim: Feito na minha 
Vil/a de Chaves, 3 dias de Maro, anno da Era de 
N(l/}o Senhor Jefu Chrillo de i447 mmos. O Duque. 
Eíle F ernaõ Pereira fuy Senhor de Cafiro Da iro, 
Penella , e Villa-Chãa , Alcaide môr de Guima· 
raens, Senhor da Quinta de Angeja, e outros mui· 
tos herdamentos. Por hum inftrumento publico, 

feito 
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feito no anno de 1451 a 6 de Mayo na Quinta de 
Angeja noJulgado de Villa-Chãa, o qual fez Ruy 
Pires, Tabaliaõ no dito Julgado, fe vê fer Fidalgo 
da Caía do Duque , porque neUe fe diz : Ellando 
alii a Senhora D. Brites de V efconcellos, mulher que 

fay de Gonçalo Pereira das Armas, e Fernaõ Perei
ra, Fidalgo da Cqjà do Senfror Duque de Bragan
çà, aj/im a dita D. Brites di/je, que con/iderando e/la 
e olhando o grande amor , que o dito Gonçalo Perei· 
ra, que joy teu marido , tinha ao dito F ernaõ Perei· 
ra , e a/fim o devido , que entre el/es havia , ~e. E 
continuando diz : Lhe aprazia , e aprouve de el!e di
to Fernaô Pereira lurver as terras de Penei/a, Vi/la
Cháa, Penagate, e Larim, que ora e/la dita Dona 
Brites tem dD dito Senhor Duque de Bragança. De· 
pois achamos outro Alvará do Duque D.Jayme, 
paífado a Henrique Pereira, filho do mefmo Fernaõ 
Pereira, e de fua fegunda mulher D. Leonor Go
mes de Lemos , filha de Gomes Martins de Le· 
mos, Senhor da Trofa , que EIRey havia dota• 
do com mil e quinhentas coroas de ouro para aju
da do feu cafamento. No qual Alvará diz: Eu o 
Duque faço faher a vós T uizes , e Offeciaes da minha 
Vii/a de Arrayolos , que eu dou poder a Anrique Pe
reira , Fidalgo da minha C af a, e Alcaide môr da dita 
V ilia , que faça guardar ~jfa minha Coutada , e que 
pojja pôr Couteiro hum homem hom, abonado, e de boa 

fama, que guarde a dita Coutada, ao qual Couteiro, 
que a/fim puzeres, vos dareis juramento aos Santos 
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Euangellzos , 'llle elle u(e hem , e como deve do dÍttJ 
cargo , e fareis executar as penas àquel/es , que na 
dita Coutada forem achados, da maneira, que o fazia 
o Couteiro pollo por Fehos Moniz, o que a//im com· 
pri , feito em V illa-Viçefa a 26 de Outubro. J oaô 
V arei/a oftz amzo de 1; 1 o. O Duque. :::: Affim fe 
conhece evidentemente , que defde o íeu principio 
foy eíl:a Sereniffima Cafa elevada a taó fuperior 
graduaçaó, que foy reípeitada por todos, e ainda 
attendida com particulares honras pelos Monar· 
chas , que lhe foraó pouco affeél:os , como Filippe 
II. que conferindo em Thomar ao Duque Dom 
J oaõ 1. a Ordem do Tufaõ , e juntamente ao de 
l\'ledina Sidonia, pratkou com aquelle a ditferença 
de o ter dentro da cortina , ficando eíl.e no banco 
dos Grandes. 

Ainda que os Reys fempre fe aconfelhavaõ 
com os Duques de Bragança, naõ lhe davaó titu .. 
]os de Confelheiros , nem ainda depois, que houve 
Confelheiros de Eíl:ado , nem delles fe ferviaó em 
offidos da Cafa, nem occupações, que naó folfem 
exercitadas por Infantes. Ainda que os Duques 
naó tivelfen1 titulos de Confelheiros de Eíl.ado , ef
tando na Corte eraõ confultados nas coufas graves, 
que fe tratavaõ no confelho , que era na prefença 
dei R ey ; e fe fe achava ô no Paço a tempo , que fe 
fazia confelho , entravaõ nelle, ainda que naõ foí
fem chamados, feguindo-fe aos Infantes, fe os ha· 
:via : fenaó , precedendo a todos no lugar , e no 

Tom.VI~ Qqqq votar, 
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votar, o que fe obfervou ultimamente com o Du
que D. Tneodoíio II. na occafiaõ, que já apontá· 
mos , em que veyo a Lisboa, governando o Rey· 
no o Archiduque Alberto. IA:o era nas coufas or .. 
dinarias , mas quando os Reys tratavaó de mate
rias graves, como os feus Catamentos, Tratados 
de alliança , ou de fazer guerra , ou paz , e outras 
coufas femelhantes, naõ as refolviaõ fem o parti· 
ciparem aos Duques de Bragança , e affim os man
davaõ confultar· por Cartas, pedindolhe o feu pa· 
recer , e confclho , ainda que e(Hvelfem auíentes, 
coftumando de ordinario refponderlhe de propria 

~ mao. 
Dos lugares , em que os Reys fe f erviraõ dos 

Duques de Bragança , foraõ na Regencia do Rey· 
no, como fuy no tempo delRey D. Atfonfo V. 
quando no anno de 1458 paífou à Africa , ficou 
fendo Regente do Reyno o Duque D. AfFonfo , 
como deixamos efcrito no Capitulo 1. deA:e Livro. 
Depois no anno de 1471, em que o mefmo Rey 
palfou à Africa com o Principe D. Joaõ , ficou 
tambem o Duque D. Fernando 1. fendo Regente 
do Reyno , como fe p6de ver no Capitulo III. 
deA:e mefmo Livro. Depois deíl:as taõ excelfas 
occupações , que os Reys na6 permittem , fenaõ 
aos Principes do feu fangue , naõ tiveraó os Dll· 
ques de Bragança outro exercido fenaõ a alta di· 
gnidade de Condeítavel do Reyno , lugar taõ emi• 
nente , que vimos exercitado por muitos Infantes; 

porque 
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porque depois , que EIRey D. F emando com a 
occafiaõ do Conde de Cambrix paílàr de foccorro 
a Portugal com as tropas Inglezas, na guerra , que 
tinha com Caítella no anno de 1 J 8 2 , fatisfeito da 
boa ordem, com que eraó governadas , creou o 
poff.o de Condeílavel na peff"oa de D. Alvaro Pires 
de Caílro , Conde de Arrayolos , a qual dignida· 
de tinha o governo de todas as tropas , e quando af.. 
fiíl:ia na Campanha , fcm mais fuperioridade , do 
que a delRey. Quando dá juramento de bem ex· 
ercer eíl:e poíl:o , lho recebe o Chancelier môr na 
prefença delRey : eíla preeminencia foy tambem 
concedida ao Prefidente da Mefa do Defembargo 
do Paço , Regedor da Caía da Supplicaçaõ, e Go
vernador da Relaçaõ do Porto. Eíl:a grande Dig
nidade foy dada a D. Alvaro, cujo altiffimo nafci· 
menta , e reprefentaçaõ da Familia de Cafho , naõ 
he agora do noífo affumpto expreífalla. Seguio-felhe 
o Conde de Ourem Dom Nuno Alvares Pereira , 
taó illuílre pelo nafdmento , como incomparavel 
por merecimentos , e ferviços , defcendente da an ... 
tiquiffima , e Illuíl:riffima Familia de Pereira :· de 
forte, que eCle grande officio naõ vemos fe occu
paffe depois, fenaõ por lnfantes, ou Principes, e 
Senhores do fangue Real , para o que referiremos 
a ferie, dos que tem havido, e exercitado cíla ex. 
ceifa dignidade ; e da elos Condeílaveis de Hefpa· 
nha efcreveó erudit~mente Dom Luiz de Salazar 
bum douto Memorial, que corre impreífo. 

Tom.\rl. Qqqq ii D. 
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· 1. D. Alvaro Pires de Caíl:ro, Conde de Ar
rayolos , Senhor do Cadaval , foy o primeiro Con
deíl:avel de Portugal , creado por ElRey D. Fer
nando , e faleceo no anno de 1 } 8}. Era irma6 de 
D. Fernando Pires de CaAro, Conde de Traíl:ama
ra , Senhor de Lemos , e da Rainha D. J oanna de 
Cafho, n1ulher delRey D. Pedro de Cafl:ella, e 
da Rainha D. Ignez de Caílro, mulher delRey D. 
J>edro 1. de Portugal. · 

II. D. Nuno Alvares Pereira , Conde de Ou· 
rem , foy o fegundo Condeftavel defte Reyno, feito 
por EIRey D. Joaõ 1. e os feus incomparaveis fer· 
viços o fizeraõ merecedor de toda a attençaõ da· 
iiuelle grande Rey: faleceo a 12 de Mayo de 14} 2. 

III. O Infante D. Joa6, Meíl:re da Ordem de 
Santiago , filho fcxto delRey D. Joaõ 1. lhe fuc
cedeo no officio de Condeflavel, feito por ElRey 
feu pay: faleceo a 18 de Outubro de 1442. 
. IV. O Senhor D. Diogo, filho do dito Infun· 
te , a quem f uccedeo na dignidade de Meflre de 
Santiago , e na de Condeftavel defle Reyno , por 
defpacho do Infante D. Pedro, Regente do Rey
no na menoridade delRey D. Affonfo V. como 
diz o Chronitl:a Ruy de Pina _na Chronica do dito 
Rey. Succedeo tambem nos EA:ados da fua Caía, 
que logrou muy pouco tempo , e faleceo no anno 
de 1443. 

''. O Senhor D. Pedro , filho do lnfànte D. 
Pedro , no tempo delRey D. Affenfo V. como 

confta 
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conlla do Privilegiá, que deixamos produzido na 
Prova 21 do Livro III. palfado no anno de I44J: 
faleceo ·a Jº deJunho de 1466. No tempo, que 
o Infante deu o officio de Condeflavel a feu filho , 
o Conde de Ourem o pertendeo animofamente , 
ofkrecendo-fe a provar , que fe lhe devia de ju{\i. 

· ça por doaçaõ delRey D. Joaõ 1. feita ao Con· 
deílavel feu avô, o que naõ moíl:rou: e tambem 
efla repulfa foy motivo do odio , que elle, e o Du
que de Bragança feu pay , tiveraõ ao Infante , e a 
occafiaõ da fua ruina, e morte. 

Vl. O Infante D. Fernando, filho delRey D. 
Duarte , Duque de Vifeu, e Béja , Governador , 
e perpetuo Adminiílrador da Ordem de Chriílo , e 
Santiago , foy Condeflavel de Portugal tambem no 
Reynado delRey D. Affonfo V. faleceo a 18 de 
Setembro de 1470. 

VII. O Senhor D. Joaõ, Duque de Vifeu, e 
:Béja, Governador, e Adminiílrador perpetuo das 
Ordens de Chrifio , e Santiago, fuccedeo a feu pay, 
e na dignidade de Condeílavel , e tudo_ logrou pou
co tempo, por falecer no anno de 1472, ou pou
co depois. 

VIII. D. Joaõ, Marquez de Montemôr, foy 
Condeflavel deff e Reyno por Carta paffada a 5 de 
Abril de 147} , como fica efcrito no Capitulo IV. 
defle Livro , aonde pela pouca averiguaçaó dos 
noífos E feri tores , dilfemos , que entre os que go
zaraõ eíl:a alta dignidade fora o VI. naõ fi:ndo .Íe· 

J 
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naõ o VIII. e além dH\o fe repara a equivocaçaõ, 
que fe vê na pag. 24 do Livro IV. que diz já o era 
no anno de 1460. Foy feito por EIRey D. Af· 
fonfo V. e era filho do Duque Dom Fernando 1. 
primo com irmaõ do dito Rey. No feu tempo 
fez na Campanha o officio de Condeff:avel o D\I• 
que D. Fernando II. como temos dito no feu pro· 
prio lugar ; e neff:e advertiremos tambem , que nos 
parece , que naõ foy CondeA:avel o Senhor Dom 
Diogo , Duque de Vifeu , o que n6s , féguindo al
gumas memorias , affirmámos no Livro III. pag. 
5 1 o ; porque acabando efta dignidade no Marquez, 
<JUando de II a foy def pojado por fentença dada em 
Abrantes a 12 de Setembro de 148 2 , na6 conlla , 
ciue a conreriífe ao Duque D. Diogo EIRey D. 
Joaõ II. nem lemos , que lhe fuccedelfe nella feu 
irmaó o Senhor Dom Manoel : porque Garcia de 
Refende no Cap. 52 refere em geral, que EIRey 
no dia 2} de Agofto de 1484, em que matara ao 
Duque , dera a feu irmaõ tudo o que elle poífuia ; 
e Damiaõ de Goes no Capitulo 6. da Chronica dei· 
Rey D. 1\iianoel diz o mefmo , que lhe fizera mer· 
ce de tudo , excepto Serpa , e Moura , e outras 
coufas, que dilfe lhe fatisfaria. E depois mais abai
xo diz o fizera Condeílavel, o que certamente naõ 
tem duvida ; porém da Carta , que logo referire
nrns, f~ vê, que foy paífada cinco annos depois da 
morte de feu irm2õ, do qual naõ vimos documento, 
que nos diga foy o Duque D. Diogo Condeílavel. 

O Se-
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IX. O Senhor D. Manoel Duque de Béja, de· 

pois Rey de Portugal, filho do Infante D. Fernan
do, foy Condeílavel de Portugal em tempo delRey 
D. J oaõ II. por Carta paífada em Béja a 6 de Abril 
do anno de 1489 , na qual ElRey naõ faz mais, 
que mençaõ do Infante D. Fernando, dizendo: 
A. quantos eHa Carta virem jazemos faher , que ef. 
guardando nós o grande divido , que Dom M a11oel, 
Duque de Beja, Senhor de Vifeu , e da Cavillzãa, e 
meu muito prezado , e amado primo , que comnofco 
tem ' o' e. o fazemos nojfo e omlellabre ' e:/ e. inteira
mente como tinha o Infante D. Fernando Jeu padre, 
meu tio, que Deos haja, o'c. Eílá no livro II. dos 
1\'.1yíl:icos foi. IOJ , como fica efcrito no Livro IV. 
Capitulo III. pag. 122. 

X. D. Affonfo, fobrinho delRey D. Manoel, 
filho de feu irmaõ o Senhor D. Diogo, que o foz 
Condefl.avel do Reyno. N aõ achámos a Carta; 
porém he ma teria indubita vel , que teve ella dig· 
nidade , como fe vê em muitos lnílrumentos , em 
que fe intitulava Condeftavel , e no contrato do feu 
cafamenro feito a 27 de Agoflo de 1500, em que 
El R.ey D. Manoel lhe chama Condeíl:avel deíles 
Reynos , o qual fe póde ver no Tomo I. das Pro
vas Livro III. Prova 49. Na Torre do Tombo 
no livro 4. dos M yfHcos foi. 1 3 1 eíl:á hum a Carta 
de padraõ de quatrocentos mil reis a D. Brites , fi
lha do CondeRavel , feita em Evora a 20 de Ou
tubro de 1519 , na qual eltá encorporada outra 
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·para a íatisfaçaõ das arrhas da Condellableffa, fei
ta em Lisboa a 5 de Julho de • 512 , e della conO:a 
fer já falecido o Condeftavel D. A.ffonfo feu mari
do. 

XI. O lnfãnte D. Luiz, Duque de Eéja, filho. 
delRey D. Manoel , foy CondeO:avel no Reynado 
delRey D. Joaõ III. feu irmaó; na6 achámos a 
Carta deffa merce , porém tambem he materia , 
que naõ padece duvida , e conO:a da Carta de feu 
fucceífor. F aleceo a 27 de Novembro de 1j5 5. 

XII. O Duque de Bragança D. Theodofio I. 
fervia de CondeHavel pelo Infante D. Luiz no an· 
no de 1 5 3 5 nas Cortes , em que fuy jurado Prínci
pe herdeiro o Infante D. Manoel , filho deIRey 
D. Joaõ III. 

Xlll. O Senhor D. Duarte , Duque de Gui
maraens, filho do Infante D. Duarte, foy Condef
tavel defte Reyno no tempo dos Reys D. Joaõ 
III. e D. Sebaíliaõ. Conff:a da Carta palfada pe
lo primeiro em Lisboa a 12 de Mayo de 15 57, e 
confirmada pelo fegundo em Bvora a 1 3 de Agof
to de • 57J , onde diz: .A. quantos e/la minha Car
ta z:irem ,faço faher, como vendo eu como no of}icio 
de Condefiavel de meus Reynos, e Senhorios, 'JUe 
&Jogou por falecimento do I '!fonte D. Luiz meu ir-
11wõ, que Janta gloria haja, uc. A qual. fe p6de 
ver na Prova III. do Livro IV .. onde _vay lan~a· 
.da inteiramente. Faleceo a 28 de Novembro de 
1576. 

ODu-
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XIV. O Duque de Bragança D. Joaó 1. do 

nome, cunhado do precedente , foy Condeíl:avel 
em tempo delRey D. Henrique, que era feu tio, 
primo com irmaõ do feu avô o Duque D.Jayme, · 
e depois nas Cortes de Thomar , celebradas em 16 
de Abril do anno de 15 8 1 , fez o officio de Condef. 
tavel, e fem embargo, de que por efta dignidade 
havia de jurar em ultimo lugar , ordenou ElRey 
D. Filippe II. foífe o primeiro, declarando o mo
tivo por ao prefente prec~der a todos os Grandes do 
Reyno, como fe p6de ver no Auto do levantamen• 
to do dito Rey , que fe imprimia no anno de 15 84.' 
lle de refleél:ir eG.a circunftancia, que ElRey tra
tou ao Duque como a Infante , e porque no Rey .. 
no o naõ havia entaó ; que fe o houvera , e fo{fe 
CondeG.avel , pelo feu nafdmento havia de jurar 
primeiro : e agora vemos , que tambem o Duque 
D.Joaõ por eíla prerogativa, e pelo feu cafamen
to era a primeira peífoa do Reyno. Faleceo em 
2 2 de Fevereiro de 1j8 J. Coníl:a , que teve· a pro· 
priedade da dignidade de Condeíl:avel da Carta 
paílâda ao Duque feu filho, onde diz, que lhe fuc. 
cedera no officio, e elle ao Senhor D. Duarte, Du· 
que de Guimaraens. 

XV. D. Theodofio II. Duque de Bragança, 
que era filho do precedente , e da Senhora D. Ca
tharinha, filha do Infante D. Duarte, neta delRey 
D. Manoel, prima com irmãa delRey Filippe II. 
fuccedeo a feu pay no officio de Condeílavel por 

~om.VI. Rrrr Carta 
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Cartl pllfada a 12 deJunho de IJ!4, que eA:á no 
livro V. da Chancellaria do dito Rey foi. 21 j. F a· 
leceo a 29 de Novembro de 16 j o. 

·X VI. O Duque de Bragança D. Joaõ II. do 
nome , depois Rey 1 V. do nome de Portugal , foy 
ConJeílavel até o primeiro d~ Dezembro de 1640, 
em que fobio ao Throno da Monarchia Portugue-
za. . 

XVII. D. Francifco de Mello , III. Marquez 
de Ferreira, fervio de CondeA:avel em tempo dei· 
Rey D.Joaõ IV. de quem era parente dentro no 
quarto grao, por fer filho de D.Nuno Alvares Pe
reira de Mello , Conde de Tentugal , primo com 
irmaõ do Duque D.Joaó, avô do dito Rey; fez 
o officio de CondeA:avel no dia 1 5 de Dezembro de 
1640, em que o dito Rey foy jurado folemnemen· 
te pelos Tres Eftados do Reyno , como · fe vê do 
Auto , que entaõ fe imprimio em Lisboa no anno 
de 1641. Faleceo a 17 de Março de 164;. 

XVIII. O Infante D. Pedro, depois Rey II. 
do nome , fez o officio de Condeílavel no Auto do 
levantamento delRey D. Affonfo VI. na tarde de 
15 de Nevembro de 1656, acompanhado de Ruy. 
de Moura Telles , do Confelho de Eíl:ado, Védor 
da Fazenda ,' EA:ribeiro môr da Rainha , porque o 
Infante era de muy curta idade , pois naõ contava 
mais, que oito annos, e foy a fegunda peífoa, qu: 
jurou, porque a primeira foy D. Miguel de Almei· 
da, Conde de Abrantes , Mordomo môr da Rai • 
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nha D. Luiza , em virtude de huma Carta de po
der , e procuraçaõ , que tinha da Rainha. Coníla 
do dito Auto, que fe imprimio em Lisboa no an~ 
no de 1658. 

XIX. O Duque de Cadaval D. Nuno Alvares 
Pereira de Mello fez o officio de Condeffavel nas 
Cortes, que fe ce1ebraraõ na tarde de 27 de Janei
ro de 1668, em que o Infante D. Pedro foy jura· 
do Principe herdeiro dell:es Reynos, na falta da 
fucceífaõ delRey D. Affonfo feu irmaó, e depois 
exercitou a mefma dignidade no Auto do juramen· 
to do mefmo Principe para Regente do Reyno , 
em 9 de Junho do referido anno. Como tambem 
nas Cortes, em que a Infanta D. lfabel Jofefa foy 
juraJa Princeza herdeira do Reyno a 27 de Janeiro 
de 167 4. Conff:a de Documentos certos , porque 
os referidos Autos naó fe imprimiraõ. 

XX. O Infante D. Francifco, filho ~el Rey D. 
Pedro II. foy Condell:avel nas Cortes do anno de 
1697, em que para noffa felicidade foy juradoJ>rin· 
cipe herdeiro deíl:es Reynos ElRey D. Joaõ V. 
naõ contando mais , que íeis annos : e porque neíl:e 
Auto ninguem tem aífento , mas pela curta idade 
do Infante , fe lhe fez hum encoíl:o forrado de vetu. 
do, no qual fem ter aífento defcançava nelle. Naõ 
fe imprimio eíl:e Auto. Depois no Auto do levan
tamento do mef mo R ey na tarde do primeiro de 
Janeiro de 17'J7, o qual fc: imprirnio em I .. bboa no 
dito anno, tambem fez o offido de Condeílavel. 

Tom.VI. Rirr ii E fen-
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E fendo deíta dignidade fer o ultimo , que jura nas 
Cortes , he o contrario quando algum Infante faz 
elle officio , porque entaõ he o primeiro , que füz 
o juramento , pleito , e homenagem; e por eíla ra
zaõ neílas Cortes foy o Infante D. Francifco o pri
meiro , que jurou , como já nas Cortes , em que 
ElRey feu pay, fendo Infante, em que fora jurado 
Principe ElRey D. Aifonfo VI. havia tambem ju· 
rado primeiro , como fica dito. 

Parece , que evidentemente temos moílrado 
a grande dignidade de Condeffavel, e o alto predi
camento, que teve fempre no noífo Reyno , e por 
ilfo os Reys o deraõ à Sereniffima Caía de Bragan
ça. E para demonílraçaõ do que referimos , de 
que os Duques de Bragança naõ eraõ encarrega· 
dos de p6fi:os, fenaõ daquelles, que cabiaõ aos In
fantes, fe vê, que quando o Duque D. Fernando J. 
ainda entaõ Conde de Arrayolos , por juílas ra
zoens fe quiz por algum tempo feparar da compa
nhia _do Duque feu pay , e paífou a governar a Pra
ça de Ceuta, EIRey lhe deu eR:e pofi:o com o meC. 
mo imperio , que elle poderia ter fe na dita Praça 
eR:ivera·, como fica dito no Capitulo III. deíle Li· 
vro : e quando o Duque largando eíl:e poíl:o voltou 
para o Reyno , lhe nomeou por fucceífor ao In
fante D. Henrique feu tio , ainda que depois naõ. 
teve effeito. : 

Eraõ tambem os Duques de Bragança eíco. 
lhidos para nas occaíioens dos cafamentos dos Reys 

affifti· 
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affillirem às entregas das Rainhas, por cujo refpei
to o Duque D. Jayme no anno de 1500 paífou à 
Raya a tomar entrega da Rainha D. Maria, fe
gunda mulher delRey D. Manoel , em que o acom• 
panharaõ o Bifpo de Evora D. Affonfo, o Senhor 
D. Alvaro feu tio, D. Rodrigo de Mello feu pri
mo, que depois foy Conde de Tentugal, os Con
des de Marialva , e Loulé , e outros grandes Se
nhores do R eyno. Depois no anno de 1) 1 8 foy 
a tomar entrega da Rainha D. Leonor, terceira 
mulher do mefmo Rey , em que o acompanharaõ 
o Arcebifpo de Lisboa D. Fernando de V~fcon
cellos, o Marquez de Ferreira, o Conde de Villa
N ova , o Apofentador môr , e outros muitos : e 
quando a mefma Rainha voltou para Caflella , de· 
pois da morte delRey, a acompanhou até à Raya 
no anno de 1 5 2 J. Depois no anno de 1524 foy o 

-mef mo D.uque nomeado com os Infantes D. Luiz , 
e D. Fernando, para irem bufcar à Raya a Rai
nha D. Catharina , mulher delRey D. Joaõ III. 
Na companhia dos mef mos Infantes foy o Duque 
D. Jayme nomeado para conduzir à Raya do Rey
no no anno de 1526 a Emperatriz D. Ifabel, filha 
dei Rey D. Manoel , e efpofa de Carlos V. E em 
todas eftas occafioens moftrou o Duque D. Jay
me nas exceffivas defpezas , e luzido apparato , os 
Reaes ef pi ritos , que lhe inflammavaõ o feu magni
fico coraçaõ. Quando no anno de 1 S4l a Infanta 
D. Maria , Princeza das Afturias , filha delRey D. 

Joaú. 
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Joaõ 111. cafou com o Príncipe D. Filippe , filho 
do Emperador Carlos V. e havendo de fer entre· 
gue na Raya, fez o Duque D. Theodofio 1. eff:a 
funçaõ , e na mefma f6rma acompanhou a Princeza 
·D.Joanna ~ mãy delRey D. Sebaftiaõ, quando no 
anno de 1 5 5 4 ficou viuva , e voltou para a compa
nhia do Emperador feu pay. De forte, que nenhu
ma occupaçaõ veremos em tempo algum nos Du
ques de· Bragança, fenao aquellas, que os Reys en· 
carregavaõ aos Infantes , ou ainda a outras pelíoas 
Reaes ; pois além das referidas , tiveraõ outras de 
mais elevada grandeza , quaes foraõ fer o Senhor 
D. Aff'onfo I. Duque de Bragança, Padrinho do 
Principe D.Joaõ, filho delRey D. Affi>nfo V. no 
anno de 145 5 , o Duque D. Jayme Padrinho do 
Infante D. Luiz, e o Duque D. Theodofio do ln· 
fànte D. Diniz juntamente com os Infimtes Dom 
Luiz, e D. Henrique no anno de I5J5· Naõ f6-
mente eraõ eflas as occupaç6es , que exerceraõ os 
Duques de Bragança em diverfas occafioens, mas 
tambem o governo das Armas; e ao Duque D. 
Joaõ o 11. fe paífou no anno de 16}9 patente de 
Governador, e General das Armas de Portugal, 
que naõ teve effeito. 

Vifitavaõ os Reys aos Duques de Bragança, 
e fuppollo naõ achámos as occafioens nos antigos, 
he fém duvida o faziaó , pois o vemos nos tempos 
mais chegados a n6s , como foy EI Rey D. J oaõ 
III. no anno de I )} 2, que de Evora foy viíitar ao 

Duque 
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Duque D. Theodofio 1. na occafiaõ da morte do 
Duque D. Jayme feu pay. E no anno de 1 jJ7, 
em que cafou feu irmaõ o Infante D. Duarte com 
a Senhora Dona ltabel , irmãa do mefmo Duque , 
quando foy a Villa-Viçofa à celebraçaõ deflas vo
das , eA:eve em caía do Duque por al.~uhs dias, co
mo fica dito no Capitulo XIII. deíle Livro , e 
tambem comeo com ElRey fcmpre à fua mefa. 
EJRey D. Sebaíl:iaõ no anno de 157 J quando vol
tou do AlJarve , fez o caminho por Villa-Viçofa 
para vifitar a Infunu D. lfabel, a Senhora D. Ca
tharina fua filha , e ao Duque D.Joaõ feu marido, 
onde foy hofpedado , e fe deteve alguns dias, co
mo deixamos efcrito no Capitulo XV. Indo o 
mefmo Rey no anno de 1577 a Guadalupe, o ef
perou na volta o Duque D.Joaõ com o Duque de 
Barcellos feu filho, e D.Jayme, que era irmaõ do 
de Bragança , e depois de terem beijado a maõ a 
EIRey, e de convedàrem largo tempo, o Duque 
fe reco!heo a Villa-Viçofa, onde ElRey ao outro 
dia foy pela poíl:a a ver fua mulher a Senhora D. 
Catharina. No anno de 1581, em que ElRey 1). 
Falippe II. entrou em Portugal por Elvas , foy a 
Villa-Boim a vifitar a Senhora D. Catharina, e o 
Duque D~Joaõ feu marido o foy efperar hum quar
to de legoa da V illa , e encontrando a EI Rey, pa· 
rou eíl:e , e chegando a emparelhar o feu coche 
com o dei Rey , fe apeou para lhe beijar a maõ ; 
ElRey levantando-fe do aífento, (e poz no dlribo 
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com o barrete na maõ lançandolhe os braços aó 
pefcoço , e depois de lhe beijar a maõ, e cumpri· 
mentar ao Archiduque Alberto , que f6 com elle 
vinha , mandou entrar no coche ao Duque, e affim 
faraó até Villa-Boim , onde a Senhora D. Cathari· 
na efperava a ElRey , que a tratou com tantas at~ 
tenções , que até lhe fallou por Alteza , e as mais 
circuníl:ancias fe podem ver no referido Capitulo 
XV. No anno de 1 jSJ, achando-fe ainda em Por
tugal o mefmo Rey, faleceo o Duque D. Joaõ I. 
pelo que ElRey foy de Evora a Villa-Viçofa a vi· 
fitar a Senhora D. Catharina, e ao Duque D. Theo· 
dofio II. que o veyo ef perar à efcada do feu Paço 
com feus. irmãos , e o Arcebifpo de Evora Dom 
Theotonio feu tio, e a Senhora D. Catharina na6 fa • 

. hio da caía, em que o efperava: e depois delRey 
fe deter huma hora , fe defpedio com grandes de
monílrações de amor , e eíl.imaçaõ , que fazia da 
Caía de Bragança. O Archiduque Alberto quan. 
do foy chamado por ElRey D. Filippe para o en· 
carregar do governo do Reyno, fez o caminho por 
Villa-Viçofa fó por vifitar a Senhora D. Cathari
na , e ao Duque D. Theodofio teu filho. Os In
fantes, no tempo que os havia , tambem vifitavaõ 
aos Duques em todas as occafioens de goílo , ou 
de pezar. 

Ainda faremos mais clara demonllraçaõ das 
excellencias, e glorias deff a Sereniffima Caía , refe
rindo as honras , com que era6 os Duques de Bra

gança 
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gança tratados no tempo delRey D. SebaGiaõ , o 
que vimos entre os muitos papeis , que o Duque 
Eílribeiro môr conferva juntos , affim pela fua cu~ 
riofidade , como pelo poder , e grande aél:ividade 
do Duque feu pay , dos quaes vi tambem diverfas 
copias antigas , efcritas , e authenticadas naquelle 
mefmo tempo. Quando o Duque de Bragança hia 
ao Paço , em chegando à parte , donde fe apeava, 
que era a mefma, em que EIRey fe coílumava ape
ar, baixava a efquadra dos A.labardeiros com o feu 
Cabo de Efquadra a recebello , e feita a fua corte
zia o acompanhavaõ à falla, e em chegando a ella 
fahiaõ todos os OHiciaes da Cafa delRey, que aJli 
fe achavaõ , e as mais peífoas , affim de Fidalgos 
com titulos, a receber ao Duque, fazendolhe todos 
cortezia , o Duque lhe tirava o chapeo , e entravaõ 
todos com o Duque até a porta da Camera, donde 
EIRey eíl:ava efperando que chegaífe o Duque, 
e chegando eíl.e , e fazendo a cortezia devida a El
Rey , tirava o chapeo até baixo quanto o braço 
com a maõ podia alcançar , e hiaõ até à Cafa da 
Galé, onde EIRey fe fentava em cadeira de efpal
das, e o Duque em outra da mefma maneira, e la
vor , ficando juntas ; e chegava as cadeiras , affim a 
delRey, como a do Duque , o "\r eador da Caía 
delRey com a mef ma cortezia pondo o joelho no 
chaõ. 

E porque muitas vezes fuccedeo haver Con
felho de EA:ado , dando-fe reca~o a ElRey, que ef. 

Tom. VI. s~ss tavaõ 
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tavaó os do Confelho , ElRey fe levantava ; e di
~ia ao Duque: V amos, e em chegando ao bofete de 
Eílado fe punhaõ duas cadeiras de veludo , huma 
para EI Rey , e outra para o Duque, ambas da mef
ma côr , e feiçaõ , e para os do Confelho cadeiras 
razas de couro branco , e verde com esféras. El
Rey propunha a materia fobre, que o Confelho de· 
via votar , e eítando quafi meya hora dizia ao Du. 
que : A/ftlli ne/le lugar , e aos. do Confelho: O Du
que fica em meu lugar '!lfillindo , e EIRey fe hia , e 
o Duque chegava com ElRey até a porta da caíà 
do Confelho , e EIRey lhe dizia , que ficafie , e o 
Duque tirava o chapeo , e ficava , e EIRey fe reti
rava , tirando a gorra da maneira , que já fe dilfe ; 
e defpedido o Duque tornava a continuar , f entan· 
do-fe na cadeira , em que EIRey havia eff:ado , e 
prefidia a tudo , e vinha logo o Porteiro da Came· 
ra, e trazia hum relogio de area, e a campainha, 
e o livro dos Euangelhos , e punha tudo diante 
do Duque , que como pelfoa Real affiftia neR:e lu
gar. 
. E porque algumas vezes aconteceo, que anoi· 
tecia efi:ando no Confelho, entrava o Guarda-Re· 
pofi:as , que entaó era Paulo de Soufa , com as vé
las , e fazendo as coftumadas continencias , punha 
as vélas junto ao Duque com o joelho em terra , 
beijando os caftiçaes, e fahindo dalli acompanhado 
de dous Repoíleiros com huma tocha , a punha 
adonde efi:ava o cavallo do Duque , os quaes alli 

fica· 
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ficavaó com a tocha até que o Duque vielfe, e ef. 
tavaõ em corpo, e defcubertos. 

Acabado o Confelho fahia o Duque acompa• 
nhado de todos os do Confelho , do Secretario Mi· 
guel de Moura , depois Efcrivaó da Puridade , e 
do Confelho de Effado, até o apofento delRey , o 
qual o efperava em pé , e fe tornava a aífentar com 
o Duque , que lhe dava conta de tudo o que fe paf. 
f ara no Confelho , eíl:ando os Fidalgos em pé encof. 
tados à parede ; e quando o Duque fe defpedia , o 
acompanhavaõ todos, e EIRey fahia até à porta 
da ante-camera, aonde eíl:avaõ os Moços da Came
ra com oito tochas accefas, que o ac.ompanhavaõ 
até fe pôr a cavallo com todos os Fidalgos do Con
felho , e com a mefma efquadra , e o feu Cabo ; e 
o acompanhavaó oito Alabardeiros com os do Du· 
que até o feu Paço. 

Nas occafioens , que o Duque hia de noite 
ao Paço , o vinhaõ receber os Alabardeiros , e os 
Moços do Monte , que eítavaó em cima na falia, 
e todos os Officiaes da Caía , e Fidalgos, na f6rma, 
que já fica referida. 

Quando ElRey fahia com o Duque de Bra· 
gança do apofento, donde eR.avaõ, vinha junto dei· 
Rey à. maó efquerda , e quanto que EIRey fe co· 
meçava a pôr a cavallo , o Duque fe hia a pôr no 
feu , que efi:ava cuberto com o feu teliz de couro; 
e fe o Duque tardava em fe pôr a cavallo , efpe· 
rava El Rey por elle até que chegaífe , tirando o 
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chapeo até chegar ao lado delRey , a que corref.. 
pondia tirando a gorra até onde o braço podia al
cançar, e marchava6 igualmente , e o Duque à ef. 
quer da. 

Nos Domingos , e dias Santos , que hia o Du. 
')Ue ao Paço , além do coí\.umado ceremonial , de
pois dei Rey ir com elle para a cafa da Galé, onde 
fe fentavaõ ef perando , que o Preftes trouxeífe re· 
cado , e vindo, ElRey dizia levantando-fe: Duque, 
vamos , e levando-o ao feu lado , ao fahir das por· 

· tas voltava o roLlo para o Duque , e fe no caminho 
fe encontrava com o Cardeal Infante , e o Senhor 
D. Duarte , os recebia. ElRey com a mefma cere· 
monia , que ao Duque , tomando o Cardeal Infan· 
te a maõ direita , o Senhor D. Duarte a efquerda, 
e entre fi o Duque : o Cardeal fazia grande corte
zia ao Duque , tirando1he o barrete até baixo na 
fórma , que ElRey , inclinando o corpo , e o Se
nhor Dom Duarte da mef ma maneira com o cha
pe o, a quem o Duque cor. ef pondia na mefma fór. 
ma; e affim hiaõ até entrar pela pona da Capella, 
aonde eílava o CapelJaõ môr , o qual depois de bo
.tar a agua benta a ElRey , ao Cardeal , e ao Se
nhor D. Duarte , a lançava ao Duque , e entravaõ 
para a cortina , dentro da qual eRava o útial del. 
Rey com a fua cadeira, outra da mefma forte para 
o Cardeal Infante , e no topo da cortina haviaõ ou
tras duas cadeiras de efpaldas , em que fe aífentava 
o Senhor D. Duarte,. e o Duque, feguindo-fe huns 

aos 
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aos outros na fórma , em que eílavaõ depois dele 
Rey : ao incenfar fe fazia f6 efta ceremonia a El
Rey ; à Paz vinha o Capellaõ môr com a Patena , 
e com e lia f ó a dava a EIRey , e logo vinha o Sub· 
diacono com a portapaz, que dava ao Capellaõ 
môr , e com ella dava a paz ao Infante, ao Senhor 
D. Duarte , e ao Duque de Bragança : quando fe 
dizia a Conftffa'ó , e Credo, o dizia ElRey com o 
Cardeal Infante , e o Senhor Dom Duarte com o 
Duque , e Capellaõ môr , e o mefmo a Sanélus, e 
.Agnus Dei. Acabada a Milfa todos eíles tres Prin.
cipes faziaõ mefura a ElRey , e elle lhe inclinava 
a cabeça a cada hum em particular : depois vokm· 
do para cima, acompanhavaõ a ElRey até à Galé, 
onde o deixavaõ ; elle fe recolhia fó até à porta da 
Camera, e o Senhor D~ Duarte, e o Duque hiaõ 
acompanhando ao Cardeal Infante até à porta da 
fua falia , de donde o Cardeal os naõ deixava paffàr, 
e o Duque vinha acompanhando o Senhor D. Duar
te até à porta do feu quarto, aonde o Senhor D .. 
Duarte fe defpedia do· Duque , e naõ fobia para ci· 
ma, até que o Duque fe punha a cavallo , e partia 
para f ua cafa. Quando El R ey D. Filippe II. veyo 
a Portugal , e o Duque D. Joaõ o foy ver , o rece
beo dando alguns paífos , e mandando-o cobrir , e 
aífen.tar em cadeira raza , e almofada , e ao Duque 
de Barcellos feu filho , como já em feu lugar fica 
efcrito. Na Ley das Cortezias, que o dito Rey 
mandou obfervar , feita a 16 de Setembro do ann<>"· 

de 
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de 1 )97, lhe deu o tratamento de Excellencia, fó 
concedido aos filhos dos Infantes, dizendo: ,, Que 
,, aos filhos , e filhas legitimas dos Infantes , fe po· 
,, nha no alto da Carta Senhor , e no fobrefcrito ao 
,, Senhor D. &e. ou à Senhora D. &e. e fe lhe ef. 
,, creva , e falle por Excellcncia : Que a nenhuma 
,, outra pdfoa por grande eftado , officio , ou dig
" nidade, que tenha , fe falle por Excellencia de pa
" J~vra, nem por efcrito, fenaó àquellas peíroas, a 
,, quem os Senhores Reys , meus antecelfores , e 
,, Eu tivermos feito merce , que fe chamem , e fal
" lem por Excellencia , como Elles , e Eu temos 
,, feito ao Duque de Bragança. ,, N dia Ley de
dara ElRey Filippe , que naó he nova efl:a mer· 
ce , pois fe refere à antiga dos Reys , dizendo : 
..A' que/las peffoas, a quem os Senhores Reys meus an
tece/f ores , e Eu tivermos fa1to merce , que (e chamem, 
e, foliem por Excellen&ia , ( advirta-fe ) como elles , e 
Eu temosjeito ao Duque de Bragança. Fazemos ef. 
ta advertencia , porque alguns entendem o contra
rio , cuidando fer nova efla merce , porque os Du
ques fempre tivera~ tratamento de filhos de Infan
tes , o que o dito Rey obíervou nas Cortes de Tho
mar , quando lhe deu o Tufa6. Os Duques de Sa
boya , os Reys de Inglaterra , e França , e outros 
Soberanos , efcreviaó com o tratamento de Exce] .. 
Jencia ao Duque D. Joaó 1. e ao Duque D. Joaó 
II. (antes de fer Rey) quando o Emperador lhe 
efcreveo fobre a chegada do Senhor Dom Duarte 

àquella 
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àquella Corte , lhe deu o tratamento de con/àngui
neo nollro , o que naõ he ufado, fenaõ aos Sob~ra
nos. Era coftume na Corte dos Reys de Portu • 
gal antigamente na noite de N atai , acabada a Mif. 
fa , fazerfe na ma~rugada hum feRim , a que cha· 
mavaõ : Dar a alvorada aos Reys , para o que íe 
ajuntavaõ os atabales, trombetas, e charamellas , e 
em huma mufica de todos eftes inftrumentos hiaõ 
dar a EIRey as boas feA:as, e depois paífavaõ ao 
quarto da Rainha , e do Principe , da mefma ma
neira , do que a EIRey ; e logo· hiaõ ao Paço do 
Duque de Bragança , onde na mefma fórma repe· 
tiaõ o feu concerto de inílrumentos , e a outra ne
nhuma pelfoa fe dava alvorada fóra das menciona
das. 

Era de mais a Cafa de Bragança ifenta da L(y 
mental, porque eA:a naó comprehendia as fuas doa
ções, como declarou EIRey D. Duarte por huma 
Carta fua, feita em Obidos a 10 de Setembro de 
14~4, a qual depois confirmou EIRey D. Manoel 
no anno de 1500, fendo taó amplas, e diíl:inélas, 
que o Senhor Rey Dom J oaõ IV. na inílituiçaó , 
que fez da Cafa do lnfantado na peífoa de feu filho 
o Infante D. Pedro, fe referio às doações da Caía 
de Bragança, para que aquella gozaífe dos mef mos 
privilegios , e ifenções , que nella havia , por Carta 
paffada em Lishoa a 11 de Agofio de 16 54 ; e na 
mefma fórma a doou Ít>U filho , depois de ll~y , ao 
Senhor Infante D. Francifco, como veremos em 
fou lugar. A 
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A effa taõ íingular regalia ajuntaremos por 

conclufaõ defte Capitulo algumas ef peciaes da ma
neira , que as achámos efcritas, com os mefmos ter· 
mos antigos , na f6rma feguinte. 

,, Nas Comarcas de Traz los Montes , e En
Prirt1iltgin1 d4 Ctif4 de ,, tre Douro , e Minho , era pelos Duques defezo 
Br11ga»í4. h iJ fc - all ,, caçar nen uma veaçao , enao a cav o , ou a 

,, pechas lançadas, ou com caens. 
,, Os Defembargadores naõ conheciaõ das ap· 

,, pellações, e aggravos das terras do Duque, fem 
,, primeiro irem a elle , ou a feus Ouvidores , de 
,, que teve fentenças , que alcançou contra elles , 
,, que eíl:aõ no Cartorio. 

,, Os Almoxarifes do Duque podiaõ conhe
" cer dos fdtos , que conhecem os Almoxarifes dei· 
,, Rey. 

,, Os feus Sacadores podem penhorar , conf: 
,, tranger , e vender os bens dos devedores do Du· 
,, que, pelo mefmo Regimento da Fazenda , nas 
,, Comarcas , porque as rendas Reaes fe arrecada6. 

,, Nas f uas terras tem para fi as dizimas das 
,, fentenças. 

,, O Duque , e feus Ouvidores podem conhe
" cer , e livrar as appel1ações , e aggravos das fuas 
,, terras, ainda que eA:ejaõ fóra dellas. 

,, Os Officiaes das rendas do Duque faõ efcu
'' fos de ir à guerra. 

,, Os Alvarás , que o Duque tiver, valhaó 
,, como Cartas. 

,, Os 
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,, Os Ouvidores do Duque podem pallãr Car• 

;, tas de feguro em todos os cafos , que por Direi
" to fe podem pafiàr , excepto em cafo de morte 
,, confelfativa. 

,, Os Reguengueiros do Duque gozaõ todos 
,, os privilegios, que tem os delRey. • 

,, Os Reguengueiros do Duque naõ pagaõ na 
,, bolfa, que fe fuz para os prezos. 

,, Os Reguengueiros naõ faõ obrigados a fer. 
,, vir cargos no Concelho , nem pagar peita, finta, 
,, nem talhas. .. 

,, Os Cafeiros do Duque tem o privilegio dos 
,, Reguengueiros. 

,, Os homens mancebos das terras do Duque, 
,, naõ tragaõ mancebas , nem as tragaõ publica
" mente. 

,, Os AJmoxarifes do Duque naõ paguem pei-
'' tas. 

,, O Duque p6de privilegiar quem lhe pare~ 
,, cer nas f uas terras. 

,, O Duque póde dar as heranças de Sef marias, 
,, pallàdo hum anno depois dos pregoens , que fe 
,, devem dar, para que fe aproveitem. 

,, Ao Duque fe naõ leva Chancellaria das Car
" tas , de que fe naó leva aos Infantes. 

,, A peífoa , que conhecer no Reyno dos ag
" gravos das Coudelarias , o naõ p6de fazer das ter
" ras do Duque, por a elle pertencer. 

,, Os n1antimentos de Ouren1 , e Porto de 
Tom.,'I. Tttt ,, l\'Ioz, 
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,, Moz·, naõ fejaó levados à Corte , poflo que EI
'' Rey eíleja muito perto dos ditos lugares. 
· · ,, Os criados do Duque , que furem a nego
''cios, gozaõ do privilegio de Cavallo delRey. 
: ,, Os Duques naõ pagavaó dizima das merca-

.,, dorias , que lhe vieífem por mar , nem portagens, 
;, pí1ífagens, ou cofiumagens. 

,, Privilegio geral para tudo o que mandar vir 
b para fua Caía, poflo que naó feja por mar. 
. ,, Q_ue naõ fe poífaó dar Juizes, nem Julga· 
,, dores fóra das terras do Duque , fenaó quando 
~' feus Julgadores forem fufpeitos , e elle requerido 
,, para os dar fem fufpeita, e o naõ quizer fazer. 

,, Que os Fidalgos , Igrejas , e Moff:eiros das 
;, terras do Duque na6 tenhaõ jurifdicçaõ , cadea, 
,, nem tronco. 

,, Que nenhuma pelfoa venha de Galliza às 
,, terras do Duque, que eíl:aõ no extremo, em af
'' fuada, ou com armas, fobpena de ferem prezos 
,, até merce delRey, e-perderem as armas. 

,, Q_ue naõ mandem ir feitos nenhuns à Rela
" çaõ , que já andarem perante as J ufliças do Du
'' que , e que o Corregedor da Corte , nem Caía 
;, da Supplicaçaó , naõ poífaó delJes conhecer por 
,, nenhuma via , nem os avocar , poíl:o que eff:eja 
;, dentro das cinco legoas , fenaó depois que forem 
,, aos Ouvidores, por appellaçaõ , ou aggravo. 

,, Que os omiziados , que tem feito crimes 
,, nas terras do Duque, naõ appareçaõ perante elle. 

,, poílo 
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,, pofto que tenhaó Cartas de feguro , nem de an
" no, e dia, nem Alvarás dos Coutos , donde eft~ 
.,, verem, nem Alvarás de Efpaço. 

,, Que os Ouvidores do Duque ufem e~ tU• 
,, do do Regimento dos Corregedores. 

,, Que os Ouvidores do Duque polfaõ meter 
,, a tormento os malfeitores , que acharem em fra.
" gante deliélo. 

,, Q_ue no J uizo do Corregedor da Corte, ou 
,, Veador da Fazenda , fe naõ trate coufa alguma 
,, em prejuizo das rendas , e jurif dicçaõ do Duque, 
,, fem primeiro fer fobre iífo ouvido. 

,, Que as appellações , e aggravos , que fa· 
,, hirem dos Almoxarifes , e J uizes dos direitos 
,, Reaes do Duque, vaõ primeiramente .ao feu o·u
" vi dor da Fazenda , e dahi ao Juiz dos Feitos dei· 
,, Rey. 

,, Que o Duque poíià pôr em cada huma das 
,, fuas Villas , ou Lugares, dous Seímeiros. . 

,, Que ainda que o Duque etleja na Corte.; 
,, feu Ouvidor poífa determinar os feitos de fuas 
,, terras, como fe nella -efUvera. , 

,, Que os Almoxarifes de Lisboa , e Sacavem,., 
,; pollàõ conhecer das rendas do Duque como os 
,, delRey .. 

,, Que o Duque feja V eador dos Va[allos em 
,, fuas terras. . · · 

,, Que o Duque , ou feus Ouvidores , polfaõ 
,, mandar meter a tormento os ladroens, que; toma-

Tom. VI. Tttt ii ,, rem 
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,, rem com o furto na maõ , e affim ladroens pu
" blicos , ou falteadores de caminhos. 

, , Q.ue as peífoas , que tiverem herdades no 
,, Termo de Ourem , as naõ poRàó vender , nem 
,, tref pafiàr às peífoas , que forem ef cufas de juga· 
,, da , e oitavo , fobpena de o contrato fer oullo, e 
,, a herança fe perder para o Duque. 

,, O mefmo aos moradores de Evora-Monte. 
,, Que o Meirinho do Duque polfa prender os 

,, malfeitores de fuas terras fóra dellas , com tanto, 
,, que os entregue logo às J uCUças dos Lugares on ... 
,, de os prender , as quaes os mandaráó prezos às 
,, terras do Duque. 

,, Que foftenhaõ, e naõ cumpraõ as Provi
" foem delRey , ou da Relaçaó , que furem con
" tra a jurif dicçaõ do Duque , até o avifar dellas, 
,, e eUe mandar fobre HTo requerer f ua jufliça. 

,, Q.ue acontecendo nas partes onde o Duque 
,, eRiver, alguma ajuda , todos os que eJle mandar 
,, chamar , lhe obedeçaõ. 

,, Q_ue os Guardas dos portos nas terras do 
,, Duque ufem do feu Regimento conforme a Or
" denaçaõ , e quanto ao crime remetaó aos J uizes. 

,, Que os Veadores da Fazenda naõ conheçaõ 
;, dos feitos dos Rendeiros moradores nas terras do 
,, Duque , fenaõ no que tocar às fuas rendas , ou 
,, fizas f ó mente , e que os Contadores façaõ o mel=
"mo. 

,, Que os Corregedores , e feus Efcrivães naõ 
,, levem 
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-,, levem fallario a1gum , quando forem tomar rdi
" dencias aos Ouvidores do Duque. 

,, Que o Duque he Guarda môr dos extre· 
~' mos das Comarcas de Entre Douro , e Alinho , e 
,, Traz los Montes. 

,, Q.ue polfa mandar fazer eleições por pau· 
,, tas. 

,, Que os Ouvidores, e Juizes de F6ra pof
" faó fervir quatro annos. 

,, Que as def pezas, que o Duque em fuas ter
" ras mandar fazer das rendas dos Concelhos, fejaõ 
,, levadas em conta , e os Provedores fe naõ entre· 
,, metaõ nilfo. 

,, Que o Procurador dos feitos delRey veja 
,, os feitos, que por parte do Duque fe tratare1n 
,, Cobre direitos Reaes , que de Sua Alteza tenha ; 
,, e lhe dê logo delles informaçaõ para niífo pro-
" ver. 

,, Que os feitos do Duque , que pertencem à 
,, Caía do Civel , fe defpachem na Cafa da Suppli-,.. 
1, caçao. 

,, Q.ue os Tabaliaens de redor de Chaves, e 
,, Barrofo , naó façaõ efcrituras de compra, e ven
" da , fem moflrarem cenidaõ de como o fizeraó a 
,, faber aos Officiaes do Duque , e iRo quinze le
" goas ao redor , fob pena de dez cruzados , ameta· 
,, de para os Cativos, e outra para quem o accu-
" far. 

,, Que a avalia~aó·, que ~Rey mandou fa. 
,, zer 
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·,, zer dos offi.cios em todo o· Reyno , fe naõ fize
"raõ nas terras do Duque. 

,, Que os prezos das terras do Duque naõ pof. 
,, faõ fer levados à Corte. 

,, Que polfa ufar de todas as coufas , de que os 
,, Senhores deíl:a Cafa eftaõ em poílê àcerca da ju
'' rifdicçaõ , e deroga a Ordenaçaõ , como às Rai· 
,, nhas , e Infantes , e outros Senhores. 

,, Que polfa pôr Coudeis das fuas egoas em 
,, fuas terras. 

,, He o Duque Fronteiro môr em fuas terras . 
. ,, Que potra tirar , e pôr Guardas de Entre 

,, Douro , e Minho , e Tras los Montes. 
,, Que o Lugar de Draque tenha os privile-

" gios da Villa de Caminha , e de Viana. . 
,, Que nenhum Fidalgo tenha Alcaidaria das 

,, Sacas nas terras do Duque, e que os Alcaides das 
,, Sacas, que nellas forem p6íl:os por EIRey, fa. 
,, çaõ o que o Duque lhe mandar , fobre executar , 
,, ou naó executar, e que ElRey o tire fendo pedi
" do pelo Duque. 

,, Que os Béíleiros do Couto, e pdfoas privi· 
,, legiadas naõ tragaõ armas nas terras do Duque . . 
· ,, Que os Defembargadores do Paço naõ p~ 

,, nhaõ Procuradores do numero nas terras do Du~ 
''que. : 

,, Que o Duque 1nande t-omar refidencia aos 
,, feus Juízes de Fóra. : 

,, Que dous Béíleiros , que o Duque trouxer 
,,em 
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,, em caía , fejaõ guardados como os do monte dei· 
,, Rey. 
· ,, Que o Duque polfa avocar a fi o.s feitos 
,, de fuas terras para os livrar onde quer que efii-
" ver. 

· ,, Que os Ouvidores , e J uizes de F óra , fen· 
,, do recufados por fufpeitos, conheçaõ com acom• 
.,, panhados, e os recufantes depofitem dinheiro con· 
,, forme osJulgadores delRey. 

,, Que e-m qualquer parte do Reyno , que fe 
,, o Duque achar, havendo bandos, aífuadas, ou 
,, outras coufas femelhantes , poífa apenar quaef. 
,, quer Fidalgos, Concelhos, e peífoas, que lhe bem 
,, parecer , e mandar chamar quaefquer J ufiiças da 
.,, terra, e lhe obedeçaó, no que lhes mandar, co
" mo a EIRey em peífoa. 

,, Que pollà carregar, e vender o paõ de fuas 
,, terras para onde quizer , pofio que feja fóra do 
,, Reyno. 

,, Que o paõ das terras do Duque fe naõ pof
·,, fa tirar por feus donos fóra dellas, havendo-fe ahi 
,, mifler. 

. ,, Que polfa correr montarias em todas as Cou
,, tadas dei Rey. 

,, Que poílã mandar guardar os lugares, onde 
,, elle eíl:iver , ou a Senhora D. Catharina , e pôr 
,, pena de dinheiro, e degredo, e affim de açoutes, 
,, e a dar à execuçaó , nos que vierem de terras im
" pedidas , Cem appella~aó , nem aggravo. 

,,Que 
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Bifloria qenealogica 
,, Que os AJmoxarifes , em cujo Almoxarifado 

,, fur cobrado hum conto e quinhentos mil reis de 
,, juro~ que o Duque tem , na6 impida6 por ne

. ,, nhuma via a paga , fob pena de vinte cruzados , 
,, e que os J uizes faça6 l<;>go a execuça6. 

,, Que os Regatoens do Duque hajaó os pri
" vilegios dos de ElRey. 

,, Que dem tempo conveniente ao Procura
" dor do Duque para aprefentar os privilegios, que 
,, allegar. 

,, Que nos lugares, que o Duque manda guar- -
,, dar , por caufa dos máos ares , na6 recolhaõ peC: 
,, foas fufpeitas, poff.o que traga6 Provifoens dei-
" Rey. 

,, Que os Defembargadores , que forem fof-
" peitos ao Duque, fe na6 .entremeta6 a conhecer 
,, de fuas caufas , fob pena de perderem hum mez 
,, de feu ordenado. 

,, Que dem ao Duque as efcrituras, que pe
" dir da Torre do Tombo. 

,, Q~e naõ cacem nas terras do Duque con .. 
,, tra a fórma das Ordenações , poflo que tenhaó 
,, Alvará delRey , com pena de vinte cruzados. 

,, Que polfa unir as Confrarias , e Hofpitaes, 
,, às ·Mifericordias. 

,, Que nos Lugares, aonde a fiza for dada aos 
,, Concelhos , paguem ao Duque o primeiro quar
" to dos rendimentos do anno atraz , e o fegundo 
,, do rendimento do primeiro. 

· ,, Que 
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,, Que fe levem coimas no Paul de Pailepa, 

,, como nos outros dei Rey. 
,, Que dem poufadas aos Caçadores do Du· 

,, que por onde forem com feus fulcoens , e açores. 
,, Que a Ordcnaçaõ, dos que fe acharem com 

,, bel\as ao redor da Corte , ou Caía da Supplica· 
,, çaõ, fe guarde onde o Duque e{\iver. 

,, Que poífa mandar devaçar fobre pelfoa 
,, particular, f6ra dos cafos expreífos na Ordena· 

,.. 
,, çao. 

,, Tem Apofentadoria , em qualquer parte, 
,, que eflejaõ , os criados do Duque , por doaçaõ 
,, delRey D. Manoel, e fentença, que fedeu na 
,, Apofentadoria, e fe confirmou na Relaçaó a 2 

,, de Setembro de 1540. 

Tom.VI. Uuuu TAEOA 
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'.Ta D. Brires Pereira no anno de 1401 , filha 
m Pereira , Conde de Ourem, Arravolos, e 
Olnllança de Noronha , filha de D. Affonfo, 

,i 6 de Janeiro de 148 o. 

J. D. Jf abcl , cafou com ftu tio o Infante O. 
Joaõ, +a .16 de Outubro de146s. 

D.Feto\ 
Marquefem 
Cafou a; 
Dom P4 
Real S.C 
D. lfabci 
de ISIÍ 

( D.Filipt" 
a 6 de1 ) 

14Jf' 

.... 

D. Brites , cafou com O. Pe
dro de Menezes 1, Marqucz 
de Villa·Rcal. 

D. Guiomar , cafou com D. 
Henrique de McnCZC! , Coo• 
de de Loulé. 

D. Catharina , contratada pa• 
ra cafar com D. )oaó Cou
tinho Ili. Conde de Marial· 
va , + cm Anila , no annq 
de 1471 ames de fe receber. 

. , . 

.·. ' ] ... _ 
_ _. 

.. 
,, 

~-
. ·~~ 

···~} :'. 
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INDEX 
DOS NOMES PROPRIOS, APPELLIDOS1 

e coufas notaveis. 

O numero denota a pagina. 

A 
A Brtu (Antonio de) com quem 

a r11y cafado' 4· 
D. .Affonfo ( Infante Cardeal) 

recebco os lntances l). D1une , e 
D. ltabel, 4 1. 

D. Affon/o Y. Rey de Portugal, por· 
que via adqutno direito par.i fuc
ccder no Rcyno de lngl•ierr•, 560. 

D. Agojlinbo M1U1otl, que diffe dei· 
Je leu parencc D. Frahciico Ma• 
noel 1 s 18. 

.Alberto ( Cardeal Archiduque) com 
que m.igm6cencia foy hofpcda· 
do, e tr.uado cm Villa-Viçola pe• 
lo Ouque O. Thcodofio li, e que 
prefentes lhe fez a Senhora D. C.i• 
tharina , 4 2 s , e feg. Como rcce• 
beo no Pai.leio de Lisboa ao dito 
Duque, e com que ccrcmonial o 
tr.uou femprc., 4 ~ 2 , e feg. e 66 8. 
Como foy recebido no Palacio do 
dito Ouquc, 669 • 

.Alc.cidMiar môres , quantas aprefen• 
tlV.i a Coita de Bragança, 648, e 
feg • 

.Aldobrandino ( Elcna ) de quem foy 
filha, 484 

D. .Alex•ndrt ( O Senhor ) quando 
naíceo, z 89. Que familia levou 
para a U.1ivcrfidade de Coimbra, 

Tom.VI. 

2 90. Quem foy feu McC1:re , 2 91. 
Que digmd.iJes reve , e quando 
foy provido ncllu, 2 91. Quaa• 
do tomou Ordens Sacras , e dilfe 
a primeira Miífa, J92, e trguinr. 
Foy o primeiro , que tez o Jura· 
meato de exercitar bem o-lugar de 
lnquifidor Geral , 2 9 ~. Porque 
caufa naõ teve o Arcebifpado de 

' Lisboa, J 94- Porque molivo te• 
ve pouco t.cmpo o lugar de lnqui• 
fidor Geral , 1.9f• Em que dia 
foy fagrado Arccbifpo de Evora, 
e quem lhe confcrio o Pallio Ar· 
ch1ep1fcopal , 2 96. Em que obras 
de piedade empregou o feu devo• 
to coraçaõ. lb1d. e feg. De que 
virtudes foy adornado , 2 9 7 , e 
feg. O que d11Te , pcr{uadindo-o 
os fcus Minifiros , que naõ déflc 
tantas cfmol.u, 198. Porque ra· 
zaõ pcdio a EIRcy o aliviaffe do 
cargo de lnqu11idor Geral , ~ oo. 
Querendo edificar hum Moltciro, 
e predizendo a fua morte, qu~ndo 
acabou a vida. lbid. e ~01. Aon
de jaz. lbid. Foy o que re:tbco 
a ratificaçaõ mairimonial dos nu
ques O. Theodofio ll. e D. Anna 
deVclaíco, ~9SI• 

D. Aleundrt ( O Senhor) de quem 
foy filho , quando , e por qutm 
foy bautizado,571. Que prctcx-

Uuuu iü to 
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710 lndex 
to tomou EIRey Filippe III. para 
lhe naó dar o Arcebif pado de Evo• 
ra, 5 7 ~· Qu.indo falcceo, e aon• 
de jaz. lbid. 

Alex4ndri110. V cja-fe C11rde4l .Ale
xandrino. 

.Alferes môr d1> Duque de Bragança 
quem foy, 6s9 • 

.Algarve ( Reyno do ) como foy 
foccorrido pelo Duque D. Theo• 
dofio li. 506. 

,A/i4n~.u marrimoni41cs da Caía de 
Bra&ança, 6 ; 5, e feg. 

A/t4r môr da c~pclla Ducal de Villa· 
Víçofa, com que graças foy rri· 
vilegiado, l 18. 

· .Altt'Z.a. Elle rmamcnto deu EIRey Fi· 
Jippc li. à Senhora D. Catharina na 
vifita, que lhe fez, 189. O mef· 
mo tratamenro lhe dcr•Ó as mais 

. das pelToas do fcu tempo , J ~ 6. 
Al'Vll (ODuque de) que rratamen· 

to teve da Senhora D. Catharina 
na vifita, que lhe fez, 19 1. A ro• 
dos tmava por Pos. lbid. Que 
àiffe da magn;inimidade do Duque 
D. Theodofio li. 479• 

.Al"V"á, que regulou a íuccelfaõ na 
Cafa de Br;iganç;i, 7 ~· 

.Al'V4Tás de privilc~ios conce<lidos ao 
Duque D. Thcodofio J, 54-

D • .Angtlfra ( A Senhora ) quando 
naíceo , e foy baulizada , z 51. 
Aonde jaz, e quando fale"º' z 5 z, 

D. A11UJnio (o Senhor) quiz prece· 
der ao Duque D. Theodofio 1. 60, 
e fe~ Em que altos ficou pttce· 
dido , 6 6 , e feg. Pertendeo mui· 
to anciofamcnre o rralamcnto de 
Exccllencia, o qual confcguio dos 
Grandes deCafiella, 147. l'orqu: 
motivo lhoconcedeo EIRey D. Se· 
bafiiaó. lbid, e 149. O Duque D. 
Joaó 1. lho dif putou com grande 
efficicia , e forii ffimas rnorns , 
que ferefcrem, 147, e fcg. Foy 
rrcccdido pelo mefmo Duque nas 

Cones delRcy D. Henrique• 179. 
.Antonio d11 Sylrva t S<tUfa, Enviado 

cm Suecia, com que valor rebatco 
a furia do Eml:.aixador de Caftcl
)a, que lhe quiz a1Talrar a {ua ca
ía, 6z8. 

.Appellidos. Nunca ufaraó dcllcs os 
Senhores da Caía de Bragança , 
6~7. . 

.Apo(entdor do Duque D. Theodo• 
{Ío li. com que providencia ac• 
commodava todas as pelToas, que 
concorreraó a ver as fetlas do ca• 
famento do dito Doquc, 40 r. 

Àr'VOrt da afccndenci;i da Duqucu 
D. Anna de Velafco, 51f• 

- da Senhora D, Catharina, 16 9. 
-de D. Joaõ Fernandes Pacheco, 

Duque de Efcalona, 287. 
- da Duqueza D. lfabel de Lcncaf· 

tre, 109 • 
.A'Oeiro ( Duque de ) perrendendo o 

tratamento de Exccllencia, lho naó 
quiz conceder EIRey Filippe li. e 
e porqoe, 17 ~· Quando' e ror 
quem lhe foy pcnnittido, 176. 

.Ayttl• ( D. Sancha de ) CondefTa de 
Dele_iroí.i, quem. foraõ feus pays, 
e avos, 287. 

.Ayo do Duque Dom Theodof10 lL 
quem foy, io7. 

B 
B Ahi11. (A Cidacle da Bahia) que 

donativo mandou para a rellau· 
raçaõ delta o Duque D. Thco

dolio li. 507. 
Bena-vidcs ( O. Jofefa de ) Duqueza 

de Efcalona , de quem foy filha, 
e com quem cafou, e que defccn
ren<ia teve, J 8 .&. 

Bebddilba (Dona Luiza BernarJa de 
Cabrcra e) de quem foy filha, e 
com quem c:ifou, z 81. 

Br11g•11~ (Caía de ) de que modo 
era 
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tta fervida, e que c(bdos, e pre· 
rogativas tinha no tempo do Ou· 
que D. Theodofio li. 4S4, e feg. 
~orquc caufa era odiada dos Gran
des de Cificlla, 4S'7, e 486. Pof
fuia a terça parre do Kcyno, 6 H• 
Que allianças matrimoniacs con• 
trahio, 6 JS• Os filhos dclb Caía 
nunca uf•r•Ó de a rpe1J1dos ' 6 J 7. 
Porque caufa , e cm que tempo 
mudou o br.iz;ó J .. s Armas, 6 ~g· 
Qu.incas Commcnd~s conferia , e 
com que condições, 641. Que 
1iculos , e mais Eltados pofluio 
tambcm eíla Caía , 64 l , e fcg. 
De: que ValTallos fe compunha o 
fc:u Senhorio, Ó4S'• Em quanras 
Ouvidorias , e Judicaruras he rc• 
partido, 64~. Qu.1n1as Alcaida• 
ri.is môrcs arrefentava ' 648 ' e 
f..-~. Por quem foy ifenta da Ley 
Ment.il, 69S'• Q.uc privile~io1 lhe 
for.tÓ concedidos, 696, e~fcg. 

Brc'TIÍario Rom4no, foube-o decór o 
Duque D. Thcodolio li. S'49• 

D. Brites de C•.ftro , quando falcceo, 
109. 

D. Brites de C aflro, CondefTa de Le• 
mos , de quem foy filha , e com 
quem cafada, 109. 

D. Brites de .úncaftre, Duqueza de 
Br.igança. V cj.i-fe Ltncaflre. 

Brito, ( Chrifiovaó de) que Jogar te• 
ve no fcrviço do Duque de Bra· 
gança, 6 S'4• 

e 
C Abido da C1pella Ducal de Vil

la-Vipfa como ~ratificou à ai. 
ma do Duque D. )oaõ 1. os be

neficias, ciuc lhe fez, z z 1. 
Ca/Jrcr4 ( D. Luiza ) l\.hrqucza de 

Mora, com quem catou, e quan• 
t!o f .de eco, z 8 7. A fua af,cndcn• 
eia. lbiJ. 

C11~ad4s, -com que magnificcncia u 
tazia o Duque Dom Thcudcfio 1. 
8 J• 

C4114S (Jogo de) hou,·e·o no cafa
memo do Infante D. Duarte, ~ 8. 
Relata-fe a srandcza , e f6rma Je 
outro , que houve no cafamento 
do Duque D. T heodofio li. 41 y , 
efeg. 

C411tll111. Que rcf pondeo o Duque D. 
Theodofio II. ao feu Agente fobre 
a venda , que lhe prorunha de hu• 
ma grande ranida dclla, 481. 

C11ptl111 Duc111l de \iilla-Viçofa, com 
que graçu foy engrandecida IJOr 
inllancia do Duque D. Thcodofio 
1. 9 f. Foy cncommend.ido o culro 
dclla aocuidado do Duque de Bar• 
ccllo• , 11 1. Por cllicacia do Du
que o. ]oaõ 1. tiveraó os feus ea. 
pcllacns diílribuições quotidi.inas, 
117. OAlcarmôr della comque 
validade foy privilegiado , J 1 8. 
Quando teve Dcaõ , e quem foy 
o primeiro. Ibid. Quem o he aliu· 
almcntc ,6 iÇ ~· Quando teve The• 
fourciro môr, uo. Quem o he 
prcfcntemente, 664. Quando fe 
lhe collocou o Saniiffimo Sacra• 
memo, uo. Quem lhe ordenou 
a camoria do Officio Divino , e 
Miffü. lbid. Os (cus Capcllacns 
venciaó as diLlrihuiçócs acompa
nhando aos Duques, ou relidindo 
aonde elles affifülfcm , cllando pre• 
fentes aos Officios Divinos, ~ S' ~· 
Em quanto fc avaliaraõ os fcus or• 
namentos, 4ff• Por quem foraõ 
os feus Miniflros eximidos da ju• 
rifdicçaó Ordinaria, 499· Quem 
lhe quiz pmnrbar e{b iknçaõ , e 
como foy verificada, S'O •. Quem 
confr~uio para os mcfmos Mimf• 
rros a faculdade <le terem açougue, 
502. o~ Officios Divinos da Se
mana Santa fe podiaó acabar nella 
de noite, se+ Quem lhe conce• 

- de o 
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deo outra vez a graça de haver na 
dica Capc!Ja o Sanuffimo .Sacr.i· 
mento, s • 4- Cl!!em a cnriquccco 
agor.i coin ornamentos preciolitli· 
mos, e outras dadivas, 66 S• 

C11rdeal .Alex4ndrino, Lc~ado do Pa• 
pa .S. 1"10 V. por quem. foy con• 
duzido a elle Keyno, 1 34- ~e 
tamiba trazia, e que honras lhe 
fez o Duque LJ. ]oaó 1. lbid. Com 
que protutaó , e magnificencia toy 
hofpedado cm Valla· Vi~ofa, 1 ~4' 
e leg. 

Ciirlos ( o Archiduquc.) Tratou El
Rey Filippe o calamento de huma 
filha f ua com o Duque D. Theo
dofio li. por mfianc1a1 da Scnho· 
ra D. Catharina, ~46, e feg. 

Ciim•f4 ( Uona Anna) Princcfa de 
Sn1:.hario , de quem foy filha , 
484- ~e ELlados tinha, e por 
quem foy pcrtcndida para dpofa, 
48,-. 

Carttl de dczafio em defcnfa de Ce
lmdaxa ' de que cond•ÇÕCs cona .. 
va, 418. 

CM'V•lbo (D. Antonio Mendes de) 
liitpo de Elvas, em que dia con
fer10 a primeira tonf ura ao Senhor 
D. Alexandre, J 510. 

C 11jlid•de, como foy eminente nclla 
o Du9ue O. Thcodofio li. ,-16. 

C4/tro (Antonio de) foy Mefire do 
Ouquc D. Theodofio IL l 06. Por 
quem foy louvado. lbid. 3Cll1e 
obra lhe diaou , e aonde exillc, 

.. l14 
C a_flro ( Femaó de) Copeiro môr do 

Duque de Bragança , porque ra• 
zaó naõ qu1z exercitar eHe cargo 
no fcrviço do Duque de Parma, 
H8, e feg. 

C•.ftro. Alguns Senhores dellc ap
pelliJ·> , 109. 

D. C,,th4rin• , Rainha nc Portugal, 
q·1c Carta ,.fcrevto à Senhora D. 
Catharina f ua fobrinha , J J o.. 

D. C11th•ritti1 (A Senhora) que pro• 
mcffas lhe tez EIRcy F&lippe li. 
para que naó •cguifie ~ circllo da 
tuccc11itÕ da Coroa, 1 8 1 • Porque 
caufa lhe falcou a cllas, e o que 
m•is fc patTou nclte negocio. ll:>id. 
e (eg. Com que honras a tratou o 
di10 Rey na vifüa, que lhe tc:i:, 
dandolhe o tra1amcnto de Alccza, 
188, e ÍCgi Como tra1ou Oi Gran
des de Cifiella , e. que calo lhe 
íuccedeo ndta marcria com o Du· 
que de Alva , 190. Q.2c pctiçaõ 
fez a EIKcy l'ihwc 11. vcodo que 
lhe ufurpa va a Coroa ~ 19 7 , efcg. 
<l!!c deccrminou odico H.cy, 1.519. 
De quem foy filha , e com que 
ccrcmor1ial foy crcada no Paço, 
J .z z , e •e~. .Rcf'..eatando o ufa• 
mcnto de F1lippc U. com que conf· 
tanc1a relpcndeo a quem lho pro• 
punha , z z 6. Em que fcu:ncias 
foy infigne profcílura 1 e que Ef
critores a Jouvaõ, 217. Teve fa. 
culdade para ouvir M11Ta nos Có• 
ros dos Mofieiros de füligiofas_, 
U 8. E tambcm para ler ltvrus 
prohibidos, e ajumou numa gran
de collccçaó de prcc1ofiffimas Re• 
liquiu, z z 9. Com que invclti• 
vas Jhe accufaraó a fu.a fobcrania, 
e gravidade, 1~1 , e ftg. ~ tra 0 

tamcmo lhe deraõ os Reys, e co
mo lhe fallavaõ, e elcrcviaó mui• 
tos Príncipes, z ~~, e fcg_. Com 
que expreílocns ef creveo a Ell;{ey 
faltando cm dar ao Duque feu fi· 
lho o governo do Reyno, como 
lhe tinha infinuado, ;40, e fcg. 
Como rnanifell:ou a EIRcy o pc• 
:zar de (e íuf pcndcr o cafarnc[llO do 
diro Duque, H8. Com que mag
nificcncia hofpedou, e com que 
carinho reccbco ao Duque de Par• 
ma feu fobrinho, ; 86. ~e dií
fc fabendo , que o Cabido C!e Evo• 
ra tinha fechado huma Tribuna , 

que 
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das coufa1 notavei1. 
qae fizera o Senhor D. Alexandre, 
J 9 7 • Qse dif pofiçõe1 fez no feu 
T dbmento , .1 J.P, e feg. Q._uan• 
do , e como lhe foy annunc:iada a 
monc , 14.1. Qgaodo faleceo, 
aonde jaz , e que epitafio tem, 
J4J• Q...ue filhos teve, .144 , e 
feg. A fua arvore, .169. 

D.CtabMi114 (A Senhora) de quem 
foy filha , e por quem toy bauti
za.Ja, s7 •· Q_iundo fa.lccco, aon
de jaz, e que cpitafio tem. lbid. 

C11-ulllltiro. Foy-o infigne o Duque 
D. Thcodolio 1. e que proezas ta• 
zia, 90. 

Cb•gM dt Cbrifto; dellas foy taó de• 
voto o Duque D. Tbeodofio li. 
que alcançou faculdade para rc• 
rem reza na Capella Ducal de Vil· 
la-Viçofa, ,-u. 

Ch"1ttllMi•, naõ a pagava o Da
quc de Bragança, HO. 

Cb11rid4de , como a praricava o Du
que O. Theodofio U. com os feus 
criados, s-41. E tambem com os 
foratleiros, ,-44. 

D. Cbtrubin• (A Senhora) quando 
nafceo, 247. Com que grandeza 
fe lhe adminifüou o Sacramento 
do 8a11tifmo. lbid. e 248. Aon
de, e quando faleceo. lbid. Com 
que magnificencia , e para onde 
fc trasladou o feu corpo , que íc 
achou com prodigiofos fmaes de 
f anridade , 148 , e feg. 

CirurgidÕ. ~e caía füccedeo com 
hum ao Duque D. Thcodotio [, 
88, e feg. 

Coll11r , que a Princeza O. Joanna 
deu à Senhora D. C.uharina , o 
vinculou no feu Tdbmenro, 240. 
E tambern o Duque O. Thcodofio 
li. ~ zo. 

CommendAs dit Coro4, nunca as qui· 
zcraõ os Duques de Bra~ança , e 
porque, 19~, e feg. e 670. 

Com,,.,11"41 dt1 C4ft1. dt Br1g41t)', 

como foraõ multirlicadas pelo Ou• 
que D. Thco<lofio 1. e quacs eri· 
gio de novo , 6 7 , e f cg. Q.!;!antas, 
e com que condições enõ confe
ridas pelos Duques, 641. Refc
remfe OI nomes , e a füuaçaô d.is 
ditu Commcndas, 64 9, e feg. O 
rendimento das qac vagavaó foy 
applicado por certo tempo para. 
rcfarcir as defpczas do rcfgate do 
Duque de Barcellos , e feus cria· 
dos, 170. Dos frutos, das que 
eüavaõ vagas , concedeo o Papa 
Urbano VIII, cincoenta mil efcu .. 
dos de ouro ao Duque D. Thco• 
dofio li. 5 1 J• . 

CommmJ4dorts, providos pelos Ou. 
qucs de Bragança , c:iue pena ti• 
nhaõ fal1ando ao fcu fcrviço, J J 6. 

Conde ( ViUa do) com que declara
ções foy dada ao Duque D. Thco
dofio li. 4 8 l , e f eg. 

Condtjltt'tltl do Reyno • fempre jura 
& homenagem defcobcrro , e cm 
ultimo lu~ar , 1 1. ELtc grande 
cargo foy dado ao Duque Dom 
Thcodofio ([, cm duas vidas mais, 
~8J. 

Condtfl•uis. Catalogo Cbrooologi· 
co de quantos rem havido nelte 
Rcvno ,.6 76, e feg. 

Conftffion.rio. Breve affim chama· 
cfo, que ~raças con1inha, 515. 

Conftf]or do Duque D. Thcodofio 11. 
retirou-fe dcCla occupaçaó, 480. 

D. Confl411tino (O Senhor) foy con
dudor do Cardeal Alexandrino , 

q+ ) .. h Confl•ntino e Manoel impr1m10 U• 

ma pocfia à morte da Senhora D. 
Serafina , 2 80. 

Copl• , que fc fez ao caíameoro <?a 
Senhora D. Scrafina , 19 ;. 

Corregtdom das Com~rcas, naõ ~e~ 
fallario das rcfidenC1a1, que urao 
aos.Miniitros do Eihdo de Bragan· 
ça, s4 

Cories, 
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lnicx 
Cortes, que fez EIRcy D. Filippc 

111. quem foy o primeiro que ju
rou nclJ.u, 4!4· 

Criado do Du~uc D. Jo.1õ 1. que re• 
cado deu a .Senhora D. Catharina 
cm nome do d1'o Duque, 1 ~o. 

Cri4dtts do Duque D. Theodo110 li. 
porque caufa Joirgaraó o feu ieni
ço, 4~h. 

CUl~ ( D. J{idro de la) e Henri
. qucs, Marqucz de Bedmar, e Af· 

icm:ar , que lugares teve , e com 
quem cafou, .z ~ J• 

Cut'TJA ( D. Maria de la ) Condcffa 
de Urenha, de quem foy filha, 
com quem cafou , e que dcfcen· 
deocia teve , 575• D. l:lcltran de 
la Cucva , Duque de Albuquerque, 
fua mone, e füccctlaó. lbid. 

D 
'}) Ar "'"'º'"d" aos Reys, que cou

ta era,69;. Tambcm adavaó 
ao Duque de Bragança. lbid. 

Dtaõ da Capclla Ducal de Villa-Vi-
çola, quando foy crcado, e quem 
toy o primeiro, J 18. Exercitava 
nas funções publicas dos Duque1 
de Bragança as obrigações do Ca· 
pcllaó môr dos Re ys, ZI 9. 

Di4S ( Fr. Francifco) foy ConfcfTor 
da Senhora D. Scrafina, z 79" 

Dikflion , termo, com que toy tra
tado no lmpcno o Infante D. Du· 
arte, ;87. 

D. Dini"-, Infante de Portugal, foy 
affilhado do Duque D. Theodofio 
J • .ço. 

D. Dinfr" dt Lmr4}1rt , porqac razaó 
prccedeo aoC.mdcltavcl D.Affon• 
fo, 154. 

D. Diogo dt Souf4 , como votou nas 
pwcnçõcs , que a Senhora D.~ 
thanoa expoz a EIRey Filippc li. 
JOO, 

Difturfos , qu: fe fizeraõ àcerca do 
cafamemo do Duque Dom joaó 1. 
~uacs foraó, 1 1 8, e leg. 

Dijput•, que tivcraó os Grandes de 
Inglaterra íobrc o herdeiro daqucl
le Keyno , que cffeito produzio , 
;;8. 

D. DuArte (O Infante) com quem 
foy calado, 11. Com que gran
deu f e cclebraraõ dlas vodas , e 
que fef.las houve, 14 , e fcg. 1 7 1 
e {eg. Deu agua às mãos a llRey 
D. Jo.iõ 111. leu 1rmaó no' dia do 
banquete , ~ z. 

D.Du,rte (O Infante) quando naf. 
eco, 5 7 7. Com que magnificcn
cia lhe foy conferido o Sacramcn• 
to do Bautilmo. lbid. ~e Smho
rioe, e rendas teve , ; 7 8. <l.!!cm 
foy fcu MeO:re, 579• Prop<>cm
fe as caufas, que houve para a 
dcfconfiança , que teve com feq 
irmaõ, ;79, e f~. ~ando, e 
com que comitiva fahio do Reyno 
para o lmpcrio, ;80, e fc~. Por• 
que cauf a naó tallou a Ell.<ey Ca· 
tholico , nem ao Valido , ; 8 r , e 
fcg. Foy hof pcdado com grande 
carinho pela Archiduqucza Claudia 
de Medices, 58 4. Que dili~encias 
fez para que o Empcrador lhe déf
fe tratamento corrcf pondcnte à fua 
grandeza, ;84o O qual lhe foy 
concedido a pczar dos Hef piinhocs, 
s8;. Com que magnificencia foy 
conduzido à preferiça do Emf>C!'l'• 
dor, e com que benignidade foy 
recebido, 5 86. Refoluro a ir mi
litar, fez huma jornada arrifca
diffima por caufa da pefle , e das 
embofcadas dos inimigos 1 ;88, 
e feg. Com que formalidade foy 
conduzido à prefcnça dclRey de 
Hungria 1 e como o trarou , .ç 90. 
Porque caufa voltou para Vien• 
na, aonde logrou efpcciacs attcn• 
çócs do1 Em l cradorcs , s g 1. e Íef;o 
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Jas coufas notaveis. 
De que eradiçaõ , e virtude1 foy 
adornado, 194- Qgc póftat mi· 
liram teve , e em que occafioc:m 
fe achou , 59S., e feg. Porqae 
caufa voltou a eíte Reyno, e com 
qae valor fe defendC9 de duas 
naos de Mouros, que o aracaraõ 
na barra de Lisboa , 599, e feg. 
O>mo foy recebido dai Duqaa 
de Bragança , e porque ref peito 
naó deu am:nçaõ aos mcyos, que 
fe lhe apontavaõ para fücceder no 
throno delte Reyno, 6o1 , e f eg. 
Porque motivo pertcnderaó os Mi· 
niLlros de Helpanha, que o Em
pcrador o prendetle , no que eUc 
naõ quiz por cntaó confentir, 60 h 
e fcg. 0..m que malícia foy pre• 
zo, e cum que infolencia o irara• 
raõ, e à {ua familia , 6 1 o , e fcg. 
Para onde o mandaraó clauforar, 
6 r 5. Com que efficacia efcrcvco 
ao Emperador reprcfcntandolhe os 
defacatos, que lhe faziaó, 617, e 
feg. Porque preço foy vendido, 
e quem negociou cfte infame tra• 
tado , 6 1 9. <l.!!e ditTe quando o 
conduziraõ para o Caítello de Mi• 
Jaõ, 6 z o. <l.!!e recado mandou ao 
Empcrador pelo feu Commi ífario, 
6 z 1. Com que tyrannias o trata
raõ na prizaõ, 6 u , e feg. Que 
diligencias fe fizeraõ para a rccu• 
pcraçaó da Cua liberdade , 6 z 6 , e 
feg. Q.i!ando faleceo, 6 z 8. .B.efe· 
rc-f e o fcu carall:er , 6 4 o. 

D. D111irtt (O Senhor) lançou agua 
às mãos delRey D. Sebaltiaõ no 
dia do ban~u~1e das vodas do Ou· 
que D. Joao 1. u8. Precedco em 
tudo ao Senhor D. Antonio até no 
tratamento de Exccllcncia, 1 s 4 , 
e 160, 

D. Duarte Je C11/ftllobrlfnto, Meiri· 
nho môr do Reyno , como votou 
no requerimento da Senhora D. 
Catharin~, 199, e fcg. 

Tom.VI. 

DUIJ"'· Elb dignidade dá prcceden• 
aa a todos os maia Scohorcs, que 
anaõ tem, r 51• 

DUIJue de .ATJtiro , porque razaó pre• 
cedia aos tios do Duque de Bra• 
gança, 1 fr· <l!!ando gozou do 
tra~ento de Excellencia, e quem 
lho conccdco, 176. 

DUIJUlS dt Br•g41ti' , beijavaõ ÍO• 
mente a maó aos Reys , e Princi • 
pcs herdeiros , 471. Com que 
grandeza ferviraõ aos Rey1 nu 
Campaohat do fcu tempo, 646 J 

efcg. · 

E 
E~· ( O. Fernando de) fervi o na 

Caía de Bragança, e que cm
prc_g,os teve, 6 f4o 

Ettlepjtit.s ( Pcíloas ) occupava-as 
no fcu fcrviço o Duque D. Thco• 
dofio li. ainda que tiveífcm Be
nefici~ de rcfidencia , ~ f J , e f eg. 

Ed1t"1, que mandou fixar o Duque 
D. Thcodofio li. que continha, 
4S9• 

Elitbt ( Marquez de ) com quem 
foy cafado , e que fontllla teve , 
480. 

Enftrmlfrids, Mandou-as fazer cm 
\'illa· Viçofa o Duque D. Theo
dofio 1. para os feus criados , e 
outros doentes, 89, 

Eft.Ion11. (Duque de) Veja•fe p,. 
tbtto. 

Ejftriliddt , com qac fervor a re
mediou o Duque D. Theodofio J. 
91· 

Extcllmtill. ELle tratamento foy con• 
cedido ao Senhor D. Duarte , pri• 
mciro, que alguem o gozaífc, 147. 
O Senhor D. Antonio o penendeo 
com grande efficacia , e cm Caf. 
tella lho dcraõ. lbid. Porque mo
tivo lho concedeo EIRey D. Se• 
baLliaõ. lbid, Foy antigamente 
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ln d ex 
f roprio dos filhos legitimas dos 
nfantes, 149. O mefmo Rey o 

permimo ao üuque Dom Joao 1. 
16 z. EIRcy D. Henrique orde-
nou , que fc délTe ao dito Duque 
o referido tratamento , 1 7 1. l!J
Rcy D. Filippc 11. o concedco aos 
Duques deBragança. lbid.e17z. 
Nunca o quiz conceder ao de Avei• 
ro, nem permittio, que o tivelTe o 
Duque de 8.uccllos, 174. <l.!!an
do desfrutou cltc tratamento o 
Duque de Aveiro, 176. 

D. Filippt 11. ( EIRey ) ordenou , 
que le délTe o tratamento de Ex· 
cellencia aos Duques de Bragan• 
ça , 171 , e feg. O que· rcfpon• 
dco à Senhora D. Catharina, que 
pcrtcndeo o melmo tratamenco 
para o Duque de Barcellos, 1 n. 
Nunca o quiz conceder ao Duque 
de Aveiro. lbid. Nem o pennittio 
a nenhum Grande dot Rcynos de 
Callella , como fe ve na Cm Prag· 
matica , 17 ;. Qae partidos , e 
prometias fez à Senhora D. Catha
rina para que defütitTc da pcrtcn• 
çaó da Coroa , e como lhe faltou 
a ellas, 181. Apoderando-fe VIO

ientamente deíle Reyno , quando 
entrou nelle , 1 8 7. Q!!e honras 
fez ao Duque D. Joaõ , e o que 
pafTou na vifita , que fez à Senho• 
ra D. Catharina , dandolhe o tra• 
tamcnro de Alteza , 188 , e fcg. 
Qye determinou EIRey àcerca do 
requerimenro , que lhe fez a Se
nhora D. Catharina, 199, e fcg. 
Porque caufa naõ communicou o 
dito requerimento a outros 'Minif• 
tros, ZOl· ~e lhe aconfelhoa 
ncíl:e particular hum 'Miniftro, 
cujo voto íe refere , 104. Q2e 
merces fez à Cafa da Bragança 
efündo de caminho para CaO:ella, 
zo8. Em que efpcranças mais a 
poz, 109. Como comutou huma, 
que lhe tinha feito, J z 9• Conjc: 
ltura-fe o motivo , porque nao 

Excellmtias da Caia de Bragança, 
6B, efeg. 

F 
'D Om Fmundo 111. Emperador 

Je Alemanha , cllando rcíoluto 
a naó prender o Infante D. Du· 

arte , deu ulcimameme licença pat.l 
que fe fizetTe a referida iniquida
de , 6 1 o. Porque preço o vcndco 
aos Cd.l:dhanos , 6 19. 

D. Fern4ndo de Y aftontellos t Me
ne71s, Arcebiípo de Lisboa, velo11 
os Infantes D.D11arce, e D. lfabel, 

~ '· Feft.s, que houve no cafamcnro do 
Duque D. Theodofioll. quaes fo
raó, 407, e fcg. 

Fid41gos, que ferviraõ ao Duque D. 
Thcodofio f. quaes foraó, 8 r • 

FiJalxos, que acompanharaó ao Du
que D. Theodofio li. na jornada 
de Africa, quacs foraó , ~08, e 
fcg. Quantos conduzir~õ o mef· 
mo Duque ao Palacio de Lisboa , 
3 ; 6 , e feg. Quaes eraõ os que o 
acompanhara ó quando foy ef perar 
a EIH.ey Filippe Ili. e qoe efrado 
leva vaô , 46 z , e feg. 

Fi~ueirott (D. Maria de) C'oncltffa 
de Oropeza , a fua aícendcncia 1 

287. 

quiz, que o Duque D.1heodofio 
li. governalTe clle Reyno , Hº• 
~mdo faleceo, ~6 l• 

D. Filippe 111. ( EIRey) com qaem 
foy cafado , l 6 4. Com quem quiz 
cafar ao Duque D. Theodofio 11. 
Jb1d. Com que reíToa lhe effci· 
tuou a dita alliança • J 70. Que 
doce deu à efpof a , J 71 , e f eg. 
Cl2e mercts fez à Cala de Br.agan • 
{a , ~ 8 J , e f eg. Com que expref • 
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das coufas notaveis. 
(oens maDdou ao dito Duque os 
pczamcs da morte de 'ua máy, 
45 1. ~e hooras fez cm Elvas 
aos Duques de Bragança, e Bar· 
-cellos, 46 5» e feg. Que offcreci· 
mento tez ao Duque D. Thco
dofio 11. 478, Quando faleceo, 
479. 

D. f'ilippt (o Senhor ) quando naf· 
eco, e com que appuo110 lhe foy 
admimltr.ado o ~açr .. memo Jo 
Bauiifml), .l H• Como , e por 
quem lhe toy conferido o habito 
da Urdc:m de Chnlto, J H. Com 
que motivo toy a CaitcHa, e que 
ccrcmonia1 le praticou com dlc, 
as6. Com que modo , e bcnc
volcnciol lhe t"llou 1!:.IR.cy , l 5 9, 
Que honrai lhe tez , e o Príncipe 
nos dt vercimentos de Touros , e 
caçadas , com que o recreavaó, 
260 , e feg. Dei pedido da Corte, 
que d1grc:llocn1 tez, .161, Que 
Commcndu teve , e que mcrccs 
pcd10 p~ra clle a EIRcy a Scnho
n D. Cuharina , J 6 J , e feg. Com 
quem cfreve ajUlt.ido o {cu cafa
menro, .l64o ~ando falecco, e 
aonde Jaz, .16 S'. ~e dif pofiçócs 
fez no fcu f ciumento, 16 6. Foy 
muito affciçoado à Religiaõ da 
Companhia. lbid. 

Frt111cifto dt Cbriflo, audlou a fa). 
vaçaó dol almol da Senhora n. Se· 
rafina, t 79 , e fcg. 

D. F"ncifco Maoel , que Obra ef
crcvco, e aonde fe conferva M. S. 
562. 

Frt1nqutz..• ( D. Pedro) porque cau• 
fa rcccbco humol grande mercc 
do Duqne O. Theoóofio li. 491. 

Fronteiro môr das Provincia1 do Mi· 
nho , e Traz 01 Montes , foy o 
Uuquc D. Theodofio L 41, 

Tom.VL 

G 
G Ali11411 ( Villorio ) com que 

m•J1,ntficencia tratou ao Infante 
U. Ou.irte, S'9 lo 

G11tt4 ( Fr. l'ranc1lco da ) fe~uroa 
a íalvaçaó da alma do Duque D. 
Theodofio 1. 1 o 1. 

Girtm ( U. Affonlo Tellcs) dc'qumi 
foy 6lho, e que defcendcncia te
ve, 1~7. -

Giron (D. Maria) Duqueza de Frias, 
quando nafcco , e de quem foy fi. 
lha, S7S• D.l'cõro G1ron, Mef• 
lre de CaJatrava, quando tal"eo, 
com quem foy calado, e que dcf• 
ccnccncia teve, S7S· 

Go-uerntlJom do Reyno, tóllos ~ 
Elfüy D. F1lippe 11. quem toraó, 
J J 8, Com que form~Jidadc . rccc• 
beraó ao Duque D. Thcod"fio U. 
H9• Tinhao ordem para naõ in. 
r.ovarcm nada com o dito Duque, 
e queixando·fc dte, de que o naõ 
cumpriaó a1Iim , que fati~façaó lhe 
deu l!:il(ey, f07 , e íeg. 

GO"Cimt•dores do Reyno, cm que oc
cafiocm os houve, e quem toraõ, 
J4J, e fcg. 

Gr111des dt C11fltllt1, como foraõ tra• 
tados pelo Duque D. Theodofio 
II. 46 S• Naõ le cobriaó na pre• 
fcnça do Empcrador, 585. 

Grtgorio XI 1/, que graças conccdco 
à Capclla Ducal de V1lla•Vi~ofa, 
217, efcg. 

G1Urdt1 · (Soldado da) porque cau
fa quiz matar ao Duque O. Thco• 
dofio li. e com que rcfoluçaó fc 
portc.u ntíle lance, 474 

GliÍJ11Mt1tns (Ducado de ) quando, 
e com que declarações foy daào 
ao Duque D. )oaó li. 4i8· 

Gufmt1õ ( D. M.iria de ) Marqueza 
de Elichc , de quem foy filha , e 
com quem cafada , 4~0. 

Xxxxu Guf• 
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lndex 
Gufm4Õ ( D. Affonfo de) J, Duque 

de M~ina Sidonia , quando fa· 
leçeo, e com quem foy cafado, 
J 6 9• Que defoeadencia teve. lbid. 
De quem foy filho, S7S• 

H 
: V 'Etlrif_• ( EIRqr D.) mandou 
L7. fc déffe o tratamento de Ex

cellencia ao Duque de Bra· 
gança, 171. 

Hmriquts (D. Pedro ) Conde de 
Tratbmara, com qllem cafou, e 
quando faJeceo, 109. D. Aldon· 
ça Henriques de quem foy filha , 
e com quem cafada. lbid. D. Fra• 

· dique Htnriqqes , Alminnte de 
. Cafiella , quando faleceo, e com 
. quem cafou , 109. 
Hftll'ÍIJlllJ ( D. Joanna ) Duqueza 

de Efcalooa , quando falcceo , 
2 8 ,.. ~m foraõ few pays , e 
avós. lbid. 

Horwm incogniro, que vinha fallar 
de noite ao Duque D. Theodofio 
li. difcorre-fe quem feria , H 3• 

1 
'1'\ Om "]9mr (O Senhor) foy 
.LJ infigne Cavalleiro, ;6. Acom· 

panhou até à Raya com o Ou· 
que f eu irmii a Princeza D. Joan• 
na• ~9· 

D. "Jayme ( O Senhor ) de quem 
. foy filho, e aonde falccco , 108. 
lguald4dt; como a praticou comos 

fcus criidOS o Duque D. fheodo· 
fio li. 541. 

lnf4.tttes de Portuglfl , rraravaó aos 
0.Jques de Braganç1 da mefma 

. force, que os fcus filhos legi:imos, 
84. 

Ingl11ttrr(I, Porque linlu rertcncia a 

{uccefTaó nelle Reyno ao Daqae 
D. Theodofio li. H 9-, e feg. 

Injcri~ões gravadas em pcdru &o· 
manas, que o Duque D. Theodo
fio L mandou confervar , aonde 
permanecem 1 e quaes eraó , 7 8 , 
efeg. 

D. "]o4ntt4 , Princcza de P~al, 
por quem foy conduzida ate à 
Raya, e com que grandeza , e cc
rcmonias fc fei cfta funçaó, SS , 
e fcg. 

D. :Joll 111. Rcy de Ponur.al , 
mandou dar os pczames , e viGÍou 
ao Duque D. Thcodofio (. pela 
occafiaõ da morte de fcu pay , + 
Afrtftio no Palacio do mcímo Da· 
que ao cafamento do Infante D, 
Duarte , e ãs fcílas , que houve 
na dita occafiaó, 17, e íeg. Ajuf· 
tou o cafamento do dito Oaquc, 
e com que grandeza lhe dotOll a 
efpofa, 4J, e fe~. <l!:!e ·honras 
lhe fez na occafiao do leu rccebi
mtnro , 45, e feg. 

D. "Jo4i IP'. Rey de POrtUgaJ, co
mo accrtfcenrou o Morgado da 
Cruz, ~ 6 z, Sendo Duque de Bar
cellos fey o primeiro, que jurou 
nas Cones, 474- Com. que valor 
fe portoa no calti~o de huma in
folencia , que lhe faziaõ os Solda
dos da Oaarda Real, 479• Q.ue 
caufa teve para defconfiar do Ou· 
que fcu pay,48l• Correfpondia• 
fe com o Conde D11que com ef • 
tylo igual , 487, Deu F.llaturos 
aoCollcgio dosReys de Villa·Vi· 
çofa , 5 19. Com que cfficaci• di-· 
l~enciou a lilierdade do Infante 
D.Duarte feu irmaó, 616. Com 
que demonfüaçõcs fez publico o 
fl'nrimento da fua morte , 641. 
~ando ordenou , que a Ctfa de 
Bragançl cm nenhum tempo fc 
uniíf: à Coroa, 641. 

D.104õ 1. Duque de 13ragança , de 
' qu:m 
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Jas coufas notaveis. 
quem foy filho , e quando fe con• 
jclbira foy o fcu nafcimcnro, 1 17. 
Com quem cafou, cque difcurfo1 
{e fizcraõ àcerca ddb alliança , 
118, e feg. Antes de fe dfciruar 
o cafamenro, o fez EJRcy O. Se. 
balbaó Duque de Barcclloe, e lhe 
fez mcrce de ouuo titulo Ducal 
para o filho , que nafcclTe do tal 
matrimonio , 1 z 1 , e íeg. Qge 
contrato houve ncftc cafamcnto, 
1 J 3 , e feg. ~ando Íc cclcbraraõ 
as vodas, u6, e fcg. e 221, 
Com que formalidade, e grande• 
za lc cclcbraraõ, 12 7, e íeg. ~e 
motivos tiveraõ os cí~fos &>-ra
naõ viverem maito conformes , e 
unidos, 1 z 9. Que tratamento lhe 
deu cm huma Carta o Cardeal Ale• 

,,- xandrino , 1 31, Q!!e honras lhe 
fez o Duque, e com que pompa o 
hof pedou cm Villa-Viçoía , 1 l4, 
e fcg. O que agradecendo EIRcy, 
lhe participou os negocios, a que 
viera o L~gado , querendo ouvir 
o fcu parecer, o qual lhe enviou 
ror efcrito , 1 3 6, e fcguint. O:!!e 
graças lhe conccdco o Papa S. Pio 
V. 1 ~g. Com que grandeza hof· 
pcdou a EIRcy D. Scbafüaó , e 
mais Senhores , que o acompa• 
nhavaõ , 141 , e f cg. ~e mcr· 
ces reccbco do dito Rcy para fa· 
cilmcntc o acompanhar na jornada 
de Africa , e que gente levou à 
fua cutla, • 4S'• Com que moti• 
wo , e razocns , que fc referem , 
dif putou ao Senhor O. Antonio o 
traramento de Exccllcncia , que 
lhe conccdeo EIRey D. Scballiaó, 
147 , e fc~. Efic mefmo trata• 
mcnto gozava já o Duque por 
permilTaó do dito Rey , e quando 
lhe foy conecdido, 161. Efpc· 
raodo cm ERrcmoz ao dito Rey, 
qu.indo voltava de Guad.ilupc, o 
rcccbco com muito agrado, 16+ 

Com- que moà'7os fe exímio de 
votar na cx~içaó da jornada de 
Africa, que o dito Rcy lhe man• 
dou propor , 161 , e f cg. Porque 
caufa naó acompanhou- a EIRey 
D. Scbaüiaõ na d ira jomada, mas 
mandou o Duque fcu filho, 168, 
e fcg. Servio ao dito Rcy com di· 
nhcito para clla jornada , t 1 1. 
Como rc!arcio as def pczas ddta 
jorn.tda , e rcf gate do Uuquc de 
Barcellos , e cri.adot , 1 70. Teve 
o tratamento de Excellencia llOr 
ordem dcJRey Dom Henrique , e 
prcf umc•tc, que já lhe tinha fido 
conced1do por Ell{cy D. Sebaftiaó, 
1 7 1 , e feg. Precedco no-auto das 
Cones dclRcy O. Hennque ao Se
nhor D. Antonio, 179. Que par· 
tidos , e promcíTas lhe fez EIKcy 
D. Filippc li. para que dcfülifTe 
da pertençaõ da c.oroa , 181. Por
que eaufa faltou a ellas , e que 
mais fc pafToo ncfte negocio. lbid. 
e f cg. Os melhores Aurhores cf· 
crcveraó 1 que o dito Duque fora 
violentamente cxpulfo da Juccieffaõ 
da Coroa, 18 f• Que henras lhe 
fez EIRcy D. Pilippc li. q~ando 
e foy cfpcrar a Elvas, 188. )u· 
roo cm primeiro lugar nas Cones 
de Thomar naó obítamc íer Con
ddbvcl , e pofuc , 194- Ndla 
mcíma Villa bc lançou o dito 
Rcy o Tufaõ de ouro, e com que 
diGinçaó o tratou. Ibid. Foy o 
Duque D. Joaó L o unico entre 
os Senhores da Caía de Bragança , 
que aré o fcu ~tnpo teve Ordem 
de Cavallaria Militar 1 e porque , 
195. Que difpoz no fcu Teíla• 
mcnto , J 1 o. Quando falccco , 
aonde jq , e que Epitafio tem, 
i q. Quem foy o fcu MeO:re. 
lbid. e 114- De que partes 1 e vir· 
cudcs foy adornado , J 14, e ícg. 
Com que caf o fe jutlifica a fua 

íalva• 
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lndex 
falvaçaõ , a 1 f• Foy grande bem .. 
fciror da Companhia de )ef us, 
promovendo as fundações das fuas 
Cafas. lbid. Foy peritiffimo nas 
ceremonias EccJcfwticas, e com 
que graçu cx.dtou a fua CapelJa 
Uual , .1 1 7 , e f eg. Ordenou o 
canto Jo Officio l.>ivino, e Mif· 
fas, que nella fc celebravaó, J Jo. 
Que tilbos tcvc, 144, e lcg. A 
foa cmpreu, 167. 

JolÕ Gomes d.A SylT.111, como vorou 
no requerimento da Senhora Dona 
Catharina, 100, e feg. 

D. Jo4Õ d11 Sylw , Conde de Por• 
talegre , que parecer deu Cobre a 
mcima materia, ·ao.i. 

V. 'Jorge de Almtitú , Arccbifpo de 
Lisboa , como votou DO requeri• 
mcmo da Senhora D. Catharina , 
JOO. I 

D. 'Jorge de AttlÍdt , Bif po de Vi• 
• {cu , que parecer deu na melma 

mareria , J o 1. He convencida a 
ignorancia, que teve nelle. lbid. 

:Joi"""4, que o Duque D. Tbeodo· 
f10 IL tez a Elvas para vifirar a 
EIRey Filippe Jll. por quem foy 
deferira, 47 J. E a que fez a Lil;. 
boa para aJfütir nuO>rtcs, como 
foy fellejada, e por quem referi• 
da, 47l• 

S11nt1 lj11bel, Rainha de Ponugal, 
que devoçaõ fazia DO feu dia o 
Duque D. Thcodofio li. HO. Na 
Capclla D1.1cal de Villa• \' içofa Ce 
celebrava o feu Officio com Oita• 
vario. lbid. 

D. ! Jabel ( A ScnhoN) quando naf • 
ceo , morreo, e aonde JaZ , J s J , 
e ÍI"~ 

D. lfabtl ( A Senhora) Duqueza de 
Om1:ú.i , de -iucm foy filha , e 
com ljuem cafou, 1 a r. <l;!e do· 
re te ,e:, 11 i. Q111n lo f.ileceo, 

- 1 r J. Que d:írrifiçóes fez dos feus 
b:m , aonde jaz , e que Epitafio 

tem. lbid. e feg. Convence-fe ham 
erro do feu Epitafio, 11 S• 

]). f/11btl de Ln1C1sftre (A Senhora) 
Duqueza de Bragança , de quem 
foy filha , 42 , e 109. Porque 
caufa fe oaõ agradava muito dei· 
Ja o Duque fcu efpofo , 4.1 , e 
{eg. Q.ue doce teve , e quem lho 

- fez, 4J• Q.uando faleceo , õ9, 
e 101. Q.aando foy trasladado o 
feu corpo para Villa-Viçofa, 102. 
Fundou o MoLtciro da Efpcran~a 
de Villa· Viçola , do qual fe refe
rem os prmc1pios. · lbid. Aonde 
jaz , e que dekendencia teve, 
106. A íua Arvore, 109. 

lf~ü do Duque D. Theodofio IL 
como foy applaudida, 478. 

'JujltU , que houve na occafiaõ do 
calamento do Jntante D. Duarte, 
com que tormalidade, e ctue pcf• 
foas a1 fizoraó , 3 4, e feg. 

L 
L A·t.:Mihll ( Miguel de ) foy o 

Agente , que o Duque Dom 
Thcodofio li. tinha em Ro· 

ma, J S'4o 
Ltnt4flrt. Veja-fe D.lft1bel de ún

tll}lre. 
Lmçaflre ( n Brites de ) Duqucza 

de Braganp, de quem foy filha, 
e que dote teve, 70. Quando ca
fou, e falcceo , 106. Que difpoz 
no feu Tcflamento, aonde jaz., e 
que filhos teve, 107 , e feg. 

Li-vr11ri11 do Duque D. Theodofio L 
foy vinculada em Morgado, e com 
que claufulas, 85. 

~elld ( Affonfo de ) que lu~ares 
teve, ~ 6 ~ , e 45 i. Foy parcial 
dos intcrcffes delRey D. Filipp: li. 
lbid. Que Morgado inflitui'o, e 
que obrigações tinha, 4S' ~· Quem 
o poffu: h.:ije 1 4S'4 Seu filho 

FtiR"'. 

Digitized by Google 



Jtts coufas nó1avei1. 
Francifco de _Lucena, qae lugares 
teve, e como acabou a vida, 4'4• 

D. Lui7. de Sc/11"-'" e C•ftro, porque 
raz.aõ naó hc convencido pelo Au· 
thor àccrca do direito , que idcou 
à Caía de P<lrma para a fucccf· 
faõ ddle Rcyno , 1 86. <Ãm o 
mcf mo capncho affirmou , que 
o throno de lngl.ucrra pertencia 
àquclJa C.fa, H(S• Q>nvcncc-íe 
hum erro leu àccrca dos appclli• 
dos , que idcou aos Srnhorcs da 
Caía de Braganç.t, 6 J1• 

M 
M Acbuc11 ( Joaó F cmandcs) que 

empregos teve , além de fcr 
Mcltrc do Duque O. Joaó l. 

214-
Mtanpofteiros dos CÃti vos , e da Trin• 

dadc nas terras do Eftado de Bra• 
gança , naõ foraó ifentos dos car• 
gos do Confclho, ~ 6 9, 

MtltlOel (D. Chriílovaó) que luga
rc• teve , e os f cus dcfcendentcs , 
6~8, e fcg. 

D. M11ri11 ( A Senhor• ) quando naf
cco, e com quem cílevc clpofa· 
da , l44o Ddlinoa•Íc o fcu cafa
mcnro com o Príncipe D. Diogo, 
com EIRcy D. Filippc li. e com o 
Principc fcu filho , e todos fem 
effcito , 24,-. Com que aaos de 
piedade filcceo, e quando, 246. 
Aonde jaz, e que Epitafio tem, 
247. 

Fr. A1artinbo, com que circunílan
cias profetizou a morte da Senho
ra D. Carharin:i , 24.z. 

D. Martinho de Portr1gal , Arccbif· 
po do Funchal , rcccbco os Ou· 
qucs D. Th~uJofio l. e D. líabcl, 
de Le 1c:fl:rt>, 46. 

M4rtyrtt do Japó, foraó muito ve• 
rmafo~ pelo Duque D. Theoclofio 
li. sso. 

Mtittos ( Fcmaó de ) que lugares 
teve, e de quem foy irmaó , 4 S' 1. 

Medi«S (Maria de) Rainha de Fran· 
ça, foy pcrtendida para cf pofa do 
Duque D. Thcodofio li. l64o 

Mel/o ( D. Francifco de) de quem 
foy filho , 486. Foy o inftrcmcn• 
to da corrcf pondencia • que o Ou• 
que de B.ircellos teve com o Con• 
de Duque, 487. Com que ardor, 
e vingança pcrtcndco , que o Em· 
perador prcndetTe o Infante Dom 
Duarte , 6 o J. <Ãm que maJicia. 
urdio a dita prizaõ , 61 o. Porque 
cauf a . foy feito Governador de 
Handn, 616. 

Mell1 ( D. Gomes de ) que lugares 
teve, 657. 

Mmdo~• ( D. Joanna de ) Duqucza 
de Bragança, foy muito elhmaJa 
J>Clo Duque D. Tbcodofio L 6 , e 
feg. 

Menq1 (D. Miguel Luiz de) Du
que de Caminha , de que terras 
foy Senhor, e com quem cafou.., 
111. 

Me{• do Duque Dom Theodofio 1. 
além de grandioía , que eftylo fc 
praticava nclla, 94o Com que cc
rcmonial era fervida a do Duque 
D. Theodofio li. 4 u. e fcg. 

D. Miguel de Cc.ftro , Arccl:.ifpo de 
Lisboa , naó quiz diminir eíla 
Igreja , offerecendolhc EIRey a 
de Evora , para accommodar na
quclla ao Senhor D. Alexandre, 
294 

Milicit1. Foylhe muito inclinado o 
Duque D. Theodoíio f, 90 , e feg. 

Minijtm da Capella Ducal de Villa• 
Viçofa rinhao afcrnfo às Cone
zias, t mais Di~nidadcs, J 11. 

Mir•nd4 ( Henrique Henriques de ) 
de quem foy filho, e que lugares 
teve no ferviço da Cala de Bragan
ça, 656, 

J.1iffa. Qgvilla nas Capcllaa may04 
· ra 
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lníex 
rcs das Igrejas, e nos C6ros dos 
Religiofos, (ó fc concedia amiga
mente a ~fToas de altiffima quali
dade, u8. 

Monroy ( D. Brircs de) e Ayala, 
Condcffa de Oclcirofa , de quem 
foy filha, 18 7. 

Morg•do , que inftituio a Senhora 
· D. Catharina , de que bens confia

va, e como o difpoz, e confirmou 
ElRey D. ]oaó l V. e feu filho El
Rey D. Affonfo VI. 140. 

Morgtido, que inftituio o Duque D. 
Theodofio (. de que bens confia
va , 40. Q!!cm chamou para f uc• 
ceder nelle , 1 oo. 

Morg.do d• Cru%,,, por quem foy 
inltituido , 3 58. De que bens 
conflua , e com que declaraçóet, 
e obrigações foy fundado. lbid. e 
feg, t'or quem foy augmcnrado, 
J61. Unio-felhe o que inü:iruio 
Affohfo de Lucena, e já fe dcfan
ncxou, 4fJ• 

Mojltiro das Religiofas da Efperan• 
ça de Villa-V1çofa , que princi
píos teve , 1 o& , e feg. Por quem 
foy fundado, 10~. 

Mojltiros, que fundou o Duque D. 
Theodofio L quacs foraõ, 9+ 

Mour4 ( D. Cbrdlovaõ de) porque 
caufa o quizeraõ muar , o CJUC 
naõ confentio o Duque D. ]oao 1. 
114 . 

Mour• ( D. Manoel de ) Marquez 
de Cailello Rodrigo , perfeguio 
muito ao Infante D. Duane , 616. 
Qyc ini~uidade mandóu fazer a 
hum Official Militar, 6 17. Por
<1ue preço ajullou a venda do di· 
to Infante 1 e pua onde o fez con
duzir, 6 19 , e fcg. 

MultllS ; as que fe faziaó aos Minif • 
rros d.& Capella Ducal de Villa· Vi
çofa , eraó apphcadas rara a fa
hica della, 12 o. 

Mujir11. Q.uc caufa teve o Duque 

D. Theodofio li. pata a aprender 
510, efeg. 

N 
N .,,fwrro (O Doutor Agoftinho) 

foy hum dos principaes infiru
mcnrOI da prizaó do Infante D. 

Duarte, 61 o. Com que iniquida· 
de lhe intimou a ordem da pri• 
zaõ , conduzindo-o ao Caftcl!o de 
Milaó, 6zo. Com que ryrannias 
o rratava, e de que modo as refe
rio aD.Francifco deMello ,tS'u, 
e fcg. 

Ni~ ( Marquez de) intentou livrar 
ao Infante D. Duane na pafTagcm, 
que fez para Milaó, 611. 

Nobrn..,4; tambem foy conferida pe
los Duques de Bragança , e cm 
que graos , 6 40. 

Noronlill (D. Affonfo de) que la• 
garcs teve no Rcyno , e oa Caía 
de Bragança, 657. 

NortnlM ( D. Fernando de ) Conde 
de Unhares 1 quiz renunciar a f ua 
Cafa, e Titulo no Senhor D. Fi· 
lippe '161. 

Noronb4 ( D. Ignez de) com quem 
cafou , e qu~ dcfcendencia cem , 
u6. Propondo àScnbora ().Ca
tbarina por ordem dclRey D. Fi
lippe li. o dcfcjo , que tinha de 
cafar com ella, que lhe refponu~() 
a dita Senhora , :u 6. 

Noronh• ( D. Luiz de ) que lugares 
teve , e os f cus dcfccndentes , e 
quando falcceo, 658. 

Noronh11 ( D. Maria de ) de quem 
foy filha, e com quem fe )ratou 
o fcu cafamcn10, 164 
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o p 
O CtuMÕts , que os Duques de 

Bragança tivcraõ no ferviço dos 
Reys, quaa foraó , e com que 

ma~ificeoc:ia as cxccuravaõ, 6,.6, 
e 6Kf• 

Offid.l da Guarda delRey D. Filippc 
ili. como foy moderado para dei• 
Xir &car os cavallos dos Duques 
de Bragança, e BarceUos , no la
gar , cm que fe rinhaó apeado, 
469._ 

Offiri1111 da Caía dos Duques de Bra
gança , que lugar rinhaó no Pala• 
cio Real , 6 s 1. Rcf cremfc os mais 
illattrcs , 6 s 1 , e feg. 

Offiri11ts da Cata do Duqac D. Thco
dofio 1. quem foraó , e que occu~ 
J>ªÇÓCI tiveraõ, 81. 

OJJJrio Di'tlino , com que circunftan
ciaa o rezava o DUque D. Jhco• 
dofio 1. 91• 

OnlMtt (Conde de) oppondo-fe for
rcmcnre ao traramenro, que pcr
tendia o Infante D. Duarre, com 
que formalidade o fez conduzir à 
audicncia do Emperador, s86. 

Of orio ( D. Carharina de Mofcofo ) 
Duqucza de Efcalona, quando fa
lccco , a 84 De quem foy filha , 
e 'J.ªe ·defcendencia teve. lbid. 

Of1r11 ( O. Rodrigo de Caftro) com 
quem foy cafado, e quem foraõ 
feus pays, 109. D. A Jvaro Ofo
rio , primeiro Conde de Lemos, 
quando falccco, e com quem ca• 
fou, 109, D. Alvaro Pires Ofo· 
rio, Marq11cz de Aliorga , quan· 
do f.tleceo, e com quem foy cafa
do, 109. 

º"~idori11s da Caf.t de Bragança, 
quanras faó , e que judicaturas 
comprchcndem, 648. 

Tom.VL 

P À~o dt Pill,-Yiço f•, com que 
grandeza fe adornou na occa• 
faaõ do cifamcnto do Duque D. 

Theodofio li. 440, e feg. Com 
que circ:unftancias fe rctormou na 
occafiaõ dos cafamcntos dos Prin
cipcs do Brafil , e Aíluri11, 64 J. 
O>m que formalidade, e grandc
n foy f crvido, 6 S' •· 

P4rbtro (D. Joaõ Fernandes ) Ou· 
que de Efca.lona , com quem ca• 
fou , 171. ~ando faleceo , 179. 
Que 61hos teve, 180. A fua Ar
vore, 187. D. Diogo Lopes Pa· 
checo, que lagares teve, e quan• 
do &Jccco, a 8 1. ~~ntas vezes, 
e com quem foy calado , e que 
dcfccndencia teve. lbid. e ftg. D. 
Joaõ Fernandes Pacheco , que h1-
garcs teve , e quando faJecco , 
181. Com quem cafoa , e que 
fucccfTaõ teve. lbid. D. Marcfano 
Jofcph Pacheco , Marqac de Mo
ya , quando nafcco-, e com quem 
caf oa , a 81 , e f cg. D. Mcrcurio 
Lopa Pacheco , quando nafcco, 
e com quem cafou , 18 J , e fcg. 
Dom André Pacheco , Conde de 
Oropcza , quando nafcco , com 
quem caf ou, e que defcendcncia 
tem, 184, e feg. 

P«imri•. Como foy infi~ne ncfta 
virrude o Duque D. ThcOdofio li. 
fofrcndo injurias dos f e~ criados, 
ns. 

p,drinbos de alguns Príncipes Ponu
guczcs foraõ os Duques de Bra
gança, 686. p.,,mum;,,, de que foy adornado o 
Duque D. Tbcodofio JI, qual foy, 
S' S' 1. 

P"1'mll (O Duque de) Raynuncio, 
com gue magnificcncia foy hof• 
pcdado pelo Duque Dom Thco· 

Yyyy dofi1> 
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dofio li. feu primo , J 86. e frg. 

S. p414Jo (Os Rcligiofos de) primei· 
ro l<.rcm 1ta ; i-dlu fo-y bt.tt6cr 
o Duque D. Thcodofio li. e ce 

. que modo mofüaraõ a fua grati

. ficaç.ió , S'ºS'• 
Dom Ptdro A J-r;11ns Ptrtir• , com 

quem foy calado , e que lu~arcs 
. teve, J 6 4. 
Ptn""1NI ( Condctla de ) quem foy , 
·.C'iS'7· 
Ptrtir.s (Gonçalo ) o das Â"""1, 

com quem foy caf.ado, 6 7 J. 
Ptrtir• ( Fcrnaõ ) que lugares teve 
. no lcrviço dos DuqUC1 de Bragan• 
. ça , e que Senhorios pofTuio , 6 7 1. 
. Seu filho Henrique Pereira, 67z. 
Ptrti,. ( Femaó kodrigues) o P•f· 
. ftvo, q11e lugarcueve, 6n. Que 
· d1ífe .da fua fidelidade EIRey D. 

]o.iõ 11. lbid. 
Peei~•Õ , que fez .a Senhora D. Ca· 

tharina a EIRey D. Filippc li. que 
· continha , 1 SJ7 , e feg. Que refoi- . 

veo o dito Rey , 199. 
PitJ•dt ; qual foy a com que o Du• 

que D. Thcodofio li. watava aOI 
Rcligiofos , e Sacerdores Secula• 
rts,. S'f 1 , e fcg. 

Pi111& ( Fr. Joaõ de ) fov Confcífor 
do mcfmo Duque , 480. Porque 
caufa fe dof pedio delh occupa· 
çaó. lbid. 

Pinheiro ( D. Antonio) foy ~rande 
bcmtcitor da Companhia de Jef m, 
J. ,. 

l'into ( Ruy Vaz) ~ue lugar teve 
no f erviço da Caía de Bragança , 
e ÍeUI dcfccndentcs, 656. · 

Pirt1a. F1da~os deite appcllido, que 
fcrviraó a Caía de Bragança, t'ÍS'9• 

S. Pio Y. que ~raças, e privilce1os 
conccdco ao Duque Dom Joaó 1. 
q9 

l'ort11rít1 ,ltJRcy D. Filippc H. man• 
dada à Senhora D. Oitharina , que 
mereci continha, 108. 

Prettàmri• dos l'uques , e filhos da 
l.ala cc Bragar.p a todos our.ais 
Stnhorcs co l{t)DO, ror qQtm toy 
rc'ulada, 666. , 

Pri'fliltgios da .Cafa de Bragança, 
696 J e ftg. 

Pri'tliltgios da Caía de Bragança, 
que qucriaó abolir os Dcftmbar
gadoru do faço , como toraõ 
confirmados, S' n. 

Prottftos , que tez o Duque Dom 
Theodof10 IL que conrinbaó ,476, 

Q 
6) U tir°' ( Jorge de ) foy llllll• 
~ lado a 11.irrocos para tratar da 

J1bcrdade do Duque D. Thco-
- dofio li. e com que fagacidadc a 

conleguio, J '' , e fcg. T ambcm 
alcançou o ajufrc do rcfgare ~ 
Fidalgos , e criados , que o acom
panharaó , 3 1 7. Prouftou ao 
Agente delRey de Ca&ella avio
Jencia , que fazia ao di&o Duque 
em lhe naó dar Jo~o embarcaçaõ 
pua. palrar ao Reyno , ~ 19. 

Q_uinbont• (D. Therefa de) Condef• 
fa de Mclgar , de quem foy filha; 
e com 9ucm cafou , 109. 

R,uirog• ( Fr. Diogo) Confeffor da 
Empcratriz 1 foy hum dos princi• 
pacs inflrummtos da pri:zaõ do ln
faatc D. Duarte, 606, e feg. 

R 
R Eg• (O Dcfanbargador BcJ.' 

chior C!o) e Andrade, que lo• 
gare• , e virtadcs teve , e quem 

lhe fez o elogio dt IJu , s 1 o. Seu 
irmai' Antonio· de Andrade Re'º· lbid. 1,nacio do .R~o, avô 
de ambos , a que negocio foy a 
CailcHa, e com que rcloluçao f.il· 

bl 
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das coufas notaveis. 
loa a El Rey àcerca da violencia , 
que os Dcfembugadorcs do Pa.ço 
faziaõ ao Duq11C D. Tbeodofio li. 
510, eicg. 

Rel1fí4q da gr.andez.a , e fcíbs , com 
que fe celcbrar.iõ as vodu dOI ln•. 
fania D. Duane , e 0. lfabcl , 17, 
efeg. 

-d.a magnificeoci.a, com que em 
Villa-Viçofa foy hofpcdado o Cu._ 
deal Alexandrino, r ~4, e f cll'• 

- da pompa, com que o Duque D. 
Theodolio 1. acompanhou à Kaya 
do Reyno a hmccu D. Jouma, 
H, e fcg. 

- da comitiva , que levou o mcf· 
mo Duque quando conduzio a 
Caftella a Princcia D. Mar ia , s o , 
e fcg. 

- da magnifica comitiva, e luzido 
app.arato , com que o Duque D. 
Tbcodofio li. foy buf car a Du
queza fua ef pofa, e o que fe paf. 
fou ocüa fuoçaó, ~90, e kg. 

- das fdlu, com que fe ccJcbraraõ 
dlas vodas , 40 7 , e fcg. 

- do apparato , e comitiva , com 
qae o mcfmo Ouque O. Thcodo· 
fio li. foy cf pcrar a ElRcy D. Fi· 
lippc Ili. 46 r , e feg. 

R1Iiqui" do Santo Lenho da Cruz 
de Chrilto, qyc confervava o Du. 
que D. Thcodofio li. de quem t1• 

oba fido, ~ f4, e fcg. Aonde cf· 
teve dcpofüada , por quem foy 
examinada, e com que pompa fc 
collocou na Capclla Ducal de Vil· 
la-Viçofa , ~ U• Dcfcrcve-fc a · 
magnifica Cruz de ouro, cm que 
dtá collocada • ~ S' 7. Foy vincu• 
lada cm Morgado, e com que de· 
claraçócs' e obrigações ' u8 ' e 
fcg. 

Rtpre(ent1~•Õ, que o Ouqae O. Joaó 
f. fez a EIRcy D. Scbaíl:i•Õ im
pu~rundo o tratam.coto de Exccl· 
Jencia concedido ao Senhor Dom 
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Antonio , que fundamentos , era• 
zocns continha , 149 , e fcg. 

Rt1r11to do Duque D. Thcodoti~ U. 
quando foy ferido na baralha de 
Akaccre, aonde fc con{crva, ~ 1 5. 

Rom•110 ( Bru) como j1.1fuficou. a 
falvaçaõ do Duque D. ]oiÓ 1. 1 s.;. 

Roubo lacrilcgo do Sacramcnln da 
Igreja de Santa Engracia , como 
ofcntio o Duque D. ThcodofioU. 
e com que fineza fazia o rofiivcJ 
dcfaggravo, S4.P• 

s 
SAboy" ( O Duque de) mandou 

vifitar ao de Bragança, 76. Se• 
gunda vez lhe m:mdou fazer o 

me{mo obfcquio pelo fr.:u Embai• 
xador , e ignora·fe o motivo , 
166, e fcg. 

S•l111J1•11t• ( Univcrfidadc de ) ror
quc motivo foraõ menos ancndi
dos os feu1 Lentes c!clde o &y· 
nado de O. Filippc li. u f• 

SMdinh• ( Francifco de Moraca) que 
Obra compoz, e aonde fe con(cr• 
va, 664. 

s.,m111to (D. Luiza) foy Camcrci· 
ra mór da Senhora D. Catbarina , 
660. • 

D, Seb'.fti4Õ, Rey de Portugal , com 
qiae tormaJidade fe fez o aao do 
{cu levantamento J 66 , e kg. eo. 
mo regulou a fucccfTaó nos Efla
dos da Caía de Braganç~ , 7 ~ , e 
fcg. Que mais mcrccs fez ao Du· 
que Dom Thcodofio J, 7;, cfcg. 
Qye honru fez ao Duque Dom 
Joaõ 1. na occafiaõ das iuas vod•s, 
u 7 , e fcg. Efcrcvco ao dito Du• 
que para que hofpcdalfc cm Vi!· 
la· Viçofa ao Cardeal Alcxandn• 
no , 1 ~ z. Que Senhores o acom• 
ranharaó na jornada , que fez ~o 
Algarve, 140, Voltando por Vil· 
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lndex 
Ja-Viçofa, com que grandeza foy 
recebido, e hofpedado, 141, e 
feg. <l.!!c prcfentes Jhe offcrcc:craó 
os Duques de Bragança , 14z , e 
144- Com que merccs facilitou 
ao Duque D. Joaõ 1. para que o 
acompanhafTe na jornada de Afri• 
ca, •4S'· Permiuiolhe, que def• 
frutafTe o tratamento de Exccllcn
cia, 161. Vindo EIRey de Gaa• 
dalupe , foy a ViJla-Viçofa vifitar 
a Senhora Dona Catharina , • 64-
Com que ordens facilitou o havia• 
mcnto do Duque D. )oaó 1. para 
o acompanhar na jom&da de Afri· 
ca , 16 7 , e fcg. 

Sinbom , que affi{liraó ·ao banquete 
das vodas do Duque O. TheOdo
fio 1. quacs foraó, 47• 

Se11bori" (O tratamento de) foy con• 
cedido por EIRcy D. Joaó Jll. ao 
Senhor D. Duarte fca filho, 160. 
Requcrcnd~ a EIRcy D. Filippe 
IL os Védorcs da Pazcnda, e ou• 
ltos Grandes Mínillros , lho naá 
quiz conceder , 1 76, Por quem, 
e quando lhe foy concedido. lbid. 
Efte mcfmo traiamento foy oa• 
torgado ao Baraõ de Alvito. lbid. 
E cambcm ao Principe de Arracaõ , 
177. 

D. Smi.ftn• ( A Senhora ) quando 
nafeeo, a 7 • • Com quem lc lhe 

_, ideou hum calamento, 171. Com 
- quem contrahio matrimonio , e 

que dote lhe deu EIRcy, e com 
que dcclançõcs. lbid. e 1 n , e 
fcg. ~e juízo formou deíle ca• 
famento a agudeza Hefpanhola cm 
hullla Copia, que feri' fere, 19 ~· 
Q.:!.lndo fc reccbcra0 cílcs noivos, 
e quem lhe lançou as bcnfáos, 
J 7 ~ , e fc~. ~e ,,;rtudcs fc ad· 
miraõ no Tcíbmento , que fez, 
a76. ~e dOt'nça lhe fobreveyo, 
e que preces fe faziaó em Roma 
pela .f ua faude , .17 7 , e feg. Rc~ 

fignada no amor de Dcot , quan• 
c1o falcceo, 179" Aondo foy de· 
pofitado o fou corpo, e qunn ar. 
firmou a íalvaçaó da alma , 180. 
~ue filhot tew. lbid. e fcg. 

Sigto (Diogo) Elogio Hillorico feu, 
e de {au filhas , 3 , e feg. De quem 
foy Md.lrc , ~· 

SilrtNi ( D. PetroniJha Antonia da ) 
Duqueza de Ef calona, quando, e 
com iucm cafoa, .18~. 

D.SimM dt C".ftro, querendo tornar 
Eira o fcrviço do Duque O. Thco
Ciofio li. que lhe refpondco ~ 4S'5>-

So1ts ( Femaõ) Homem , foy Mef· 
tre do Duque Dom Thcodofio lf ~ 
3 06, Chie Obra compoz , e im• 
primio. lbid. 

Soldlldo da Guarda Real , qacrcndo 
impedir a entrada do Duque Dom 
Thcodofio li. como foy rcprchen-
dido, 414 · 

Sou[" ( Pernaó de) Senhor de Goa· 
vca , que lugares teve , J J9·• e 
6s-4 

Sou/• ( Franciíco de ) Coutinho, 
acompanhou o Infante D. Duarte 
ao lmpcrio, s-80, e feg. fez hum 
vchemenre Manifd.lo aos Deputa• 
tados da Dieta de Ratitbona para 
que procuraffem a liberdade ao In
fante D. Duarte 1 6 1 3 , e f eg. Q...uc 
lugares teve, 64S'• 

T 
T .Ap1t111 de Villa-Viçofa, que cx

tenfaõ tem , 408. · 
T ti'TÁlrt1 ( D. Manoel de ) que 

lu~arcs teve, 6 S' oJ. 
D. TbeotiP.fio 1. Duque de Bragan· 

ça , porque rnaó Jhc foy pollo 
elle nome, 1. ~e Ama , e Mc:f· 
tres teve , ~· Com que formalida
de rccebeo a EIRcy D. Jo.iõ Ili. 4• 
ComD foy recebido pdo dito Rey 
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das coufas notaveis. 
indo vifüallo a Evora , f• e fcg. 
Com que affcllo amou a Duque
za D. Joanna de Mcndoça , 6 , o 
feg. Porque caufa naó acompa
nhou ao Infante D. Luiz à empre• 
za da Golcra , 8. Gencrofid.lde , 
com que dil.tribulo todos os vive• 
rcs , e pctrcchos, que Jcvava para 
a dita exped1çaô, 9. Como affiüio 
ao juramento du Principc D. Ma· 
noel, 10. Com que. gencrofidade 
dotou a ~cnhor• lnt.um D. lfa· 
bd, e que ducurfos houve por if· 
to , 1 S' , e fe~. Cl2c teltas tez na 
occafi•Õ do dno "famenco, 1 7 , 
e feguinr. Uc que bens conCUva o 
Morgado , que inll:nulo , 40. Em 
que aono toy tetto 1'rontc1ro môr 
das Provinc1as do Minho, e Traz 
os Montes, 41. Co,n quem ca• 
fou, e porque caufas te n•Ó agra• 
dava muito da efpofa, 41, e fcg. 
Com que apparato fe celcbraraó as 
dicas vodas t4S• Em que dia par· 
tio o dito l>u'{Ue, e fua elpofa pa• 
ra V1lla- Viçof.i, e que cercmonias 
houve na defped1da, 48. Foy Pa• 
drmho do lotante D. Diniz , S'O• 
Foy conduàor da Princeza Dona 
Maria , e com que granJcza fez 
cfta fonçaõ , S'O, e f eg. l{eferc-fe 
a magnificencia , e apparaco, com 
que conduz10 à Raya a Princcza 
D. )oanna, SS't e feg. Fez hum 
proteíl:o da v1olencia, que fazia o 
Senhor D. Antonio em Jhe prece• 
der , 6 1, Q:!e razoens continha a 
rcprc{cntaçao , que fez fobre ella 
maicria, 6.z, e feg, Precedeo o 
Duque nos m.ais all:os ao Senhor 
D. Antonio , 66. Teve faculda· 
de Apol.tolica pau mulciplicar as 
Commendas, que já fetinhaõ con• 
c~d1du ao Duque teu pay , 6 7, e 
fo?:. Co'TI quem cafou (e~unda 
vn, e que dote teve , 70, Por ter 
cafado contra a vontade da Rai• 

Tom.VI. 

nha Regente ; que cal.ligo reve , 
7 '' Dclle foy brevemente alivia• 
do , e que merces ceve , 7 4 , e 
fcg. Com que grandeza {occorreo 
Ça6m , 76. Foy nomeado para ir 
livrar a Praça de Mazagaó do a per• 
tado fitio, que lhe tinhaõ poltO OI 

Mouros,77. Que virtudes, eap• 
pJicaçóeJ teve, 7 7 , e fcg. Com 
que grandeza era fervida a fua Ca• 
fa, 80 , e f eg. ~e etlylo fe pra
ticava nos dias , cm que fahia a 
caçar, 81. Q.!!e peíloas ve~ciaó 
moradias na lua Cala., 8 ~. Foy 
Proaell:or dos profclTor~ das artes 
liberaes , e tavoreccdor dos Fidal· 
go1, 86. Com que honras favo• 
recia aos feus Valfallos, 87. Q...uc 
Jhe fuc:cedco com hum1 mulher 
importuna , e com o {eu ~ereta• 
rio, 88. 1''oy muito paciente, e 
charuac1vo, 89. Que partes teve, 
90, e {eg. Foy muito devoto do 
Santiffimo Sacramento, e que ca· 
fo Jhe fuccedco , que teltifica a fua 
grande reverencia , 91. Foy mui• 
to efmoler, 91. Que refpondeo à 
Rainha Regente àcerca de hum Go
vernador do Algarve, 9 ~· ~e cf
tyJo fe obfervava na mefa em quan
to comia , 94- ~e Molteiro1 , e 
mais obras mandou edificar, 9S, 
e feg. Como adiantou, e cnnobre
cco a Capclla DucaJ de Villa-Vi• 
çofa, 9S'• Quiz fundar huma 
UniverfiJade neO:a Villa , 96, 
Quando faleceo, 98. ~ando fez 
Teíl:amento , e que difpofiçóes 
fez nelle, 98, e feg. Aonde Jaz, 
e que Epi1afio tem , 1o1. Q.uan• 
do, e com quem toy cafado. lbid. 
e 106, Que filhos teve , 106 , e 
fe~. 

D. 'Theodojio 11. Duque de Br~~n· 
ça , porque caufa toy Cavallciro 
da Ordem de Chrillo fem Com• 
menda , 1 s-6. QJando nafcco , 
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lndex 
· 104- Q!!e circunllancias obf erva
raõ os AllroJogos no feu Orofco
po. lbid. Com que m1gnificcncia 
fc lhe adminifrrou o Sacramento 
do Bautifmo, l 04- Sendo crcado 
pela Infante D. lfabel , que lhe 
fucudeo com a Senhora D. Ca· 
tharina ÍU.1 máy, ;of. A que fci
encias fe applicou , e quem fo
raõ f em Mcflres , l 06 , e f e~uint. 
Q.!!em fov fcu Ayo , l 07. Por
que caufa acompanhou a EIRey 
D. SebaA:iaó na jornada de A fri· 
ca, 168 '.' e fcg. ~e FidalJ?;OS 
o aromranharaõ neíla emprtza, 
~ 08 , e fe~. Que numero de cria
dos ficaraõ cativos depois de per
dida a batallla , ~ ff. Com que 
mo.Jo lhe agradeceo EIRey D. Se· 
bdliaó o valor , com que o acom
panhara em huma efcaramaça , 
3 11. Efhndo a batalha enfureci
da , lhe ordenou EIRey , qac fe 
retira/Te della; e rccufando elle, e 
inlbndo ElRey , de que modo 
lhe fez a fupplica , ~ 1 i , e f eg. 
Com que circuníl:ancias o aprizio• 
naraó os Mouro! , efcapando mi• 
lagrofamenre com vida , l • l , e 
f eg. Aonde fov •pofentado, e vi• 
fitado do Xarife, l •6. ~em fo
nó os interccfforcs para o livra· 
mento do feu cativeiro, e de que 
modo confeguio a liberdade• ~ 17. 
~e fupplica lhe fez o Xarife na 
dcfpedida , e como o mandou 
trarar , l • 8. Que impedimento 
teve para fe recolher áo Reyno 
com a brevidade , que devia ter, 
~ J 9. Com que prerextos , e por• 
que caufa lhe embaraçou EIRey 
Dom F1lippe H. a jornada, J20. 
Com que generofidade avifou ao 
Duque feu pay delhs difficulda. 
des. e o que cíl:e obrou pir:t ci11e 
fe dc(vane<'efTem , ~ ! '!. Porque 
meyo c~nfoguio a \llti:na libcrd. ~.· - - · - . - - ·-· · . 

de , e quando entrOU ncfte Rty• 
no , ~ .u. Em que Jogar jurou 
nas Cortes, qac convocuu EJRey 
D. Fibppc li. lbid. Mono o Du· 
que {cu pay , o dito Rey o vifa
tou cm Villa-Viçota, 31 J• To
mou para o feu fcrviço os mcf
mos criados de fua máy, e os que 
tinhaó ficado de feu pay , J 2 4, e 
feg. Com que magni6cmcia man• 
dou tratar , e hofpedou ao Cardeal 
Archiduque Alberto, J l f , e feg. 
Que merces lhe fez ElRey Filip· 

. pe li.~ 19, e fcg. Com que foc· 
corro vcyo livrar a Odade de Uf· 
boa da invafaõ do Senhor D. An
tonio , J 3 r. Como foy recebido 
no Paço pelo Archiduque Albeno, 
l ~ 1 , e feg. Como recebeo no feu 
Paço a vifita , que lhe foy tazer o 
dito Archiduquc, l ~ l• Com que 
cxprefi'oens lhe agradeceo ~IRey 
a fineza do f occorro , e )Ol'Ra• 
da, que ftz a Lisboa, J ~4· .. Co· 
mo ~uarneceo os portos marlhmol 
dos fcus Ettados para os livrar da 
invafaõ da Armada ln~leza, J Jf> 
e fc~. Em que dia chegou a Ltf• 
boa chamado por EIRey, e coma 
foy conduzido ao Paço , H 6 , e 
fcg. Que demonflrações fez o 
povo com a (ua prefcnça ~e como 
foy recebido ~loe Governadores 
do Rcyno, J ~9· Conjellura-fe a 
caufa , porque EIRey naó encar• 
regou o governo defie Reyno ao 
clico Duque, do que fe fentio mui
to a Senhora D. Catharina , ~ 40 , 
e feg. Com quem tratou EIRey o 
feu cafamcnto, ~46, e feg. Por
que caufa fe fuf peC1deo dte rrara• 
do , de que fe queixou muiro vi• 
vamentc a Stnhora O. Catharina a 
EIRev, ~48, e fcg. Que graças 
alcançou para a fua C.lpella de 
Vitla• Viçofa , ~ f l , e feg. Com 
qu: magnificc:ncia collocou na di• 
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Jas coufas .notáveis. 
ca Capella huma R,liquia do San· 
ro Lenho, e com que declarações, 
e obrigações avincam em Mo.,. 
gado' 3 s6' e feg. Com quem o 
quiz cafu EIR.cy D. Filippe UI. 
364 Como fc intcrefTou neüe ne
gocio , e o que houve nellc, ~ 6 ,., 
e feg. Com quem lhe effatuou o 
dito Rcy o feu cafamcnro , J 70 , 
e fcg. Que capirulaçõcs houve no 
Tratado Matrimonial, 377, e feg. 
Que mercet lhe fez o dito Rey, 
38J. Com que CC!rcmoniu, e 
magni6cencia hof pedou ao Duque 
de Parma , ~ 86 , e feg. Com que 
comitiva toy hufcar a Ouqucza 
fua ef pofa , ~ 8 9 , e fcg. Que fi. 
ncza tez affim, que a vio, J ç8, 
Diante de quem ratificou o dito 
Ma1rimonio, 399. Com que mi
mos regalou ao Conde de Haro 
fcu cunhado , 410, e feg. Qgc 
filhos teve , 448. Com que de
monfiraçóes fez publico o f enti· 
mcnto , que teve na mone da Du· 
qucza fua elpofa , 449 , e tam· 
bem da falta da vida de fua may, 
450. Rcferc-fe a opulcncia , e 
prerogativae da Ílla Cafa , e porque 
r.izaõ era odiada dOI Grandes de 
Caílcll.t, 4S'4, e feg. Com que 
dif poliçóes fc preparoa para ir ef • 
per.tr a EIRcy Filippe Ili. 4S'9t 
e fcg. Com que comitiva , e appa· 
rato fez elt.t jornada , 46 1 , e feg. 
~e rcpoíla mandou a EIRey 
àccrca do modo , com que havia 
de fc:r recebido, 46 5. Com que 
refoluçaõ eílcve até apparecer ca
deira para o Duque de Barcellos, 
466, Que rcírondt'o (obre a clií
ferença dos vdlidos delle , e do 
Duque ~el! filho , 467. Porque 
ciul.t h1.oo veílidos dcfl.t forre. 
lbid, Com que alvoroço , e de
monílraçóes concorrco o povo a 
cclcbur as pt!To1s dos Du1ucs in-: 

do à audiencia delRey , 468 , e 
fcg. C.Om que honras os rcccbeo o 
dito Rey, 46 9 , e feg. Porque 
caufa naõ vifitoa o Duque ao de 
Ufcda 1 471. Com que magnifi· 
cencia veyo a Lilboa para affiftir 
nu Cortes, 4n· Como reprchcn
deo a infolcncia de ham Soldado 
da Gaarda , que lhe impcliia a en• 
rrada, 414- C.Om que refoluçaõ 
calligou a oufadia de outro Solda
do, que oquiz matar ,474 Co
mo moderou ao Duque feu filho 
querendo-fe vingar da infolenci.t. 
de outros f emclhantcs Soldados , 
47S'• Porque caufa reclamou os 
juramentos , que tinha tciro nas 
Corres , 476. Aconfclhou a feu 
filho , que n.1il fizcífe tençaõ de 
jurar, e rorque, 471• Qge rcf· 
pondco a E.IRey offerccendolhe 
mcrccs, 47 8, Porque razaõ fe rc• 
ceava da amizade do Conde Du· 
que, 419• Conjcl\uraó-le as ra• 
zoens do retiro do feu Conf eífor 
Fr. )oaõ de Pina , 48 1. Com que 
generofidade rc{pondeo ao fcu 
Agente fobre a venda da canella , 
481, C.Omo intentou fercnar as 
difcordias da fua Caía , 484. Por• 
que caufa fe elcandalifou muito da 
corrcípondencia, que o Duque de 
Barcellos tinha com o Conde Da· 
que, 487. Amou muito a jufti
ça, preferindo na exccuçaó a d1f· 
tributiva, 488. ~e mcrcc fez a 
D. Pedro Franq_ucza, e o que fc 
pafTou , e dille acerca do panido, 
que fe lhe propoz, 49 •· ~e ccn• 
fura lhe fizcraõ àcerca do trata• 
rncnto , que dava, 402 , e fey. 
Como he defendido , 494• De 
que mais dcfeiros foy ccnfurado, 
49h e feg. Que dizia quando 
o arguiaó àe naõ cuidar na exalta• 
çaõ da fua Cafa, 498._ ~e gra• 
ças alcan~ou para a iua üpclla 
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73° lndex 
de Villa-Viçoíà ; 499 , e fcg. e 
s-04 Fundou cm Villa-Viçofa a 
Caf a profcíTa da Companhia , e 
com que condições , soz , e tcg. 
Foy Protcllor da Religiaõ de S. 
Paulo, 5º4, e fcg. Com qae ge• 
nerofidade foccorreo o Reyno do 
Algarve , 5o6. Que donativo 
mandou para a rclburaçaõ da Ba
hia, so7. Queixando·1'~ a EIRey 
dos Governadores do Reyno in• 
quietarem a tua peíToa , que fatif • 
façaó lhe deu , 508. O mefmo 
triunfo confegaio dos Oefembar• 
gadorcs do Paço, que lhe queriaó 
delhuir os {cus privilcgios, e quaes 
craõ eftcs, S' 1 o, e feg. Que gra• 
ça lhe fez o Papa Urbano VUL 
para defcmpcnho dos gaíl:os , que 
tinha feito na defenfa da Fé, f 1 ~· 
Teve as graças de hum Breve, 
chamado Confeffion111io, 5 1 S'. De 
que virtudes foy ornado, 51 6 , e 
feg. ~ando fez o Teftamcnto , e 
que ordedou neUe , 5 1 8 , e feg. 
Quando falecco, 5u. Como foy 
amorcalhado, e com que magnifi· 
cencia f e fez o funeral , s a s , e 
fcg. Aonde foy dcpofitado o feu 
corpo , e quando foy transferido 
para o Moftciro de S.inro Agofü· 
n~o, S' J 1 1 e f eg, Dcfcrcve·fc o 
fcu carall:er, S' J ~ , e fcg. De que 
virtudes foy adornado' s46. Com 
que devoçaó affülia à MHT.t , e 
Ufficios Divinos , s46 , e S'49, 
e fcg. Alcançou faculdade para fe 
rezar o Officio de Santa Habcl com 
Oiravario , 550, O que rcfpon• 
deo fobrc a vifaó , que tiveraõ os 
t'obrcs, que fc agazalhav.iõ no fcu 
Palacio, s;7. No feu temp.> af· 
fümir.ió algu:u Fidalgos hgle• 
2es perrenccrl11e a Coroa daq 1elle 
Reyn·J, H8 , e Íc?. ~e Efcri• 

· tor~s trataó da fua vida , 561 , e 
· fe5. Quando 1 e co.n quem ca-

fou, 567; Com que magnificen.; 
eia , e piedade foccorrco a alma 
da Duqueza (ua efpoía, 569. ~e 
filhos teve, s 80. 

Thtf oureiro môr da Capella Ducal de 
ViJia-Viçofa quando foy creado, 
e quem polTue hoje clla dignida• 
de 1 up, efeg. 

Toledo ( D. Francifca de ) Duqucza 
de Albuquerque, de quem toy fi· 
lha, e comquem cafou, 575. 

Toledo ( D.Joanna de) Duqucza de 
Efcalona , quando talecco , 187. 
D. Fernando Alvares de Toledo , 
Conde de Oropcza, quando fale• 
eco , e quem foraõ feus pays , e 
avós- lbid. 

Toledo (D Maria Anna de) e Por
tugal , CondcfTa de Oropcza , de 
quem foy filha , e com quem ca
fou , 2 84- Quando faleceo. ILid. 

Tormo. Refere•fe miudamente adi· 
rccçaõ , lórma, e primor, do que 
houve na funçaõ do cafamento do 
Duque D. Theodofio li. 412. 

Tr4gr1 Porruguezcs, com que fevc
ridade os praticou o Duque Dom 
Theodofio li. n 6. 

TrAtado entre EIRcy Luiz XIV. de 
França , e o Infante D. Duarte , 
fobre a fua liberdade , que condi· 
çóes continha , 6 z 9• 

Trtltílmtnto , que dava o Duque D. 
Theodofio IL a toda a qualidade 
de pefToas , qual era , 494, e tcg. 

Tr.st11mento concedido cm Alema· 
nha ao Infante Dom Duarte, qual 
foy, s8 S' , e feg. 

Tr4tammto , que os Soberanos da 
Europa davaõ ao Duque de Bra· 
ganÇ'a , 6 94. 

Tratamento , que os Duques de Bra
~ança tíveraõ no tempo dc'Rey 
D. ScbaCliaõ cm todas as funções , 
que havia no P.1 ço, no C<'nfdho, 
e na C1pclla , qual foy , 689 , e 
feg. 
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u 
T _JÀllt ( Manoel do ) de Moara , 
y toy Mcftre do Senhor O. Alew 

xandrc, J p 1 , e fcg. E tambem 
do Infante D. Duarte, S'79-

Y•fi"11os da Cafa de Bragan? qaan
ros eraõ, 64r. 

r ''" bmu ' com que prodígio ar
dco ao rcmpo , que cfpirava o 
Duque D. Theodofio li. sa4e 

Pel".foo (A Senhora D. Anna de ) 
Duqucza de Bragança , de quem 
foy filha, J 76. Que dore lhe fez 
EIKcy, l77• Com que comitiva 
foy conduzida a ctle Rcyno , e 
em que dia chegou a cUc , l 89; 
e J .9 l • Com que 8'>plaufo , e fef
ru foy recebida cm Villa-Viçofa , 
404, e feg. Q.uando cafou , s6 7. 
<l!!e filhos revc , 448 , e s6 8. 
<l!:!ando , e de que idade faleceo , 
e de que virtu<Jcs foy ornada , 
449 , e s6 8. Aonde jaz, e que 
cpirafio tem , 1j70. A fua arvore, 
57-f• 

Ytl•fco ( Dom Joaõ Fernandes de) 
Coodet\avel de Callclla , que lu
gares teve, e com quem foy cafa
do' p6, e s67. De quem foy 
filho, 575• 

Ytl'.{co ( D. Pedro Femandes de) 
primeiro Conde de Haro, quando 
falcceo , e com quem foy cafa. 
do, 169. Qae defccndcncia teve. 
lbid. 

YtrtLtdt , como a amou , e praticou 
o Du9ue D. Theodofio li. 51 7. 

Pillt1·Pr~oft1, com que grandeza foy 
ornada para receber os Duques de 
Rra"ança, 4ºJ• A Caía Profeífa 
da Companhia da mcfma Villa por 
quem , e com que condições foy 
fundada, 501 , e feg, 

rirt11dts' que praticou o Duque º~ 

Theodofio IL quacs foraó, s46 , 
e fcg. · 

Yif ilÕ, qual foy a que tiveraó 01 po
bres, que fe agazalbavaó no faço 
de Villa-Viçofa , e o que Cobre cl
)a difTe o Duque D. Theodoúo Ir. 
HS'• 

Yi.ftus , como as reetbiaó °'Duques 
de Bragança , 66 1. Quacs for•Ó 
as que os Reys fizeraó a algum 
Duq•cs, 687. 

Uniurfid11dt; quiz fundar huma cm 
Villa· Viçofa o Duque O. Theo• 
dofio 1. e que fe pafTou ncüe par• 
ticular, 91• 

Yoto de hum MiniR:ro CaR:elhano 
fobre o abatimento, e ruína da Ca· 
fa de Bragança, J04 

Uftd11 (O Duque de) porque cau
fa fe indignou contra o de Bra• 
gança, 46 f• Naõ o vifüou o mcf
mo Duque, 471. Pcdio a EIRey 
abarcffc a Caí a de Bragança , 4 7 J. 

X 
X Arift d1 Mmotos, aonde man• 

dou apofentar ao Duque Dom 
Theodofio li. e com que for

malidade o tratava , l ' 6. Que 
fupplica lhe fez depois de lhe dar 
a liberdade , e com que cercmo• 
niu o mandou traw, 3 18. 

z 
Z Unig11 ( O. BaJthaíar de) que 

lugares teve , 464 Que reca• 
do -trouxe ao Duque D. Theo

dofio 11. e que lhe rcfpondeo cf• 
te, 46J. 

Zunig11 (D. ~tharina de) de qacm: 
fo_y filha , e com quem cafada, 
180. 

Zunig4 ( D. ]oanm cc ) e Mendo• 
ça, 

oi911ized by Google 



lnde x JAJ coufas notavei1. 
ça , de quem foy filha , t com Zunig• ( D. Leonor de ) Daqaeza 
quem calou , 281, ~uc defeca. de Medina Sidonia , de quem foy 
dcocia teve. lbuL filha, e com quem ~ou , s 7 S• 
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