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HISTORIA 
GENEALOGICA 

DA CASA.REAL 
PORTUGUEZA. 

CAP 1 TU LO I. 
'Defl<ey 'D. foaõ IY. 

17 ORRI A o anno de 1640; 
em que fe contavaõ quafi íef
fenta annos , que eíl:ava fuf. 
penfa a ferie dos noífos R eys 
na turaes , porque o poder cm 
calamitofo tempo corrompeo 
no principio a jufliça , e de· 

pois com induíl:riofa po1itica manteve em Portugal 
a dominaçaõ Caftelhana ; de que já cansados os 

Tom.VII. A leaes 
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2 ~ Htjloria <jenealogicA 
leaes Portuguezes, facudiraõ taó pezado jugo, que 
a conílancia , e o valor f uftentou gloriofamente 
contra o formida vel poder dos Hef panhoes , pelas 
maximas ChriA:ãas de hum Principe prudente , e 
vigilante , ornado de ·excellentes virtudes , que o 
elevaraõ ao Throno no faullo dia do primeiro de 
Dezembro do referido anno , em que foy acclama
do Rey o Duque de Bragança D. Joaõ II. do no
me, e 1 V. entre os gloriofos Reys feus predecelfo· 
res, a quem a boa_ memoria do Sereniffimo Duque 
de Bragança D. Joaõ 1. feu avô deu o nome, e 
a Coroa Portugueza o indifputavel direito de fua 
av6 a Senhora D. Catharina, como temos dito nos 
Capítulos precedentes. N afceo em ViUa-Viçofa 
em 1 8 de Março do anno de 1604 Duque de Bar
cellos. Foy celebrado o feu nafcimento de feus pa
rentes, valfallos, e criados, com Reaes demoníl:ra
ções de contentamento. No dia feguinte, que era 
da feíl:a do Gloriofo Patriarcha S. Jófeph , houve 
Milfa folemnemente cantada na Capella em acçaõ 
de graças pelo recemnafcido Príncipe , e ordenou o 
Duque feu pay , que em todos os annos fe celebraf
fe com toda a folemnidade pelo dito Principe , em 
memoria da merce , que Deos lhe fizera no feu naf. 
cimento na V ef pera do dito Santo : pelo que parece, 
que no dia de S.Jofeph celebrava EIRey os feus an· 
nos , como vemos de muitos _Panegyricos impref
fos , prégados no dia do San.to , em que feff:ejava o 
feu nafcimento , tendo fido no dia antecedente. 

Foy 
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Ja Cafa ~al Portug. Liv. F II. 5 
Foy bautizado a 21 do dito mez por feu tio o Se· 
nhor D. Alexandre, Arcebifpo de Evora: e fendo 
.preparada a Capella Ducal com ricas armações, de
pois de terem os Capellães rezado Completas no 
Coro , levou o Dea6 recado , de que eíl:ava tudo 
prompto ; e fahio o Duque de Barcellos da Camera 
.da Duqueza fua mãy nos braços de Luiz Gonçal• 
ves de Menezes , V eador, e com e11e Sua Alteza a 
Senhora D. Catharina fua av6, e o Duque feu pay, 
o Senhor D. Duarte , e o Senhor D. Filippe feus 
tios , com todos os Fidalgos , D6nas, Damas , e 
Officiaes da fua Corte. Levavaõ as infignias para 
o Bautifmo, Chriíl:ovaõ de Brito Pereira o prato 
da fogaça , e a véla ; Antonio de Soufa de Abreu t 
o prato , e gomil ; Ruy de Soufa Pereira, o faleiro. 
Precediaó ao acompanhamento todos os miniíl:ris, 
atabales , trombetas , charamellas , Arautos com Ar• 
mas, Porteiros da Cana , e Porteiros da Maça , e 
todos os mais Officiaes da Caía, e o V eador da Se· 
nhora D. Catharina , e a efta levava de braço o Se
nhor D. Duarte, e a cauda D. Francifca de N oro
nha , e fahiraõ pela falia grande do Paço, Terreiro, 
.pallàdiços , e rua da varanda , que tudo eflava ar
mado de ricos panos de Arraz até à porta da Ca
pella de huma, e outra parte. Já neíl:e tempo ef. 
tava na Capella o Arcebifpo de Evora , reveílido 
em Pontifical com Capa, e Mitra, e fentado em 
huma cadeira encoflado ao Altar da parte da E pif
tola , e da do Euangelho eftava a Cruz de Metro-

Tom. VII. A ii poli· 
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4 Bifloria íjenealogic11 
politano, e Bago , e todos os Capellães , e mais R e
Jigiofos, que atliíHaõ. Affim que chegou o acompa
nhamento à porta da Capella, fe levantou o Arce
bifpo , e com a Cruz diante , e Bago, e todos os 
Capellães em Prociífaõ, foraó à porta da Igreja, e 
no meyo delta , eflando já em o mefmo lugar a Se
nhora D. Catharina , o Duque de Bragança , e o 
Duque de Barcellos nos braços de Luiz Gonçalves 
de Menezes , tirou ao Arcebifpo a Mitra o Deaõ da 
Capella , e fem ella começou a fazer o officio , na 
fó~ma coíl:umada : e conferido o Santo Bautifmo , 
tocaraõ os atabales , e charamellas , e mais miniffris 
em final de graças , com que fe acabou eff:e aéto : e 
o Arcebif po fobindo ao Altar , fe defpio das infig
nias Pontificaes, e acompanhou à Senhora D. Ca· 
.tharina, e aos Duques, e voJtaraõ pelo mefmo ca
minho , por onde tinhaõ vindo , até à Camera da 
Duqueza. Foraõ Padrinhos do Duque de Barcel
los o Senhor D. Duarte feu tio, Marquez de Fre
chilha , e Sua Alteza a Senhora Dona Catharina : 
acompanhavaõ ao Duque de Barcellos doze Mo. 
ços da Camera com tochas , e fahinde da Camera 
com ellas apagadas , fe accenderaõ na Capella quan. 
tio fe começou a ceremonia do Bautifmo , e volca
raõ com ellas accefas. acompanhando ao Duque de 
Barcellos até à Camera da Duqueza , donde ha.viaõ 
fahido. 

A Duqueza fua mãy , em quem refplandece
raõ com fingularidade excellentes virtudes, elHman

do 
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Ja Cafa 'Rtal Portug. Liv.Yll. ·s 
do mais as fantas Leys da natureza , do que as da 
fortuna , porque fe naõ diminue a authoridade dos 
Principes no exceffo do carinho dos filhos, affiA:ia à 
obrigaçaõ de Aya , e Meflra do Duque de Barcel
los, igualmente com o amor, e refpeito de mãy. 
Porém como lhe durou pouco a vida, naó pode o 
Duque de Barcellos ter tempo de reconhecer, o 
que devia ao amor de fua mãy , a qual trocando 
feu grande ER:ado por melhor Reyno , faleceo no 
anno de 1607 no mais florído tempo da idade , naõ 
contando mais , que vinte e k:is annos , cheyos de 
grande numero de virtudes , como fica efcrito no 
Capitulo XVIII. do Livro VI. Deulhe o Duque 
feu pay por Ayo a Dom Diogo de Mello, e por 
Mefire ao Doutor Jeronymo Soares , o primeiro 
criado , e bom fervidor da Cafa , bem inftruido nos 
bons preceitos d~ antiga Corte Portugueza ; o f e
gundo vara6 fabio , e virtuofo , como moftrou na 
tua vida , e efcrito!". Foraõ differentes entaõ as ra
zoens de Eíl:ado Cobre o modo da fua creaçaõ , por
que os mais aufléros requeriaõ o mais confiante 
progreifo do Duque de Barcellos ; tanto , que al
guns fizeraõ entender ao Duque Dom Theodofio ,. 
que crear hum filho com mageff:ade , era fazello
reo della , e que affim toda a moderaçaõ era preci-
1à , contentando-fe com o lograr, porque depois a 
.fua mefma grandeza o dHHnguiria. Grandes fins. 
deviaõ encobrir a politica,. qne. obrigava a que fe 
tlltaífe naquelle tempo ao culto de hum taó gra~ 
. de 

• 
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de herdeiro. N aõ he culpavel defeito , nem de 
.notar ao Duque D. Theodofio, quando os mayo
.res Iifongeiros de feu filho naõ puderaõ defconhe
cer as faltas , que nelJe deixou impreílãs a falta 
deíl:a obfervancia. Soube com tudo da Latinida
de com perfeiçaõ , feguindo mais a pia , que a eru
dita. Foylhe familiar a Efcritura Sagrada, goftan
do mais deff.a liçaõ , do que da profàna ; donde 
procedeo naó aproveitar a Latinidade nas noticias·, 
que com ella pudera adquirir de outra erudiçaõ. 
Depois começou a fer inclinado ao campo , feguin
do o exercido da caça , que continuava livre , com 
todos os preceitos do dec6ro, e da temperança. O 
Duque feu pay agradado de ver o de Barcellos , 
que o imitava . em alguns coflumes , fendo aquelles 
os de menor inconveniente, o acompanhava muitas 
vezes ao monte com fatisfaçaõ , fendolhe depois 
agradaveis as fadigas , que do filho Duque de Bar. 
cellos lhe referiaõ: pelo que algumas com o exem
plo lho occafionava de novo , porque naõ punha 
nos olhos do defejo mais , que em o ver livre dos 
rifcos daquella idade , para o que lhe facilitava no
vas occafioens em divertimentos innocentes , em 
que pallàlTe com goí:lo o tempo. Entre efles foy 
o da Mufica o a que teve particular inclinaçaõ , e 
nella por MeRre a Roberto Tornar, lnglez de na
çaõ, difcipulo de Geri de Grefen, o qual em Ma
drid havia tido lições do celebre Capitan ; a elle 
mandou vir o Duque feu pay, e foy Meftre da Ca· 

pella 
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Ja Cafa 'J<eal Portug. Liv. Y li. 7 
pella Ducal de Villa-Viçofa. Foraó os progrelfos 
taó admiraveis nefta efümadiffima Arte , como adi
ante diremos •. ~· 

Refolveo-fe EIRey D. Filippe III. no anno 
de 1619 pallàr a Portugal a celebrar Cortes em Lif. 
boa , a que affifiio o Duque de Bragança como 
Condeíl:avel do Reyno , e o acompanhou neff:a oc
cafiaõ o Duque de Barcellos feu filho , e foy a pri· 
meira pelfoa, que nefte aélo jurou, o qual de pou .. 
cos annos veyo aprender a Lisboa as ceremonias , 
com que fe coroava6 os Reys de Portugal , como 
ef(.;reveo a eleganda do Conde da Ericeira D. Luiz 
.J M fi 11 • d Ob d p / Ref. Ericeira, Portu~. Rt{· ue enezes na ua e1llma a ra o ortuga • t11ura.1a, liv, 1. rom. 1. 
taur11do. N eíla mefma occafiaó fuccedeo aquella pag.4z. 

defordem, que já referimos no Capitulo XVIII. 
movida entre os Soldados da Guarda , e Moços da 
Eílribeira do Duque , fobre o lugar da affiílencia 
dos cavallos de ambos os Duques , o que o de :Bar· 
c.ellos intentou cafügar , levado do ardor dos feus 
poucos annos , que eraõ quinze ; e que a pruden• 
eia de feu grande pay , que tudo advertia , atalhou, 
dizendolhe : Anday filho, que E/Rey nos guarda ar 
t;o/las. 

Por morte do Duque D. Theodofio , foy o 
VIII. Duque de Bragança , e depois V. de Gui • 
maraens, fendo o III. de Barcellos. Cofiumaõ de 
ordinario as mortes dos Principes caufar mudanças 
no governo das fuas Cafas, porque as inclinações os 
levaõ a quererem aaffifiencia daquelles, que favore· 

cem. 
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8 Bifloria qeneAlogica 
cem~ Pdo que a mayor parte das feituras do Du· 
que D. Theodofto as desfez logo o Duque Dom 
J oaõ , fabricando outras de novo. Nomeou a D. 
Antonio de Mello, ER:ribeiro môr, a Femaõ Ro· 
drigues de Brito, Camereiro môr , a Dom Luiz de 
N.oronha, Caçador môr, Salvador de Brito , Trin· 
chante , V eador da Caía Pedro de Mello de Cat: 
tro , a .Fr. Agoíl:inho dos Anjos, Eremita de Santo 
Agoíl:inho , Confeífor , a Antonio Paes Viegas , 
Secretario , e outros nos mais officios mayores , e 
fubalternos da fua Cafa , e a Francifco de Soufa 
Co_utinho elegeo para refidir na Corte de Madrid, 
onde principiou a inftruirfe para as grandes Embai· 
xadas , que depois exercitou com tanto credito feu, 
e da N açaõ. Depois accommodou em menores 
officios ditfcrentes peff'oas : e naó he pequeno elo· 
gio da grandeza de bum Senhor particular , qual o 
Duque D. Joaõ a eile tempo reprefentava, achar .. 
fe com criados, com que pudeífe formar a Caía paf. 
fada, e a prefente , nos do velho, e novo Princi· 
pe. 

Das primeiras acções do novo governo naõ 
ficaraõ individuaes IJOticias. Reprefentaraõ os Mi
niílros do Eíl:ado de Bragança o defempenho mais 
licito dos feus reditos , que era melhor pagar o que 
fe devia , que dar o que naó era obrigado. Pelo 
que ordenou o novo Duque fe f uf pendeífem largas 
tenças , com que o Duque (eu pay foccorria alguns 
Fidalgos pobres , e independentes da f ua familia, 

huns 
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Ja Cafa 'Real Portug. Liv. Y IL 9 
huns para fe f uíl:entarem nos eíl:udos , outros no 
krviço Militar , e tambem alguns na Corte, onde 
vivia6 com pobreza , como diífemos na vida do 
Duque D. Theodofio. 

Entre os parentes da Caía de Bragança naõ 
era o menos luíl:rofo, mas a ella pouco aceito D. 
Fernando de Faro, Ili. Senhor de Vimieiro, a qual 
Villa com o titulo de Conde havia poífuido Dom 
Francifco de Faro feu pay. Andava neíl:e tempo 
vivo o difcurfo, e pratica do cafamento do Duque 
de Bragança , e cada fervidor , ou atfeiçoado feu , 
fegundo o atfeél:o , ou os intereffes , lhe propunha 
efpotâ : entre os mais delles D. Fernando de Faro, 
que refidia na Corte de Madrid , onde havia cafa
do, inculcava com iníl:ancia as vodas de ·o. Mari· 
anna de Toledo e Portugal, filha de D. Fernando 
Alvares de Toledo e Portugal, VI. Conde de Oro
peza , filho unico do Senhor D. Duarte , irmaõ da 
Duque D. Theodofio II. que havia cafado com a 
herdeira da grande Caía , e Condado de Oropeza , 
como fe dirá no Livro VIII. Dizia D. Fernando, 
que o Duque de Bragança na eldça6 de efpofa ha· 
via de preforir a fua varonia , a qual fe achava em 
D. Marianna ; a que fe ajuntavaõ as qualidades da 
mãy, e avó deff:a Senhora , pois fua avó era filha 
de D. Fernando Alvares de Toledo, V. Conde de 
Oropeza, e fua mãy filha de D. Joaó Affonfo Pi· 
mentel, VIII. Conde de Benavente , e q1Je em ida
de, e pelfoa tambcm podia preferir a qualquer ou· 

Tom. VII. B tra 

oigitized byGoogle 



I o Bifloria qenealogica 
tra Princeza , com dote igual às mais ricas , e às 
pro xi mas ef peranças de fer immediata a hum f 6 ir· 
maõ, menor, e en~rmo, cuja herdeira a confide
ravaõ entaõ toJos (o que naõ veyo a fer:) deffa 
forte fe corref pondia neíla eleiçaõ a Cafa de Oro
peza , a qual já o havia feito entregando a fua her· 
deira a hum filho fegundo da de Bragança. 

Dom Francifco de Mello era outro parente 
da Cafa de Bragança, mas fuvorecido , e feitura 
fua , o qual fe oppunha a eile cafamento com evi
dentes argumentos , e dizia, que havendo de cafar 
em Hef panha o Duque de Bragança , naõ tinha, 
que bufcar outra Caía , quando na de Medina Si
donia havia huma 6.Jha para tomar eftado , no que 
lhe dera exemplo o mayor Duque de Bragança D. 
Jayme, que aos paílàdos excedeo na qualidade de 
Principe herdeiro do R eyno , e naquella grande 
Caía efcolhera a conforte: e que quando agora em 
Dona Luiza Francifca de Gufma6 , filha do Duque 
D. l\1anoel Affonfo Peres de Gufmaõ, el Bueno, 
naõ houvera taõ qualificada qualidade no naÍCi!Jlen· 
to ; as fuas partes a faziaõ digna de alta fortuna. E 
quando as partes , e nafcimento folfem inferiores , 
o grande interelfe , que o \ 7 alído mof\rava neíl:as 
vodas, era fufficiente para as fazer iguaes aos ma· 
yores merecimentos ; e das f uas perfeições fe lem
brava já o grande Poeta Hefpanhol Dom Luiz de 
Gongora no Romance, que principia : Àve à1 plu· 
mage negra ; porque nenhum V alfallo podia per-

mane· 
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manecer fem a graça do favorecido , por cuja maõ 
fe difpenfava a efficaz virtude do Monarca; que OI 

Duques de Bragança pela mefma caufa , que fuf. 
tentaraõ confervarfe ·independentes da valia., tinhaõ 
fabido , que o feu Eff:ado fe naõ podia confervar 
fem a contemporifaçaõ della ; que os Reys fobera· 
nos fe valiaõ da graça dos Valídos dos outros, por· 
que mais negocios acabava a induíl:ria , que a for
ça : e fendo eíla maxima de Rey a Rey , quanto 
mais abfoluta feria entre o Principe , e o V .alfallo. 

Affim difcorria D. Francifco de Mello, com 
tudo naõ faltava quem cuidaífe , que neA:as nego
ciações entremetia f uh tilmente os feus augmentos, 
dourando no zelo o intereífe. O Conde Duque 
por fecretos officios moíl.rava querer correfponder 
ao grande titulo de Pay , que o de Bragança lhe 
havia offirecido. Ao que fe na6 perfuadirá hum 
poderofo ajudado da lifonja , de quem com ella o 
faz mais poderofo ? F oy entaõ toda a deíheza cer· 
tifii:ar ao Duque D. J oaõ , que elle fe naõ entre
meteria neíl:e negocio , e por elle mef mo foy delle 
encarregado , e affim veyo o Conde Duque a f er 
rogado com o feu proprio defejo. 

Era grande o dote, que fe prometia, e mayo
res as promellàs, que eraõ a reílituiçaõ da polfe do 
Ducado de Guimaraens ,. alienado da Caía por do
te invalido do Duque D. Theodofio 1. ao Infante 
feu cunhado, como já deixamos referido; a ratifi
caçaõ dos privilegios , que tinhaõ feito litigiofos 

Tom.VIL Bii oo 
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I 2. Hifl oria Cjene11/ogica · 
os Procuradores Regios; o cumprimento de anti
gos alvitres , os commodos decentiffimos a feus ir
mãos , as merces aos criados , e propicia a graça 
delRey. Até eíl:e ponto chegou a negociaçaõ de 
D. Francifco de Mello , o qual já participava in
fluxos da benignidade Real, porque fobre o lugar 
de V eador, ou Mordomo da Rainha, fahio a mof
trar o feu talento na Embaixada de Saboya, cuja 
occupac;aõ foy atalho breve para chegar aos mayo· 
res lugares da Monarchia Hefpanhola , do qllal já 
fentimos a ingratidaõ , com que nelles pagou taõ 
mal à Caía de Bragança, a que devia igualmente a 
origem ' e a fortuna. 

A' s ultimas conferencias deA:e negocio entrou 
na Corte de Madrid Francifco de Soufa Coutinho , 
e nella feguio mais juíl:ificado , que fatisfeito , as 
propofições de feu antecelf or , e affim veyo a dar 
fim ao ajuíl:e deff e tratado , que logo participou a 
ft:u Senhor. 

Com a noticia , que o Duque teve de eílar 
ajuíl:ado o [eu cafamento , em hum Domingo , que 
fecontavaõ 25 deJaneiro de 16J2, fahindo àsduas 
horas da tarde da fua Camera, acompanhado de feus 
.irmãos os Senhores D. Duarte , e D. Alexandre , 
parcicipou aos Fidalgos da fua . Corte o ajuíle do 
.feu cafamento com a filha do Duque de l\ledina 
Sidonia : pelo qual todos lhe beijaraõ a maõ , e bai
xando à Capella, onde já ef perava o Deaõ , e Dig· 
nidades 1 revefiidos com capas ricas de téla, e cha .. 

pana 
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Ja Cafa 'R.eal Portug. Liv. P lL I 3 
paria de ouro , com todos os Capellães , e Canto
res , e levantado pelo Deaõ o Te Deum , foy pro· 
feguido pelos l\1uíicos, e Cantores a tres córos; à 
noite eíleve o Palacio illuminado , em que ardera6 
duzentas tochas , e toda a Villa poz luminarias. 
Paffou.fe o referido contrato a bum tratado publi
co , que fe celebrou em Madrid a 17 de N ovem· 
bro do referido anno ~e 16 J 2: pelo qual fe obrigou 
o Duque de Medina Sidonia a dar a fua filha em 
dote cento e vinte mil ducados , e vinte mil em 
joyas , e mais coufas pertencentes ao feu enchoval, 
e que a poria à {ua cuila na Raya de Portugal, e 
<JUe por fua morte fe lhe dariaó mais vinte e tres 
mil ducados , por augmento de feu dote , quando 
naõ quizeífe entrar nas partilhas com o Conde de 
Niebla ; com condiça6 , que ainda que naõ coube{: 
fem nas legitimas dos Duques feu pay, e mãy, o 
dito dote, fe lhe faria fempre certo , o que EIRey 
corroborou por hum Alvará, em que derogava to- Prova num 1 
das as Leys em çontrario , e ultimamente a que li- · · 
mitava , e taxava a quantia dos dotes , publicada 
em l\'ladrid no anno de 15 }4, e a Pragmatica pro-
mulgada em 1 o deJ aneiro de 16 2} , as quaes revo-
gou, e todas as demais, para que tiveífe effeiro o 
dito contrato , e foy paífada a Carta em Madrid no Prova num. 2• 

anno de 16j }· E porque depois por morte do Du-
que de Medina Sidonia lhe fuccedeo feu filho o 
Duque D. Gafpar, e excediaõ as divida<; ; elle co-
mo fucceífor no Ducado, e Cafa de l\ledina Sido-
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nia, affmou em diverfas partes dos feus Eílados cer· 
tas quantias para complemento da fatisfilçaó do do
te, e foy feita efla obrigaçaõ em S. Lucar a 1 S de 
Fevereiro de 16) 7. 

ElRey D. Filippe querendo mollrar o quan
to eílimava efie tratado, mandou dizer ao Duque 
de Bragança , que lhe fazia merce do titulo de Du
que de Guimaraens de juro para elle, e feus defcen-

.. dentes , e que lhe daria a jurifdicçaõ da Villa de 
Guimaraens, para o que eíl:ava ao prefente impof
fibilitado pelos embargos, que a dita Villa punha: 
Que· no cafo , de que o Duque quizeífe pleitear o 
direito com a Villa, fe cumpriria com toda a juíli
ça, tendo Sua Mageílade poder para revogar o 
privilegio delRey D. Aífonfo V. o que naõ tendo 
effeito, por ElRey lhe na6 poder dar a jurifdicçaó 
da dita Villa , no tal cafo lhe fazia merce de vin
te e quatro mil cruzados , que eraõ quatorze mil 
cruzados mais, em que fora avaliada a dita jurifdic· 
çaó, os quaes lhe feriaõ confignados no alvitre da 
canella, que lhe prerogava , e que o pudelfe nomear 
para fempre em quem quizetfe: Que lhe dariaõ J ui
zes ciuando ao Duque lhe convietfe , diante dos 
quaes fe juA:ificariaõ os titulas das juíliças de Gui. 
maraens , que valiaó de treze até ql!_atorzc mil 
cn1zados : Que acabado o pleito da jurifdicçaõ da 
Vi11a, fem embargo de Sua Mageíl:ade a ter fatif
feito ao Duque, lhe faria a merce , que coubeífe , e 
houveffe lugar conforme o animo de Sua M agefla-
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de , que era metello de polfe da jurifdicçaõ : Que 
fuzia mais merce ao Duque dos Concelhos de Moz, 
Rcbordãos , Gufter , Caílanheira , V erborada , e 
V ai de Prado : Que fe lhe daria6 quatro habitos 
das Ordens de S. Bento de Aviz, e Santiago, para 
que na fua Caía , e ferviço 1 houveífe Cavalleiros de 
todas as tres Ordens Militares : Que fe renovaria6 
todos os deípachos , e merces , que fe fizeraó ao 
Duque D. Theodofio feu pay no feu cafamento, e 
fe lhe paífariao as Provifoens, que pediífe : Que fe 
con6rmariaõ ao Duque todos os titulos , e privile
gios da Cafa de Bragança , que por omiffãó fe dei· 
xaraõ de confirmar, defde a fua fundaçaõ até o pre
fente; e que duvidando-fe em Portugal de algumas 
das ditas coufas da fua confirmaçaõ , ou das merces 
defte feu cafamento, lhe dava, e affinava Sua l\'Ia
geflade dous MiniA:ros em Madrid, que feriaõ Jui-
2es , e elles communicariaõ cara a cara a Sua Ma
geflade os taes negocios : Que a propofla de pe
dir o Duque foga , e cutello no lugar onde affiíl:e, 
naõ tinha por entaó lugar para lhe deferir por juf. 
tos refpeitos , e que lhe ficava refervada efta mer
ce para outra occafia6. 

Celebrado com todas dias circuníl andas o 
tratado do cafamento do Duque em o primeiro de 
Janeiro de 16JJ , teve noticia por hum Expreíf<> 
mandado da Cidade de · S. Lucar , em que a Du
')Ueza D. Luiza partiria no dia J do referido me:z ; 
e a 6 teve o Duque noticia poc outro Exllrdfo ~ 

.. .. 
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que já havia partido , e aHim determinou o Duque 
ir bufcar fua efpofa à Raya, e a 11 de Janeiro par· 
tio para Elvas. Hia veíl:ido de campo de cor par
da , calções , e roupeta de damafco frizado cor de 
amendoa , alamares largos , bordados em ramos 
de ouro , o farragoulo de chamalote de aguas com 
a Ia mares na mef ma fórma, forrado de tafetá dobra· 
do bordado de laçaria de ouro , chapeo negro, cen
tilho de diamantes, e por joya hum ramo de quafi 
meyo palmo de diamantes , plumas pardas, efpa
da , cinto , e adaga dourados, com os talabartes de 
recamado bordado , meyas, ligas , e roías pardas 
com pontilha de ouro , collar grolf o de peças de 
ouro, e as mangas do jubaó todas bordadas de ou
ro. Os Senhores Dom Duarte , e D. Alexandre , 
feus irmãos , veíl.iraõ tambem da mefma cor par
da , calções, e roupetas de damafco ondeado, gol· 
peados fobr~ téla encarnada , farragoulo de chama
Jote fem aguas, forrados de téla de flores encarna
da , alamares de íeis voltas de caracolilho de ou
ro , centilho , e joyas de diamantes , plumas par
das , efpadas , cintos , e adagas douradas , meyas , 
ligas , e roías com pontilha de ouro, collares grof. 
{os de peças , e mangas bordadas. Deff:a forte bai
xou o Duque com feus irmãos , acompanhado de 
todos os Officiaes , Fidalgos, e mais criados ac
crefcentados da fua Cafa ; e depois de entrar com 
feus irmãos no coche, que era de veludo encar- , 
nado, e ouro, com pregaria de prata, com todas 
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as ferragens douradas , tirado por feis mullas , e os 
Cocheiros com vaqueiros de veludo verde de qua
tro mangas, gorras do mef mo guarn~cidas de paf
famanes de prata , levavaó à maõ f6mente tres ca
vallos , hum caíl:anho para o Duque com cella 1 e 
porta manteo de téla encarnada com paHàmanes , e 
laços de caracolilho de ouro , teliz da propria téla , 
freyo , eftribeiras , e ferragens de prata , e as et\ri. 
b~iras tauxeadas de ouro. O do Senhor D. Duar• 
te era ruço pombo , com pouca differença mais, 
que em a cor da téla fer cor de roía. O do Senhor 
D. Alexandre era mellado rodado de branco com 
jaezes verdes , e guarnições de laçaria de prata , te· 
liz de veludo com franjas , e bodas de prata, e ver
de. Para a Duqueza hiaõ dous cavallos , hum def. 
les fobregualdrapa de veludo negro , trazia hum fi. 
lhaõ de ouro ao buril, e meyo relevo, com diver
fas figuras , folhagens , e outras obras feitas com 
toda a delicadeza , e primor ; a gualdrapa era toda 
de bordadura de ouro de diverfos lavores atravelfa· 
dos com chaparia de ouro da mefma largura de la .. 
ços travados , e meyos fatyros , e figuras , as cabe
çadas , que defciaõ cobrindo o pefcoço defde o ar
çaõ até os copos do freyo , eraõ embocadas da ~1ef. 
ma chaparia com outra ordem de peças mais peque
nas como por guarniçaó f obre os olhos , que mal 
fe divifavaó , tendo hum quadro de quatro figuras 
em circulas, prezas de hum meyo globo vafado 
como rede ; as fivellas , ferragens , e o eRribo de 
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voltas de ouro: cobria-fe com hum teliz de velu. 
do negro com borJas , e franjas de ouro , e negro. 
O outro cavallo levava hum filhaõ de prata com 
pouca differença no feitio , guarnições, e chaparia, 
tambem fobre gualdrapa de veludo negro. Hia 
tambem huma cadeira de mãos, e huma liteira de 
veludo carmefim com pregaria dourada fobre paf.. 
famanes de ouro : os Cadeireiros veíl:iaó vaqueiros 
de veludo encarnado guarnecidos de paílàmanes de 
ouro, e os Liteireiros na mefma fórma. No dia an· 
tecedente já tinha ido para Elvas huma beJla , e 
rica carroça feita em Roma, lavrada com grande 
primor , affim nas talhas , como nos bronzes doura
dos, com o teéto de veludo negro, forrado de razo 
encarnado com feis ramalhetes de flores de ouro 
eftofadas , cercada de muitas borlas de ouro, e ne· 
gro , e cordoens com as almofadas , e encoftos de 
veludo encarnado bordado com laços , e flores de 
ouro , cortinas de damafco franjadas de ouro , a 
qual era tirada por íeis cavallos ruços rodados com 
guarnições de veludo negro franjadas de ouro , e 
as ferragens de ouro de Milaó defumadas de ouro 
tino com diverfas fórmas , tendo em algumas par• 
tes as Armas do Duque , principalmente nas cabe• 
çadas, de que pendiaõ quatro borlas de ouro, e fe
da: os cavallos faraó à maó até Elvas, e a carro
ça levada até àquella Cidade por muJlas. 

Marchava diante deíle viílofo apparato hum 
Trombeta com lib1 é como os Moços da Eftribeira,. 

elJ-
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e logo os Timbaleiros , e Trombetas montados em· 
cavallos acobertados de verde , varias danças , du .. 
zentos Soldados de libré verde com ligas , e ban
das da mefma cor , chapeos aleonados , meyas da 
mefma cor , plumas verdes , e aleonadas , os quaes 
o acompanharaõ até chegar a Villa-Viçofa. Se
guiaõ-os vinte e quatro Moços da Camera vefUdos 
de veludo verde, calções, e roupetas golpeadas fo· 
bre tafetá branco , os golpes rematados em mofcas 
de prata , mangas de razo azul largueadas de mo· 
reniJho de prata , farragoulos de pano fino de Se· 
govia com oito bandas de veludo acaireladas de 
prata , chapeo , e o mais como os Moços da Guar· 
da-Roupa, que eraõ oito , que vetliaõ calções, e 
roupetas de veludo razo verde golpeados fobre té· 
la branca , botoens de prata , os calções com alme
nilhas , mangas de razo azul agaloadas a tres ga .. 
loens de prata ; e no efpaço, que havia de huns a 
outros galoens , havia golpes fobre téla branca, 
chapeos negros com tranças pequenas , rofas azues 
encrefpadas de pontilha de prata com muitas plu· 
mas brancas, e azues , cintos , e ef padas , e adagas 
prateadas , farragoulos de raxa de Florença verde, 
forrados de efpolim azul com altos de flores bran
cas , meyas , ligas , e rafas azues cobertas de ponti. 
lha de prata. Oito Moços Fidalgos com vetlidos 
de taby de prata, e verde com flores de ouro , rou
petas guarnecidas de morenilhos de prata fobre fo. 
guilhas . de Cetim azul 1 os calções de íeis partidos 
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2 .0 Bifloria qenealogica 
com almenilhas, e botoens de prata até a liga, os 
iàrragoulos de oito forrados de chamalotes de aguas 
azues com flores amarelas toftadas , mangas dos ju
boens do mefmo chamalote em ondas bordadas co
mo de caracolilho de prata , chapeos negros com 
centilhos de ouro , e plumas \'erdes , brancas , e 
azues , cintos prateados , meyas , e ligas , e roías 
azues cobertas de pontilha de prata. Os Portei· 
ros da Camera do Duque, e Duqueza, fe veftiraó 
com calções , e roupetas de fetim avelutado negro, 
chapeos , meyas , e ligas negras, furragoulos de pa· 
no vintadozeno de Segovia. Seis Muficos da Ca
mera veftidos quafi da propria forte. Seis Portei
ros da Cana com vdlidos , calções , e roupetas , e 
farragoulos de pano vintadozeno negro. Vinte e 
quatro Moços da Eftribeira vefl:idos de veludo ver
de , farragoulos , calções , e roupetas com prezilhas 
de prata , cint~s, ef padas , e adagas prateadas, cha
peos negros , tranças torcidas de tafetá branco , e 
azul , ligas do proprio com as meyas azues , plu
mas brancas, e verdes. Vinte e quatro homens 
da guarda do Duque com calções, e roupetas atra
veffàdos de faxas de veludo azul com vivos bran
cos, mangas de veludo azul com morenilho , e bo· 
toens de prata , capas rodeadas de huma · faxa do 
mefmo veludo com vivos, e os capellos dellas com 
duas rachas ' chapeos negros , tranças torcidas de 
tafetá branco , plumas verdes , e brancas , meyas 
azues 1 e brancas, cintos , efpadas, e adagas doura· 
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das. O feu Tambor hia veílido de tafetá negro 
coberto todo de pallàmanes de prata , com liga 
branca , meyas, e chapeo negro com trança , e 
plumas brancas. O Capitaõ da Guarda Francifco 
Serraó da Veiga vefiia capa , roupeta , e calções 
de rilfo anogueirado , o farragoulo forrado de téla 
de ouro encarnada , com trinta alamares de ouro 
de feis laçadas, e doze furtados atraz de caraco· 
lilho de ouro ; a roupeta , e calçóes com os mef. 
mos alamares golpeados fobre a mefma téla de ou
ro encarnada , chape o negro, e joya de diamantes, 
plumas anogueiradas , meyas , e ligas , e roías da 
mefma cor com pontilha de ouro , collar de peças, 
as mangas do jubaó de téla encarnada quafi cober· 
ta com laços , e caracoes de caracolilho de ouro , 
cinto , efpada, e adaga douradas : hia montado em 
hum cavallo com os jaezes de verde, e ouro: tu• 
do iflo marchava cm ordem , fendo o ultimo o Ca
pitaõ da Guarda , que com ella cobria o coche , 
em que hia o Duque. No feu alcance hiaõ quaren
ta Fidalgos, e Commendadores da fua Caía , e feus 
criados em coches , liteiras , e outros a cavallo , e 
mais de duzentos homens , pelfoas da fua familia , 
o acompanharaõ a cavallo. · Chegou o Duque já 
tarde a Elvas com a comitiva de mais de oitocen· 
tas pelfoas a cavallo , Valfallos , e obrigados feus, 
que no caminho- fe hiaõ continuamente multipli .. 
cando. Pouco menos de huma legoa antes da 
Cidade tendo o Duque momado a cavallo, efeus 
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irmãos, veyo o Magiíl:rado , e Juíl:iças da Cidade 
a recebello em grande diaancia , com quafi trezen
tos homens de cavallo , em que vinhaõ Fidalgos , 
e gente nobre, muy luzidos, com coches, cavai· 
los à defira , e hum numero grande de danças , e 
outros feains, com que celebravaõ o gofio daquel
las vodas ; o Duque os tratou com tanto agrado , 
que todos aquelles Fidalgos ficaraõ fatisfeitos. A 
pouco efpaço chegou com feus fobrinhos o Bifpo 
D. Sebaíl:iaõ de Mattos de Noronha ( que entaõ 
governava aquella Igreja) com luzido acompanha
mento , e paífados os cumprimentos , entraraõ na 
Cidade : apofentou-fe o Duque no Palacio do Bif
po , e na Cathedral de Elvas haviaõ de receber as 
bençãos , e defcançar na Cidade fituada com pou· 
ca defigualdade entre Villa-Viçofa , e Badajoz , 
por onde entrava em Portugal a Duqueza de Bra
gança, a quem logo o Duque mandou hum reca· 
do por D. Antonio de Mello , feu Eftribeiro môr, 
faber como havia pallàdo na jornada. 

N aquelle mefmo dia com tres coches de cria
dos partio o Senhor D. Duarte pela poRa a Bada· 
joz a ,-ifitar a Duqueza, onde fe detinha, até que 
eflivelfe prompto o apparato da fua e~trada. O 
Conde de Niebla , que a acompanhava , Cabendo,. 
que vinha o Senhor D. Duarte, fahio f6ra da Ci• 
dade em grande diíl:ancia a encontrarfe com elle, e 
metendo-fe ambos no coche , voltaraõ à Cidade , 
onde a vi!ita duraria meya hora , e fe recolheo a 

Elvas • 
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Elvas. No dia feguinte 12 deJaneiro partio a Du
queza de Badajoz na carroça de Roma , que o Du
que lhe mandara , com todos os Fidalgos , e NO• 
bres daquella Cidade , e com os que de S. Lucar 
lhe vinhaó affiftindo : entre Fidalgos , criados, e pef. 
foas particulares , eraõ pouco menos de quatrocen
tos , luíl:rofamente trajados, e com tanta riqueza, e 
bizarria , que moíl:rava6 a grandeza do Duque de 
Medina Sidonia. Trazia feis coches de Damas , e 
Fidal~os , fefiênta e duas cargas com repoff.eiros, e 
penachos, e peitoraes de cafcaveis, e dez, que eraõ 
da fua recamera , com repoReiros de veludo encar
nado com bordados de cortado com as Armas do 
Duque feu pay ; as azemelas com peitoraes de fran
jas, cabeçadas de feda , os cafcaveis arochos, fer
ragens , antolheiras , e laminas com as Armas , tu
do de prata. 

Haviaõ dado nove horas, quando o Duque en· 
trou no coche : e fahindo de Elvas com toda a fi1a 
Corte , palfou a ponte do Caya , e a pouco ef pa
ço encontrou a luzida comitiva Caff.elhana , e em· 
parelhando com a carroça da Duqueza , fe paífou a 
ella com feus irmãos , onde feitas aquellas corte
zias, a que o reípeito obriga , tomaraõ o alfento de 
diante o Senhor D. Duarte , e Conde de Niebla,. 
e a Eíl:ribeira direita o Senhor D. Alexandre. 
, Chegaraõ a Elvas entre as tres , e quatro ho~ 
ras da tarde, entre muita agua, que choveo, que 
naó podia diminuir o gofi.o daquelle dia. Apeara6-

k 
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fe no adro da Sé , onde a Duqueza foy levada na 
cadeira , que lhe eflava prevenida, nos braços de 
quatro Moços da Camera do Duque até a porta 
princi~l da Sé, onde o Bifpo eR:ava efperando. 
Sahio da cadeira a Duqueza em corpo deixando 
o boheme , que levava , e recebeo a agua benta da 
maõ do Bifpo , e entrou com o Duque , e os Se
nhores , levando-a de braço o Senhor D. Duarte, 
e a cauda da cota a Camereira m6r. Ao entrar to
caraõ os orgaons , charamellas, e outros alegres 
inA:rumentos, até. chegarem ao lugar, que lhe ef. 
tava preparado : commungaraõ os Duques da maó 
do Deaõ da fua Capella ; ó Bif po ratificou o matri· 
monio , e lhe lançou as bençãos , foando entre tan· 
to acorde Mufica , que com papeis feitos ao inten· 
to applaudiaõ a felicidade daquella Real voda. O 
Duque hia veR:ido de taby anogueirado razo, guar. 
necido de paffàmanes de ouro bordados de grande 
altura·, dos palfamanes fahiaõ huns ramos largos 
volteados , bordados de ouro , e perolas , e todo o 
mais campo do veR:ido era de enlaçados SS com 
perolas nos meyos , e extremos ; e no efpaço , que 
ficava de hum a outro, de ramos quaft com flores 
de Lyz de chaparia de ouro: o farragoulo forrado 

Ferreira, Epit.à4s Ftf- do mefmo taby de flores e cento e vinte botoens 
taJ do Duque dt Br"· , . ~ ' 
gan~,, pag.io. que tinha o veR:1do, erao de ouro, em que fe en• 

gaR:avaõ gro!fos rubins, e diamantes, entreífecha· 
dos hum diam1nte, e hum rubim , e todos fe acom• 
panhavaõ de quatro perolas , arrematando no ex-

tremo 
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sremo do meyo com hum S; tinha o vellido dezoi• 
io mil perolas , em que havia muitas , que na eRi· 
inaçaó valiaó mais de vinte cruzados , muicas de, 
quinze , ~ nenhuma menos de dous ; as mangas do
jubaõ eraó de hum taó apertado bordado, que pa-
recia ouro de martello. A efpada, cinto , e ada· 
ga , era tauxiada de prata , e ouro ; levava tambem 
hum collar de groífas perolas , e rubins , eRimado 
em oitenta mil efcudos de ouro ; efle collar deu 
EIRey D. Manoel ao Duque D.Jayme feu fobri· 
nho no dia , em que foy jurado Principe herdeira 
do Reyno de Portugal. Era o chapeo negro , o 
centilho obra igual à dQ collar, a joya huma pluma 
de quafi meyo palmo de rubins , no reverfo fahiaõ 
a pouca diaancia diverfas plumas brancas ; meyas 1 
ligas , e roías brancas , cobertas de pontilha de ou-
. ro , e çapatos negros. A Duqueza hia veRida de 
huma cota inteira de quatro mangas , as cabidas de 
pontas cortadas quafi a triangulo , abertas , e forra· 
das de taby de prata de flores -, em lugares tomadas 
com huma joya de diamantes. Era a cota verde 
bordada de huma nova invençaõ de laços de flores, 
e ramos de prata , e ouro taõ tecidos , que apenas 
lê deixava divifàr a cor verde. Do pefcoço fe fuf.. 
pendia huma banda da propria cor , tecida de ou
ro , e prata , com huma grande joya de diamantes 
de grande valor , volta, e alça ... cuello à Caftelha· 
na , os cabellos toucados de roías verdes com pon· 
tilhas de ouro , e prata , ao homb~o hum bohen:ie 
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eomo a cota, chapeo branco coberto de largas pon• 
f.as de renda de ouro , e plumas brancas. O Se. 
nhor D. Duarte hia veíl:ido de lhama anogueirada, 
guarnecida de pafiàmanes de ouro bordados , e por 
entre elles lanteyoulas de prata , e o campo borda
do de SS de ouro com chaparia ele prata , o furra
goulo forrado de taby de flores de ouro anoguei
rado , efpada, cinto , e adaga como o Duque, me
yas, ligas, e roías anogueiradas com pontilha de 
prata , chapeo negro com plumas anogueiradas, 
joya, e centilho de rubim , e hum collar de diaman
tes . de grande valor, que a Princeza Dona J oanna 
mandara à Senhora D. Catharina, quando fe effei
tuaraó as vodas com o Duque D.Joaó 1. feus glo
riofiffimos avós. O Senhor D. Alexandre hia vef: 
tido de riff o verde , com guarniçaó de paífamanes 
bordados de meya tranca , e brif cada , com entre
meyos de cafquilho , e meyas pcrolas de prata , o 
mais campo era de trocados SS bordados de prata, 
e chaparia de prata , o farragoulo forrado de lhama 
branca emprenfada, meyas, ligas, e roías verdes 
com pontilha de prata, chapco negro, plumas bran
cas , centilho, e joyas de diamantes , collar de ouro 
de peças, debaixo de outro, em que trazia a Venera· 
~a Ordem de Chriff.o guarnecida de diamantes , e 
efpada de ouro ornada de diamantes , com a qual 
fora armado Cavalleiro o Infante D. Duarte feu vi
'1vô , no dia , em que recebeo a Ordem da Caval
laria de Chriílo , e hum punhal tambem rico. O 
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Conde de Niebla fahio neff:a occafiaõ como em os 
mais dias , que affiíl:io em Villa-Viçofa , com ricos 
veRidos , joyas , e co1lares , naõ f6 elle , mas os 
feus criados , e os do Duque com excellentes ga
las , e collares , faziaõ na multidaó, e riqueza bu~ 
ma agradavel , e magnifica Corte. · 

Acabadas as ceremonias da Igreja , recebidas 
as bençãos da maõ do Bifpo , e os parabens , com 
que todos fe congratulavaõ da felicidade daquelle 
dia , o foraó todos acompanhando ao Paço do Bi{; 
po: o Duque levou a Duqueza :de maõ até à e~ 
deira , em que foy levada pelos mef mos , que a ti~ 
raraõ do coche , affiffirutolbe o Duque fempre jun• 
to à vidraça. Chegando ao Paço , foy magnifica 
a hof pedagem , e exquiíita a pompa prevenida pelo 
Bifpo, que era de animo altivo, e generofo. N aõ 
fe detiveraõ os Duques muito à mefa , .ainda que as 
iguarias eraõ muitas , e affim fe defpediraõ do Bif. 
po, que por fua indifpoíiçaõ fe- difpenfou de os 
acompanhar. Refere-fe , que o Bifpo no tempo., 
que recebera os Duques fe embaraçou em fi mef. 
mo , e que cahira , contentando-[ e entaõ a fortuna 
de ameaçallo com o precipicio , que guardava Pª: 
ra outro tempo , e que logo com intrinfeco difgtf.:. 
to pagara aquelle Prelado a demaíia da fua vaida· 
de, vendo-a na6 lograda , porque os Duques ifen
tando-fe da hofpedagem , pertenderaó antes pag ti· 
la , que merecella. F oy fama , que com hum col
lar de grande valor ( a feífenta mil cruzados o fobi. 
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raõ- alguns) quizera o Duque D. Joaõ íãtisfazer os 
'difpendios daquella entrada ; porém o Bifpo fe deu 
por melhor pago naquella demonílraçaó , por na6 
pôr em btigio a grandeza. N eíle fucceffo quize. 
raó muitC?S , fe bouveff"e fundado aquelle odio , que 
detle dia até o ultimo da fua vida , o Bif po exerci
tou contra o Duque , e affim o moftraraõ os tem-
· pos. 

Pouco antes da noite entraraõ os Duques no 
coche , e partiraâ de Elvas, aonde fe lhe fizeraõ ~ 
mayores feff:as , que naquella Cidade em algum 
tempo foraõ feitas. Marcharaõ na ordem , que per· 
mittia o tempo , as cargas, e recamera da Duque. 
za , · e muitos criados feus , hiaõ huns no alcance 
dos Q~tros , e affim foraó chegando a Villa--Viço· 
fã, aonde os Duques chegaraõ às duas horas de· 
pois da meya noite: e como o tempo eflava nubla
do, e fazia efcuro , fe prevenio hum grande nume
ro de tochas accefãs , e vinte e quatro lanternoens 
grandes de campo acccfos, que rodeavaó o coche, 
que fez naõ tiveífem detrimento no efcuro. En· 
traraó na Villa, que eftava toda guarnecida com 
dous mil arcabuzeiros das Ordenanças da V ilia , e 
de Borba , debaixo do mando dos Capitães Anto· 
nio Rodrigues Robles , Francifco Paes , e Bartho
lomeu Rodrigues, que havia6 fervido muitos an· 
nos em Flandes, e ao mefmo tempo eftava toda il· 
luminada, entre os repiques dos finos , e Calvas da 
ª1'tilharia do Caftellq ~ defcargas da mofiuetaria., 
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trombetas , atabales , clarins , e tambores, e os vi
~as do povo , que com differentes danças , e fu{Hns , 
fazia6 em huma confuía6 alegre mageftofa a en
-trada. As ruas por onde paCiàvaõ , etlavaõ ornadas-, 
e entre flores, e outras efpedes de aromas, que as 
,Damas Iançavaõ das janellas aos Duques , e com 
vivas , e acclamações , demonff:radoras do goft:o, 
chegaraõ ao Paço , em que ardiaõ duzentas tochas; 
e acompanhados da fua Corte, e dos Senhores , que 
lhe vieraõ affiffir , fobiraõ , levando o Duque de 
maõ de huma parte a Duqueza, eda outra de bra· 
-ceiro o Senhor D. Duarte. O Bifpo da Guarda D. 
Fr. Lopo· de Sequeira, defcendo com fua mãy D. 
lfabel Pereira de ·V afconcellos , e com D. Filippa 
de Brito, ·beijaraõ a maõ à Duqueza , e efta ultima 
tomou a cauda da cota, e depois das divídas cor. 
tezias fobiraõ : o Senhor D. Alexandre querendo 
moftrar o quanto ef.l:imava aquella voda , fe abai· 
.xava a cada degrao, que fobia a Duqueza , tomãn· 
do a cota para que lhe naó ferviífe de embaraço. 
A' entrada da falia eftava a Cruz Metropolitana 
levantada, e o Arcebifp<> ele EvQfa D. Jofeph de 
Mello, 6lho do Marquez de Ferreira ; e depois de 
feitas as cortezias , que· permittiaõ os muitos an• 
nos , e cabiaõ na f ua grande Dignidade , os foy 
acompanhando até à Camera da Duqueza , aonde 
fiizendolhe , e ao Duque, breve vifita, fe recolhe o; 
algum efpaço depois fizeraõ os Senhores o mef-
mo. 

No 

Digitized by Google 



3 o Bifloria íjenealogica 
No dia feguinte comeo o Duque em publico' 

e fahindo da fua antecamera com os Senhores D. 
Duarte , e D. Alexandre, atraveffou a falla , e fuy a 
bufcar ao feu quarto ao Conde de Niebla , que lo
go fahio com elle, e voltaraó todos para a mefa, 
que eíl:ava poíla em huma falia bem armada, e no 
meyo hum eftrado grande de dous degraos cober· 
tos de excellentes alcatifas , que cobria hum docel 
de veludo carmefim , e quatro cadeiras : defronte 
eftavaõ dous doceis de téla amarelJa com as Ar
mas bordadas, os quaes tinhaó debaixo dous gran
des aparadores , com feis degraos cobertos de ve
ludo , em hum eftavaõ cento e cincoenta peças de 
prata dourada de excellente feitio, e exquifito gof
to ; o outro eRava guarnecido de prata branca li
fa para o ferviço , a que fe ajuntava em hum , e 
outro muitas peças de prata grandes , bem obradas, 
que ferviaõ fómente de ornato •. Sentaraó-fe à me· 
fa , o Duque na cadeira do meyo , à f ua maõ direi· 
ta o Conde· de Niebla, e logo o Senhor D. Dual'à 
te, e à efquerda o Senhor D. Alexandre , ficando 
todos quatro debaixo do docel. Depois de fenta• 
dos, o Bifpo da Guarda fe fentou tambem da par• 
te do Senhor D. Duarte , e D. Fernando de Mello 
da mefma parte , mas na volta da mefa. Benzeo• 
fe a mtfa na fórma coflumada; da parte direita fi. 
carnõ os Fidalgos da Caía do Duque , e os Gentif
homens , que acompanhara6 a Duqueza, todos def
cobertos. Entrara6 os Porteiros da Cana, e os 
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da Maça com ellas ao hombro; feguiaõ-fe os Arau· 
tos, e Palfavantes com cotas de razo encarnado , e 
branco , e nellas os Cafiellos , e Quinas de Portu• 
gal , e logo o \ 7 eador do Duque , e o ~Iantieiro 
com o gomil , e prato de bafiioens dourado; tra· 
ziaó mais dous, hum criado accrefcentado da Ca
fa do Duque , e outro hum ~loço da Camera : e 
depois de feitas as devidas cortezias , o Mantieiro 
lançando agua no prato , o beijou , e entregou ao 
Trinchante , que com a mef ma ceremonia o poz 
diante do Duque , e lhe deu agua às mãos , e ao 
Conde, e Senhores D. Duarte, e D .. Alexandre; 
depois de e1Jes , o criado accref centado a deu ao 
Bifpo~ e o Moço da Camera a D. Fernando: e ti
rando o Mantieiro a toalha , fe foraõ os demais, tar· 
dando pouco em voltar com as iguarias, que acom• 
panhavaõ os Soldados da Guarda do Duque. A f
fim , que fe aprefentaraõ as iguarias , deu huma fal
va o CaG.ello com toda a artilharia , e começara o 
a Coar as trombetas, charamellas , atabales, e minif
tris. Foraó as iguarias muitas, muy ddicadas, é 
com excellentes invenções de diverfos triunfos , fi. 
guras de animaes, aves, peixes, coroas, conformes 
ao ufo daquelle tempo, em que na6 era6 menos 
pompofas, que aprafiveis , e viíl:ofas as mefas. To .. 
dos os dias, que o Conde de Nicbla eíleve na Cor· 
te , h:mpre o Duque comeo em publico com o 
mefmo Eftado. 

Nefte mefmo dia à tarde começaraó as feíla".: 
corre· 
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correraõ-íe Touros ; à noite eR:ava tudo illuminado 
con10 os mais dias, e havia diverfas feflas de jogos, 
danças , e mafcaras pelas ruas , e houve artificios 
de fogo em duas naos , de que fahiraó muitas , ~ 
galantes inven~-Oes , com que fe paíf ou com alegria 
a noite. 

No dia feguinte , que era huma feita feira• 
que fe contavaó 14 de Janeiro, mandou o Duque 
à Duqucza hum prefente de peças, e joyas de ru
bins, diamantes, e perolas, obradas com admira
vcl arte, e de grande preço, e valor. A Duque· 
za fe ornou. logo com algumas , e fahio a ouvir 
Miffa à fua Tribuna, com huma cota de taby ano
gueirado , e flore_s de prata , acompanhada da Ca· 
mereira môr , e as fuas Damas. O Duque fez o 
mefmo na fua Tribuna com o Conde ·de N iebla , 
. feus irmãos , o Arcebifpo de Evora , e Biípo da 
Guarda; foy a Milfa rezada, e no tempo, que k 
dizia, cantou a Capella o H ymno : Te Deum lauda
mus, e depos diverfos Vilhancicos feitos à vinda da 
Duqueza , o que fe continuou com outros differen· 
tes ao mef mo intento nos mais dias , que duraraõ 
as feíl:as. Na tarde houve Carreiras , que correo 
Antonio Galvaó, hum dos ER:ribeiros do Duque , o 
qual no mefmo lugar o fervio depois de Rey , e fi>y 
Fidalgo da fua Cafa, Commendador de Santiago 
de Orem , e N. Senhora da Caridade na Ordem de 
Chriíl:o, e feu filho Manoel Galvaõ fervio no dito 
emprego a ElRey D. Pedro, e feu neto Lourenço 

Luiz 

oigitized byGoogle 



áa Cafa 'R/al Portug. Liv. /711. 3'J 
Luiz Galvaõ aél:ualmente a EIRey DomJoaõ V. 
Era muito déA:ro na arte de Cavallaria , de que fez 
hum Tratado, que imprimia no anno de 1678, e 
nclle repete em laminas abertas as admiraveis obras, 
que entaõ fez, e na verdade excedem a toda quan~ 
ta defireza fe p6de imaginar. F oy a primeira, cor
rendo com o pé no chaõ, e tornando-fe à cella com 
incrível velocidade , parou. · A fegunda , foltando· 
da maõ muitas vezes hum lenço , o tomava do 
chaõ , indo fempre na mayor carreira do cavallo.· 
A terceira , depois de começar a carreira , voltan .. 
do-fe na cella , fe poz com os pés em cima, e cor. 
reo até o meyo , e tornando-fe com os pés aos ef. 
tribos em hum inA:ante, acabou a carreira. A quar
ta, correndo, foy pondo o pé muitas vezes no chaõ~· 
A quinta , fazendo ao parar pôr as ancas no chaõ 
ao cavallo diante dos Duques , e feus irmãos , aca
bou fazendolhe cortezia. Depois da admiravel def.. 
treza, com que Antonio Galvaõ fatisfez os mais 
difficultofos primores da arte da Cavallaria , com 
grande applaufo dos Duques, e toda a Corte, fe 
feguio hum a Comedia publica em viflof o theatro, 
que para efle fim fe fez perto da janellas do Paço, 
em que os Duques affií\iraó , e feus irmãos. Na 
noite houve luminarias naó f6 no Paço , e no Ter
reiro , que fe illuminou com muita variedade, mas 
em toda a Villa. No campo eílavaó duzentos A"
cabuzeiros com o feu Capitaó prompcos para acom
panharem as Calvas do Caílello, os quaes faziaó ex-

Tom.Vll. E erci· 

oigitized byGoogle 



a+ HifloriA fjenealogica 
ercicio militar com defcargas , e ao mef mo tempo 
fe viaõ em outra parte Borlatins com extraordina
ria ligeireza, que entretinhaó, e lcvavaõ atraz de 
fi o povo. 

Pela parte de S. Joaó do Carrafcal veyo hu· 
ma encamizada, que fez a fua entrada pda de San
to Agoíl:inho. Trazia diante huma trombeta baf. 
tarda , e logo os Atabaleiros cm mullas com cober
tas verdes bordadas de cortado amarello , quatro 
trombetas , hum temo de charamellas , todos bem 
montados , e hum grande numero de danças, e fo
lias, entre ellas dous carros triunfaes , hum. de cha
ramellas , e outro de Mufica: feguiaõ-fe vinte e 
quatro Moços da Eíl:ribeira , e vinte e quatro Mo· 
ços da Camera defcobertos com tochas accefas nas 
mãos , e dous cavallos à dé íl:ra , cobertos com te• 
lizes de veludo carmefim bordados de cortado de 
flores de téla amarella , os quaes hiaó no meyo dos 
Moços da Eftribeira. 

Seguia .. fe a primeira parelha , que eraó os Se· 
nhores D. Duarte , e D. Alexandre , montados em 
f oberbos cavallos : o do primeiro era caftanho d a
ro, o do fegundo bayo rodado de branco, com 
mochillas encarnadas bordadas de palfamanes de 
ouro , chareis de ouro, e feda, enfitados de varias 
cores, com eíl:ribos, boçacs, e enceladas de prata;. 
os veflidos de ambos eraõ de veludo negro, gol
peados fobre té)a branca , os golpes com mofcas 
de prata , as mangas do jubaõ de téla branca mof. 
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queadas de negro, capas negras forradas da mef ma 
téla, chapeos negros com tranças de velilho de pra• 
ta, e humas roías grandes illuíhadas de temblan
tes , e argentaria de ouro , e prata , de que fahiaó 
plumas brancas; o Senhor D. Duarte trazia atra
velfada huma liga do proprio velilho, e o Senhor 
D. Alexandre fobre a cadea do habito hum talim 
de bordado recamado, e com tochas de quatro pa
vios nas mãos , e logo os feguiaõ vinte e duas pa .. 
relhas de ftngu1ares Cavalleiros com tochas acce• 
fas , veílidos ricamente , e com bom goflo , de té· 
las , e tabys de cores , plumas , joyas , collares , e 
jaezes , que faziaõ huma agradavel, e pompofa vif.. 
ta : a eíl:a entrada corref pondeo .o Caí\.ello com hu. 
ma falva de toda a artilharia , os Moços da Came
ra , e Eíl:ribeira ficaraõ conforme a fua graduaçaõ 
póíl:os em ala ao pé da janella dos Duques , fazen
do o mefmo a Guarda , que ·havia acompanhado 
aos Senhores D. Duarte, e D. Alexandre, e da OU• 

tra parte huma Companhia dos Arcabuzeiros , oc
cupando huns , e outros o ef paço da carreira : e 
quanto , que eílas fe correraõ , fahiraõ com a mef. 
ma ordem , e foraõ palfear as ruas da Villa, que et: 
tava toda illuminada. 

No dia 15 houve Touros , e foraõ os Cavai· 
leiros D. Luiz de Noronha , Caçador môr do Du. 
fiUe, Fernaó Rodrigues de Brito, feu Camereiro 
môr, S .. Ivador de Brito·, feu Trinchante , todos 
Çommcndadores da Ordem de Chriflo , e Antonio 

.Tom~ Vll~ E ii Gal-

oigitized byGoogle 



3 6 Bifloria genealogica· 
Galvaõ, hum do3 feus Eftribeiros ; moR:raraiS todos 
kiencia, e arte, que a ventura fez nas fortes mais 
luzida, matando muitos Touros. Na noite hou
ve Comedia no Paço. O Duque querendo em tu· 
do divertir o Conde de Niebla feu cunhado, de
terminou foífem huma tarde à fua fingular Tapa
tfa ; e affim fahio o Duque do Paço com feus ir
mãos , e o Conde , e entraraó -no coche , ao mefmo 
sempo os falvou o Catl.ello com a artilharia, foan· 
80 as trombetas, atabales , charamellas , pifanos , e 
tambores. Marchavaõ diante dezafete coches, e os 
cavallos da caça atraz; gafiou-fe a tarde com ap
plaufo , porque fe mataraõ gamos , e javalis, e vol
taraó ainda de dia para Villa .. Viçofa. Foy applau· 
t{ida a fua entrada com outra falva da artilharia do 
Cafiello, e continuaraõ na ViUa as feftas com di· 
verfas invenções de danças , e feains , a que acodia 
muita gente , e ainda mais , porque das janellas o 
Senhor D. Duarte, e D. Alexandre, lançavaõ mui· 
tas patacas , e efcudos , e outras moedas ao povo, 
que deu caufa a huma tumultuofa pendencia. Na 
inefma noite houve fogo do ar , que ardeo em hu
ma magnifica Torre com viR:ofos artificios, que 
durou fargo tempo. 

Contavaõ..fe 17 de Janeiro, dia que fe de{U. 
nou para hum magnifico jogo de Canas Reaes , 
que fo dividio em duas quadrilhas, cada huma de 
dezoito Ca valleiros ; a primeira era do Senhor D. 
Duarte com p. Luiz de Noronha, Caçador mêF; 
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a fegunda do Senhor Dom Alexandre com F ernaõ 
Rodrigues de Brito, Camereiro môr do Duque, 
ajuntaraõ-fe no campo do Carrafcal, donde fahindo 
por Santa Luzia à rua da Corredoura , entraraó na 
íOrma feguinte. 

Diante hia huma baA:arda , e íeis trombetas, 
quatro atabales , todos com vaqueiros guarnecidos 
de palfamanes de prata , montados em mullas co
bertas com gualdrapas de pano verde, bordadas de 
cortados de amarello ;. logo as danças , e entre ellas 
com divifaõ tres ternos de charamellas , e as do Du
que com fua libré; feguiaÓ··.fe duas azemelas de ca· 
nas cobertas de repoíl:eiros de veludo verde com 
as Armas bordadas de ouro , e prata com cadilhos 
de varias cores.; as ferragens , arrochas , e teReiras 
das Armas eraó de prata. Entraraó oitenta cavai· 
los à défl:ra com jaezes de ouro , e prata , os .mais 
delles do Duque ; dos ultimos eraõ doze dos Se
nhores D. Duarte , e D. Alexandre, com jaezes de 
ouro , perolas , e aljofre , boçaes , e enceladas do 
mef mo, cobertas as cellas de ricos telizes de varias 
cores ; . vinhaõ prezos pelos cordoens das cabeça
das , que levavaõ homens veíl:idos com marlotas 
de tafetá azul·, e verde: foraõ os Padrjnhos Dom 
ChriA:ovaõ Manoel , e D. Antonio de Mello , Ef. 
tribeiro môr do Duque , que hiaõ montados em 
foberbos cavallos ;. feguia-fe o Meirinho da Cafa, 
.,ioze Moços da Eftribeira, e doze da Guarda , que 
levavaó no meyo ao Senhor D. Duarte , e à fua ef-
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tribeira doze Moços da Camera, hum dos quaes le
vava a adarga com a fua empreza , que era hum 
Loureiro v~rde , e quatro Coroas do proprio f uf.. 
pendidas delle , com eila letra : N ondum aruit , e 
no eftandarte da lança levava huma Aguia com os 
pés atados, e a letra, que dizia : Semper eadem. 
Affim os defi:a, como da outra quadrilha veíl:ia6 à 
Mourif ca com marlotas , e capellares de velilho de 
ouro , e azul , franjados de ouro , forros de tafetá 
azul , barretes vermelhos fem plumas , e f uas em• 
prezas: naõ levava mais differcnça o Senhor Dom 
Duarte , que ter ef poras , e traçado de ouro, e al
jofres , e o feu cavallo , que era bayo , ir guarne~ 
ciclo com joyas , freyo , encelada, e boçaes do mef.. 
mo ouro , e a1jofres. Os da outra quadrilha vi
nhaõ com marlotas , e capellares de velilho de ou~ 
ro verde; o Senhor D. Alexandre hia em hum ca
vallo catlanho claro , no mais igualava em tudo 
com feu irmaõ , com outros tantos Moços da Ca· 
mera, Eílribeira, e Guarda: levava na adarga por 
empreza hum Sol fahindo de huma nuvem efcura, 
com etla letra : Po/l tenehros )Pero fucem , e no ef. 
tandarte da lança huma Arpa , com a letra , que di· 
zia : Quid erit in Ctelo ? Ultimamente marchava 
hum efquadraó de duzentos Soldados , com bandei• 
ra, tambor , e pifano , que governava o Alferes 
rnôr do Duque , Soldado veterano , que tinha mi· 
litado em Flandes , todos com luzidos vefiidos, 
bandas, e plumas. 

Entra• 
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Entraraõ defde Santo Agoíl:inho pela parte 
do Convento das Chagas : tanto , que c:hegaraõ à 
janeBa , cm que eíl:avaõ os Duques , tirando com 
bizarria as lanças do hombro , com abaixarlhe as 
pontas fizera6 as cortezias , palfando a dar princi· 
pio às carreiras , e no fim dellas às Canas , que cor· 
reraõ com defembaraço, e bizarria, e depois com 
huma viflofa efcaramuça; e acabando ultimamente 
com carreiras, fe defpediraõ na fórma, que haviaõ 
entrado , o que applaudio o Caftello com huma 
falva da arti!haria , e fahiraó a paífear as ruas da 
Villa: na noite houve Comedia no Paço. 

A fatisfaçaõ, que o Conde de Niebla teve da 
palrada montaria , o obrigou a pedir ao Duque 
voltaífem ao campo, o que logo fe poz em prati. 
ca, fendo o dia ainda de mayor goG.o , pelos mui. 
tos veados, e javalis, que m,1taraõ. N eíla mefma 
tarde houve Comedia publica , e na noite outro 
magnifico fogo do ar , reprefenrado em fontes , e 
outras admira veis invenções. Na quinta feira 2G 

do mez de Janeiro no tempo , que o Conde .de 
Niebla eff ava mais divertido, e goG.ofo na compa
nhia dos Duques, fOy chamado do Duque feu pay, 
deixando em todos faudofas memorias da fua agra
davel companhia , as quaes eraõ mais vivas na Du ... 
queza fua irmãa , que f~ntio fe auíentaífe taõ de .. 
preffa. O Duque com feus irmãos o acompanha
raõ até junto da Tapada ; e já fe h8via defpedido 
hum dia antes o Arcebifpo de Evora, e o llifpo da 

Guar ... 
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Guarda , e outros Senhores, retardando-fe alguns 
mais· o Marquez de Ferreira, em quem o parentef: 
co era taó chegado, como a eftimaçaõ no Duque, 
fendo eA:a Caía em todo o tempo a mais attendida 
dos Duques de Bragança, e tambem elles os mayo
res fervidores della. Relatámos eílas feftas com 
alguma individuaçaó , fómente para que fe naõ per
ca de todo a memoria do antigo , taó eflimado no 
bom goflo dos curiofos. Dellas fe imprimio hum 
livro em Evora no anno de 16} } , feito por Diogo 
Ferreira , com o titulo : Epitome das F e/las , que fi 
:fiz.eraõ no C ajàmento do Principe Dom ] oaõ , deRe 
nome fegundo, e oitavo Duque de Bragança. Em 
Sevilha fe imprimio tambem huma Relaçaõ deA:a 
fuíl:a. Manoel de Galhegos , hum dos fcientes Poe
tas daquelle tempo , celebrou eíl:as vodas em hum 
admiravel Poema , que fe imprimio em Lisboa no 
anno de 16 3) com o titulo : Templo da Memoria , 
Poema Epitlzalamico nas felici/fimas bodas do Excel· 
lenti/fimo Senhor Duque de Bragança , e de Barcel· 
los. 

Todas eA:as dcmonA:rações de goR:o eraõ hum 
prognoflico dos corações dos V aífallos na felicida
de, que fe havia de feguir deíl:e ditofo thalamo, 
em que entraraó, contando o Duque vinte e oito 
annos, e a Duqueza vinte. Foy neíl:e mefmo an
no nomeada para o governo de Portugal Margari
da de Saboya, Duqueza de Mantua, viuva de Fran· 
cifco Gonzaga, IV. Duque daquelle Eílado , a 

qual 
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qual era prima com irmãa delRey D. Filippe IV. 
por fer filha da Infanta D. Catharina, filha delRey 
D. FiJippe II. a qual cafou com Carlos Manoel s 
Duque de Saboya. Achava-fe eGa Princeza em 
Pavia, lançada f6ra do mefmo Eíl:ado , que domi
nara ; porque por morte de feu marido , ficandolhe 
huma fó filha , que foy a Princeza Maria Gonza· 
ga, a quem havia excluido daquella foberania Car
los Gonzaga , Duque de N evers , como V araõ , 
a quem tocava por morte do Duque Vicente feu 
primo fem fucceílãõ, e com effeito lhe fuccedeo, e 
foy Duque de Mantua, e cafou com a mef ma Prin·. 
ceza , como deixámos efcrito no Livro III. pag. 
43 1. Havia ElRey D. Filippe entretido a Duque
za Margarida com o governo de Pavia , donde a 
foy bufcar o Conde Di.lque para o governo de Por
tugal , contra os privilegios , que lhe foraõ conce
didos em Thomar por ElRey Dom Filippe II. a 
quem excluia o fer mulher , e naõ eA:ar naquelle 
grao de parentefco com EIRey , dos que fe haviaõ 
determinado nas Cortes. Havia fido eGa eleisaõ 
infpirada pelo Duque de Villa-Hermofa , quando 
acabando o tempo de Vice-Rey D. Diogo de Caf· 
tro, cuidou o Conde Duque entregar o governo a 
Dom Francifco de Borja , Principe de Efquilache , 
com o pretexto de fer defcendente de Portuguezes, 
o que lhe ficava já diíl:ante , pois era neto da Du · 
queza de Gandia D. Leonor de Caílro , mulher do 
Duque D. Francifco, que hoje venera a Igreja Ca· 

Tom. VII. F tho-
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tholica collocado nos Altares com o nome de S. 
Francifco de Borja: porém defla ao feu parecer juf:. 
ta eleiçaõ, o tirou o Duque de Villa-Hermofa, ir· 
maõ do Principe de Elquilache , tal vez pelo cap1 i
cho de fe ver preferido nos merecimentos , e lhe in
cukou a Duqueza de Mantua para o governo de 
Portugal , onde entrou no fim do referido anno de 
1634. O Duque de Bragança a mandou viíitar a 
Elvas , e darlhe os parabens da fua vinda por Fran
cifco de Soufa Coutinho , feu A pofentador môr , o 
qual como era dotado de hum grande talento , e 
bem exercitado nas politicas da Corte, com o de
fejo de fervir a feu Senhor, foube penetrar da prati
ca, que teve com o l\larquez de la Puebla, o ge
nio da Duqueza ; e voltando a Villa-:Viçofa, aífen· 
tou , do que referio ao Duque , defvanecerfe a idéa, 
'?m que eff:ava, de fe aviíl:ar com ella, evitando af. 
fim o precifo dilfdbor, que a ambos fe ·podia feguir 
da viíita. Continuou a Duqueza de Mantua a fua 
jornada a Lisboa , onde entrou em Janeiro de 16 3), 
aflifündolhe o Marquez de la Puebla , que de ~la
~rid veyo na foa companhia fem occupaça6, fó pa· 
ra a aconfelhar no governo nas materias de mayor 
imporcancia. Porém e.íl:a diípofiçaõ naõ teve ef
fdto , porque fogeitando-fe totalmente ao arbítrio 
do Secretario Miguel de ·v· afconcellos , ordenava 
fem contradiçaó, e mandava executar fem depen-
dencia. · 

Era grande a harmonia , e correfpondenda, 
com 
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com que o Duque vivia com feus irmãos; mas tan· 
to , que o Duque fe vio cafado , houve de faltar 
àquel1e aifeél:o , que deff:inou para a ef poía. Se• 
guio-fe pafiàr neíl:e tempo a fervir em Alemanha o 
Senhor D. Duarte, como deixámos efcrito no Ca~ 
pitulo XIX. do Livro VI. Entenderaó o Duque, 
e a Duqueza de Bragança , que viviriaõ em grande 
conformidade aufente o Senhor D. Duarte, porque 
nos olhos da emulaçaõ , era reputado como pedra d<> 
familiar efcandalo das fuas vontades; porém apartan• 
do-fe o Senhor D. Duarte , logo fe defcobriraõ no• 
vas cauías de defcontentamento. Originou-fe eA:e, 
porque o Duque D. J oaõ fe declarou taõ atfeiçoa· 
do às Comedias , que já fe notava publicamente o 
excelfo, tal vez incitado das queixas, que a Du. 
queza fentia , porque a delicia do Duque feu ma
rido naõ parava fómence nos theatros. As conti· 
nuas jornadas ao bof que , e dilaçaõ nelle , davaó 
naõ menos caufa a femelhante effeito. 

Havia nos primeiros annos o Duque D. Joaõ 
aprendido com felicidade a fciencia da Mufica , a 
que voltando agora parte do appetite , que lhe fo. 
bejava de outras inclinações, (e empregou nella tan· 
to, que chegou ao feu perfeito conhecimento. AI· 
guns políticos excitaraõ fe convinha aos Principes 
a Mufica; e a Poeíia, fendo profiífoens honeíl:as, e 
lou vaveis : deixadas as razoens , em que fundaõ a 
fua opiniaõ , fenaõ he paradoxo , he admiravel o 
que hum Filofofo fufpeitou neíl:e cafo , que como 
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os homens naõ podem igualar aos Principes nos 
dotes da fortuna , naõ fofrem , que os Principes os 
puífaõ exceder nos da natureza. 

Nafceo por eíle tempo a 8 de Fevereiro de 
1634 o Duque de Barcellos D. Theodoíio, primo· 
genito da Caía de Bragança , que ferenando domef
ticas difcordias , com novo , e mais deliciofo vin
culo unio as vontades dos Duques feus pays , que 
o tempo foy adiantando cada dia com novos p~
nhores da fecundidade da Duqueza ; porque logo 
no anno feguinte a 21 de Janeiro nafceo a Senhora 
Dona Anna , que no mefmo dia voou à Eternidade 
com grande mágoa de feus pays. Porém com pou
co intervallo de tempo , mas prccifo , fe enxuga
raõ as faudades dos Duques com o nafcimento da 
Senhora Dona Joanna a 18 de Setembro de 16J6. 
Porém, que juizo p6de pezar na balança do tem
po os bens, e os males, para que pendaõ igualmen· 
te ? ~las afiim fuccedeo , porque a naõ largo efpa· 
ço de tempo do nafdmento deíles Principes, fuc· 
cerleo a n1orte do Senhor D. Alexandre feu tio em 
idade florente, ornada de igual gentileza, que vir
tude, como no Livro VI. Capitulo XVIII. deixá
mos referido. O Duque com liberal providencia 
proveo no Senhor D. Duarte as Commendas vagas 
por feu irmaõ, de forte, que ficava com fuffidente 
r .!nda para fullentar o titulo de Principe de Bragan· 
çu, que em Alemanha lograva. 
, A Caía de Braga~a fempre foy a emulaçaó 

dos 
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dos Grandes de Caflella, (de cuja ordem era o V a
lído) e naõ podia ó conformarfe, que julgando-f e el· 
les por immediatos à Mageff:ade , dentro de Hefpa· 
nha fe achaífe quem foífe todo mayor , que elles. 
Por eíl:a caufa, córados de varios pretextos os feus 
fins, defejavaõ a troco de ver ao Duque de Bragan· 
ça feu igual, introduzillo nos lugares, em que elles 
tambem defejavaõ introduzirfe. Paífou eíl:e penfa
mento a pratica , que approvou o Conde Duque, 
e affim em trages de lifonja procedia a inveja. Pro· 
pozfe no Confelho de Eff:ado, que pois a Monar
chia eA:ava na prefente conjuntura mais opulenta 
de occafioens , do que de fugeitos , .naõ era tempo 
de deixar de cultivar , os que floreciaó : que havia 
annos , que durava o filencio da Cafa de Bragança., 
tempo baff:ante para compor as f uas primeiras tur
bações : que o prefente Duque por idade , e talen· 
to, eflava capaz de grandes occupaçóes: que era 
juff:o naõ augmentar o filencio , em que fe tinha 
aquella Cafa , que parecia , que a prefumpçaõ , ou 
o defprezo a fazia efcufarfe do ferviço , eximindo
fe do jugo de V alfallo ; e quando foífe eíl:a cau
ià , por lhe exercitar o merecimento da obediencia , 
que o Duque D. J oaó fe achava com hum filho 
herdeiro, e com immediatos penhores,. com que 
fe aífegurava a fua Cafa , e tambem as pertenções 
propoff:as para a fegurança do feu augmento ; e af. 
fim pedia a razaó fo{fe admittido ao mefmo, que 
os outros Grandes da Monarchia : pelo q.ue podiJ 

ElRey 
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EIRey edificar na_ fua pelfoa hum General , huttt 
Criado, e hum l\IiniRro. A dia pratica fe mof. 
trou propicio, e obrigado o Conde Duque , naõ fe 
eximindo da cenfura de alguns , que por feus pro
prios fins o denunciaraó Author daquelle foborno. 
Taes faõ as fubtilezas dos politicos , e a diverfida· 
de, com que fe veflem nas Cortes. 

Birae;o, _Hifl. di Por· A eíla propoffa fe feguio a Confulta com a 
tDg4llo,liv.z.pag.•sg. conformidade dos votos, que o Duque de Bragan· 

ça D.Joaó paffiífe ao governo de Milaõ, e Viga;
raria de ltalia , cujos póílos eraõ já mais reputados 
pela guerra , que fe efperava certa, que a paz, 
que fe ouvia incerta com Saboya , pois os Ca
talãos eftavaõ promptos a feguir a refoluçaõ de 
Alemanha , interefiãdos pelos Protcftantes na elei
çaõ de Rey dos Romanos ; e Veneza com os Prin· 
cipes de ltalia naõ menos promptos, que fufpeitos 
a fomentar as novidades convenientes à fua confer· 
vaçaõ. Ignorava o Duque de Bragança effe ne
gocio, que o V alído havia fechado com novo fe. 
gredo , por lhe naõ dar tempo à prevençaõ das ef.:. 
cufas : chegou o dia do avifo , taõ artificiofamente 
def pachado , que fó a Francifco de Soufa Coutinho 
diífe em Madrid o Conde Duque tinha EIRey fei· 
to merce a feu Senhor. 

F oy largo o projeélo , que fe feguio a eff a de
termina çaõ , que em fim fe revogou ; porque fendo 
conferida como merce, mofiraraõ have1fe contra
dito o diéhme Real ; porque o Duque recufou o 

emprc-
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emprego com o pretexto, de que inteiramente ig
norava os negocios de ltalia. Affirmaraõ com tu• 
do os poliricos naõ fer fyncera , mas artificiofa a 
conformidade do preceito , e a efcufa ; porque hu
ma vez conhecido o animo do Duque de Bragan· 
ça , feria fucil obrigallo a cahir em outro mais bara· 
to modo de abatimento, de que fe fatisfizeffe me
lhor a emulaçaõ , de tal forte interpretou aque11a 
temperança efia malida. Alguns criados do Du· 
que fem paífar o difcuríõ adiante , do que ouviaó, 
pelo receyo da vingança , temiaõ a efcufa : porém 
o Duque recebeo o avifo de forte , que penetrando 
a difficuldade conhecia , que fe alterava a harmo
nia , em que vivia , fendo muy grande o numero 
da familia , que muitas vezes palrou de feif centos 
criados , muitos de grandeza , e qualidade , reco
nhecida de feus Senhores por obrigaçaõ do fangue, 
e memoria dos antepaffàdos ; de forte , que fahindo 
da fua cafa , era forçof o defpojarfe do rhefouro , ou 
da grandeza. 

A Monarchia de Hefpanha , cuja tea come
çou a ordir ElRey D. Fernando, e a teceo Carlos 
feu neto, para que a veíl:ilfe o Segundo Filippe, já 
naõ chegou inteira ao Terceiro , e veyo rota ao 
Q_uarto: efte Príncipe, fendo hum dos mais pacifi
cas do l\'lundo, veyo por d1fpofiçaõ dos fados a fer 
hum dos mais opprimidos deUe. He notoria a dc
clinaçaõ , que naquelle tempo padecia Hefpanha, 
e cenfurada dos Príncipes de Europa pela confu· 

faó 
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faõ do governo do Conde Duque; e fe admiravaõ 
os politicos de ver , que EIRey D. Filippe IV. ad· 
mittilfe Confelho fóra da confervaçaõ do Duque 
de Bragança , entrando no penfamento de o tranf.. 
plantar de Portugal , pelo claro , e manifetlo fenti
mento do Reyno na fua falta , vendo , que o dam· 
no cref ... ia de forte, que ameaçava à cabeça da 
Monarchia. 

Seguio-fe huma inundaçaõ de novos trihu· 
tos , e fegundo as vontades eíl:avaó dif potlas , naó 
fe fabe fe primeiro fe eíl:abeleceraó , ou fe approva
raõ. Sentiraó os p6vos a opprelfaó , e nas queixas 
defaffogavaõ da violencia. Começou em Evora a 
pratica de procurar o modo de fe livrarem da ve· 
xaçaó , a qual he Cidade opulenta 1 antiga , e no
bre da Lufitania, e foy theatro de militares, e pa
cificas maravilhas , e Corte dos nolfos Reys. N aó 
fofriaõ os corações dos Portuguezes já opprimidos, 
e taó violentados pelo '' alído del Rey de CaA:ella, 
a f ogeitarfe a eA:es novos impoA:os , pois era huma 
publica infracçaõ dos Tratados alfentados em Cor
tes, repetidas vezes jurados,· e muitas mais quebra· 
dos ; com que conRernados os animos vacillavaó 
com a ultima ruina , que efperavaó na pertençaó 
de reduzirem o Reyno ao eíl:ado de Provinda. Ef. 
ta pratica, Cobre que fe trabalhava, exafperou aos 
verdadeiros Portuguezes para tomarem a generofa 
refoluçaó de acabarem em hum dia com taõ peza· 
do jugo. 

Come· 
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Coineçou no anno de 16 3 J a difporfe a liber

dade por meyos difproporcionados , como foraõ os 
tumultos de Evora, porque o vulgo amante da }i. 
herdade nunca já mais difputa o que he mais con· 
veniente : à primeira vifla lhe parece tudo licito , 
e o mais juíl:ificado. Atraz daquella efperança cor ... 
reo o povo de Evora com barbaro movimento , 
com taes excelfos , que o menor era a fediçaõ ; 
palfou o feu contagio a inficionar alguns Lugares 
da Provinda de Alentejo, e Algarve , e naõ faltou 
quem diífeífe, que fe Evora eílivera mais perto dei· 
Rey , e mais longe do Duque, naõ fe moíl:rara taó 
briofa. Chegaraõ a Villa-Viçofa ef\as vozes no 
anno de 16 J 8, com que fe alvorac;araõ feus mora
dores de forte, que cobertos com a capa da noite, 
começaraõ a acclamar alguns ao Duque D. Joaõ 
Rey de Portugal ; porém naõ era ainda chegado 
o tempo decretado pela Divina Providencia para a 
liberdade da Patria. O Duque, que fe achava im· 
poHJbilitado com huma grave enfermidade , para 
poder Cocegar aquelle rumor com o acordo , que 
pedia negocio , em que fe intereífava a fua peífoa, 
e Caía , mandou na mef ma noite fahir pelas ruas 
ao Duque de Barcellos feu filho , que naõ tendo 
mais , que quatro annos , refplandeceraõ nelle as 
luzes das fuas virtudes , de que depois fe ornou 
eíl:e excellente Principe , e com a fua prefença 
compoz o rumor do povo ; e fe recolheo ao Pa
ço, deixando tudo focegado, e a feu pay livre do 
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cuidado, que lhe havia caufado o tumulto. 

Entraraõ a divifar ao longe ,as confequtncias 
daquelles motins , o temor , e a malicia de Diogo 
Soares, Portuguez, inimigo da Patria, que fervia 
na Corte de l\'ladrid com o emprego de Secretario 
do Conf~:ho de Portugal , e tinha a graça do Va1í
do; e dilfe em publico a ElRey, que naõ feria Se
nhor de Po1 tugal , em quanto a Praça de V ilia-Vi· 
çofa fe naõ tornaífe hum prado fempre verde. Te
mia o fequito do Duque D. Joa6, e defprezando a 
Patria , bufcava o remedio para fazer mayores as 
f uas conveniencias. O Conde Duque reconheceo 
logo o perigo, e propoz evitallo , armando-fe de 
confiança contra a defconfiança, receando, que co-
mo o Reyno eíl:ava refignado na vontade do Du. 
que de Bragança , intentou deíl:ramente fazello fuf. 
peitofo ao povo com publicas finaes da fua incon
fidencia ; porém os Portuguezes conft.antes na in
teira refoluçaõ do feu propofito, interpretaraõ fa
cilmente o témor , e o artificio. Os Grandes de 
Portugal , que ao principio defprezaraõ o primei· 
ro movimento popular ,~á o refpeitavat> , e aquel· 
les , que em fegredo naõ ~ approvavaõ , já o naó 
contradiziaõ em publico. Waõ fe póde faber qual 
era entaõ o mayor numero das vozes, fe ~ que 
pedia ó a liberdade, fe o remedia : porém como os 
V alfallos na6 efperavaõ feguillas, fenaõ à cuíl:a ào 
fangue, nem o Príncipe fcm elJe, fe determinavaó 
na emenda. 
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EA:a foy a primeira vez , que o Valido Caf. 
telhano vio de perto o mao femblante da fortuna ; 
porque todos os paílàdos accidentes da Monarchia , 
que fe padeceraó nas Provindas dHlantes , poff:o 
que grandes , fe diminulaõ , e Ievantavaõ, confor
me a fua diíl:ancia. Temiaó os l\UniA:ros, que fe 
adiantaífem os tumultos de Portugal , e affim pro
cura vaó o remedio com igual defireza ao feu peri .. 
go. A huns pareceo fe devia diffimular com aquel .. 
Jes p6vos inquietos até melhor tempo , a troco de 
encobrir às de mais Nações da Monarchia, que fe 
achava entre ellas huma taó oufada ; outros enten· 
deraó , que com a noticia do erro , convinha che· 
gaífe o caíl:igo. MiA:uraraó-fe imprudentes as ar· 
mas, e as negociações, eílas paravaõ ao ellrondo 
daquellas, e os Portuguezes na tardança conheciaõ 
até donde podia chegar fem temor a oufadia. O Memoires pour 1~ Hill. 
Cardeal de Richeliev , primeiro Miniílro dei Rey ~u Cardinal de Richc-
d F ,,,. à l . d li M bev, tom.i. pag. 1 i 1. e rança, e tao attento g ona a que a ! onar· Paflarel. ~e Bello Lu~· 
chia como defeJ. ofo de abater a Hefipanhola man· t41no, bõ. i. p~g.9. im· 

' ' • pre!To em Panz no an-
dou no anno de 16j8 a Portugal com huma mf. no de1684 --

trucçaó ao Senhor de Saint· Pé , a explorar os ani .. 
mos dos Portuguezes , e a perfuadirlhe com a fua 
admirave1 política a opportuna occafiaõ para a li· 
herdade da Patria, offerecendolhe Tropas, e Ar· 
madas para poderem triunfar dos feus inimigos. E 
tambem referem , que efcrevera ao Duque , que 
recuperalfe o Reyno de feus av6s, que França , e 
outros Princi?eS o auxiliariaõ. 
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. Ao D1:1que de Bragança occorriaó divedãs 
materias de Eílado; a primeira era a fua conferva .. 
çaó para poder acodir a qualquer parte onde a for
tuna o chamatfe ; e affim convinha eftar ifento da 
fuf peita , abraçando todos os meyos da juftificaçaó , 
de tal forte , que fc convieífe , até os proprios inte· 
relfados os ignoraífem ; porque como fabio refer· 
vava as acções contingentes, depofitadas no cora
çaõ. T.aó efficazes foraó as demonftrações do Du· 
que D. J oaó, ou porque naó appetecia o Sceptro , 
ou porque elle mefmo o naó cria , de forte , que 
parecia a todos dilfuadido de tal defejo ; e muitos 
dos que pertendiaõ facrificarf e em obfequio da Pa· 
tria , defmayaraõ à vifta da inteireza , ou indifferen· 
sa do mais interelfado. 

Entaó foy o Duque encarregado de aplacar, 
e moderar as alterações dos Lugares de Alentejo, e 
de feus delinquentes , porque interpofta a fua au· 
thoridade , e feu nome, feria inftrumento , e fiador 
do perda6 aos culpados. Havia apartado por mui
to tempo huma grave doença ao Duque dos olhos 
do povo , e efl:e mal lhe importou a vida , e a Co
roa depois , porque f em duvida vendo-o prefente, 
benigno , forte, como lhe parecia , fe ajuílariaõ os 
fediciofos , ouvindo foar a voz do feu nome. Para 

Ericeira;· Portug. Ref-. ~fte fim foy mandado de Madrid o Conde de Li .. 
t11ur4do, part.1.Jiv.z. h D M' 1 d N h · } d f•g.n. P ares • 1gue e oron a , a quem pe o e· 

.fervir havia inculcado Diogo Soares para eff:e ne· 
goceado, do qual elle mefmo lhe impedio depois a 

com· 
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compofiçaõ. Pedio o Conde para o acompanha· 
rem na expediçaõ dos negocios a Dom Alvaro de 
Mello , ao Inquiíidor Antonio da Sy lveira de Me-

. nezes , e a D. Francifco Manoel de Mello ,. que fe 
achava em Madrid affiflindo aos negocios do Ou
.que de Bragança , o qual era ornado de fciencia , 
e grande talento , como juftifica6 as Obras , que 
temos f uas imprdlàs , e manufcritas , e era precif o 
.nefta commiifa6 para conciliar os animos do Du.. 
que de Bragança , e do Conde de Linhares , de cu·· 
ja uniaõ efl:ava perfuadido o C~;>nde Duque, e pen
dia o ajutlamento das alterações de Evora. Foraõ
lhe concedidos os tres , fem mais titulo , que para 
Jhe affiftirem. Partio o Conde , e a poucas jorna· 
das chegou ordem para que voltaffcm a Madrid D. 
Alvaro de l\.Iello, e Antonio da Sylveira, e que f6 
D. Francifco Manoel continuaífe a jornada. Co· 
nheceo o Conde fer aquella ordem fabricada pela 
induíl:ria de Diogo Soare~ , para lhe embaraçar os 
meyos da execuçaõ , e o fazer cumplice na infeli .. 
cidade da empreza. N aó alterou eíl:e incidente a 
jornada , que continuou o Conde com D. Francit: 
co Manoel até Villa-Viçofa, onde fe avitlou com 
o Duque de Brag~nça. Confêriraõ os remedios 
mais efficazes de atalhar o damno da Patria , e pa·· 
ra eff.e fim fegurou o Duque ao Conde , affim a af. 
fiflencia do feu poder ,. como a obedi.encia dos feus 
V atfallos. Paífou o Conde a Evora , e depois de 
haver conferido com os da Junta , fern declarar o 

podec 
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poder da f ua inflrucçaõ , declarou a fiSrma , com 
que EIRey havia de aceitar a obediencia dos P6-
vos. F oy tomado efte projeél:o taõ mal , que naó 
pode o Conde confeguir nenhum dos effeitos da 
fua commiífaó. Seguio-fe mandarfe ordem à Du
queza de Mantua para que pafiàífe a Evora o Cor
regedor da Cone Diogo F emandes Salema com 
todos os Miniflros, que pareceffem necefiàrios. O 
ruido das armas viíinhas tirava o receyo aos Minif. 
tros de juíl:iça, e affim que chegaraõ a Evora, fe 
começaraó a dividir os fediciof os , fem outro con· 
felho, do que o temor. Cezinando Rodrigues, 
Juiz do Povo , e J oaõ Barradas, feu Ef crivaõ , que 
eraõ avaliados por zeladores da liberdade , e por ef. 
ta caufa eR.imados , fe aufentaraõ. Os mais fiados 
em pouco conhecidos , fe deixaraõ ficar para feu 
mal , e alguns , que o Corregedor prendeo , foraó 
fentenceados, e fahiraõ a enforcar em eflatua o 
Juiz , e Ef crivaõ , com pregoens , que os declara
va() por traidores , promettendo-fe certos premios 
a quem vivos , ou mortos , os entregaffe à julliça. 
Os demais , que fe prenderaõ, foraõ huns enfurca· 
dos , outros lançados a Galés, e todos com efte 
exemplo ficaraõ focegados. Ao mefmo tempo, 
que em Evora fe havia executado o caíl:igo , fe pra
ticou o mefmo no Reyno do Algarve, ainda com 
mais rigor , onde tambem havia chegado o intento 
<los de Evora. 

A efie tempo com o pretexto de dar melhor 
fórma 
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fórma aos accidentes referidos , havia o Conde Du
que inflituido huma Junta de varios Minifi.ros Cat: 
telhanos em Badajoz , e outra em Ayamonte, com 
taõ largos. poderes , que ficavaõ fem exercido os 
Tribunaes de Portugal , querendo com efla induf. 
triofa politica facilitar aos Portuguezes a infracçaõ 
dos feus privilegias , para poder affim introduzir in· 
fenfivelmente o defejado intento de EIRey reduzir 
Portugal de Reyno a Provinda, e os Portuguezes 
de V allàllos a ekravos. Por ordem deíl:as Juntas fe 
lançavaõ os novos tributos , que haviaõ de fer fa .. 
tisfaçaõ do cafHgo dos Póvos , e da cobiça dos Mi· 
niflros Caíl:elhanos. Affim fe começaraõ a efgo• 
tar os cabedaes do Reyno , e para de todo o aca· 
barem, chamaraõ por ordem delRey a Madrid as 
principaes pelfoas do Reyno , affim em fangue , co• 
mo em letras , e tanto Ecdefiaflicas , como fecula-t 
res , para o que fe mandaraõ varias Cartas dei Rey 
à Duqueza de Mantua, que ella logo mandou en
tregar a D. Rodrigo da Cunha , Arcebifpo de Lif. 
boa , a D. Sebaíliaõ de Mattos de Noronha , Ar
cebifpo Primaz, a D. Joaõ Coutinho, Arcebiípo· 
de Evora, a D. Gafpar do Rego da Fonfeca , Bif.' 
po do Porto, a Dom Diogo da Sylva, Conde de 
Portalegre , a Diogo Lopes de Soufa , Conde de 
Miranda, a D. Martinho Mafcarenhas, Conde de 
Santa Cruz , a D. Francifco Caíl:ellobranco, Con• 
de de Sabugal , a D. Francifco Luiz de Lencaílre, 
Commendador môr de A viz , a F J ancifco de An-· 

drade; 
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S G Hi/loria qenealogica 
drade Leicaõ , Defembargador dos Aggravos , à 
J oaô Pinheiro, Defembargador do Paço, e aos P~ 
dres Sebaíl:iaõ do Couto , AI varo Pires Pacheco, 
e Gafpar Correa , da Companhia de Jefu ; porém 
dos tres (ó o ultimo chegou a Madrid. Recebidas 
,as Cartas , fe puzeraõ a caminho todos os nomea• 
dos. 

Efta taõ extraordinaria novidade , que fucce
deo no anno de 16} 8 , adiantou nos Portuguezes 
tanto o receo , que cada hum ef perava a hora , em 
que havia de fer chamado, temendo juítamente o 
infetice remate daquella machina. Os que chega
raõ a Madrid naõ tiveraõ em muitos dias mais or· 
dem , que feguir a Corte , fem poderem def cobrir 
qual fo{fe o negocio para que os chamara6. Obri .. 
gavaõ aos Cafielhanos a grande cuidado as armas 
de França em terra , e mar , por fe porem aquelle 
anno grandes Exercitos , e Armadas em varias par· 
tes contra o poder de Hefpanha; mas Portugal ac
crefcentando o esforço de fois milhoens pagos à 
fua defenfa ordmaria , fe foy dos ameaçados, naó 
foy dos feridos. Com o motivo do aperto da Mo· 
narchia determinava artificiofamente o Conde Du· 
que tirar de Portugal ainda mayor numero de pef
foas particulares, depois que tiveífem eífeito as Je .. 
vas, que mandava fazer em tudo o Reyno. Mas 
ainda havia outra idéa mais principal, em que mais 
fe trabalhava, que era o modo de apartar do Rey· 
no ao Duque de Bragan~a; porque a fua Real 

peífoa 
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peffoa era o feu mayor cuidado, pois da f ua affit:. 
tencia em Portugal parecia grande o perigo de: 
qualquer execuçaõ violenta , fe o Duque fe decla-: 
raffe defenfor da liberdade do Reyno , porque fa. 
biaõ , que os Portuguezes o refpeitavaõ , e que to
dos o feguiriaõ ; e aHim por induR:ria o queriaõ di-! 
vidir, para que quando chegalfe o tempo de exa~ 
perallos, folfe iofruéluofa qualquer refoluçaõ, que 
emprendelfem. Ordenou-fe-a D. Affi>nfo de Len" 
caRre, Marquez de Porto-Seguro, para que 6zeífe. 
em Lisboa huma leva de Cavallaria , fem f e limi· 
tar numero ; e a todas as Provincias , e Comarcas 
do Reyno , e às Ilhas dos Açores mandaraõ diver· 
fos Fidalgos levantar grande numero de gente com 
o pretexto da guerra de França. Tambem fe man• 
dou entregar à ordem do Almirante Thomás de 
Chauburum todos os navios de guerra , que fe 
achaífem nos p6rtos do Reyno ; e ao Duque de 
Bragança chegou ordem para tirar das fuas terras 
mil V atfallos armados , e que os entregaífe a Dom 
Antonio Tello. Todas eR:as ordens fe executavaõ 
fem contradiçaõ , de que inteirado o Conde Du
que, ordenou , que todos os Portuguezes , que ha· 
viaõ fido chamados à Corte , acodilfe cada hum a 
cafa de varios Miniílros Caíl:elhanos à mefma ho·· 
ra, para que fem fe communicarem, folfe cada hum 
à caía do MinHlro apontado, co.m comminaçaõ de 
graves penas impoílas, ao que revelaífe o fegredo. 
Porém nada baílou , porque logo fe rompeo , que 

Tom. VII. H a pro-
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S 8 Htjloria Cjenealogica 
a propofla fura lerfe a cada hum dos Miniíl:ros Por
tuguezes hum papel , em que fe determinava, que 
o Reyno de Portugal fe reduziífe a Provinda, per
dendo a ·regalia de Reyno ; o que El Rey determi
nara, porque eíl:ava livre do juramento, que fize. 
ra nas Cortes, pois delle o havia defobrigado a per· 
fidia Portugueza , (como elles diziaõ) fingindo ca
fos , e concluindo , que efle era o parecer dos feus 
Theologos , e J uriftas , que o livravaõ de todo o 
efcrupulo , e que ainda em taõ juftificada caufa 
naõ queria ElRey executalla , fem o parecer de 
cada hum daquelles Miniff:ros , para que deífem o 
modo , com que fe havia de introduzir o novo go
verno de Portugal , e qual feria o meyo para mais 
facilmente fe promulgarem as Leys : advertindo
fe· , que fe naó pedia parecer fe convinha , ou naó 
aquella refoluçaó , mas fómente a fórma , em que 
fe havia de executar. 

Effa ef candalofa propoff:a baA:ava fómente pa
ra juff.ificar o procedimento dos Portuguezes, ain
da que naó fora o fim principal eximiremfe de fe
rem V aífallos de hum Rey intrufo , tendo em O· 

Duque de Bragança Senhor verdadeiro, e natural, 
em quem concorriaõ as difpofições das Leys funda-
1nentaes do mefmo Reyno. Porque havendo·fe El
Rey D. Filippe II. introduzido em Portugal con
tra o mefmo, que fe havia ajuftado, depois nas Cor
tes de Thomar defobrigou os Portuguezes de toda 
a fugeiçaó da fua Coroa, fe elle, ou feus defcen--

denteS 
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dentes quebrantalfem os fóros do Reyno. E ainda 
no cafo, que EIRey D. Filippe IV. fora legitimo 
poífuidor de Portugal , fem efcrupulo poderiaõ os 
Portuguezes negarlhe as obediencias , como já o 
deixou ponderado o Doutor Antonio de Soufa de SoufadeMaccdo,Lu· 

Macedo na erudita Obra da Lufitania Liberata , e .fiun. l:iberau, lib. z. 
1 . d C d d E . . r. 11.! dif. cap. ~· 1mpr. em Lon· a e egancta o on e a r1ce1ra na 1ua e1uma - dres cm a64 S'. · 

fima Obra do Porturgal Rellaurado; porque as fan. Ericeira, Portug.!fer 
• ,. t114'11do,com.1.l1v.z. 

taíhcas culpas , de que o Conde Duque os arguia , pag.80. 
... "' ' fi ffi ' Ih t: 1· P.dfareL de Bello Lu· nao erao motivo u ciente para es uiurpar a l• .fit'11o lib. 1 , pag. io 

herdade , pois as alterações de Evora tiveraõ ori... ' 
gem de tributos injuíl:os; de mais, que nellas naõ f 

tiveraõ parte mais , que pe.lfoas de baixa condiçaõ, 
que faraó punidas com mortes , galés , deílerros, e 
depois com graviffimos tributos : e affim naõ mere· 
eia todo o Reyno pena da culpa , em que naõ ti• 
vera parte, cujos delinquentes haviaõ já fatisfeito 
com as penas os deli6l:os. Determinava o Conde 
Duque executar eR:a refoluçaõ fem embaraço, pa-
ra o que havia ordenado a D. Antonio de Oquen-
do , que governava huma grand~ Armada , paffàf-
fe a invernar com ella no porto de Lisboa , para 
com a fombra deA:e poder fe introduzir o novo go· 
vemo: porém a Divina Providencia, que he fobre 
as difpoíições humanas, fez , que primeiro foífe ef-
ta poderofa Armada deíl:ruida pelos Hollandezes 
no Canal de Inglaterra , do que calligo de Portu-
gal no rio de Lisboa. EA:e fegredo taõ recomen· 
dado fe rompeo de forte , que bailou para obrigar 

Tom.VII. H ii aos 
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60. HífloriA qenealogicA 
aos Portuguezes a que acordaífem do lethargo , em 
que vivia6 , difpondo os meyos mais convenientes 
da liberdade da Patria. 

Eíl:a refoluçaõ tomada pelo Conde Duque, 
a que naõ ref ponderaõ os Portuguezes , que ·con
fultou , fenaõ com efcufas, fundadas em naõ terem 
fufficiente poder para tratarem _materia taõ gra
ve, foy motivo para fe palfarem contra Portugal 
as ordens mais injuff:as ; porque ao mefmo tempo 
foraõ quebradas as Leys , e rotos os privilegios , 
fem que houvelfe extorfaõ , que fe naõ execu~ffe, 
naõ fe ifentando o fagrado da immunidade Hccleft. 
aRica, como experimentou o Colleitor Alexandre 
Caíl:racani , a quem remetteraó prezo de Lisboa a 
Madrid , deixando elle a Portugal na tribulaçaõ de 
hum interdié\:o , de que fe feguira6 graviffimos dam
nos : affim continuavaõ fucceffivamente os males, 
a que já os generofos corações dos Portuguezes 
bufcavaõ remedia. 

He precifo em beneficio da meíma HHloria , 
recorrer ao progrelf o de alguns eíl:ranhos acciden- · 
tes, que entaó paUàraõ, manifeíl:ando- a fua origem• 
Corria já entre os Portuguezes, havia feffenta an
nos, huma opiniaõ , ou Seita , que a muitos teve 
credulos , de que vivja peregrinando pelo Mundo 
EIRey D. Sebaftiaõ, eíl:es eraó com nome alegre 
chamados Sehalliani/las: eflendeo-fe ella naó fó aos 
antigos V afiàUos , mas fe deduzia a filhos , e netos, 
cujo engano comprehendia homens virtuof os , e 

fabio5. 
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1âbios. Muitos deftes Filofofos perfilhando ao en• 
tendimento os erros da vontade , fundavaõ as fuas 
efperanças nas letras , e na Bfcritura Sagrada , inter· 
pretando a Efdras , Daniel , Ezequiel , Ifaías , e ain
da alguns lugares do Apocalypfe , a favor do feu 
Encoberto. Explicaraõ nelle alguns dos oraculos 
das Sibyllas , naõ poucos de Santo líidoro , e do 
Abbade J oachim : e ultimamente dando nova luz 
à fua cegueira os efcritos apocrifos , ou fejaó ver· 
dadeiros, de hum homem dito Gonçalo Annes , o 
Bandarra , de virtude defconhecida , cralfa ignoran
cia , fangue fu{peitofo , porém tido de longos 
tempos por vaticinante ; affim preferiaõ a todo o 
difcurfo as fuas chimeras , e defarmando ·o tempo 
aquella poderofa chave , com que abre , e defco· 
bre todos os humanos fegredos , quizeraõ , que 
a pezar feu por tantos annos eí\ivelfe encerrado. 
Deíl:a forte , reveftido de tantas ficc;Ões , feguiraó 
por tantos annos os feus fequazes ao Encoberto , tal 
vez fervindo de pretexto às fuas paixoens : e como 
era taõ grande o numero dos defcontentes , por 
confequencia fe augmentava o dos Sebaíl:ianifl:as , 
como que fe naó folfe ímpia medicina aquella, que 
para curar os intereífes particulares defcompunha 
os communs. O merecimento, e a virtude haviaó 
já fogido da Republica. Naó vio o Mundo idade 
tanto de ouro , e de ferro. Os mais fabios fufpen
fos da gloria do filencio, fe lhe entregavaõ inteira· . 
mente, outros inutilmente com fraquiífunos bra-

- . 
sos 

oigitized byGoogle 



6 2 Bifloria qenealogica 
ços oppollos à corrente das adverfidades , procura· 
vaõ rompella , ao menos por falvarfe. 

Era difficultofo naquelles tempos daremfe re ... 
gras de verdadeiro Republico ; porque ver arder 

o. Francif co Manoel. Roma , e ajudar o incendio , he tyrannia , que N e
T 11âto Pqrtug. M.S. ro na6 quiz repartir com outro barbara : conten· 

tarfe de naó fer complice no eílrago , quem devia 
fer author do remedio , he confirmar as difpofições 
do tyranno: offerecerfe , e lançarfe no fogo , que 
fe naó apaga com huma fó vida, he defefperaça6 , 
e naó zelo. Tantas, e mais differenças de animos 
concorriaó em Portugal naquelles dias. Muicos 
folicicavaõ o feu damno , os mais o occafionavaõ, 
os menos o preveniaõ , porque em quanto foraó 
toleraveis os males , os fofriaó com fegredo ; po· 
rém depois, que paífaraõ a exorbitantes os aggra
vos, conhecendo, que o caíl:igo futuro na6 podia 
fer mayor , que o mal prefente , pa«àraõ os zelo
fos da Patria a offerecer voluntariamente a vida pe· 
la fua liberdade. 

Faraó diverfos os difcurfos, porém nenhum 
os fegurava na efperança fenaõ aquelles , que fe 
fundaraõ no direito , e jufliça do Duque de Bra
gança , em quem concorria valor para emprender 
femelhante em preza , e nos Póvos affei ;aó , e amor 
para lhe fuílentar a Coroa. He bem de advertir , 
diziaõ elles , que obfervado o Duque, naõ lhe def
cobriaõ outra indinaçaõ, fóra do divertimento da 
caça; mas que nas __ alcera~ões de Evora na6 fó def-

prezara 
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prezara as repetidas offertas dos Póvos , perfuadin
do-o muitos da Nobreza , que as aceitaffe ; mas 
que fora publico fe juíl:ificara com ElRey , e que 
affim naõ era prudencia offerecerlhe , o que naõ 
havia de aceitar. Embaraçados os difcurfos com 
eflas duvidas , recorriaõ alguns a chamar feu irmaõ 
o Senhor D. Duarte , ornado de exce11entes virtu
des , valor , e experiencias militares , a quem che
garaõ alguns a communicar efta idéa , opprimidos 
da defconfiança , de que o Duque dimittia de fi ef.. 
ta empreza·, concorrendo nelle pela mefma juA:iça 
a fuccellàõ do Reyno, como efcrevemos no Capi· 
tulo XIX. do Livro VI. Tambem a outros lem
brava formar huma Republica , a que lhe dava 
exemplo modernamente Hollanda, e mais antiga· 
mente Veneza, e Genova; porque entaõ fendo as 
utilidades commuas , e os rifcos iguaes , era incon
traflavel a uniaõ. Porém todas efl:as idéas pade
ciaõ terríveis contrariedades , vacillando os difcur
fos , mas naõ os animas em fe haverem de facrificar 
pela faude da Patria .. 

Q_uafi por effe tempo havia chamado com 
louvavel appetite o Conde Duque de ltalia a Hef
panha ao Marqvez Virgilio Maluezzi , natural de 
:Bolonha , entaõ celebrado pelo mayor Politico de 
ltalia, cuja reputaçaõ procedia mais dos feus efcri
tos , que das fuas acções. Introduzia novas ma
ximas efle Politico no miniff etio ao V alído , e en
tendecrfe elle fora o Author deJRey nomear ao 

Duque 
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6 4 Bifloria qene.Iogica 
Duque de Bragança por Governador General das 
Armas de todo o Reyno , cuja Carta patente, paf
fada em Ventofilha de Sayo a 28 de Janeiro de 
16J9, lhe enviou ElRey com outra da mefma da
ta , em que lhe participava , que pelos avifos , que 
tinha, de que os Francezes apreftavao huma gran
de Armada contra Portugal , e por evitar o dam
no , que f e poderia feguir , fenaõ fe prevenilfe de 
forte , que naõ poddfem os inimigos lograr os feus 
delignios , fe refolvera entregarlhe o governo das 
Armas do Reyno , debaixo das ordens da Princeza 
Margarida fua prima. Seguiaõ-fe a eGa eleiçaõ naõ 
poucos inconvenientes , o. que difcurfando o Du
que , tratou de divertilla , naõ poupando a eíle fim 
diligencia alguma: porém naõ fe admittiraõ em Caf. 
teHa as muitas efcufas , que reprefentou , fendo a 
repoA:a a inílrucçaó do poíl:o , affinada por EIRey 
em Madrid a 2 5 de Março do referido anno, a qual 
por fua ordem lhe remeteo o Secretario D. Feman· 
do Rodrigues de Contreras , e affim lhe fOy pre
cifo aceitar o poí\o , e paílàr a Almada. Foraõ 
diverfos os difcurfos, que fobre eíla acçaó fe levan
taraõ , porque huns tiveraõ por errada maxima do 
Conde Duque efla eleiçaõ. Diziaõ elles , que en
tregar as armas do Reyno ao mef mo , que tinhaõ 
pelo mayor inimigo, era fegurarlhe a vitoria, quan· 
do o faziaõ arbitro das tropas ; e que o Duque, em 
cujos ouvidos ainda eA:avaõ foando as vozes , que 
o acclamaraõ Rey nas alterações de Evora, fabe· 

na 
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ria difpor as armas do Reyno de modo , que dellat 
o naó defpojaífem. Outros por diíferente modo 
diziaõ , que toda aquella confiança , que fe fazia 
do Duque , era para o moftrarem V allàllo aos Por
tuguezes , que o confideravaõ Soberano: e adian
tando o difcurf o penetraraõ, que havendo pela obri
gaçaõ do pofto vifitar as Torres, e os navios da 
Armada , era facil prendello, e levallo a Cadiz, on· 
de quando naõ perdeífe a vida, feria ao menos a 
liberdade. He fama , que fe averiguara naõ haver 
duvida, em fer efla a tençaõ do Conde Duque: 
porém toda eaa grande idéa naõ pode ter efreito. 

Havendo o Duque D. Joaõ de fazer jornada, 
a exercitar o mando das tropas do Reyno, veyo, 
à imitaçaõ de feu pay , a accommodarfe na Villa 
de Almada. Aqui foy vifitado de todos os Gran
des , e Senhores , fundando na occafiaõ a fua mayor 
ef perança ; porque vendo-o , e tratando-o mais fa. 
miliarmente , que em outra occafiaõ , havia muitas 
de lhe tentar o animo , e a f ufficiencia. Dizem , 
que por coroa de hum largo dif curf o das mi ferias , 
que o Reyno padecia , fe lhe introduzio a pratica 
do remedio, e muitos fe refolveraõ a defcobrirlhe o 
animo ' em que eflavaõ de o fervirem ' e outros 
tentavaõ o modo de Caber qual era o feu intento; 
mas o Duque D. Joaõ com algum artificio os ou
via , qualificando as queixas com o zelo da Patria , 
mais como filho , do que como Senhor della ; e af.. 
fim fe houve até penetrar os fins de todos os fegre· 
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dos , porque nenhum delles lho recatava , perfuadi· 
dos , que eílas propoftas feriaõ bem ouvidas, ainda 
que fe naó admittiRCm. Dom Antonio Mafcare· 
nhas lhe diRC , que tinha convocado a toda a NO• 
breza para o dia , que o Duque houveífe de pallàr 

Nicola~ !1a Mayâ na a Lisboa, accrefcentando: Porque effa dia lia de Jer 
Rtl•~"' 1mprdlã no fi • D 
anno de 1641, no/fo , açalono V ifa Excellenc1a alegre ; o uque 

moftrou o naó $tendia , de que D. Antonio Maf. 
carenhas ficou taõ penetrado , que quando foy o 
da entrada, naõ quiz voltar à Almada com os mais 
Fidalgos , que hiaõ ao acompanhamento. O Du
que com advertencia naó conhecendo , os de que 
devia fiarfe , depois de ter fondados os corações de 
todos, fe houve de forte, que fe naõ declarou com 
algum delles , e entre tantas praticas , e perfua· 
foens, f6mente lhe deixou ef peranças em refponder 
ao Monteiro môr Francifco de Mello: Que ainda 
naõ havia occafiaô. Efla repoR:a naó deixou de ani
mar aos intereffàdos , de que fe poderfa lograr a fua 
determinaçaõ. E fuppoíl:o , que eR:a deRreza en· 
taó fe referia como irrefoluçaó , o tempo a veyo 
celebrar como grande prudencia. ~ 

Para o Duque paílàr de Almada a ver a Du· 
queza de Mantua , era precifo , que naõ houvdfe 
de fer alterado o ceremonial , que de Madrid man· 
dara o Conde Duque , regulado pelo que já com 
feu pay fe praticara no tempo, que governava o 
Archiduque Alberto: porém como nada fe execu• 
ta fcm queíloens, foraõ immenfas as que fe levan· 

tara ó. 
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taraõ. Finalmente fe ordenou , que o Capitaó da
Guarda efperaria o Duque ao pé da efcada , baixan
do a recebello com huma efquadra da guarda de 
Sua Mageftade , eftando a mais poíl:a em ala por. 
onde elle havia de paífar , ficando a guarda dos feut 
Alabardeiros com o feu Capitaó à porta do Paço; 
Que os Corregedores do Crime da Corte André 
Velho da Fonfeca, e Diogo Fem_andes Salema, o. 
efperariaõ ao pé da efcada do Paço , e o acompa· 
nhariaõ , e que os Officiaes da Cafa Real fahiriaõ a 
recehello à porca de baixo , e que o Mordomo môr 
acoderia, e ordenaria a p;irte, que lhe tocaíre, e 
que a cadeira feria de ef paldas , igual em tudo à da 
Princeza , e feria poíl:a f obre a tarima , ficando de· 
baixo do docel. Defembarcou o Duque no Paço, 
e fendo acompanhado , na f6rma referida, a vilitar 
a Duqueza de Mantua , fe dilatou pouco na vilita: 
e havendo ordenado a Duqueza a hum Official da 
Caía Real lhe mudalfe o lugar da cadeira quan~ Eric:ein; Hiftor~""nr 

. t Lu(itdll4rum , lib. 1. 
do fe fentava , atr~zando-a eíle hum paífo , acodio pag. ga~ 
logo com igual refoluçaõ , que valor , Thomé de 
Soufa , e a ~elhorou ao lugar , em que era razaõ 
et\iveífe. Voltou o Duque para Almada na mef- . 
ma tarde. Havia concorrido toda a Corte a affif. 
tirlhe , outros a vello , e todo o povo de Lisboa a 
feíl:ejallo , com taó exceffivas demonflrações , co· 
mo fentimento dos affeiçoados ao governo de Caf.. 
tella; porque todo o tempo, que effeve naquella 
Villa , foy continuamente affiftido de. toda a No-

Tom. VII. 1 ii breza, 
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breza , de que o Duque fe deu por taõ obrigado ; 
que diífe havia por bem empregada a jornada , 
que havia feito , f6 pela boa vontade , que expe
rimentara nos Fidalgos , e toda a mais gente , aos 
quaes pelos fervir havia de empenhar a pcífoa , e 
o Eíl:ado , o que depois moílrou a experiencia. 
Recolheo-fe na entrada do Inverno o Duque a 
Villa-Viçofa Jivre dos laços , que lhe haviaõ pre
parado os Cafl:elhanos , porque tendo feguras intel· 
ligencias , fe defviou dos perigos , que o ameaça
vaõ. Naõ haviaõ paffado muitos dias depois do 
Duque eílar em \Tilla-Viçofa, que naõ lhe chegaf. 
fe ordem de Madrid para fuzer huma leva de Sol· 
dados nas f uas terras. Replicou levemente pelo 
pouco effeito, que havia tido a primeira, fucce
dendo o mefmo em todas as que fe fizeraõ no Rey· 
no, ainda que algumas chegaraõ a Catalunha. Naõ 
admittio El Rey a replica , e o Duque fe difpoz a 
o'.Jedecer por naõ dar motivo ao Conde Duque ao 
condemnar ; porém mandou obrar taõ lentamen· 
te ' que a leva fe fazia de e orte ' que naó ficava lu· 
gar para lhe arguirem a obediencia. 

Os que fundavaõ a liberdade da Patria na re· 
foluçaõ do Duque , perderaõ muito o animo com 
~ cautella , de que ufou em Almada , quando def.. 
attendia , e defviava as praticas , que fe encaminha· 
vaõ a coroallo. N eíla conílernaçaõ voltaraõ fegun· 
da vez as idéas a Alemanha ao Senhor D. Duar·. 
te; porém como ~ perigo neceffitava de remedio 

promp· 
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prompto, tomaraõ a fazer novas inllancias ao Du. 
que de :Bragança. Entre os mais , que em Portu
gal viviaõ com huma vontade femelhante , interef. 
fados na liberdade da Patria, era o primeiro nos an
nos D. Miguel de Almeida, de melhor qualidade 
no fangue ; que na forte , defcendente dos antigos 
Condes de Abrantes; D. Antaõ de Almada, illuf: 
tre defcendente dos Condes de Abranches; Pedro 
de Mendoça , naõ f 6 amigo da Caía de :Bragança , 
mas particularmente e{Hmado della ; Francifco de 
Mello , Monteiro môr, Antonio de Saldanha , D. 
Antonio Mafcerenhas , Dom J oa6 Pereira , illuílre 
Sacerdote , e outros , inflammados de hum ardente 
defejo da honra , que naõ duvidavaõ· facrificarfe 
por libertarem a Patria em tempo , que fe via taó 
defcontente a Nobreza do governo ; porque os dous 
Miniflros , que eraõ ambos em fangue , intereífe, 
e efpirito hum f6, haviaõ ufurpado o mando uni
verlal do Reyno ; em Portugal Miguel de V afcon. 
·cellos , e em Cafiella Diogo Soares , hum a execu
tar , outro a fuggerir o confelho: de forte , que eff:as 
eraõ as pedras do efcandalo publico , cultivado pe• 
lo continuo defprezo procedido da foberba , ou da 
defl:ra feveridade dos taes Miniflros. 

Renovaraõ-fe as inff:ancias no anno de 1640; 
fendo hum dos que mais vivamente as apertava 
Francifco de Mello , .l\tlonteiro môr, efcrevendo 
ao Marquez de Ferreira .D. Francifco de Mello, e 
ao Conde de Vi~iofo D. _t\ífonfo d~ Portugal, pe· 
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'dindolhe reprefentatfem ao Duque D. Joaõ as ve· 
xações , que fofriaõ os Portuguezes , que de jufli<ja 
nafceraõ feus V affallos ; que aceitalfe a Coroa, que 
voluntariamente lhe offereciaõ ; porque era a mef. 
ma , que os Caflelhanos havia ó roubado a (eu pay, 
. e avô , e que à tal otfenfa fe naõ devia antepor pe
rigo aJgum ; e que agora o fazia mais remoto , o 
veremfe os Caftelhanos divididos em muitas partes: 
e que affim nenhum tempo lhe poderia fer mais fà. 
voravel à fua refoluçaó , que o prefente. Por di· 
verfas partes chegavaó eff:as , e outras femelhantes 
razoens ao Duque encaminhadas pelo Marquez de 
Ferreira, e ao Conde de Vimiofo. por Jorge de 
Mello, irmaõ do Monteiro môr , em cuja Cafa fe 
ajuntavaõ D. Miguel de Almeida, Pedro de Men
doça , e D. Antaõ de Almada, a conferirem o ca· 
minho , que feguiriaõ para fe livrarem dos perigos, 
que os ameaçavaõ. Eftes aétos , muitas vezes re· 
petidos, e por muitos , foraõ as primeiras alviçaras 
do bom fucceíío : entaõ com 1ouvave1 prudencia fe 
fez paufa ' julgando ' que os corações nao podiaõ 
fer vHlos em melhor fÕrma. Já entaõ conferiaõ , e 
fó faltava difpor a obra, porque ainda no defenho 
eflava informe. 

Tfoha nefle tempo os negocios da Cafa de 
Bragança em Lisboa com o titulo de Agente Joaõ 
Pinto Ribeiro, profeífor do Direito Civil , homem 
erudito , como vemos nos feus Efcritos. Amava 
ao Senhor, e naõ menos ao Reyno, em cujo ob-

fequio 
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fequio depois imprimio alguns Tratados. Como 
J oaõ Pinto por occafiaõ dos negocios, que mane
java , foífe ouvido de grandes Miniílros, era por ef. 
ta caufa conhecido dos mayores. N aõ era o feu 
zelo ignorado , toda a confideraçaõ o habilitava 
para idoneo iníl:rumento , naõ fó para os rogos , 
mas tambem para as advertencias , que fe continua· 
raõ ao Duque, o qual naõ defagradado do meyo 
propoílo , refpondia por fua intervençaõ taó for
malmente, que os intereífados reconhecera ó o acer
to da fua boa eleiçaõ. Recebia o Duque os avi
fos , e reconhecendo o muito , que havia , que ven
cer, para lograr empreza taõ ardua, dilatava em 
declararfe ; até que o tempo com mais firmes ef
peranças o feguraffe , e com mayores fundamentos, 
que os males , de que fe queixavaõ os que o per· 
fuadiaõ. O Conde Duque , que efludava o cami· 
nho de deíl:ruir na peffoa do Sereniffimo Duque de 
:Bragança as ef peranças dos Portuguezes , fez , que 
El Rey lhe mandalfe fegunda ordem para palfar à: 
Almada , e replicando , fe defvaneceo. Porém em 
poucos dias recebeo hum,a Carta delRey , em que 
depois de varias perfuafoens, e promeílàs , lhe man· 
dava , que fe prevenilfe para paílàr com elle a Ca
talunha , aonde determinava marchar brevemente 
a Cocegar as revoluções daquelle Principado, e ou
tras da mefma fubflancia vieraõ a todos os Fidalgos 
do Reyno. 

Havia fuccedido naquelle tempo a f1.1bleva· 
"" ~ao 
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çalS dos Catalães , e fortificando-fe em Barcelona, 
fe refolveraõ a bufcar a protecçaõ de França. O 
Conde Duque querendo atalhar elle damno , para 
fe naõ entender , que aquelle exceífo era nafcido 
de exafperaç6es do feu governo , perfuadio a EI. 
Rey Catholico, que marchalfe com hum grande 
Exercito a caftigar os Catalães, porque naõ fe fa
tisfuzia com menos a fua vingança; e tambem com 
o pretexto da jornada de chamar a Madrid ao Du
que de Bragança , e toda a Nobreza de Portugal , 
para que entaõ fe reduziífe a Provinda o Reyno. 
Tanto , que ao Duque de Bragança chegou a or· 
dem de acompanhar a EIRey a Catalunha, fere
folveo generofamente a aceitar as offertas, que re
petidamente lhe tinhaõ feito da Coroa , que de di· 
reito Ih~ pertencia, e livrar a Patria da efcravidaõ, 
em que eA:ava. · Confidcrava , que fe obedecia à 
ordem , o menos mal , que lhe podia fucceder , era 
perder a liberdade , porque todas as noticias infi· 
nuavaõ fer dle o fim do Conde Duque , para def.. 
ta forte pôr em precipicio o ref peito do Duque , e 
a incomparavel grandeza da Sereniffima Cafa de 
:Bragança, tantos feculos confervada com Real au• 
thoridade , na6 bafbndo a tranquiUidade, com que 
vivia fatisfoito na delicia de Villa-Viçofa , Corte 
dos feus Eíl.ados , fendo elle o mais poderofo de 
Europa entre os que naõ craõ Soberanos , como 

Hilloire dcs Revolu- diz hum Author Francez. Ainda fe adiantou mais 
tions d' Ef pagne' com. • d . d e Jl. Ih n. • d 
4 uv.9• pag. 35 ~. a 1mpru enc1a os an.e anos nene negocia o, 
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que fendo tantas as diligencias, com que . procura· 
vaõ apartar de Portugal ao Duque D. Joa6, an~ 
tes de o confeguir , haviaõ publicado, que os Gran·h 
des lhe havia6 de preferir em todos os aél:os publi
cos ; e quando com verdadeira politica o deviaõ. 
obrigar, para o perfuadir, lhe negaraõ o A.rcebif
pado de Evora para feu irmaõ o Senhor D. Ale-! 
xandre , com a frivola razao , de que naõ eftava 
Doutorado em faculdade alguma , havendo muy 
pouco , que fe havia concedido o Bifpado de Vi
feu a Leopoldo de Auff:ria , Archiduque de Tirol, 
para hum filho feu de tres annos. Efles, e outros 
motivos refolveraõ generofamente ao Duque de 
Bragança a aceitar a Coroa, que repetidas vezes lhe 
tinhaõ offerecido os zelofos, e leaes Portuguezes. 

Corria já facil , e feguro o commercio, ainda 
que recatado , entre Villa-Viçofa, e Lisboa, ha· 
vendo já lugar, de que fe tratalfe com clareza taõ 
grande caufa. Foy enviado Pedro de Mendoça ,· 
Alcaide môr , e Senhor de l\'Ioura6 , para que dif. 
tinél:amente offereceífe o Reyno ao Duque de Bra
gança , e levava memoria dos parciaes , já muitos, 
e grandes , e o mais era a certeza , de que o povo 
feguiria a f ua voz com largas promeíf as de vidas , e 
fazendas , que huns , e outros conflantemente fe 
offc!reciaó a facrificar em obfequio de Principe na· 
tural , e da recuperaça6 da liberdade Portugueza. 
Fez o cam1nho por Evora , onde communicou ao 
Marquez de Ferreira, a D. Rodrigo de Me11o feu 
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irmaõ , e ao Conde de Vimiofo , a commüfaó, ·que 
levava. Efcreveraõ elles ao Duque com novas 
perfuafoens , para que admittilfe ta6 generofa offet
ta. Paífou Pedro de Mendoça a Villa-Viçofa , on
de chegou ao tempo, que o Duque andava caçan· 
do na f ua Tapada. Palrados os primeiros compri· 
mentos, offerecendolhe o campo occafia6 de fallar 
ao Duque, lhe deu parte cm como a fua jornada fe 
dirigia a pedirlhe da parte da Nobreza do Reyno 
aceitalfe a Coroa de Portugal ufurpada a feus av6s, 
expondolhe com vivas razoens todos os motivos, 
que havia para naõ perder taõ gloriofa empreza; e 
ultimamente lhe pedia , naõ partidpalfe efte nego· 
cio a Antonio Paes Viegas , feu Secretario. Era 
o motivo deíla advcrtencia o temerfe , que Anto
nio Paes naõ foífe deíle parecer, e defviaífe o Du· 
que de aceitar o Reyno. O Duque refpondeo, 
que a ma teria, em que lhe fallava, era de taõ alta 
ponderaçaõ, que lhe pedia tempo para nella fede· 
terminar, mas que brevemente lhe daria a repoila: 
que havella de fiar de Antonio Paes, o podia fem 
ef crupulo fazer , porque delle tinha largas experi· 
encias da fua fidelidade, e tambem porque naõ era 
elle , o que menos o dlimulava ao mefmo , que 
elle o perfuadia. Conferia o Duque com o feu Se· 
cretario , e depois de ventiladas todas as materias , 
']UC Cobre efle negocio podia6 occorrer , e ponde· 
radas com a madureza , moíl:rou com evidencia o 
iquanto lhe importava aceitar. a offerta, que lhe fa. . "" z1ao. 
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ziaõ. Eftimou muito o Duque ter ouvido a opiniaiS 
de Antonio Paes Viegas , e lhe refpondeo , que fe 
havia conformado com a fua idéa , e paífou ao 
quarto da Duqueza fua mulher a darlhe conta do 
empenho , em que fe achava , ao qual . naõ queria 
determinarfc f em o feu parecer. He fama , que a 
Duqueza o tirara da perplexidade, em que fe via, 
porque Cobre grandes virtudes , era dotada de ta<S 
bom entendimento , como animo varonil , como 
depois acreditaraõ largas experiencias ; affim gene
rofamentc lhe dHfe : Q.ue ainda que a morte folfe 
a confequencia .da Coroa , tinha por mais acertado 
morrer reynando, que acabar fervindo : de maist 
que todos os vaticinios feguravaó a empreza, e que 
affim f 6mente a dilaçaõ de fe coroar podia fer pre
judicial. Achando o Duque taó conformes as duas 
opinioens , de que tanto fiava, chamou a Pedro de 
Mendoça , agradeceolhe o trabalho , e o perigo · a 
que fe expuzera por feu refpeito, e-que elle depois 
de ponderar tudo , o que elle lhe dHfera , antepon• 
do a faude da Patria ao rifco particular , fe ref olvia 
a aceitar a Coroa, para a fazer refpeitada de feus 
inimigos , e commua aos feus leaes V affallos. Pe· 
dro de Mendoça fatisfeito , e contente , pertendeo 
beijar a maõ ao Duque , o que elle recufou , dizen• 
do , que naó faltaria tempo para aquella ceremo
nia. Entaõ Pedro de Mendoça para diffimular a jor• 
nada , parti o para Moura ó , e def pedi o hum Cor
reyo a D. Miguel de Almeida , em que lhe dizia t 
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Q.ue· fora à Tapada, que a caça andava levantada, 
que fe fizeraó alguns tiros, que huns fe acertaraõ, 
e outros fe erraraõ , e que era grande a pruden
cia deJoaõ Pinto Ribeiro. Deixou dle avifo taÕ 
cego, e embaraçado a D. Miguel, que o recatou 
até que chegou Pedro de Mendoça , e dando aos 
da Junta conta da repoíla do Duque , a celebraraõ 
com grande contentamento ; e refolveraõ , que paf. 
faífe logo a Villa-Viçofa J oaó Pinto Ribeiro a 
ajuflar com o Duque o dia , e a fórma de fe pôr 
em execuçaõ toda aquella pratica : porém ellc te 
efcufou com juílo motivo , no que paífaraõ alguns 
dias , que juflamente puzeraêS em· cuidado ao Du· 
que ; e Cabendo , que Pedro de Mendoça paífara a 
Evora , lhe efcreveo , pedindolhe noticias do nego
cio , que lhe encommendara. Pedro de Mendoça 
o fez taó confufamente , que o Duque fe vio em· 
baraçado, e fe refolveo a chamar aJoaó Pinto Ri
beiro com o pretexto de lhe dar conta de huma de· 
manda , que fazia à Cafa de Odemira. Deu con
ta defla ordem a D. Miguel de Almeida para que 
fe participaífe aos confederados, e fendo encarrega· 
do do que havia de dizer ao Duque , partio para 
Villa-Viçofa. A íua chegada diminuio em tude> 
o cuidado do Duque ; porque concordando · com 
o que Pedro de Mendoça lhe referira , accrefcentou 
outras muitas razoens , que facilitavaõ a empreza. 
Ainda durava a conferencia, quando o Du ~ue teve 
avifo , de que paífavaó a Madcid algumas pelíoas, 

que 
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que poderiaõ ter noticia do negocio , porque a Du
queza de Mantua já fuzia obfervar todos os palfo9 
dos Fidalgos de Lisboa. Vendo o Duque o quan
to perigava a em preza na dilaça6 , def pedi o a J oaõ 
Pinto com ordem , para que logo em Lisboa tivef. 
fe principio a Acclamaçaõ , e naõ em Evora , co
mo lhe tinhaõ avifado ; porque fe feguiria poderfe 
prevenir a Duqueza primeiro , que fe declaraífem· 
os Fidalgos confederados ; e por ultimo , que fe déC
fe cafo, de que em Lisboa faltaífem ao que lhe ha· 
viaõ promettido , o que elle naõ imaginava de taes 
peífoas, que elle com os P6vos de Alentejo, que 
eílavaõ à fua devoçaõ , tentaria a fortuna , fahindo 
à campanha. ERa generofa refoluçaõ encheo de 
alegria a J oaõ Pinto , e voltou para Lisboa , onde 
chegou , e communicando tudo aos intereífados , 
entregou duas Cartas do Duque , huma para D. 
Miguel, outra para Pedro de Mendoça, as quaes 
encheraõ de huma extraordinaria alegria a todos os 
confederados; porque o Duque dizia nas Cartas, 
que eraõ para todos, e que fe déífe inteiro credito 
a J oaõ Pinto , no que lhe diífeífe da fua parte. Af.. 
fim fe difpuzeraõ com novos brios a pôr fim ao tra.: 
tado, approvando a refoluçaõ de começar por Lif. 
boa aquella gloriofa empreza. Excedeo toda _a cre• 
dulidade a obfervancia do fegredo, em que fe fun
dou a gloria, e a ventura do füccclfo. Juntavaõ
fe ~s Fidalgos em caía de Joaõ Pinto , que affiA:ia 
no Paço , que o Duque de Brag:mça tmha nefta 

Cidade, 
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Cidade; com tanta cautella , que deixavaõ os CO• 

ches , e os cavallos em differentes partes , tendo 
anticipadamente Joaõ Pinto retirado os feus cria
dos, e pondo pouca luz para que naõ fuífem co• 
nhecidos, os que entravaõ nella. Naquella noite, 
que era Domingo 26 de Novembro , fe determi
nou , que fe puzelfe em execuçaõ o que eftava 
ajuff:ado , no Sabbado feguinte , o primeiro de De
zembro de 1640, communicando-fe a todos , que 
por intervençaõ do Padre Nicolao da Maya, effa
vaõ promptos o Juiz do Povo , Efcrivaõ , e Mif
teres , com alguns dos da Cafa dos ·v·inte Quatro, 
os quaes atemorizados com os fucceífos de.Evora, 
diíferaõ , naõ fariaõ movimento fem verem decla· 
rada toda a Nobreza. 

Determinado o dia , e confiderado o modo da 
obra , a pezar de todos os accidentes , que a con
tradiziaó , alfentaraõ de dar a execuçaõ à empreza. 
Deu-fe parte defta conferencia ao Arcebifpo de 
Lisboa D. Rodrigo da Cunha , Varaõ em quem 
conconiaõ letras , virtudes, e amor da Patria , co· 
mo havia moftrado conílante em Madrid , donde 
he fama lhe offereceraõ o Capello de Cardeal, fe 
concorrclfe para que o Reyno fe reduziífe a Pro
vinda , que generofamentc def prezou ; o qual ap• 
provando agora a idéa dos confederados , entrou no 
numero delJes , e o feguira6 os feus parentes , e tO• 
dos os EcclefiaR.icos, que lhe obedeciaõ. Já naõ 
faltava mais , que tres dias , quando fe deu conta 

a D. 
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a D. Joaõ da Cofla, que era dotado de grande va- Eric~ira, Hiftori""""' 
lor, e entendimento, partes, que em poucos annos ;?l4nar11m,1ib.z.p. 
o habilitaraõ para confeguir toda a eflimaçaõ da J• 

Corte , ( e depois os mayores lugares) porque con· 
tando poucos annos , os ornava de admiravel pru-
dcncia: e depois de ouvir attentamente a propoíla, 
confiderando a gravidade da empreza , difcurfou 
com eloquencia , de que era dotado, moftrando 
os perigos , e inconvenientes , que nella podiaõ oc· 
correr ; e depois de ponderar todos com madureza, 
concluio, dizendo, que fe elle tivera efta noticia 
mais anticipada, que fora o feu voto, fe difpuzef. 
fe a empreza com mayor fegurança; porém como 
já o tempo era taó pouco , que lhe parecia, fe naõ 
dilataífe , porque fe fe rompelfe o fegredo , feria 
efle o niayor inimigo. Hum Author moderno, Cledc, Hifloire CetW-

que efcreveo a HHloria de Portugal desfigura eíle " 1e de Portugili ' tom. 
' 7.pag.u. 

incidente , defconhecendo a D. J oaõ da Cofia, que 
elle depois louva muito, quando falia delle na Em· 
baixada de França , naõ Cabendo , que era o mef-
mo. He certo, que as razoens de D. Joaõ da 
Colla, ponderadas no feu entendimento, e defpre .. 
zadas do feu valor, alteraraó os animos dos confe
derados, de forte , que caufou tanta perturbaçaó , 
que 1 oaõ Pinto avifou ao Duque fufpendeífe as or-
dens , que tinha difpoíl:o para o dia primeiro de De
zembro. Efla novidade caufou grande cuidado 
ao Duque, de que logo outro exprelfo o livrou, 
fegurandolhe , que as continuaífe , porque infalli· 

velmen-
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8 o Bifloria qenealogica 
velmente fe executaria tudo , o que eflava trata; 
do. 

Alfcntado para a conclufaó deíla grande em· 
preza o dia de Sabbado primeiro de Dezembro , fe 
determinou , que com o menor rumor , que foífe 
poffivel , fe achaífem todos junto do Paço , repar· 
tidos por varios p6íl:os , e que tanto , que o relo· 
gio déífe nove horas , fahiílêm todos do coche ao 
mefmo tempo : que huns ganhalfem o Corpo da 
Guarda , onde eftava hum~ Companhia de Infan
taria Caftelhana , outros , que fobindo à falla dos 
Tudefcos, detiveífem a Guarda dos Archeiros ~ ou
tros appellidando a liberdade das janellas do Paço, 
acdamaífem ao mefmo tempo o Duque de Bragan
ça Rey de Portugal ; e que outros paífaífem a ma
tar o Secretario de Eíl:ado Miguel de V afconcd
los , diligencia , que ju1garaó importantiffima, por
que nas aras da fagrada liberdade fe naó facrifica
ria outro animal mais , que o tyranno ; porque af. 
fim fe atalhariaó as ordens , que a fua atrevida re
foluçaõ diíl:ribuiífe, e tambem para incitar o povo, 
com ~ fatisfaçaõ daquelle merecido caíl:igo , revef. 
tindo-fe dos affeél:os da Nobreza para feguirem com 
conflanda o feu exemplo. 

Paífada a noite nos cuidados , de que chegaf. ,.. 
fe o dia de Sabbado , e fe haviaõ confeífado todos 
no dia antecedente , implorando o favor de Deo3 
para fegurar a empreza, em que naõ entrava a vin· 
gansa, tem.ó a juílisa, entendendo podiaó fer elles 

licita-
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licitamente entaõ os executores. Havia6 os quaren
ta Fidalgos confederados avifado a todos aquelles 
dependentes daquella acçaõ , os quaes convidaraõ 
outros , e por efte motivo he mayor o numero, do 
que fe lê na Rclaçaõ , que entaõ fe imprimio no 
anno de 1641. O Conde da Ericeira, a quem fe. Ericeira, ~ortug. lle.f; 
guimos , diz, ferem quarenta , o que con!lante· t1114r4do,1tv.z.p~g.98. 
mente refuriaó muitos , dos que fe acharaõ nefta 
gloriofa empreza ; porém com o documento im· 
preífo naquelle mefmo tempo , feria injuíliça naõ 
referir os nomes de todos , os que a dita Relaçaõ 
numerou, porque naõ queremos privar de huma 
taõ efpeoal gloria aquelJes , que a mereceraõ. 

Foraõ eHes: D. Miguel de Almeida, D. An· Rclaçaõ imprc!Ta cm 
taó de Almada, Jorge de Mello, Pedro de l\1en· 1641. 

doça , Alcaide môr de Mouraõ , D. Antonio Maf-
carenhas , o Doutor J oaõ Pinto Ribeiro , D. An-
tonio Tello, D. Gaftaõ Coutinho, D. Luiz de Al-
mada , D. Alvaro de Abranches, D. Affonfo de 
Menezes, D. Antonio Luiz de Menezes , D. · Ro· 
drigo de Menezes, D.Joa6 da Cofta, D. Antonio 
da Coíl:a, D. Antonio de Alcaçova, D. Joa6 de 
Sá e Menezes , Camereiro môr , J oaó Rodrigues 
de Sá , Antonio de Saldanha , J oaõ de Saldanha de 
Soufa , Joaõ de Saldanha da Gama, Antonio de 
Saldanha feu irmaõ , Bartholomeo de Saldanha feu 
irma6, Sancho Dias de Saldanha, o Conde de Atou-
guia , D. Francifco Coutinho feu irmaõ , D. Vai; 
co Coutinho , Martim Affonfo de Mello, Manoel 

Tom.VIL L de 
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de Mello feu filho , Francifco de Mello de Maga· 
lhaens, Antonio de Mello de Caaro, D.Joa6 Pe
reira, Prior de S. Nicolao , Fema6 Telles da Syl· 
va, Antonio Tellez da Sylva, D. Fernando Tel. 
lez , Dom Antonio da Cunha , Triflaõ da Cunha 
de Attaide , Luiz da Cunha de Attaide e Mello 
feu filho , Eflevaõ da Cunha , Deputado do Santo 
O.fficio, Luiz da Cunha, neto de D. Antaõ de Al
mada , Luiz Alvares da Cunha , Duarte da Cunha 
feu filho , TrHlaõ de Mendoça, Henrique de l\ilen
doça feu filho, Luiz de Mendoça filho de Pedro 
de Mendoça, D. Manoel Childe Rolim, D. Fran· 
cifco de Soufa, D. Paulo da Gama, D. Thomás 

· de Noronha , D. Francifco de Noronha feu irmaõ, 
Miguel Maldonado , Gafpar Maldonado, Vicente 
Soares Maldonado , Francifco Maldonado , Sebaí
tiaõ Maldonado feus filhos , Gonçalo Tavares de 
Tavora , o Alcaide môr de Cintra, Gil Vaz Lo
bo , Ruy de Figueiredo , Luiz de Figueiredo feu 
irmaõ , Gafpar de Brito Freire , Luiz de Brito Frei· 
re feu filho , Manoel Velho , Francifco Branda ó, 
Francifco Freire Brandail , Francifco de Sampayo, 
o Padre Nicolao da Maya , o Capitaõ Marco An
tonio de Azevedo , o Capitaõ Vafco de Auvedo 
Coutinho íeu irmaõ , Francifco de V afconcellos , 
Luiz de Loureiro, Informador de Mazagaõ , o Ca· 
pitaõ Joaõ de Barros de Souía, Antonio do Rego 
Eeliago , J oaõ do Rego Beliago feu filho , Anto
nio Figueira da 1\1aya, o Padre Bernardo da Colla, 

o AI ... 
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o Alferes Manoel Leitaõ de Lima., o Licenciado 

-Gabriel da Coíl:a , Q.uartanario da Sé , Manoel da 
Cofta feu irmaó , Paulo de Sá , o Capitaõ Diogo 
Penteado, Manoel de Novaes Carvalho, o Capi• 
taó J oaõ de N ovaes Carvalho , Manoel de Azeve• 
do, Joaõ da Sylva do Valle , Miguel da Sylva, 
Gregorio da Cofia, o Alferes Francifco de Tava
res , Gonçalo de Sampayo, o Alferes ManQel de 
Sampayo, Gafpar de Tovar, Pedro de Abreu, Si
maó Correa da Cunha, Luiz Alvares Banha, Ben
to da Motta de Gufmaó , Affonfo Mendes , Luiz 
Godinho , Efcrivaõ do Pefcado , o Capitaó Anto
nio Franco de Lima, Alberto Rapofo, Paulo de 
Moura , Joaõ Ribeiro, o Licenciado Gafpar Cle
mente , e outros. 

Prcveniraó-fe , e armaraõ-fe todos os referi· 
dos ; e he bem digno de louvor a conílancia , e ani
mo de D. Filippa de Vilhena , Condeífa de Atou· 
guia, pois ella mefmo ajudou a armar feus dous fi. 
lhos D. Jeronymo de Ataide, e D. Francifco Cou
tinho , aos quaes exhortou a emprender acçaõ taõ 
gloriofa. · Da mefma force , com animo varonil o 
praticou D. Marianna de Lencaíl:re com feus dous 
filhos Fernaõ Telles da Sylva , e Antonio Telles 
da Sylva. Occuparaõ todos os confederados os 
póllos, de que fe encarregaraõ, fem haver hum del
Jes , que fe arrependelfe, do que tinhaõ determina
do. Efperavaõ já com impaciencia as nove horas, 
e tanto., que deu a primeira , fem. eíperarem a ul· 

~om.VII. L ii tima, 
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tima , fahiraõ todos dos coches , e avançaraó ao 
Paso. Jorge de Mello , Antonio de Mello de Caf. 
tro, e Efieva6 da Cunha, com alguma gente, que 
os feguiaõ, detiveral> os Soldados Caftelhanos , que 
eíl.avaõ de guarda. D. Miguel de Almeida, ainda 
que velho, fobio arrebatadamente à 1àlla dos Tudef
cos , e difparou huma piíl.ola , final , que fe havia 
ajufiado , para que fe repartiífem pelas partes , de 
que cada hum eílava encarregado. O Porteiro môr 
Luiz de Mello , e J oaõ de Saldanha e Soufa ganha· 
raõ o lugar , onde eíl.avaõ arrimadas as alabardas 
dos Soldados. D. Atfonfo de Menezes, Gafpar 
de Brito Freire, e Marco Antonio de Azevedo, as 
lançaraõ todas em terra , impedindo, a que pudef
fen1 chegar os Soldados a tomallas , e. alguns inten• 
taraõ impedir o palfo da porta , que fahe ao corre
dor, que acaba no Forte, onde morava Miguel de 
V afconcellos ; mas o valor de Pedro de Mendoça, 
e Thomé de Soufa , os carregou de forte , que def
ampararaõ a porta , e querendo ganhar huma , que 
hia ao Quarto da Duqueza de Mantua , já a acha· 
raõ occupada por Luiz Godinho Benavente, cria· 
do do Duque de Bragança , e por outras peífoas , 
que o acompanhava ó , as quaes mataraõ hum Tu· 
defco , e feriraõ outros , e affim os fizeraõ retirar. 
N eRe tempo o primeiro , que com nobre delibera• 
çaõ no Paço Real pronunciou duas altas fentenças 
ao Povo Portuguez , e à Monarchia Hefpanhola , 
foy D. l\íiguel de Almeida , veneravel velho de 

perto 
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perto de oitenta annos, com a efpada na maõ dif. 
fe gritando : Valerefos Portuguezes, viva E/Re)I 
D. Joaô IV. atégora Duque de Bragança, viva; 
morraó os traidores , que nos arrebataraô a liberda· 
de. Defla forte chegou às varandas do Paço, re
petindo as mefmas palavras muitas vezes , já ouvi
do do Povo , que fe hia ajuntando no Terreiro. 

Bufcando outros a cafa de Miguel de V afcon· 
cellos , entrara o pelo corredor D. Antonio Tello, 
D. J oaõ de Sá de Menezes , Camereiro môr, An
tonio Tellez , ferido em hum braço de huma bai
la de pHl.ola , que fe difparou na falia dos Tudefcos, 
o Conde de Atouguia, feu irmaõ Dom Francifco 
Coutinho, D. AI varo de Abranches , A yres de Sal· 
danha de Soufa, D. Gaflaõ Coutinho, Sancho Dias 
de Saldanha , J oaõ de Saldanha da Gama , e feus ir .. 
mãos Antonio , e Bartholomeo de Saldanha, Trif
taõ da Cunha de Ataide , feus filhos Luiz , e ·Nu
no da Cunha, D. Manoel Childe Rolim feu gen· 
ro, e encontrando a Francifco Soares de Alberga .. 
ria, Corregedor do Civel da Cidade , que fahia da 
Secretaria de ER:ado , lhe dHferaõ todos: Viva E/. 
Rey Dom J oa'Ó , elle arrebatado, e imprudente , 
tirando da efpada , refpondeo : Viva E/Rey Dom 
F ili;pe , e naõ faltando quem o perfuadilfe a foce
garfo , naõ fendo poffivel , com o tiro de huma pif. 
tola, lhe abriraõ na garganta huma ferida, que em 
poucas horas lhe tirou a vida. 

Continuando os confederados a·bufcar a Mi..; 
guel 

oig1 ized byGoogle 



8 6 Bifloria qenealogictt · 
. guel de V afconcellos , rom peraõ facilmente a por

ta da cafa , em que defpachava , que era a primei· 
ra; que paílàdo o corredor, cabe fobre o Terreiro 
do Paço , e naõ achando nella a Miguel de Vat: 
concellos, entenderaõ ; poderia livrarfe paífando à 
Caía da lndia , para onde tinha caminho : defta af: 
flicçaõ, em que fe achava6, os livrou huma efcra· 
va, apontandolhes para hum almario de papeis, que 
Jogo abriraõ, e o achara5 nelles efcondido. Dom 
Antonio Tello lhe fez hum tiro com huma piltola: 
vendo-fe elle ferido , fahio turbado à caía , onde ou
tros lhe deraõ outras feridas mortaes , com que ca
hio , mas ainda vivo , o lançaraõ ao Terreiro de 
huma das janella , dizendo: Viva a liherdade , e E/. 
Rey D. Joaô IV. morra~ os traidores. Difcorria 
vago hum grande numero de gente do povo no 
Terreiro , e tanto que viraõ o miferavel corpo mo
ribundo , e profira do no chaõ , cheyos. de furor ce
varaêS nelle toda a crueldade, porque na6 perdoa
raõ a defprezo algum , que lhe pudeífe fer injurio
fo , que naõ executaífem contra aquelle cadaver; 
e acodindo immenfo povo a ver aquelle trifie, e 
horrorofo efpeél:aculo , de novo o maltratava6 os 
que chegavaõ com barbara crueldade, a que a pie
dade ela Santa Irmandade da Mifericordia fez de
pois dar fepultura. Eíle funeA:o fün teve Miguel 
de V afconcellos , a quem a foberba , e a vaidade do 
governo abfoluto tinha degenerado em violencias, 
e inj afü<;as , de forte , que era univerfalmente temi-

do 
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do pela authoridade , com que violentamente arro
gara a li a f oberania , defprezando toda a Nobreza 
de Portugal. Depois de lançado l\iiguel de V af. 
concellos da janella , entrando em huma das caías 
interiores , encontraraõ ao Capitaõ Diogo Garcez 
Palha com huma cravina , que difparou , e outras 
armas de fogo , que tinha na caía , fem effeito ; e 
dandolhe algumas feridas, elle por livrar a vida, fe 
lançou de huma das janellas , e quebrando huma 
perna , fe retirou à Caía da lndia. Tinha Miguel Chronica delRey Dom 
de Vafconcellos em Lisboa a feu . irmaõ Luiz de Joaõ IV. de Antonio 

,J Coelho , Rey de Ar• 
Mello ' Deao de Braga ' e do Confelho geral do m.as, ':"· f. <JU~ ~lfa na 
Santo Officio, taõ mal quiA:o' .que o povo o bu[. L1vrar1a Enccrna.na. 

cou nas cafas , em que morava , que eraõ de feu ir· 
maõ , ( fa6 as do Marquez de Angeja ) e com hum 
motim as deíl:ruiraõ , com tanta colera , que arran-
caraõ janellas , grades , e tudo arrazaraó ; o Deaõ 
fe tinha acolhido a Santo Eloy, e depois palrando 
efcondido. a Leiria , onde era Bif po feu irmaõ Pe. 
dro Barbofa , ambos paffàra6 a Caff ella : e o povo 
feguindo a fua furia, fabendo as partes, onde o dito 
Miguel de V afconcellos tinha fazendas , lhas deíl:rui-
raõ , arrancandolhe as arvores , e fepas , e toman-
dolhe tudo quanto achavaõ, e o mais punhaõ em 
eílado de naõ fervir. Taõ mal quiíl:os foraõ eíl:es 
MinH\ros , e tanta a vaidade , em que os puzera a 
fortuna, que conciliaraó hum geral odio no po-
vo furiofo , e inconfiderado no que coíluma execu-
tar. 

Ao 
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Ao mefmo tempo, que a Duqueza de Man

tua ellava foprendida do grande ruido , que fentia 
no Paço, e muito atemorizada, os confederados 
depois de forçarem algumas portas , que acharaõ fe
chadas, chcgaraó à Cafa da Galé, onde eftava a 
Duqueza; era6 elles D. Miguel de Almeida, Fer
na6 Telles da Sylva, D. Joaó da Cofia, que havia 
atalhado a morte de alguns Miniíl.ros , que cíl.avaõ 
nos' Tribunaes , Thomé de Soufa , Pedro de Mcn· 
doça, D. Anta6 de Almada , D. Luiz feu filho, 
Dom Antonio Luiz de Menezes, D. Rodrigo de 
Menezes fcu irmaõ , D. Carlos ·de Noronha , An
tonio de Saldanha , D. Antonio da Coí\a, D. An
tonio de Alcaçova , Joa6 Rodrigues de Sá, Mar
tim Affonfo de Mello, Luiz de ~lello , Manoel de 
Mello feu filho , Triílaõ de Mendoça , Luiz de 
Mendoça, D. Francifco de Soufa, D. Thomás de 
Noronha, D. Francifco de Noronha, D. Antonio 
Mafcarenhas, D. Femaó Tellez de Faro, R uy de 
Figueiredo, Luiz Gomes feu irmaó, Francifco de 
Sampayo , Gomes Freire de Andrade , feu filho , 
Gil Vaz Lobo. Turbada , e affliéla a Duqueza, 
a achara ó a huma . janella das que cabem para a 
porta da Capella Real , pedindo ao povo , que a 
1occorreffe , e livraífe de taó perigofo lance. Porém 
elles com todo o dccóro a obrigaraõ , a que fe reti· 
ralfe, e intentando defcer ao Terreiro, lho embara
çara6 tambem, o que ella vendo lhes diífe: Senlzo .. 
res, já e/laes fati:feitos, e vingados com a morte do 

Mini/lro 

oigitized byGoogle 



JA Cafo 'R(al Portug. · Liv. Y II. 8 9 
Minillro culpado, elle e/lá ca/ligado, naS pa/fe adi
ante o furor, que naó deve entrar em c<Jrações taô 
nobres : eu prometto , 'l"e E/Rey Catholico naa f J 
perdoe a todo& , mas vendo a obedieneia , com que 
reJPeitaes o Jeu /erviço , agradeça ver e/le Reyno li· 
vre elos excejfos do Secretario. O Arcebifpo de .Bra .. 
ga , Prefidente do Paço , fahindo do Tribunal che· 
gou a tempo , que a Duqueza acabava ·de pronun
ciar eílas palavras , e como era de genio violento, 
e inteiram\!ntc entregue ao partido Callelhano , in· 
tentou feguir o mefmo ellylo ; mas o ref peito, que 
fe obf;!rvou com a Duqueza , quebrou D. Miguel 
de Almeida, naõ o querendo ouvir, dizendolhe, 
que lhe rogava, que ~fe callaífe, porque llíe havia 
cullado naõ pouco na noite antecedente livrallo 
da morte , o que o Arcebifpo ouvindo, fe retirou a 
hum dos apofentos interiores : portm a Duqueza 
reveff.ida de foberania , continuou com novas per· 
fuafoens, fegurando o perdaõ delRey Catholico; 
a que immediatamente lhe refponderaõ , que já naõ 
conheciaõ outro Rey , fenaõ a ElRey D. J oaó , 
que de Duque de Bragança haviaõ acclamado. A 
dlas palavras fe encheo a Duqueza de furor taõ 
defordenado , que foy precifo a D. Carlos de No
ron~a atalhalla com ntenos attençaõ, do que até 
a!li fe tinha praticado, e dizerlhe, que lhe rogava 
r. . 1r. d fc r. Jl d . Paífarell. de Etilo Lu • .&e reuraue , porque e outra orte 1e 1e po ena li'""º' lib.r.pa~.~ r. 
perder o reípeito. A que ella replicou dizendo: À Ericeir.i, HiJt 0'!"r11m 

. • Lufitdn"rum , li b. % • 
11um? Como? A que D. Carlos refpondeo: Ohrrgan- pag. 11 ~· 
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io a V. Alte'ta , que quando na~ queira entrâr por 
e/la porta ,)à»a por aquella janella: o que ouvindo 
a Duqueza , perdido o animo, le retirou ao feu Ora· 
torio com as fuas Damas, e pedindo-felhe paífaífe 
ordem a D. Luiz dei Campo, Tenente do Mefire 
de Campo General , que governava o Caflello , pa• 
ra que naõ fizelfe movimento, a affinou na f6rma, 
que eíl:ava. Ficou de guarda à Duqucza D. An· 
taó de Almada com algumas peífoas. Os outros 
Fidalgos fahira6 ao Terreiro do Paço , e em altas 
vozes dizia6: Liberdade , viva E!Rey D. Joa~ o 
Quarto. 

Era grande o eA:rondo , e mayor a confufaó 
nos moradores da Cidade na incerteza do fim , a 
que fe dirigia toda aquella multidaõ de gente , que 
viaõ difcorrer confufamente , e affim fe recolhiaó 
muitos às fuas caías ; porém tanto , que entende· 
·ra6 qual era o negocio daquella refoluçaõ , con· 
correo todo o povo a acdamar o novo R.ey. Cor
·ria já· pela graõ Lisboa a nova voz , que lhe an
nunciava novo Principe. Concorreo muito para 
o ditofo fim defta refoluçaõ o Arcebifpo de Lisboa 
·D. Rodrigo da Cunha ; porque tendo noticia, que 
-ditofamente fe executara tudo , o que fe havia af
fentado , fahio da Sé , e no terreiro , que lhe fica 
diante, achou a D. Pedro de l\'1cnezes, Conde de 
Cantanhede , Preíidente da Camera , com todo o 
corpo do Senado, D. Alvaro de Abranches com 
a bandeira da Cidade, feguido de todos, e bufcan· 

do 
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do ao Arcebifpo, já chegavaõ defronte de Santo 
Antonio , pouco diíl:ante da Sé , quando fo ouvio 
gritar o povo , que huma Imagem de prata de 
Chriílo Crucificado , que levava hum Capellaó di~ 
ante do Arcebifpo, defprcgara o braço direito, o 
que todos tiveraó por milagre; o povo proflrado 
por terra gritava , que era milagre. Aílim todos 
rcveíl.idos de confiança , de que Deos approvava 
aquella caufa, na6 fe ouviaõ já em toda a Cidade 
mais, que vivas, e acclamações ao novo Rey, va
lerofo Author da liberdade da Patria. 

Ao f upremo Senado da Cafa dã' Supplicac;aõ 
chegara ó alguns Fidalgos, e acharaó as portas fe
chadas ; porém A yres de Saldanha rogou aos Def. 
embargadores , que as mandaífem abrir fem r~ceyo, 
elles o fizeraõ, e informados da caufa, approvaraõ 
com boa vontade por efcrito a refoluçaõ , que fe 
havia tomado, firmando-fe todos no aífento, que 
fizeraõ , e Ayres de Saldanha os fegurou até as fuas 
caías. D. Gallaõ Coutinho dando liberdade aos 
prezos, abrio as cadeas , e todos fe acharaó livres. 
Chegou o Arcebif po ao Paço, que já achou cheyo 
de gente de todos os Eflados , congratulando-fe 
com a liberdade da Patria refgatada do dominio 
C:iflelhano. Voltaraó ao Paço os Fidalgos, que 
Inviaó difcorrido pela Cidade, deixando tudo em 
tal Cocego, que foy coufa ·maravilhofa, que etern3• 
mente fe admirará , que dentro em tres horas eíl:e· 
ve a Cidade em tal focego , como fe na~ fora o 
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mef mo theatro , onde fe haviaõ reprefentado tan
tos fucceífos diíferentes: e ainda he mayor a admi
raçaõ, que em poucos dias o Reyno, e em íeis me· 
zes as Conquiflas, mudaraó todas de Senhor. Seffen· 
ta annos do dominio Caftelhano exercitado por tres 
Principes, fe efqueceo em huní inftante, entregaraó
fe os Póvos a hum Senhor, que muitos dos vifinhos 
naó tinha6 vHlo , nem ouvido tal vez os dH\antes. 
· Deu-fe o governo em quanto o novo Rey 
naõ chegava de Villa-Viçofa, ao Arcebifpo de LiC 
boa , e ao Arcebifpo de Braga , que o aceitou mais 
por temor , que por vontade , e a D. l..1ourenço de 
Lima, Vifconde de Villa-Nova de Cerveira, por 
fe efcufar D. Francifco de Caf.lro , Inquifidor Ge
ral. Tanto , que os Governadores aceitaraó , co
meçaraõ logo a expedir ordens a todo o Reyno, 
participandolhe , que Lisboa havia tomado a refo
luçaõ de reílituir a Coroa de Portugal à Sereniffi
ma Caía de Bragança , acclamando Rey ao· Sere
niffimo Senhor D. Joaó, a quem por direito do 
fangue pertencia ; e que em caufa taõ juíl:a efpera· 
va6 , que como verdadeiros Portuguezes , feguif. 
fem o exemplo de -Lisboa, armando-fe contra a in· 
vafao de Caíl:ella , que Deos havia de profperar a 
juíliça da fua caufa , concedendolhe como aos feus 
antepatfados a vitoria. Defpachados os Correyos, 
ao meyo dia fe recolheraõ os Governadores à fua 
cafa, admirados de verem a Cidade no mef mo fo· 
cego , que no dia antecedente , as logeas dos Mer· 
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cadores abertas, e tudo o mais em tal tranquillida
de , que logo fe vio abraçada a paz , e a jull.iça, 
porque o furor de tantos na6 cufi.ou a vida a hum 
f6, e bem o indicava a difpofiçaõ Divina, porque 
fendo femelhantes occafioens as mais proprias de 
vinganças , ainda os que naó eíl:avaõ conformes, 
depqzeraõ as inimizades , ficando no mefmo dia a 
Republica taó ferena , como fe houvelfe vivido 
fempre debaixo daquelle mefmo dominio , e affim 
interpreta vaó alguns feiice o repoufo , dizendo : 
N aó fi deve ellranlzar o novo Principe , porque naó 
lze novo : de pay, e de avós V ajfallos fomos delle Rey, 
e de /Cus antepa/fados. Socegada a Cidade, Joaõ 
Rodrigues de Sá, D. Joaõ da Coíla, e outros Fi
dalgos , em huma das galés , que eíl:avaó no rio, 
renderaõ tres navios da Armada de Caftella , que 
efl:avaõ furtos, e guarnecidos de Infantaria, confe
guindo f6 a gloria de emprender acçaõ taõ bizar
ra. Em tudo fe vio o valor , e a fortuna no def. 
acordo dos Caíl.elhanos, para que os noífos obraf. 
fem livremente. EA:a gloriofa acça6 naõ tem igual 
na Hiff oria , porque naõ ha vifio o Mundo outra 
N açaõ reíl:aurada por femelhantes paífos , e por pef. 
foas particulares, fem participaçaõ de algum Princi
pe , e fem foccorros premeditados de outras Na
ções ; hUm Reyno cercado de feus inimigos, fem 
outra vifinh~nça, de que fe pudelfe va1er, feguro 
com treze prefidios em outras tantas Fortalezas. 
As ConquHlas difiantes , governadas por pelfoas 
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obrigadas de bencficios. Foy admiravel o fucceffo, 
que tudo fe conformaífe de forte, que entre a gran
de diílancia do Oceano , naõ houve demora entre 
o avifo , e a obediencia. Na verdade bem fe vê, 
que foraõ auxiliados do favor Divino na feiice con· 
clufaõ deíla gloriofa empreza, que eternamente 
ferá applaudida como huma das mayores, que vio 
o Mundo. 

Entrcgou-.fe o Caíl:ello da Cidade , e no mef
mo dia as Torres de Belem, Cabeça Secca , Torre 
Velha , Santo Antonio , e o Caíl:ello de Almada , 
fendo a Duqueza de Mantua a que paffàva as or
dens , que fem refiílencia fe guardavaõ. Manda· 
raõ os Governadores fahir do Paço a Duqueza de 
Mantua para o de Xabregas, onde foy acompanha· 
da do Arcebifpo de Braga, e daqui foy mandada pa'!' 
ra o Moíl:eiro dé Santos das Commendadeiras da 
Ordem de Santiago. Os Officiaes de Guerra , e Fa .. 
zenda Caílelhanos , foraõ póíl:os em cuflodia com- . 
petente, a faber: D. Diogo de Cardenas , l\iefire 
de Campo General , Thomás de Hibio Calderon, 
Confelheiro da Fazenda, Dom Diogo da R.ocha, 
Juiz do Contrabando, Dom Fernando de Alvia e 
Callro, Confelheiro da Fazenda. · 

Chegou a Villa-Viçofa a nova , do que fe 
paílãva em Lisboa , e ao mefmo tempo Pedro de 
Mendoça , e J crge de Mello pela poíla , a dar con
ta a El Rey da feliciclade , com que fe confeguira 
taõ ardua , e taõ gloriofa. empreza. Chegaraõ nl 
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fegunda feira a tempo, que ElRey queria entrar a 
ouvir o Sermaõ na f ua Capella : referiraõ-lhe o fuc
ceífo , beijaraõ-lhe a maõ , e mandou fem altera
çaõ , que fe continualfe a folemnidade , focego, 
que moR:ra bem o quam digno era da Coroa; ·. p.o .. 
rém o alvoroço foy tal, que naó deu lugar a fe· 
guirfe a ordem. Já fe achava em Villa-\7 içofa o 
Marquez de Ferreira , e o Conde de Vimiofo , que 
haviaõ folemnemente acclamado a ElRey em Evo..i 
ra , com avifo, que tiveraõ de Lisboa. O Marquez 
de Ferreira D. Francifco de Mello, que à imitaçaõ 
dos feus mayores , manteve fempre em igual amor, 
que reípeito , o parentefco com os Duques , agora 
foy o primeiro, que fe otfereceo no ferviço delRey 
D. J oaó , que agradecido à fua leal corref ponden- . 
eia, naõ tardou muito em darlhe o authorifadiffimo 
lugar de Mordomo môr da Caía da Rainha , e à 
Marqueza f ua· mulher , o cargo de Camereira môr, 
com que o novo Paço com eR:as , e outras occu
paçóes ficou fervido dos n1ayores do R eyno. 

Reconhecendo ElRey o quanto convinha 
partir com brevidade para Lisboa , entrou no co
che , acompanhando-o nelle o Marquez de Ferrei· 
ra, o Conde de Vimiofo , Pedro de 1\1endoça, e 
Jorge de Mello, e a cavallo alguns criados de fua 
Caía. E fem mais guarda, que o feguiífe , partio 
ElRey para Lisboa a receber a Coroa: entre ran• 
to tomou poífe dos applaufos dos Póvos circumvi
finhos, e dos mais Lugares da Provincia de Alen· 

ttjo, 
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tejo, a que fe fez avifo; e antes de fahir de Villa.; 
!Viçofa o acclamaraó com mais alegres demonff:ra
ções , do que ceremonias, porque era grande a ale· 
gria dos feus , vendo taõ barata a exalcaçaõ do Se
nhor, a quem ferviaõ. 

Entrou EIRey em Lisboa íeis dias depois da 
fua acclamaçaõ , e foy Calvado com tres defcargas 
de artilharia do Caflello , e Fortalezas da Cidade. 
Effavaó no Paço os Governadores, e como naõ ef. 
peravaó a EIRey taõ brevemente, tanto que fe 
efpalhou a nova, correo ao Paço, e ao Terreiro 
tanta gente , fendo de forte o alvoroço , e as vozes 
alegres do povo , que por inllantes era necellàrio 
EIRey chegar às janellas, para fatisfazer às demonf-. 
trações dos feus leaes V aílãllos. Na tarde daquel
le mefmo dia beijara ó a maõ a EI Rey os Tribu
naes, e o Auditor da Legacia, o qual levantou o 
interdiél:o por íeis mezes , que o Colleitor havia 
deixado , quando fahio do Reyno , efcandalizado 
dos MinHlros de Caílella. Na noite fe vio a Cida· 
de toda illuminada , e fefliva com os repiques dos fi
nos , falvas da artilharia das Fortalezas, acclama• 
ções, e vivas do povo com taõ exceffiva alegria, 
que deu motivo a hum Fidalgo Caíl:elhano, que ob-

Birago, Hifl. di Port, fervava tudo o que fe paílâva, dizer: Es po/lihl~, que 
l1v.z.pag.106. /e. quita un Re;1110 a E!Rey D. Filipe con fofas lumi· 

narias, v ·vivas, fi11 mas exercito, ni poder? Gran fi:. 
fiai, y efeto /in du:la dei brazo Om11ipote1Jte de Dios. 
E querendo o Senado da Cidade com pompofas fef.. 
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tas mollrar o goíl:o de íeus Cidadãos , EI Rey o 
embaraçou dizendo , que naõ queria mais prepara .. 
ç6es, que as da guerra para defender o Reyno. E 
affim feguindo todo o Reyno , e as Conquiíl:as a 
voz de Lisboa, todos contribuiraõ à fua mef ma fe
licidade ; porque Sanearem fem efperar Carta de 
Lisboa, acclamou a EIRey : na Cidade de Coim
bra recebendo-a , foraõ exceffivas as demonA:rações 
de contentamento , de que a fua U niveríidade nos 
deixou hum eterno monumento no Livro, que im· 
primio em Coimbra no anno de 1641 com o titulo 
de ..Applau/õs da U mver/idade , fendo Reytor Ma
noel de Saldanha , onde fe vê os luzidos engenhos, 
que entaõ floreciaõ. O Porto com leve duvida fe 
veyo a reduzir em breves horas. O Caflello de Vi
anna , que eíl:ava preíidiado de Infantaria Caíl:elha~ 
na , fo poz em defenfa ; porém os feus moradores 
auxiliados de alguma gente de Braga , Guimaraens, 
e outros Lugares , o renderaó. Na Villa de Setu• 
vai os Caíl:cllos de S. Filippe , a Torre de Oucaõ ~ 
paífados oito dias fe entregaraõ. Governava o 
Reyno do Algarve Henrique Correa da Sylva, 
que leal , e valerofo , o Coube defunir da obediencia 
de CaA:ella ; e finalmente todas as povoações , que 
eíl:avaõ nos confins do Reyno , e eraõ balizas da fe· 
paraçaõ dos Reynos, acclamaraõ o novo Rey. F al
tava fómente a Fortaleza de S. Giaõ, fituada à en• 
trada da barra de Lisboa , de taõ boa fortificaçaõ, 
que fe fazia inexpugnavel pelo fitio , e por domi
. Tom. VII. N nar 
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nar a barra de Lisboa. Governava a Fortaleza o 
Tenente D. Fernando de la Cueva, o qual logo 
havia defpachado huma caravella com avifo ao Du· 
que de Maqueda, General da Armada dei Rey Ca
tholico , pedindolhe foccorro , de que pouco ne
ceffitara em muitos mezes , fe fe quizera 4efender , 
porque além de muitas munições de guerra , e bo
ca , e feifcentos Soldados, era batlante prefidio pa
ra a pouca terra, que defendiaõ. A fitiar efta For• 
taleza mandou ElRey a D. Francifco de Soufa , 
para que juntando a ~ente do Terço, de que etla· 
va feito Meflre de Càmpo, e todos os Soldados da 
Ordenança, que lhe parecelfe, atacaífe a Fortale
za. He pouco o 6tio , que dá a terra para a ex· 
pugnaçaõ : porém valendo-f e de hum monte viíi
nho, que fica padraA:ro à Fortaleza, levantou nelle 
hum redufro , e começaraõ a jogar quatro meyos 
canhoens com pouco effeito: mas com melhor o 
confeguio Dom Fernando Mafcarenhas, Conde da 
Torre , que nella fe achava prezo injuA:amente por 
ordem deIRey Catholico , pelo mao fucceífo da 
empreza de Pernambuco. Vendo aberto o cami· 
nho da fua liberdade, (e refolveo a propor ao Te
nente os grandes intereífes, que lhe podiaó refultar 
de a entregar, o que o Tenente ouvio com bom 
femblante ; e ajuA:ada a recompenfa , fe entregou a 
Fortaleza a 12 de Dezembro, de que tomou polfe 
D. Francifoo de Soufa , e ao Teriente fatisfez EI· 
Rey com huma Commenda , e outras merces , 

com 
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com que dourou a infidelidade da fua refoluçaõ, 
mais util , que honrada. .A Praça de Cafcaes fe 
rendeo a D.Gaí\aõ Coutinho dous dias antes, que 
a S. Giaó. 

Vencidas venturofamente todas as difficulda· 
des , fe difpoz a folemnidade da Coroaçaõ delRey 1 

e de fe lhe dar cm nome de todo o Reyno jura· 
mento de obediencia , e fidelidade. Determinado 
o dia 1 j de Dezembro , baixando ElRey do Paço 
a hum grande theatro, que fe tinha preparado de
baixo das füas janellas·, veRido de todas as infignias 
Reaes, acompanhado da principal Nobreza da Cor• 
te ua fórma, com que os Reys de Portugal filziaõ 
femelhantes aélos , vinhaõ exercitando os officios 
.da Cafa Real todos aquelJes , que por privilegios 
antigos tinhaõ occupaçóes nella; e Secretario de 
Eí\ado Francifco de Lucena, que ElRey havia ele
gido do lugar , que exercitava em Lisboa de Se
cretario das Merces , MinHlro antigo, que trinta e 
íeis annos exercitara no Confelho de Portugal em 
Madrid o lugar de Secretario de Eítado , que com 
grande opiniaõ , e fufficiencia tinha fervido : pelo 
que foy propoí\o por todos para eíl:a occupaçaõ , 
indo-o bufcar a fua cafa, para que empregafie no 
ferviço delRey , e bem publico o feu grande juí
zo. Já deixámos dito no Capitulo XVIII. do Li
vro VI. que eraõ feus pays feituras, e criados da 
Caía de Bragança. Hia EI Rey veíl:ido de riço 
pardo bordado de ouro, com botoens , e collar de 
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diamantes de grande valor ' e delle pendente o ha
bito da Ordem de ChrH\o em hum circulo de dia
mantes , efpada dourada com opa roçagante de té
la branca lavrada de ramos de ouro , fuilentavalhe 
a cauda o Camereiro môr; hia diante delRey o 
Marquez de Ferreira, do Confelho de Ellado, que 
fazia o officio de Condeffavel, e logo Fernaõ Tel
lez de Menezes , que fazia o officio de Alferes 
môr , com a bandeira enrolada ; feguia-fe o Mar· 
quez de Gouvea , do Confelho de Eftado , Mor· 
domo môr , com a fua infignia na maõ , e todos 
os Grandes , e Fidalgos, que logo diremos, todos 
defcobertos , e diante os Reys de Armas Portu· 
gal , Arautos , e Paífavantes , e os Porteiros da 

Auto doLe~ntamm· Cana com maças de prata. Tanto, que EIRey 
r:6!~':\cy ' unpr. cm chegou ao eftrado , o Repoíteiro môr defcobrio a 

cadeira , e fentado ElRey debaixo de hum docel 
-rico bordado de ouro , e prata, no feu throno , to
mou o fceptro de ouro na maó direita , que lhe 
deu o Camereiro môr, a quem o entregou Belchior 
de Andrade, Thefoureiro do Thefouro , que o ti
nha em huma rica Calva. O CondeClavel ficou com 
o elloque nas mãos, em pé, e defcoberto, como 
vinha, no ellrado pequeno da parte direita delRey, 
e o Alferes môr no etlrado grande da mefma par
te , o Camereiro môr de traz da cadeira , e o Guar· 
da môr adiante do Camereiro môr, tambem à par· 
te direita. No m!fmo eíl:rado gran.ie da parte direi
ta eíl:avaõ os Prelados feguintes: D. Rodrigo d1 
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Cunha , Arcebifpo de Lisboa , do Confelho de Ef
tado , o Bifpo D. Francifco de Caflro , Inquifidor 
Geral , do Confelho de Eílado , Dom Sebaíliaõ de 
Ma ttos de Noronha , Arcebifpo Primaz , do Con
felho de Eílado, D. Francifco de Sottomayor, Bif. 
po de Targa, Deaõ da Capella Real, todos det: 
cobertos. Da parte efquerda , no mefmo eílrado 
grande encoíl:ado à parede delle, o Mordomo môr, 
e os mais Grandes do Reyno , e Officiaes môres da 
Caía delRey, e .Fidalgos, fem precedencias, a fa· 
ber : D. Miguel de Menezes, Duque de Caminha, 
D. Luiz de Noronha, Marquez de Villa-Real , do 
Confelho de Eíl:ado, D. Sancho de Noronha, Con
de de Odemira, D. Pedro de Menezes, Conde de 
Cantanhede, D. Vafco Luiz da Gama, Conde da 
Vidigueira, D. Duarte de Menezes, Conde de Ta
rouca, D. Vafco Mafcarenhas, Conde de Obidos, 
D. Fernando Mafcarenhas, Conde da Torre, Pe
dro da Sylva, Conde de S. Lourenço, Francifco 
Botelho , Conde de S. Miguel , Nuno de Mendo
ça , Conde de V ai de Reys, Simaõ Gonçalves da 
Camera, Conde da Calheta, D. Jeronymo de At
taide , Conde de Atouguia, Fernaó Telles da Syl· 
veira, Conde de Unhaõ, D. Francifco de Sá de 
Menezes, Conde de Penaguiaõ, D. Lourenço de 
Lima de Brito, '\Tifconde de Vi11a-Nova de Cer· 
veira , do Confelho de Eílado, e Preíidente do Def
embargo do Paço, D. Luiz Lobo, Baraõ de Al
vito; e os Officiaes da Cafa, a Caber: Luiz de Mel-

Io,. 

oigitized byGoogle 



1 o ~ Bifloria Cjmealogica 
lo , Porteiro môr , Luiz de Miranda Henriques , 
~{\ribeiro môr , Bernardim de Tavora , Repoíl:ei· 
ro môr , D. Pedro Mafcarenhas , V édor da Caía, 
filho mais velho , e fucc~lfor do Marquez de Mon· 
talvaõ , D. J oaõ Soares de Alarcaõ , MeRre Salla , 
D. Lourenço de Soufa, Capitaõ da Guarda , Pe
dro da Cunha , Trinchante , Francifco de Mello, 
Monteiro môr , . Manoel de Soufa da Sylva , que 
fervia de Apofentador môr , D. Pedro da Coíla , 
Armador môr , Martim de Soufa de Menezes, Co
peiro môr, D. Joaõ de Caíl:ellobranco, que fazia 
o officio de Meirinho môr pelo Conde de Sabugal 
feu irmaó. . 

No fegundo degrao do effrado grande eflavaõ 
os Reys de Armas, Arautos, e Pallàvantes, e Por
teiros de Maças, e logo fc feguiaõ. os Senhores de 
terras, Alcaides môres, Fidalgos, e Miniftros, que 
fe acharaó prefentes nos lugares , em que cada hum 
fe podia melhor accommodar , a íaber : D. Anto
nio Pereira, D. Carlos de Noronha, D. Miguel 
de Almeida, D. Antaó de Almada, D. Joa6 de 
Noronha, D. Antonio de Noronha, Luiz da SyJ .. 
va Telles , Alcaide môr de Moura, D. Antonio 
1\Iafcarenhas, D. Duarte de Caíl:ellobranco, Dom 
Francifco de Ca!lellobranco, D. Gaílaõ Coutinho, 
D. Affonfo de Menezes, D. Joaõ de Portugal, D. 
Joaõ Luiz de Vafconcellos e M_enrzes, D. Stbaf. 
tiaõ de Vafconcellos, D. l\'fanoél 1\i[afcarenhas , D. 
Pedro de Menezes, D. Luiz de Menezes, D.Joaõ 
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de Menezes , D. Luiz de Noronha, D. Antonio 
de Caflro, Thefoureiro môr da Sé de Lisboa, D. 
Fernaõ l\'Iartins Mafcarenhas, D. Jorge Mafcare· 
nhas , Dom Luiz de Almada , D. Paulo da Gama , 
D. Pedro Fernandes de Caftro, D. Antcnio de AI· 
meida, Dom Joaõ da Cofla, D. Henrique Henri..
ques, D. Joaõ Mafcarenhas, Alcaide môr de 1Vlon
temôr o Novo , e Mertola , Martim Affonfo de 
Mello , Alcaide môr de Elvas , Manoel Telles de 
Menezes , A yres de Saldanha , J oaõ de Saldanha , 

· Antonio de Saldanha , J ulio Cefar de Menezes, 
Thomé de Soufa , Chriílovaó de Tavora , Prior da 
Magdalena, D. J oaõ Pereira , Prior de S. Nicolao ,
Gonçalo Tavares, Ruy Lourenço de Tavora, 
Fernaõ de Linfa Brandaõ, Ambrofto Pereira de 
Berredo , Gafpar de Brito Freire, Miguel de Qua
dros , Antonio de Miranda Henriques , Alcaide 
môr de Panoyas, Rodrigo de Miranda Henriques, 
Manoel da Cunha da Maya, Joaó de Brito da Syl· 
va , ChrHlovaõ de Magalhaens , Ruy Fernandes 
de Almada , Fernaõ Martins Freire, Antonio Cor• 
rea da Sylva , Francifco Gonçalves da Camera, 
Cofme de Paiva de V afconcellos , Alferes da Or
dem de Chriflo, Fernaõ Pereira de Caflro, Luiz 
Correa de Menezes, D. Francifco de Menezes , D. 
J oaõ de Carcamo , Manoel Ribeiro Soares , Gaf. 
par de Faria Severim , Affonfô de Barros Caminha, 
Ruy Dias Pereira , Diogo de Tovar, Damiaõ Dias 
de Menezes , Pedro Vaz ·de Sá , Chriílovaõ de 
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Mattos Lucena, D. Antonio de Menezes, Jorge 
de Figueiredo , Francifco Luiz de V afconcellos , 
Pedro Guedes de Miranda, D. Pedro de Mene
zes , Prior de Obidos , D. Francifco de Noronha, 
n~ Pedro de Alcaçova , Jorge de Mello , D. An· 
tonió de Alcaçova, Francifco Pereira de Betancurt, 
o Doutor Sebaíl:iaõ Cefar de Menezes , do Confc
lho de Sua Magcílade , e do Geral do Santo Qffi. 
cio·, e Defembargador do Paço, o Doutor Joa6 
Pinheiro , o Doutor Balthafar Fialho , Thomé Pi· 
nheiro da Veiga , Procurador da Coroa , o Dou· 
tor J oaõ Sanches de Baena , todos do Confelho de 
Sua Mageítade , e feus Defembargadores do Pa .. 
ço: o Doutor Pedro da Sylva de Faria, o Doutor 
FrancifcoCardofo de Torneo, ambos doConfelho 
de Sua Mageílade , e do Geral do Santo Officio : 
o Doutor Antonio das Povoas , o Doutor llodri· 
go Botelho , e o Doutor Francifco de Carvalho 1 

todos tres do Confelho da Fazenda: o Doutor Si
maõ Torrefaõ Coelho , o Doutor Eílevaõ FaUeiro 
de Sande , o Doutor Lopo Soares de Cafho , De· 
.putados da Mefa da Confciencia , e Ordens: Gon· 
çalo de Soufa de Macedo , e o Doutor Jorge de 
Araujo Eíl:aço , J uizes da Coroa: o Doutor Luiz 
Pereira de Caflro, Chanceller da Caía da Supplica· 
çaõ : o Doutor Antonio Coelho de Carvalho , o 
Doutor Lopo de Barros , De(embargadores dos Ag· 
gravos : o Doutor Gregorio Homem Mafcarenhas, 
o Doutor Pedro de Caflro , o Doutor V aJentim 

da 
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da Coita de.Lemos, Defembargadores da Caía da 
Supplicaçaó ; e todos os referidos Prelados , Gran· 
des , e Fidalgos , efliveraó em pé , porque neftes. 
aélos naõ tem peífoa alguma alfento , nem fe co· 
bre. 

Depois delRey ellar alfentado , o Doutor 
Francifco de Andrade Leitaó, Defembargador dos 
Aggravos, fobindo ao eflrado grande, ficando no 
canto da parte efquerda , e fazendo a devida reve
rencia a Sua Mageílade, diífe huma eloquente Ora· 
çaõ , moílrando em prudentes , e bem fundadas ra
zoens a juíliça , com que os tres Eíl:ados do Rey· 
no -acclamara6 , e reflituiraó a ElRey a_ Coroa , 
ufurpada a foa av6 a Senhora D. Catharina. Por
que affim , que falecera ElRey D. Henrique no 
ultimo de Janeiro do anno de 15 8 o , logo fe devol
vera a fucceífaõ dos mefmos Reynos à linha do 
varaõ , que era o Infante D. Duarte feu irmaó, fi .. 
lho delRey D. Manoel, de gloriofa memoria, na 
qual em beneficio da reprefentaçaõ fe achava em 
primeiro , e mais proximo grao ao ultimo poífui
dor a Sereniffima Princeza D. Catharina fua fobri
nha direita , filha do dito Infante , e neta dei Rey 
D. l\Ianoel, da qual havia nafcido o muito Excel
lente Principe D. Theodofio , Duque de Bragan· 
ça , pay delRey, que eflava prefente, a quem per
tencia o mef mo direito , e acçaó , que tinha ó os 
Principes feus progenitores para fe desforçarem 
(como já entaõ proteftaraõ) e para fe inveílir na 
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mefma fuccellãó , que fe lhe havia ufurpado , ( co. 
mo depois moílraraõ em doutos Tratados infignes 
J urifconf ultos ) e ultimamente expreífou a ElRey a 
vontade , com que os Póvos fe offereciaõ. a defen• 
dello , e a fidelidade , com que offereciaõ as filzen. 
das , e as vidas , por lhe fegurarem perpetuamente 
a Coroa , e o quanto mereciaõ , que Sua Mageíla· 
de lhes guardaífe feus f6ros , ufos , e louvaveis cof: 
tumes , privilegios , liberdades , prerogativas , fran· 
quezas , e preeminencias , fazendolhe em tudo a 
honra , e rnerce , para que unidos no Real amor, 
-e ferviço de Sua Mageíl:ade , naó f6 trataífem de 
confervar , e defender a Coroa , que acabavaõ de 
lhe reílituir , mas que lhe dilataífem , e ampliaffem 
o feu Imperio. 

Tanto , que fe acabou a falia , o Repofteiro 
môr poz diante delRey huma cadeira raza caber· 
ta com hum pano de brocado , com almofitda do 
mefmo em cima , e outra aos pés delRey ; e logo 
D. Alvaro da Cofia , Capellaõ môr , poz em cima 
da dita cadeira , e almofada hum MHfal aberto , e 
huma Cruz , e pofio EIRey de joelhos , fez o ju· 
ramento cof:lumado neftes Reynos , ao qual foraó 
prefentes o Arcebifpo Primaz, o Arcebifpo de Lif. 
boa , e o Bifpo Inquifidor Geral : e póílos de joe
lhos, Francifco de Lucena, do feu Confelho , e feu 
Secretario de Eíl:ado , hia lendo a fórma do jura· 
mento, que EIRey repetia, tendo a maõ direita 
pofla na Cruz 1 e Millãl , e o fceptro na ef querda. 

Diifo: 
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Diife : Juramos, e promettemos, com a graça de No[
/Õ Senhor , vos reger , e governar bem , e direitamen
te , e vos admini/lrar inteiramente julliça , quanto a 
humana fraqueza permitte , e áe vos guardar vojjos 
hons collurnes , privilegias, graças, merces , liberda. 
des , e franquezas, que pelos Reys p'!})aáos n~s 
antec#)ores jora'Ó dados, outorgados, e confirmados. 
Acabado o juramento, fe tornou ElRey a aífentar 
na fua cadeira , e os Arcebifpos , e Bifpo voltaraõ 
para os feus lugares. Seguiraó-fe os Grandes, Se· 
culares , e Eccleftaf:licos , e 'Nobreza do Reyno , 
que entaó fe achava prefente , a que deu principio 
o Duque de Caminha, que leu o Secretario de Ef. 
tado, e a f6rma do juramento era a feguinte : J u
ro aos Santor Euangelhos corporalmente por minhas 
mãos tocados , que eu recebo por nojfo Rey , e Senhor 
verdadeiro, e natural, ao muito Alto, e muito Pode· 
rofo Rev Dom ] 11aõ o IV. nolfa Senhor , e lhe faço 

JJreito , menage , fegundo faro , e co/lume de/les faus 
R.eynos. Tanto , que acabou de jurar fobre a dita 
Cruz, e Miffàl, foy beijar a ma6 delRey, e na 
mefma fórma o fizeraõ os outros Grandes , Secula
res, e Prelados, fem entre elles haver precedencia, 
porque o Secretario de Eíl:ado declarou , que El
Rey affim o mandava. Concluio-fe o aél:o com o 
Alferes môr defenrolar a bandeira Real , voltado 
para o povo, dizendo tres vezes em voz alta: Real, 
Real, Real, pelo muito Alto, e muito Poder.ofa Se
nhor Rey Dom J oaô o IV. nojfo Sellnor ; o que o 
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povo repetia entre vivas , e alegres acclamações , 
demont\radoras do feu contentamento. 

Acabada a folemnidade do aélo , fe levantou 
ElRey , e foy dar graças ao Senhor à Igreja da Sé 
Metropolitana de Lisboa, e fahindo do theatro, 
defeco ao Terreiro, onde et\ava o Senado da Ca
mera da Cidade com hum palco de téla branca com 
oito varas , que levaraõ o Conde de Cantanhede , 
Prefidente do Senado, e os Doutores Paulo de Car· 
valho , Francifco Rabello Homem, AI varo Velho, 
Manoel Homem , Vereadores do mefmo Senado , 
e J oaõ Sanches de Baena , Defembargador do Pa· 
ço, por íêr filho de Pedralves Sanches , que foy 
·Vereador , e Francifco Bravo da Sylveira , filho 
tambem do Vereador , e Confervador da Cidade, 
por cujo officio lhe pertencia , e SebaíHaó de Ta· 
vares de Soufa , Defembargador da Caía da Suppli
caça õ, e todos veíl:idos conforme as fuas dignida· 
des magnificamente. Montou EIRey em hum fer· 
mofo caval!o cafl:anho , com manta de veludo ne
gro , e os mais arreos , guarnecido tudo de paífa· 
manes, e galoens de ouro; deulhe o eRribo da par· 
te efquerda o Eíl:ribeiro môr, e tendo maó no da 
direita Miguel Pereira Borralho , feu Eílribeiro me
nor ; levava-o de redea Dom Pedro Fernandes de 
Ca{l:ro, na aufencia do Conde de Monfanto , AI· 
caide môr de Lisboa, a quem tocava. Hiaõ dian· 
te a cavallo os Reys de Armas com fuas Cotas ri· 
cas , e os Porteiros da Cana con1 ma~as de prata, 

affim 
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affim como haviaõ eftado no aao do juramento ; 
fuíl:entavaó a cauda da Opa roçagante , ou Manto 
Real delRey, nas ilhargas dous Moços Fidalgos, 
no meyo dos quaes hia o Camereiro môr , que tam
bem os ajudava. Hfa adiante o Condeflavel com 
o eíl.oque defembainhado levantado , e o Alferes 
môr com a bandeira Real , a pé , e defcobertos , e 
na mefma fórma o acompanhava6 os Grandes , Se .. 
nhores de terras , AJcaides môres , e Fidalgos , que 
fe havia6 achado no aélo do Je.vantamento, e jura
mento. Na Praça do Pelourinho parou EIRey, e 
ouvio huma Oraçaó ao Doutor Francifco Rabello 
Homem , Vereador da Camera ; e acabada ella , 
lhe entregou as chaves da Cidade o Prefidente do 
Senado o Conde de Cantanhede , que EIRey to
mou , e depois as deu ao mefmo Conde. Na Ca • 
thedral o Arcehifpo reveíl:ido de Pontifical, acom
panhado do Cabido , com a Reliquia do Santo Le· 
nho nas mãos, o veyo receber na entrada do ta
boleiro da porta principal , e no ultin10 degrao das 
efcadas , que fobem da rua , fe poz em huma ai. 
catifa huma almofada , em que EIRey ajoelhou 
devotan1ente , e levantando-fe , acompanhado do 
Arcebifpo , e Cabido , foy até o Altar môr, on
de outra vez fe poz de joelhos , em quanto o Ar
cebifpo diífe as Orações coffumadas , e lançou a 
bençaõ. l-Iavia na Igreja diverfos Córos de ~{u
íica. V oleou El Rey da Sé ao Paço entre vivas , 
e lagrimas de gofto , de hum númerofo concurfo , 

repe-
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repetindo-fe o applaufo , e geral contentamento do 
povo , def prezando todos os perigos , com que o 
rodia ameaçar hum Rey vifinho , e poderofo, 
com a jut\iça da caufa , que defendiaõ , como bem 
moftrou depois o tempo. 

Antes de darmos noticia dos negocios inter· 
nos , a que EIRey logo fe applicou com grande 
efficacia, he precifo refurirmos como a Rainha D. 
Luiza Francifca de Gufmaõ fua mulher , fe tranf. 
ferio de Villa-Viçofa a Lisboa. No dia de Natal 
paífou BIRey a Aldea Gallega a efperar a Rainha, 
à qual acompanhavaõ o Marquez de Ferreira, que 
havia partido a bufcalla, D. V afco da Gama, Con· 
de da Vidigueira , e D. Francifco Coutinho , Con
de de Redondo, e outros. Elegeo a Rainha por 
· fua Camereira môr a Marqueza de Ferreira, como 
já dilfemos; nomeou ElRey por feu Mordomo 
môr a D. Sancho de Noronha , Conde de Odemi
ra, e para Eflribeiro môr a D. Luiz de Noronha; 
e a Pedro da Cunha , ·que era feu Trinchante , fez 
feu V eador~ Entraraõ os Reys em Lisboa .com 
novos vivas , e geral contentamento , porque era 
grande o goflo ver os Reys em idade florente , e 
a fua familia florecida de; tres herdeiros, o Principe 
D. Theodofio, a Infanta D. Joanna, e a Infanta 
D. Catharina. Nomeou logo a Rainha por Aya 
do Príncipe , e Infantas a D. Marianna de Lencaf. 
tre, viuva de Luiz da Sylva, VédJr da Fazeqi3a, 
e do Confelho de E_~adó , e on1ou-f e o Paço das 

mais 
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mais illuflres , e fermofas Damas da Corte , e dos 
meninos de igual qualidade. 

A 7 de Dezembro chegou a noticia a l\Ia. 
drid de fer acclamado o Duque de Bragança Rey 
de Portugal , avifo , que havia mandado o Corre
gedor de Badajoz ; porém taõ confufamem:e , que 
f6 fervio para def pacharem Correyos a diverfas par· 
tes , e ao Emperador de Alemanha pedindolhe fe
guraífe a peffoa do Infante D. Duarte. O Secre
tario Diogo Soares defpedio hum confidente a Li{: 
boa para que o inílruiífe, do que fe paífava ; porém 
tanto que chegou , foy prezo , e manifeffando o 
motivo da jornada , o fo1taraõ fem caíligo. Cau
fou mayor confufaõ na Corte de Madrid chegar a 
ella o Conde de Figueiró , que partira de Lisboa 
nos ultimos dias de Novembro , Cem noticia algu· 
ma da acclamaçaõ. Conta-fe fer effranho o mo
do de manifeíl:ar o Conde Duque a feu Rey a per· 
da de Portugal. Entrou ( dHferaõ) pedindolhe al
viçaras da nova , que lhe levava , porque naquelle 
dia tinha Sua Mageftade mais hum grande Eff:ado, 
que era o de Bragança , dentro de Hefpanha , que 
poífuir , ou dar , como fo(fe fervido. Deíl:a for
te era dominado ElRey Dom Filippe , de natural 
maníiffimo , dos artificios do Valido. Tanto , 
que na Corte fe rompeo eíl:a noticia , os Fidalgos 
Porcuguezes , que nella fe achavaõ , fe offerece
raéS a EIRey para a conquiíl:a de Portugal ; os 
mais delles com o coraça6 na defenfa da Patria, 

como 
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como depois , paífado pouco tempo , o juRifica• ... rao. 

Parecenos dizer tambcm como fe achava o 
Reyno quando ElRey D. Joaõ entrou a reynar. 
Do Eíl:ado da lndia era Vice-Rey Joaó da Sylva 
Tello e Menezes , Conde de Aveiras; no Brafil 
governava o Vice-Rey Dom Jorge Mafcarenhas, 
Marquez de Montalvaó ; em Africa , govemavaõ 
as Praças de Ceuta D. Francifco de Almeida; Tan· 
ger D. Rodrigo Lobo da Sylveira, Conde de Sar· 
zedas; Mazagaõ Martim Correa da Sylva, cujo 
pay Henrique Correa governava o Reyno do Al
garve ; a Ilha da Madeira Luiz de ~1itanda Henri· 
ques, Senhor de Ferreiros, e Tendaes; a de S. Mi· 
guel o Conde de Villa-Franca, Donatario daquella 
Ilha ; a de Cabo . Verde J eronymo Cavaleanti de 
Albuquerque; Angola Pedro Cefar de Menezes~ 
e affiíliaõ nas Prefidencias , o Bif po lnquifidor Geral 

·D. Francifco de Caíl:ro no Confelho Geral do San· 
to Officio ; no Defembargo do Paço o Arcebifpo 

. de Braga D. Sebaffiaó de Mattos de Noronha; na 
l\1efa da Confciencia, e Ordens, D. Antonio de 
Ataide, Conde de Catlro Dairo ; no Senado da 
Camera D. Pedro de Menezes , Conde de Canta· 
nhede ; na Mifericordia Dom Manrique da Sylva, 
primeiro Marquez de Gouvea , que fendo Gentil· 
homem da Camera· delRey D. FHippe IV. achan· 
do-fe na Mefa da Mifericordia no tempo , que El· 
-lley D. Joaó foy accla111ado, e 1evando-fdhe eA:a 

noticia, 
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noticia, tirou logo a chave, e a meteo na algibei
ra ; e perguntandolhe os companheiros , o que ha· 
viaõ de fazer , ref pondeo : O 'JUe nos mandarem , e 
foy grande fervidor delRey , que o fez feu Mor-· 
domo môr , -e do Confelho de Eftado , lugares, 
que já tinha , e Prefidente do Paço ; e regía a · 
Metropolitana Igreja de Lisboa o Arcebifpo Dom 
Rodrigo da Cunha. 

N aõ convem menos à Hiltoria a memoria dos 
Principes, que na Europa dominavaõ. Occupava 
a Cadeira de S. Pedro o Papa Urbano VIII. pof
fuia o Imperio o Emperador Fernando III. reyna· 
va em França EIRey Luiz XIII. chamado o ] uf..· 
t.o, em Hefpanha ElRey D. Filippe IV. a quem 
os feus appellidaraõ o Grande , em Inglaterra EI ... 
Rey Carlos 1. em Suecia a Rainha Chriílina , filha 
do grande Guftavo Adolfo, em Dinamarca. BIRey 
ChrüUano IV. 

A eae mefmo tempo fe achavaõ em Caíl:el .. Rdaçaõ imprdf.i em 
1641. 

la , e f6ra do Reyno , muy grandes Senhores , e Fi-
dalgos principaes , a faber : Dom Affonfo de Len· 
caff:re , Marquez de Porto-Seguro , Commendador 
môr de Santiago, D. Joaõ Coutinho, Arcebifpo 
de Evora , D. Lourenço Pires de Caíl:ro , Conde 
de Bafto , Diogo Lopes de Soufa , Conde de Mi
randa , D. Francifco de V afconcellos , Conde de 
Figueir6, D.Jeronymo de Ataide, Conde de Caf. 
tro- Dairo ~ D. Gregorio de CaA:ellobranco , Con· 
de de Vi!la-N ova, D. Luiz Henriques, Copde de 
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Villa-Flor, Luiz Carneiro, Conde da Ilha, Dom 
Miguel de 'Noronha, Conde de Linhares , D. Fran
cifco de Cafiellobranco , Conde de Sabugal, e Mei· 
rinho môr, Francifco Pereira Pinto, eleito Bifpo 
do Porto , D. Bernardo de Ataide , eleito Bifpo de 
Portalegre, D. Luiz de Lencaftre filho do Duque 
de Aveiro , os quaes todos fe achavaõ em Madrid. 
D. Manoel de Moura, Marquez de Caft:ello-Ro
drigo , Embaixador em Roma , Doin Francifco de 
Mello, Embaixador em AJemanha, D.Joa5 Perei· 
ra , Conde da Feira , fervindo em Flandes , F dix 
Machado da Sylva, Senhor de Entre Homem, e 
Cavado , Marquez de Monte-Bello , Antonio de 
Magalhaens , Senhor da Ponte da Barca , D. Fran
cifco Manoel, D. Filippe da Sylva irmaõ do Mar· 
quez de Gouvea, em Flandes ; D. Manoel de CaC. 
tro, D. Francifco de Azevedo e Ataide, D. Lopo 
de Menezes, e feu irmaõ D. Bernardo de Menezes1 

Martim Affonfo de A taide , D. Francifco de Sá, 
D. Francifco Mafcarenhas, e D.Joaõ àlafcarenh~ 
feu filho , Francifco Furtado de Noronha, Luiz de 
1"Iiranda Henriques , Francifco de V afconcellos, e 
feu filho Bartholomeu de Vafconcellos , D. Fra• 
dique da Camera irmaõ do Conde de Villa-Fran· 
ca, D. Fernando de Noronha, e D. Jeronymo de 
Noronha filhos do Conde de Linhares , Francif co 
Moniz , Senhor de Angeja , D. AI varo Coutinho, 
Senhor de AJmourol, D. Francifco Luiz de Len. 
caftre , Commendador môr de A viz , Dom Simaó 

M.afca· 
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Mafcarenhas filho do Marquez de Montalvao , em 
Catalunha; D~ Alvaro de Mello, Henrique de Sou· 
fa , e feu irma6 Luiz de Soufa filhos do Conde de 
Miranda, D. Theotonio Manoel, D. Joa6 Sotto· 
mayor, D. Antonio da Sylveira, D. Diogo Lobo, 
Prior môr de Palmella , Atfonfo Furtado de Men
doça, Dea6 da Sé de Lisboa , Diogo de. Soufa, 
Chantre de Lamego , D. J oa6 de Soufa , Antonio 
de Soufa, D. Joaõ de Caftellobranco filho do Con
de de Sabugal , D.Jorge Manoel , Affonfo de Lu
cena filho. do Secretario de Eftado Francifco de 
Lucena , Gil de Goes da Sylveira , Dom. Luiz dP: 
Soufa, Conde do Prado, D. Alvaro de Ataide fi. 
lho do Conde da Caíl:anheira D. Antonio de Atai· 
de , Duarte de Albuquerque Coelho , Senhor de 
Pernambuco, D. Sancho de Faro, Jorge Furtado 
filho de Lopo Furtado , Pedro J aque$ de Maga
Jhaens, Dom Jorge Henriques, Eftevaõ de Brito, 
Damiaõ de Soufa de Menezes com dous filhos , 
hum filho do Eílribeiro , D. Diogo Lobo filho do 
General , D. Thomás feu irmaõ , Diogo de Freitas 
Marcarenhas, Almirante, D. Rodrigo, Joaó Ro
drigues de V afconcelJos, Conde de Caíl:ello-Melhor, 
D. Luiz de Abranches filho de D. Anta ó de A 1ma. 
da , Antonio de Mello filho de Martim Atfonfo de 
Mello , Dom Rodrigo Lobo , dos quaes muitos fe 
achavaõ em Indias ; D. Joaõ Tello de Menezes, 
Dom Francifco Maf carenhas , e outros muitos em 
Flandes , e Catalunha, que pallàvaõ de quatro mil 
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as pelfoas de diftinçaó, que fe achavaõ fóra do Rcy. 
no. Sobre a liberdade de todos foy mandado a Ma
drid D. Pedro da Motta , Mordomo da Duqueq 
de Mantua , que naõ voltou. Quafi todos cA:es 
Grandes Senhores, e FidaJgos, fe reftituiraõ com o 
tempo ao Reyno, conforme o permittio a oca· 
fiaõ , e alguns com grandes trabalhos , vencidos 
com leal conílancia. 

Memorias do tempo N aõ dilatou EIRey em nomear Miniftros pa
imprcffas cm 1640. ra o governo, e para o defpacho de todos os dias, 

ao Arcebif po de Lisboa , o Vifconde D. Lourenço 
de Lima , e o .l\ilarquez de Ferreira , e depois o Mar· 
quez de Gouvea. Nomeou para o Confelho de 
Eílado , além dos referidos , ao Arcebifpo de Braga 
D. Seba{Haõ de Mattos , o lnquifidor Geral Dom 
Francifco de Caílro, o Marquez de Vi11a-Real D. 
Luiz de Noronha, que já na dominaçaõ de Caftel
la tinhaõ eíle exercido ; o Conde de Vimiofo , e 
a p. Miguel de Portugal feu irmaó, D. Antonio de 
A taide , Conde da Caflanheira , e Caího-Dairo~ D. 
Jorge Mafcarenhas, Marquez de Montalvaõ, D. 
Miguel de Almeida, e Henrique Correa da Sylva. 
Para o Confelho de Guerra foraó nomeados Jorge 
de Mello, General das Galés , D. Jofeph de Me· 
nezes, Antonio de Saldanha, Joaõ Pereira Corte. 
Real, Fernaõ Tel1es, e ft:u irmaõ Antonio Telles 
da Sylva, Mathias de Albuquerque Coelho , Fer· 
naõ da Sylveira, Martim Affonfo de Mello, Dom 
Vafco Mafcarenhas, ~onde de Obidos, D. Alva· 

ro 

oigitized byGoogle 



Ja Cafa''R.eal 'Portug. l1v. Yll. J 17 
ro de Abranches, e D. Gafl:aõ Coutinho: efies ul· 
timos quatro foraó encarregados de outros pófl:os ~ 
como abaixo fe dirá , peJo que naó affiftiaõ ao def
pacho. 

Para o fupremo Tribunal da Mefa do Defem;. 
bargo do Paço tambem nomeou Prefidente , que 
foy o Vifconde de Villa-Nova de Cerveira, e por 
Miniflros a SebaR:iaõ Cefar de Menezes , do Con
. íClho Geral do Santo Officio, D. Rodrigo de Me· 
nezes irmaó do Conde de Cantanhede , o Doutor 
J oa6 Pinto Ribeiro , o Doutor F rancifco de An .. 
-drade Leitaõ , e o Doutor Antonio Coelho de An
drade. Para a Caía da Supplicaça6 foy nomeado 
Regedor o Conde de S. Lourenço Pedro da Sylva, 
.e Governador da Relaça6 do Porto J oaõ Gomes 
da Sylva , e Preftdente da Mefa da Confciencia , e 
Ordens D. Carlos de Noronha. Para V édores da 
·Fazenda D. Miguel de Almeida, e Henrique Cor
rea da Sylva, e Contador môr o Doutor Joa6 Pin
to Ribeiro. Ordenou huma Junta para o provi,. 
mento das Provindas , a faber: D. Vafco da Ga
ma, Conde da Vidigueira, D. Joaõ de Menezes, 
Rodrigo Botelho, do feu Confelho da Fazenda, 
Pedro Vieira da Sylva, feu Procurador da Fazen
da, e D. Pedro rle 1"lenezes , Conde de Cantanhe
de , que ne11a prefidia, e por Secretario Affonfo de 
Barros Caminha, Efctivaõ da fua Fazenda. Entaõ, 
depois das Cortes, teve principio ajunta dos- Tres 
Eílados, como adiante diremos. 

Era 
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Era o principal cuidado delRey a defenfa do 

Reyno, e affim tratou logo de nomear Generaes., 
e Cabos para as Provindas. Elegeo para Capitaõ 
General de todo o Reyno a D. Affonfo de Portu· 
gal, Conde de Vimiofo , em quem concorciaõ ex
cellentes partes por fer dotado de valor, de juizo, 
e de eleiçaõ ; porém naõ chegou a go7.ar as grandes 
preemiilencias deíl:e poflo , porque o Secretario 
Francifco de Lucena , mudando o animo delRey, 
lhe aconfelhou , que naõ era juflo antepor com dif .. 
ferença taõ defigual hum V alfallo a tantos bene
·meritos , a quem devia iguaes finezas. Paífou a El
vas a exercitar o feu poff:o na Província de Alente
jo , e para a mefma Praça foy mandado Mathias de 
Albuquerque com o titulo de Governador das Ar.
mas , em que fuccedeo ao Conde , onde tinha por 
Fronteiro ao Conde de Monte-Rey, que aiftftia ein 
Badajoz. Ao Reyno do Algarve fe mandou ptt 
Governador , e Capitaó General ao Conde de ObL
dos D. Vafco Mafcarenhas, que fez a fua refidencia 
em Caffro Marim , Villa fronteira de Ayamonte , 
onde affiff:ia como Governador General das Coibs 
.de Andaluzia o Duque de Medina Sidonia com o, 
.l\Iarquez da mefma Villa, e outros Senhores. D. 
Alvaro de Abranches foy mandado governar a Bei· 
ra com patente de Capitaó General , e fez a fua 
reíidencia em a Villa de Pinhel , tendo por aquella 
parte viíinho. o Duque de Alva. Entre Douro , e 
l\íinho fe encarregou ao General D. Gaffaõ Couti-

nho, 
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nho , que affiília em a Villa de Valença , fronteira 
de Tuy do Reyno de Galliza, que governava o 
Marquez de Vai Paraifo. Traz dos à-lantes fe di· 
vidio em dous Fronteiros môres, Ruy de Figueire-: 
do , que affiilia em. Chaves , e Francifco de Sam· 
payo em Vil1a-Flor. . 

O Cafiello de Lisboa , em que pertendeo fi. 
car D. AI varo de A branches, por ter tomado poífe 
delle em nome delRey no dia , em que o evacua
raõ os Caftelhanos, E1Rey o confirmou ao Conde 
de Monfanto , como cargo hereditario da fua Cafa; 
a Fortaleza de S. Giaõ fe encarregou a D.Jofeph 
de Menezes , e por (eu Tenente Luiz de Lomba 
de Araujo ; a Praça de Caf caes a Martim Affonfo 
de Mello , de donde depois foy governar as Armas 
da Provinda de Alentejo , e por Meíl:re de Campo 
a Francifco de Madureira; a Torre de Belém a An
tonio de Saldanha, e por feu Tenente Jacintho de 
Sequeira ; a Torre da Cabeça Secca S. Lourenço 
ao Capitaõ Rolaõ , e por feu Tenente Bernardo 
:Botelho; a Torre Velha a feu Capitaõ môr Ruy 
Lourenço de Tavora; em Peniche o Conde de 
Atouguia; no Caftello de S. Filippe de Setuval D. 
N outel de Caílro , e a Fortaleza do Outaõ na mef
ma Vi11a a Antonio de Moura; e no Reyno do 
Algarve a de Sagres a Francifco Ribeiro; no .Caf
tcllo de S.Joaõ da Fo~ na Cidade do Porto o Con
de de Penaguiaõ , feu Do11atado D. Francifco de 
Sá de Menezes; em Vianna Manoel Telles innaó 

do 
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do Conde de U nhaó ; em a Praça de Olivença· o 
Meflre de Campo Francifco de Mello, e lhe fuccc• 
deo Rodrigo de Miranda Henriques ; em Caí\ello 
~e Vide D. Nuno Mafcarenhas; em Serpa Manoel 
de l\tlello em lugar de feu pay Luiz de Mello, Por· 
teiro môr ; para Béja foy mandado por MeA:re de 
Campo D. Francifco de Soufa, fobrinho , e herdei
ro do Conde de Prado , e à fua obediencia os Lu~· 
res viíinhos ; para Moura o feu Alcaide môr Luiz 
da Sylva ; e em Mouraõ Francifco de Mendoça 
Furtado filho do Guarda môr da Peífoa Pedro de 
Mendoça; na Praça de Campo Mayor Femaó de 
Lin:ia por Pedro de Alcaçova ; as Comarcas da 
Guarda, e Caftello-Branco D. Fernando de Mene
zes; na Villa de Monçaõ , e feus contornos Dom 
Affonfo de Menezes à ordem de Gaíl:aó" Coutinho; 
Coimbra, e fua Comarca a Gafpar de Brito, a quem 
fuccedeo D. Luiz de Almada na Capitanía môr de 
Coimbra ; para Buarcos foy mandado Gonçalo da 
CoA:a Coutinho; e para a Guarda Pedro de Mello; 
para Alcoutim Fernaõ Pereira; em Lamego ficou 
Bernardo Correa de Lacerda em lugar de D. Go.. 
mes de Mello, Capitaõ , e Alcaide môr da meGna 
Cidade. Nos Terços, que vagaraó , entraraõ no 
de D. Miguel de· Almeida D. Francifco de Nora· 
nha , e no de Henrique Correa da Sylva Antonio 
de Saldanha, e no de Martin:1 Affonfo de Mello D. 
Antonio Tdlo, a quem fuccedeo Ruy de Moura 
Telles, e o Generalato das galés fe deu a Jo~e de 
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Mello ; e no Reyno fe mandaraõ levantar quatro 
Terços; a Coimbra foy D. Antonio Luiz .de Me
nezes ,-D. Joaõ de Soufa a Thomar, D. Joaõ da 
Colla a Evora , e o Balio de Acre Braz Brandaõ ao 
Minho. Eíles foraõ os primeiros Generaes , e Ca· 
bos , que no- anno de 1641 começaraõ a contraílar 
o grande poder dos Caftelhanos, a 'que fe feguira<S 
outros muitos , que deixaraõ gloriofo. nome à pof. 
tcridade. 

Convocou ElRey Cortes para o dia 28 de 
Janeiro do referido anno de 1641 na Cidade de Lif.. 
boa, e concorreraõ todos os Póvos por feus Pro-. 
curadores das Cidades, e Villas do Reyno, que 
tem voto nellas. J uraraó os Tres Eíl:ados do 
Reyno a EIRey por legitimo Senhor deíl:es Rey
nos , e por Principe, fücceífor feu , ao Principe D
Theodofio. Dom 1\ilanoel da Cunha , Bif po de EJ. 
vas, em huma eloquente Oraçaõ reprefentou a EI
Rey o amor dos P6vos , e a eíl:es a magnanimida· 
de , e refoluçaõ delRey em os querer defender , e 
amparar. Seguio-fe o jµramento, em que fe obfer· 
varaó todos os eílylos antigos. No dia feguinte, 
em que foy a primeira propofiçaó das Cortes , orou 
fegunda vez o Biípo D. Manoel da Cunha, o qual 
refc!rio , que ElRey havia por levantados todos os 
tributos impoflos por El Rey de eaílella : difcorreo. 
o Bi fpo com propriedade fobre a unia ó , e defint~-. 
relíe particular , e que El R.ey deixava à eleiçaó dos 
Tres Eílados do Reyno os meyos para a fua defeA-

Tom. V II. · Q fa, 
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íà ' o~recendo para o difpendio da guerra todas as 
rendas do Patrimonio Real , exceptuando huma 
curta porçaõ para a Caía Real, e todas as joyas, 
e prata lavrada, que havia no Thefouro da Caía de 
:Bragança. A eíla Oraçaõ ref pondeo o Doutor 
Francifco Rabello Homem , Vereador da Camera, 
por parte dos Póvos, em que rendeo as graças a EI. 
R ey de anticipar aos Póvos a merce de lhe levan
tar os tributos , os quaes em gratida6 de taõ fingu
lar beneficio, lhe offereciaõ as vidas , e fazendas pa· 
ra defenfa , e fegurança do R eyno. Acabado o 
ad:o das Cortes , mandou EIRey , que os Tres Ef. 
tados fe ajuntatfcm divididos , em S. Domingos o 
EcddiaíHco, a Nobreza em Santo Eloy, e em S. 
Francifco os Procuradores dos Póvos ; onde de· 
pois de diverfas conferencias , concordaraõ nos fub
fidios para a defpeza da guerra. 

Entre os negocios do novo reynado , o que 
pedia mais prompto remedio era o avifar ao Sere· 
niffimo Infante Dom Duarte, irmaó delRey, com 
tanta anticipaçaõ , que chegatre primeiro a noticia 
da reflituiçaõ de Portugal ao Infante , do que aos 
Minifiros de Caílella, que refidiaõ na Corte do Em· 
perador Fernando III. em cujos Exercitas o Infiin ... 
te fervia. Ef\e era o primeiro negocio do cuidado 
delRey, avifar dtfreu reynado a feu irma6. Porém 
chegou ao Miniílro de Caílel1a primeiro o avifo da 
Acclamaçaõ, que ao Infante, porque a fua delgra· 
ça foy mayor , que a mefma prevcnçaõ ; porque 

como 
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como moRrou a experiencia , que ou fe retardara 
na execuçaó , ou no modo ; porque defpachados os 
avifos por Flandes- , Hamburgo , Hollanda , e Ve· 
neza , todos fora6 perdidos , tal vez , que por naó 
fe reduzirem tantas Cartas miffivas a menos Envia. 
dos , que como Cartas vivas pudeífem calar , ou 
dizer o f ucceífo , Jegundo a occafia6 o pediífe ; mas 
por acafo o alvoroço , mais que a malicia , foy o 
culpado neffa inadvertencia, que depois com outra 
mayor foy punida como maldade , e oaó como ad
vercencia. Em Lisboa fe attribuio à omiílàõ do Se. 
cretario Francifco de Lucena, querendo-fe dar an· 
tiga origem a elle defconcerto , que nafcia fer mal 
atf~ao ao Infante. Porém outros tambem chega
raó a proferir houvera defcuido em ElRey , !Cm 
razaó , com que fe colluma julgar de ordinario de
pois dos f ucceífos ; mas he certo , que foy fatal a 
defgraça , que fe armou contra o innocente Infan
te : e por ilfo ndle tempo o tinha attento o fervi· 
ço do Cefar, e aquartellado no Paiz de Franconia, 
diílante da Corte Imperial , e por eíla caufa do 
commercio , para que defarmados todos os iníl:ru
m entos da fua liberdade, perecelfe com horrivel, e 
infame nota dos motores de hum taõ indigno ne
goceado , como já deixámos rererido no Capitulo 
XIX. do Livro VI. 

N ao era de menor confideraçaõ , que im?O'"• 
tancia , a materia das Embaixadas ; porém como 
elias fe expediraõ taõ proximas ao fuccelfo , naõ 

Tom.VII. Q.ii houve 
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houve lugar de procurar mais f ufficiencia em al
.guns eleitos , que a fi~elidade. Era a diverfaó da 
guerra de Catalunha huma das mais impqrtantes 
feguranças do Reyno; pelo que mandou ElRey 
àquella nova Republica ao Padre Ignacio Mafca
renhas da Companhia de J efu , irmaõ do Conde de 
Santa Cruz , Religiofo , em quem concorriaõ vir· 
tudes , e letras , acompanhado do Padre Paulo da 
Cofia. Aceitaraõ os Deputados a Embaixada, e 
voluntariamente aceitaraõ a confederaçaõ com Por· 

Franco n_a Rela_çaó deí· tugal. Ao mef mo tempo mandou por Em baixa· 
ta Embaixada 1mprc!Ta • 
cm 1641. dores para França a Franc1fco de Mello, Montei· 

ro môr , ·e ao Doutor Antonio Coelho de Carva· 
lho , Defembargador do Paço , e por Secretario da 
Embaixada a Chriílovaõ Soares de Abreu , Def em· 
bargador do Porto. Partiraõ de Lisboa a 28 de Fe
vereiro , chegaraõ a Rochella a 5 .de Março , aon
de foraó recebidos do Graõ Prior de França, da 
Ordem de S. Joaõ, Governador daquella Cidade, 
com efpeciaes demonftrações de affabilidade , e 
grandeza. Chegando a Orleans , mandaraõ o Se
cretario Chriíl.ovaõ Soares dar noticia a ElRey da 
fua chegada , e duas Iegoas antes de chegar a Pariz 
acharaó ao Secretario com huma Quinta prevenida 
por ordem del R ey. Meya legoa antes de Pariz 
os efperava o Marichal de Chatillon, e outras pef. 
foas principaes, com os coches delRey: em hum 
vinha o Duque de Chevreufe , e ne11e os recebeo, 
e os conduzia a S. Germai~, onde ElRey affiftia. 

Em 
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Em 25 de Março tiveraõ audiencia ddRey Luiz 
.XIII. e do Cardeal de Richelieu, primeiro Minif.. 
tro daquella Monarchia , que os tratou com agra· 
-da veis demonll.rações de affeél:o, e exceffiva corte
zia. Tiveraõ audiencia da Rainha , e depois de 
varias conferencias ajuRaiaõ hum Tratado entre 
huma , e outra Coroa de paz perpetua , em que af. 
fentaraõ ambos os Reys de naõ ajudar aos inimi
gos de qualquer delles com gente , ·dinheiro , mu
nições, ou navios, deixando livre aos Hollandezes 
entrarem neff a confederaçaõ , quando a noticia dei
Ia lhe parecelfe cbnveniente. Que a guerra a EI
Rey de Caftella fe faria com todo o vigor , e por 
todos os caminhos ,. que fe offereceílêm. Que El
R ey Chriftianiffimo fe obrigava a mandar a Portu
gal vinte navios nos ultimas do mez de Junho fe· 
guinte , para fe unirerts a outros tantos delRey de 
Portugal , efperando-fe , que os Eftados Geraes os 
auxiliailem com igual numero. E que aquella Ar· 
mada intentaria tomar a frota da nova Hefpanha , 
e procuraria fazer todo o damno , que foífe poffi
vel nos pórtos , e navios de Caffella , fendo dividi
dos igualmente os intereífes. Que fe continuaria 
o commercio entre os dous Reynos na mefma fór
ma , que no tempo dos antigos Reys de Portugal. 
E que Ell\ey ChrHHaniffimo permittiria, que pu
ceífem hvremente os navios Portuguezes comprar 
nos feus pórtos toda a forte de munições de e;uer
ra, e boca, que lhe fotfem nccelfarias. Conclui-

do 
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do affim eRe Tratado , fe def pediraõ os Embaixa· 
dores com CartaS para EIRey , e voltaraõ a Por
tugal na Armada , que veyo a Lisboa , de que era 
General o Marquez de Berzé , fobrinho do Car· 
deal Richelieu. 

Haviaõ íahido de Lisboa no mefmo dia, que 
os Embaixadores de França , os que El R.ey man· 
dou a Inglaterra, que foraõ D. Antaõ de Almada, 
e Francifco de Andrade Leitaõ , Defembargador 
do Paço, e por Secretario da Embaixada Antonio 
de Soufa de Macedo , e a 7 de Março chegaraó a 
Plemut, felfcnta legoas de Londres, para onde par· 
tiraõ , adiantando-fe o Secretario a pedir licença a 
ElRey para entrarem na Corte. ln.tentou· emba· 
raçalla Dom Affonfo de Cardenas , Embaixador de 
CaA:ella , porém o Conde de Pembrave o atalhou 
com EIRey, que determinou, que entrafiem com 
a folemnidade coílumada, e permittida aos mayo· 
res Soberanos de Europa , havendo pedido primei· 
ro , como fatisfuçaõ da fua curiofidade , a Anta· 
nio de Soufa, que lhe declaraílê por hum papel o 
Elireito, que ElRey D. Joaõ tinha à Coroa de Por· 
tugal, o que Antonio de Soufa fez logo com tanta 
elegancia, e clareza , que naõ f6 lhe moílrou o in
contraíl:avel direito delRey D. Joaõ, mas a tyran· 
Ria de CaA:ella. Depois eA:ando no mefmo Rey· 
no imprimio em Londres no anno de 164~ aquella 
fua eíl.imadiffima Obra de Lujitania Liberata , em 
que diffufa , e egregiamente mo!lrou quan1 claro 
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era o direito ddRey D.Joaõ. O Embaixador de 
Caílella vendo defvanecida a fua pertençaõ , fahio 
da Corte, e os noff'os a 7 de Abril fizeraõ a fua en
trada, e foraõ recebidos delRey com demonílra
ções de alegria , achando o mef mo agrado na R ai
nha Henriqueta l\'Iaria , a qual era irmãa delRey 
de França. Conferiraõ com os Miniftros , que fe 
lhe deraõ, e ~jufiaraõ o Tratado de huma paz per· 
petua para fi, e feus defccndentes : que ·Qs feus 
Vaífallos confervariaó hum amigavel trato, e com
mercio: que poderiaõ os Portuguezes comprar mu. 
nições em Inglaterra, e os lnglezes terem liberda. 
de de poderem palfar a fervir na guerra em Portu. 
gal. Concluido o Tr~tado, voltaraõ os Embaixa
dores para Lisboa, ficando em Londres Antonio 
de Soufa de Macedo , Secretario da Embaixada, 
encarregado dos negocios , e depois foy Embaixa
dor delRey na mefma Corte. 

No mef mo dia , que fahiraõ do porto de Lif
boa os Embaixadores para França , e Inglaterra , 
deu à véla para Hollanda o Embaixador Triílaõ de 
Mendoça , levando por Secretario da Embaixada 
a Antonio de Soufa Tavares, Miniíl:ro de letras, e 
tanta fufficiencia , que fe entendeo podia fupprir a 
falta de Luiz Pereira de Caílro, Chanceller da Ca
fa da· SuppHcaçalS, que ·fora nomeado para com o 
mef mo caraél:er, que TriA:aõ de Mendoça , o a com· 
pa11har àquella Corte , ao que com juílos motivos 
fe havia efcufado. Fpy o Embaixador recebido 
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con'f toda a folemnidade, e com grande fatisfaçaó 
de verem o formidavel poder de Hef panha dimi.; 
.nuido, e o Throno de Portugal occupado pela Se
.reniffima Cafa de Bragança. He de Caber , que no 
tempo da dominaçaõ de Caftella, fe haviaõ os Hol. 
landezes apoderado ·de diverfas Conquiíl:as do Rey· 
no de Portugal , como na India de .l\ilalaca , e na 
Ilha de Ceilaõ das Fortalezas de Negumbo, e Ga· 
le, e já haviaõ em diverfas partes edificado Forta
lezas , e Povoações. No Brafil occupavaõ Per· 
nambuco , Paraíba , Rio Grande , Ciará , as Ilhas 
de Tamaracá, e de Fernaõ de Noronha: e para a 
parte do Sul Porto Calvo , e Sageripe. Haviaõ 
formado huma Companhia, em que eraõ intcrelfa
das as pelfoas de mayor poder dos Effados , fen
~o grande a utilidade daquelle commercio , que os 
obrigava. a _.quererem confervar aquellas Conquif. 
tas, que poífuiaõ fem mais direito, que da ufurpa· 
c;aõ, com que delJas fe fizeraõ Senhores , approva
da pelo filenci~ dos Mi11iíl:ro,; de Caíl:ella, quan~o· 
nas Leys de primeiro poífuidor tocavaõ de direito 
a EI Rey D.Joaõ, como juíl:o poífuidor do Rey· 
no. Concluio o Embaixador huma tregoa por dez 
annos entre Portugal, e os Eftados, que fe ajuda· 
riaõ com to~as as forças contra Caíl:ella , e de to· 
dos os feus V alfallos , entendendo-fe eR:e Tratado 
no Braíil , e na India , com outras condições pou· 
co uteis ao B. eyno; e que; os Hollandezes manda
riaó à fua cufia huma Efquadra de vinte navios 
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para fe unirem aos delRey, o qual poderia tirar 
dos Eíl:ados de Hollanda todos os Officiaes de guer
ra , que lhe parecelkm necellàrios , os quaes . elles 
mandariaõ à íua cuff:a , e fe obrigaraó a foccorrer 
em quanto e{Uveífem em Portugal , e que da mef
ma forte poderiaó tirar de Hollanda todas as muni-
ções , e inílrumentos militares para a guerra. Def- . . _ ,. 

T d d. e d d E . . D L . d Ence1ra, c-ortttg. Ref
te rata o , 1z o on e a nce1ra . u1z e '""'"'° , liv. 3, pag. 

Menezes, que fe fora manejado com mayor deíl:re. •57, 

za, era indubicave1 , que daquella paz fe confegui-
riaõ mayores utilidades , e fe evitariaó depois taõ 
prejudiciaes controverfias , que · foraó caufa de in-
numeraveis damnos. Com effeito os Hollandezes 
mandaraõ a Lisboa a Armada , de que era Almi-
rante Arnaldo Cyfelis , que da parte dos Eíl:ados 
deu os parabens a EIRey da fua exaltaçaõ ao thro-
no , reveíl:ido com o caraé\:er de Embaixador Ex-
traordinario. Na mef ma Armada voltou a Lisboa 
Triíl:aõ de Mendoça , trazendo dous Regimentos 
de Cavallaria, e quantidade de Armas , e petrechos 
de guerra , que foy o melhor effeito da fua mHlàó , 
pela muita falta , que entaõ havia dellas ·no Rey-
no. 

Para a Embaixada de Dinamarca , e Suecia 
del\inou ElRey a Francifco de Soufa Coutinho , 
tiel , e antigo fervidor feu , em quem concorriaõ 
partes, e talento, que o habilitavaõ para os mayo
res negocios. Partio de Lisboa a 18 de Março em 
hum navio de Dinamarca , levando por Secretario 
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da Embaixada a Antonio Moniz de Carvalho, Def .. 
embargador da Relaçaõ do Porto , e chegaraõ a 1 S 
de Abril a Coppenhague , aonde foraõ recebidos, 
e tratados magnificamente pelo Governador dar 
quella Cidade , à defpeza delRey por efpaço de 
hum mez, e conhecendo o Embaixador , que toda 
aquella dilaçaõ fe havia gaflado em efcufas appa· 
rentes, que nafciaõ das allianças, que ElRey de 
Dinamarca tinha com a Caía de Auíl.ria, e de de· 
pendencias , em que effava cem ElRey de Cafiel,. 
la , fe refolveo o Embaixador em mandar a Anto
nio Moniz, para que claramente dilfdfe ao Gover .. 
nador, que e11e tinha outros negocios importantes 
em outras Cortes , e que affim naõ fe podia deter 
mais na de Dinamarca: pelo que, ou pedia audien• 
eia , ou licença para fe aufentar. O Governador 
ufando de humas defculpas frivoJas, mas attentas, 
di(f'! , que feu Amo , ainda que defejava muito a 
amifade delRey de Portugal , o embaraçavaó algu· 
nlaS difficuldades ínfuperaveis , pelos negocios da· 
quella Coroa com a de Caíl:ella: que fe elle quizeG 
{~ conferir algum negocio, que EIR ey lhe nomeae 
ria Miniíl:ro, com quem o trataífe, ao que ajuntou 
muitas exprelfoens cortezes. O Embaixador lhe 
mandou dizer , que elle naõ pertendia mais , que a 
audiencia delRey, e que como lha naõ permittia, 
naõ tinha nada , que communicar aos MiniR:ros d~ 
Dinamarca ; e que reconhecendo as efpeciaes hon~ 
ras, com que o tinhaõ tratado , as agradecia como 

parti-
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particular , e naõ como Embaixador, e que affim 
· fe lhe permi ttilfe licença para fe partir : e que no 
que tocava às ofkrtas , que fe lhe propunhaõ ·para 
Portugal , elle deixara o Reyno de forte , que naõ 
neceffitava de ninguem para fe defcn1er de feus ini· 
migos. Entendendo. o Governador a juRa queixa 
do Embaixador , fe declarou , dizendolhe , que El· 
.Rcy de Dinamarca naó podia na prefente conjun
él:ura darlhe audiencia , porque ferviria de pretex· 
to para o Emperador romper com Dinamarca , e 
fe perderem as dependencias, que aquella Corte 
tinha com a de Hefpanha ; e com muitas razoens 
pertendeo fatisfazer ao Embaixador, ao qual diífe, 
que EIRey lhe rogava, que quizeífe ver o feu Caf
tello de Fredesbourg, antes que fahHfe de Dinamar· 
ca •. No mefmo dia foy à caía do Embaixador hum 
Almirante , que o havia levado de Portugal , a en
tregarlhe da parte delRey dous mil cruzados, que 
recebera pela paílãgem. N aõ podendo o Embai· 
xador vencer ao Almirante pela ordem , que tra
zia , os mandou repartir pelos Officiaes , e Solda
dos , que o haviaó comboyado. No outro dia, 
conduzido do Governador , foy ao Caílello de Fre
desbourg , onde foy recebido pelos principaes Se• 
nhores da Corte , e andando divertido na excellen· 
te fabrica do Cailello , e no rico adorno , com que 
fe compunha o Palacio de fingulares eíl:atuas , e 
pinturas, neile tempo teve noticia , que El Rey o 
eíp~rava p1ra lhe fallar. Foy logo o Embaixador 
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a bufca11o , e foy recebido com as mayores demon(. 
trações de aifabilidade. EIRey lhe pegou na maõ, 
e lhe repetio o mefmo , que o Governador lhe dif. 
fera , a que o Embaixador fatisfez com refpeito, 
dizendo , que tantas demonílrações , como elle 
experimentava da benignidade de Sua Mageílade, 
agradecia como favores particulares à fua pelfoa , 
:viff o negarlhe a audiencia publica. Convidou El
Rey a jantar ao Embaixador, e ficando aquelle na 
cabeceira da mefa , o poz à fua maó direita , e 
da efquerda ao Secretario da Embaixada , feguia-fe 
J oaó de Rochas de Azevedo, cunhado do Embai
xador, que o acompanhou nefla jornada, o Conde 
de V ai de Mar , filho delRey , o Governador de 
Coppenhague , e o Secretario de Eflado. Durou 
largas horas a mefa, affiflida dos Senhores da Cor· 
te, e dos Muficos da Capella delRey, que canta· 
raõ papeis Italianos ; EIRey bebeo à faude deJRey 
de Portugal, e perguntou ao Embaixador , que ida· 
rle tinha EIRcy , e quantos filhos: acabando-1ê a 
mefa, EIRey fe levantou, e o Embaixador fe def. 
pedio com as me.f mas cerernonias , ufando EIRey 
de Dinamarca com o Embaixador at~ o fim, das 
-mais exceffivas expreífoens , que cabiaõ na benigni· 
dade. Como Francifco de Soufa efiava encarrega· 
do da Embaixada de Suecia, defie lugar continuou 
a jornada para aquelle Reyno, onde mandou logo 
pedir licença à Rainha para entrar na fua Corte. 
Foy grande a fatisfa~aó, e gofio , que a Rainha 
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molhou deff:a Embaixada', ordenando , que foífe o 
Embaixador tratado pelos Lugares, donde paífatfe, 
magnificamente ; e affim em as Provindas de Smo· 
landie , OA:rogothie , e de Sudermanlandie , foy re
cebido com as mayores honras. Chegou à Cidade 
de Stochkolm , Corte da Rainha , e logo foy vifi
tado da fua parte, e elle em breve fe poz prompto 
para fazer a fua entrada publica. F oy conduzido 
em hum coche da Rainha com hum Senador, ·e 
Mordomo do Paço , ·ao qual feguiaõ todos os dos 
Embaixadores , que rdidiaõ naquella Corte , e de 
toda a principal Nobreza : defta forte , com todas 
as ceremonia8 da mayor oflentaçaõ , entrou no Pa· 
ço. Achou a Rainha ChrHHna, que naõ contava 
mais ciue quinze annos , (viva imagem de feu he· 
roico pay o g1t'nde Guflavo Adolfo ) affiff:ida de 
cinco MinHlros eleitos para a regencia do Reyno; 
tinha junto da tarima da parte direita as Princezas 
fuas primas , filhas do Conde Palatino de Deux· 
Ponts , e mais dHlantes as fuas Damas , e os Senho-
res da Corte. Tanto , ciue o Embaixador appare- P t": d r D R b .1. 

, • uren or t t us w 
ceo a porta da ante00camera , fe levantou a Ramha , c:"'oto GuJt•'VO Sue· 
e dando tres paífos , lhe fez huma pequena inclina· '"' Jl.elf' li1>.a.p.ig.9 • 

çaõ. O Embaixador, depois de fe haver coberto, 
deu a Embaixada em Latim , ciue ella entendeo 
perfeitamente: o Graõ Chanceller do Reyno ref-
pondeo ao Embaixador , aífegurandolhe o quanto 
eílimava a Coroa de Suecia contratar huma Coli-
da aUiansa com a de Portugal. Palfada a audie~-

cia 
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eia publica , começou logo a negociaçaõ , para 
que conduzio muito o Baraõ de Rotte , Embaixa· 
dor delRey ChrHlianiffimo naquella Corte. O Graó 
Chanceller foy nomeado Miniflro da conferencia, 
a que affilHaõ dous Senadores , e tiveraõ ellas pou
cas c~troverfias , porque eff.avaõ unidas as vonta
des ; concluindo finalmente hum Tratado de allian
ça em cinco ar.tigos na lingua Latina, que conti· 
nhaó obfervarfe entre as duas Nações igual corref. 
pondencia, e livre commercio em todos os pónos 
de hum , e outro Reyoo. Concluído o Tratado, 
reccbeo o Embaixador as Cartas da Rainha de Sue
cia para EIRcy de Portugal, o qual atraveffando 
as Provincias de U p1andie , de V ef minie , de N eri
cie , e de V eítrogothie , em todas foy tratado pela 
defpeza do Reyno. Concedeolhe a Rainha treS 

navios de guerra , em que pudeífe conduzir artilha
ria , armas , e munições , para o que logo fez pagar 
íeis mil efcudos , fegurando o mais em certo tem· 
po nas varias drogas, de que Portugal abunda, e 
as fuas Conquiílas. N efta .Efquadra , que manda· 
va o Almirante de Suecia , embarcou o Embaixa
dor , e atraveífando pelo Zonte, os Dinamarquezes 
os deixara6 paífar fem vifitarem os navios. Che
J?OU Franciíco de Soufa Coutinho a Lisboa, e dan· 
do conta a EIRey da fua Embaixada , foy a pplau· 
dido por todos o bom fucceífo da fua negociaçaõ. 

Para Roma foy nomeado o Bifpo de Lame
go D. Miguel de Portugal, Pre1aJo cm quem fe 
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ajuntavaõ letras, virtudes, fangue, valor, e juizo:, 
ainda que lhe faltava experiencia de negocios gran .. 
des: deu-felhe para lhe affitlir Pantaleaõ Rodrigues 
Pacheco , do Confelho de Sua Mageftade , ·e do 
Geral do Santo Officio , MinHlro em quem con. 
corriaõ grandes letras, e eloquencia , .declarando.o 
Agente dos negocios de Portugal na Corte de Ror
ma , e por Secretario da Embaixada foy Rodrigo 
Rodrigues de Lemos, Defembargador do Porto·, 
digno da occupaçaõ , de que o encarregavaõ. Par.
tiraõ de Lisboa a 1; de Abril , e tomando o porto 
de Arochela , atraveífando França foraõ a Pariz , e 
a 2 o de Outubro fe embarcaraó em Toulon , e em 
poucos dias entraraõ em Civita-V echia , porto, 
que diffa treze legoas de Roma. Fez o Bifpo avi
f o ao 1\iiarquez de Fontanay, Embaixador de Fran
ça naquella Corte , da fua chegada, o qual mandou 
fem demora parte da fua familia bem armada para 
lhe affifHr , a que fe ajuntaraó os Portuguezes , e 
Catalães , que refidiaõ na Curia , para o defende
rem. ER:a noticia caufou defprazer ao Ponti6ce, 
porque o haviaõ de fentir os Hefpanhoes, e orde· 
11ou ao Cardeal Antonio Barbarino, que fizelfe fe. 
gurar os caminhos ; porque lhe havia contlado, que 
os. Caffelhanos fe haviaõ armado: o que vendo os 
Ca flelhanos , fe contentaraõ com ameaçar ao Papa, 
que fahiriaó de Roma , fe admittiífe o Embaixador 
de Portugal. Entrou o Bifpo Embaixador bem 
acompanhado de hum grande numero de France-

zes, 
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zes , Portuguezes , e Catalães , e fe foy apear ao 
Palacio do Embaixador de França , que o veyo re
ceber à porta, e lhe deu a maõ direita , fobindo 
atraz delle , fazendolhe todos os mais obfequios 
devidos ao fcu caraél:er. Demorou-fe por muitos 
dias em caGi do Embaixador , e para paílàr para 
hum Palacio , que tomara na Praça N avona , lhe 
cuftou muito ; porque o Embaixador de França ef. 
tava encarregado delRey ChrHl:ianiffimo para o de· 
ter em fua cafa até que confeguilfe a audiencia do 
Papa , parecendo lhe feria eff e o mais forçof o mo
do para controverter as negociações dos Cafielha· 
nos, e obrigar ao Papa. · 

N eíle tempo refidia em Roma por Em baixa· 
dor delRey Catholico Dom J oaõ Chumacero , e 
dentro em poucos dias o rendeo o Marquez de los 
V elles com o caraél:er de Embaixador Extraordina
rio , e começou logo a trabalhar o modo de impe· 
dir a audiencia do Bifpo de Lamego , convocando 
o partido dos Cardeaes , e dependentes de Hefpa· 
nha , oppondo-fe ao recebimento da Embaixada, 
para o que fe deu ao mefmo tempo ao Papa hum 
-memorial formado de calumnias, e fulfas razoens. 
Pelo que o Papa nomeou para verem os negocios 
de Portugal aos Cardeaes Nepotes Francifco , e 
Antonio Barbarino , o Cardeal Gaetano , e o Car· 
deal Panfylio, que com o nome de Innocencio X. 
fuccedeo ao Papa Urbano VIII. E fendo a pri
meira fupplica , que Pantaleaõ Rodrigues Pache· 

co 
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co fez, nas apparencias bem admittida dos quatro 
Cardeaes encarregados daquelle negocio, o Cardeal 
Francifco lhe dille , que defejava ver qual era o di· 
reito , com que EIRey de Portugal fo introduzira 
na Coroa. Pantaleaõ Rodrigues Pacheco , que era 
prom pto , lhe refpondeo , que EIRey feu amo naõ 
mandava huma Embaixada a Roma mais , que a 
dar obediencia ao Papa, Cabeça da Igreja Catholi
ca, pertendendo fó do Pontífice a bençaõ Apof
tolica ; porque da Santa Sé nàõ queria mais , que 
reconheceífe o feu refpeito , e a fiel obediencia de 
hum verdadeiro Catholico ; porque o Reyno , de 
que era Senhor no temporal, era ifento de todo o 
juizo humano. Com tudo, no dia feguinte fatisfez 
Pantaleaõ Rodrigues à curiofidade do Cardeal com 
hum papel taõ bem fundado , e claro , que fe efcu
receraõ todas as infolentes propofições, que os Caf. 
telhanos haviaõ ef palha do. E quando deíle papel 
fe podia ef perar a refoluçaõ de fe conceder a audien· 
eia ao Embaixador , fahiraõ com novos pretextos , 
os quaes foraõ claramente refpondidos. N etle tem· 
pi) confeguio o Bifpo Embaixador vifitar alguns 
Cardeae·s, ·- que o tratarao com todas as ceremonias, 
e cortezias cof.lumadas f ómente com os Em baixa· 
dores Regias. Os CaRelbanos fe deraó por . taõ 
.lentidos defla demonflraçaõ-, que o Marquez de 
los V elles entendeo , que o Bif po havia. confegui
do a audiencia do Papa , de que formou novas , e 
taó indecentt>S queixas , que {aó faceis em quem 
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negocea com política póuco ChrHlãa , querende 
confundir a verdade com o poder , de que o Sum
mo Pontífice tanto fe preoccupou , que declarou, 
que naõ aceitava a Embaixada do Bi1po de Lame· 
go. Efia repulfa foy depois aífumpto de diverfos 
Tratados , ~ue fe efcreveraõ cm Ponugal , manifef. 
tando o juflo fentimento da ChrHlandade Portu· 
gueza , como foy depois aquella excellente Obra 
do Tratado Anot,'tico, efcrito pelo Doutor Manoel 
Rodrigues Leitaõ, MinHlro de huma profunda lit· 
teratura , e eloquencia , o qual depois com admira· 
vel vocaçaó , deixando o minifterio Senatorio , que 
lhe promettia, pelo feu admiravel merecimento, os 
mayores lugares de letras no Reyno , com edifica· 
çaõ geral , entrou na Congregaçaó do Oratorio de 
S. Filippe N eri , recem-efiabelecida na Corte , don-
de depois foy Fundador da Caía da Cidade do Por· 
to. O Marquez de los Velles ficou com tal vai· 
dade da refoluçaó , que o Papa tomara, que inten· 
teu infolente , e aleivofamente prender ao Bifpo de 
Lamego, e remetello a N 3po1es, e para eíl:e hor· , 
rorofo attentado ajuntou em Roma duzentos ban• 
didos, que viviaõ vagamundos efpalhados prr lta· 
Jia , fendo taõ imprudente , que publicamente di· 
zia , que liavia de matar ao Bifpo de Lamego , e 
para eíle rim tirou de N apoies feífenta Soldados, e 
Offidaes , que o acompanhaífem ; e affim todas as 
vezes, que fahia , o acompanhava ó ~rmzdos. Sen· 
tir?õ-fe os Minifiros da Corte de Roma do defacor· 
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do do Marquez de los V elles , de que fe feguio 
mandar o Papa , com grande numero de Soldados , 
fegurar as partes fufp~itofas , fazendo , que fahHiem 
fem dilaçaõ todos os vagamundos de Roma, com 
que ficou muy diminuida a fa.milia do Embaixador 
de Caítella. Ao mefmo tempo mandou rogar ao 
Bífpo de Lamego pelo Cardeal B1chi, que fe acom· 
panhalfe de pouca familia ; porque elle lhe dav_a o 
1eguro da f ua p4lavra , a qual , e as prevenções, que 
mandava fazer , o podiaõ livrar de todo o receyo. 
O Cardeal BJrbarino aífegurou o mefmo a Panta· 
liaõ Rodrigues Pacheco na prefença do Cardeal 
Bichi. 

Confiado o Bifpo de Lamego neA:a palavra 
lê naõ fervia fóra de caía mais , que de dous Gentif. 
homens , e dous Lacayos , moílrando neR:a refolu. 
çaõ o quanto fe conformava com a infinuaçaõ do 
Pontifice; porém conhecendo a infolencia dos Hef. 
panhoes , ordenou à fua fumilia , que disfarçada , o 
feguilfe ao longe , para que o foccorreífe em qual
quer infulto, que na duvida, eR:a precauçaó lhe foy 
muy util. No dia 20 de AgoR:o fahio o Bifpo 
às cinco horas da tarde a vifitar o Embaixador de 
França. O Marquez de los Velles, qÚe continua· 
mente o obfervava , o fez feguir : reparando Dio
go de Barcellos , hum dos Gentis-homens , que o 
acompanhava , que hum homem feguia o coche, 
conheceo fer efpia dos Caílelhanos , e avifando ao 
:Bifpo , ordenou ef:\e logo a hum confilente , · que 
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lhe foubeílê , o que pallàva em caía do Embaixa· 
~or de CaRella , e que achando novidade , lho avi· 
Calfe em cafa do Embaixador de França , onde te· 
ve logo a certeza , que os CaRelhanos fe eftavaó 
prevenindo de gente , e armas. Na mcfma tarde 
Pantaleaõ Rodrigues Pacheco tendo audiencia do 
Cardeal Barbarino , f oube deli e a defordenada refo
Juçaõ , em que eíl:ava o Marquez de los V elles de 
bufcar occafiaõ de fe encontrar com o Bifpo para 
o prender , ou. matar , e que affim rogaffe ao Bifpo 
naó fahiífe aq.uella tarde de fua cafa ; a que elle lhe 
refpondeo , que já quando elle fahira ficava fóra 
della ; eíla noticia , que o Agente levou logo. ao 
13ifpo , confirmou mais a que já tinha do defacordo 
do Embaixador de CaRella : pelo que pareceo prc
venirfe contra qualquer infulto. O Marquez de 
Fontenay mandou ajuntar a fua familia à do :Bifpo, 
mandando ao feu Secretario , de quem muito con· 
fiava, o acompanhaífe, a que fe uniraõ alguns Fran· 
cezes , Portuguezes , e Catalães , que fe acharaó, 
e faziaõ o numero de felfenta pelf oas. Sahio o Bif. 
po Embaixador , feriaõ fete horas da tarde, fegui· 
do de toda efla gente, conduzida em coches, e ou
tros a pé, mas de forte repartidos , e caminhando 
de vagar, que todos fe achaífem juntos. Pouco 
havia andado o Bifpo , quando encontrou ao Mar· 
quez de los V elles muy acompanhado , tomando 
toda a rua, por onde o Bifpo havia de pafiàr; ~nda· 
raõ os Cocheiros , e vieraó a toparfe os coches dos 
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dous Embaixadores. Gritaraõ os Caílelhános , que 
paraRêm ao Embaixador de Hefpanha , e ao mefmo 
tempo os Portuguezes , e Francezes gritavaõ , que 
paraífem ao Embaixador de Portugal : · fem dilaçaõ 
fahiraõ os Caftelhanos dos coches , e da mefma for
te os Portuguezes, e Francezes, co·m as efpadas na 
maõ , e os carregaraõ furiofamente , difparando-fe 
de huma , e outra parte quantidade de pi!lolas·, e 
cravinas: os Portuguezes, e Francezes, fe porta
raõ com tanto valor , que os Caíl:elhanos foraõ 
.obrigados a retiraremfe vergonhofamente , defam· 
. parando ao Marquez de )os V elles , que em todo 
aquelJe tempo naõ havia fahido do coche , de que 
lhe matara ó dous cavaJlos, mas fahio do coche mui· 
to perturbado, e falto de alento , perdido ·o cha
.peo, e defcompoí:lo fe recolheo à logea de hum 
bifcouteiro , donde paífou à cafa do Cardeal Alber- , 
noz. Da parte do Bifpo ficaraõ mortos hum Ca
valleiro de Malta, fobrinho do Embaixador de Fran
ça , e dous pagens feus , e hum criado de Panta
leaõ Rodrigues , e· tres , ou quatro Francezes feri· 
dos ; da parte dos ·cafielhanos fora ó mortos oito , · 
~n1 que entrou o Capitaõ Dom ·Diogo de Vargas, 
~ue tinha grande opiniaõ de valerofo, e ficaraõ vin· 
te feridos. O Bifpo de Lamego reveff:ido do va
lor , e conílancia dos feus mayores, no principio da 
pendencia fahio do coche com huma cravina nas 
mãos , e com todo o acordo , cm quanto durou a 
dif puta , deu com a fua prefen~a calor aos que o 
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acompanhavaõ , e depois voltou à caía do Embai· 
xador de França , donde fe recolheo à fua caía. O 
coche do Embaixador de Hefpanha def pedaçado ef. 
teve dous dias no mefmo lugar da pendencia. O 
Cardeal Barbarino mandou hum Gentil-homem feu 
a vifitar ao Embaixador de Portugal , onde concor· 
reraõ o Duque de Brachiano, e muitos dependentes 
da Coroa de França , como tambem o fizeraõ os 
da facçaõ de CaA:ella ao Marquez de los V ella O 
Cardeal Antonio Barbarino montou a cavallo com 
as guardas do Papa , e fegurou o bairro do Embai· 
xador de Portugal , e de Hefpanha. Eíla violcn· 
eia dos Hefpanhoes perturbou o animo dos mais 
graves , e fezudos Senhores Romanos , que chega· 
raõ a ir a caía do dito Cardeal otfereceremfe para 
vingar a afronta , que haviaõ feito à Corte de Ro· 
ma com a infracçaõ da fua liberdade ; e o Papa fen· 
tio tambem muito o exceífo por ver , que era con· 
tra o feu decóro , infultarfc na fua Corte a hum 
Miniílro publico , que feguro no direito das gen· 
tes o bufcava. O Marquez de los V ellcs fe reti· 
rou de Roma à Cidade de Aquila com os Cardeaes 
Albemoz, de la Cueva, e Montalto. O Embai· 
xador de Portugal, que entendeo ' que aquella oc· 
cafiaõ podia juílificar ainda mais a juíl:iça , com que 
pedia ao Papa audiencia publica, e vendo cerrados 
os caminhos pelas cavilofas diligencias das Cafte· 
lhanos , fem embargo de ter da fua parte ao Embai· 
xador de França, que com vivas expreífoens ~e· 
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oigitized byGoogle 



J4 Cefa '_R.eJ Portug. Liv. Y JL 14 3 
queria , que de juftiça o Papa o devia receber , fe 
refolveo por ultimo defengano a fazer huma fuppli~ 
ca ao Papa, em que com Colidas, e eloquentes ra
zoens lhe molhava o direito indifputavel , que El· 
Rey tinha à Coroa de Portugal , que gozava em 
poífe pacifica naõ f 6 o Reyno , mas todas as fuas 
dilatadas Conquiíl:as , e a prompta humildade, com 
ciue lhe mandara dar obediencia, e que fe havia paf:. 
fado já hum anno. Finalmente naõ fe refolvendo 
o Papa a dilfaborear a ElRey Catholico, o Bifpo 
de Lamego fe embarcou em Leorne para Lisboa·, 
onde, ainda que malograda a fua miífaõ , foy 1'ece• 
bido com o applaufo, que merecia ó as fuas acções, 
ordenadas com prudencia , e valor ; e durando)he 
pouco a vida , acabou cheyo de virtudes , e mere
cimentos , que fizeraõ recommendavel a fua memo• 
ria na polleridade. 

N aquelle mefmo tempo fe ventilou no Confe· 
lho de Effado , fe Jevia ElRey fuzer a mefma de
monaraçaõ com os Principes, e Republicas delta• 
lia... manifeff.andolhe por feus Embaixadores a fua 
exaltaçaõ ao throno. Porém a todos pàreceo, que 
por intervençaõ dos MiniR:ros Portuguezes, que ef. 
-r.::vaõ ~ Roma , fe obfervaíre primeiro a indina
çaõ daquellas Potencias ; Porque dellas naõ podia 
J{:ceber outra utilidad~ o R eyno , que o commer• 
cio , o qual era taõ util a eJJas , como a Portugal , 
e que fendo atados aos feus interelfes , m; õ faltariaõ 
em os continuarem ; e affim o confirmou á experi· . 

enc1a: 
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encia : porque Veneza , Genova , e Florença , 11a 
mefma f6rma , que antes , foraõ feguindo os Jeus 
negocios , e remettendo os feus effeitos a Lisboa 
fem alguma alteraçaõ ; ·antes por bons meyos de
raõ a entender fynceramente , que toda ltalia que· 
ria ver no throno Portuguez a Mageí\ade dclRey 
Dom J oaõ , e que faria6 publica demoníl:raçaó de 
amifade logo, que o Pontifice fe declaraífe a fà. 
vor do Reyno~ Eílas foraó as primeiras negocia· 
ções, e os primeiros Miniíl:ros, que deraõ a conhe
cer· na Europa ao Sereniffimo Rey D. Joaõ IV. 
cujos negociados politicos , e os que fe feguiraõ no 
feu gloriof o reynado , naõ pertencem tanto à Hif. 
toria Genealogica , que f6mente informa das ac· 
ções, que o elevara6 à herocidade, mol1:rando a 
juíl:iça da caufa , com que foy acclamado pelos 
Tres Bfl:ados do Reyno , e as principaes acções, 
com que o feu valor fegurou a Coroa , caftigando 
a infidelidade dos que o mereciaõ , e tambem de
fendendo a hofpitalidade do·s Principes Palatinos 
Roberto, e Mauricio, General de Inglaterra, con
tra o poder da mefma Coroa , que o impugnava. 

Nas Provindas fe continuavaõ as prevenções 
para a defenfa do Reyno com tanto cuidado, ze • 
. Jo, e valor, como depois moíl:rou o tempo. Havia 
El Rey roto a guerra com poucos Generaes expe· 
rimentados , e menos Soldados veteranos, e fàlto o 
Reyno de dinheiro , muniçoes , e armas , contra 
hum po"derofo inimigo , a quem fobrava tudo , o 

que 

oigitized by Google 



J4 e+ ~eal Portttg. pv. Yll ·I 4 J 
que a elle faltava. Era precifo, com prudente po~ 
litica , naa fe fiar de todos , nem menos mo{\rar 1 

que defconfiava de alguns de feus V aífallos , de que 
fe feguio confundiremfe as refoluções , e perecerem 
alguns negocios. Porém he _de admirar em hum 
Rey criado no retiro de Villa-Viçofa , com dif
ferentes exercidos , ver os acertos politicos , que 
manaraõ do feu governo , todos dignos de louvor, 
com que confeguio immortal memoria. Com a 
Rainha D. Luiza confultava os negocios de mayor 
importancia da Monarchia , porque o feu peito era 
o centro do fegredo , e o feu prodigiofo talento 
taõ fublime , que entre os mayores combates , e in
fortunios , que depois experimentou , lhe brilhou 
fempre a prudencia , molhando , que foube reynar 
para vencer , e vencer para reynar. Dos Miniftros , 
de que ElR.ey fe fervia, e fazia mayor eílimaçaõ, 
eraõ o Secretario de Eftado Francifco de Lucena , 
e juítamente merecida , porque além ·da intdligen
cia , e grandes experiencias , fe ornava de huma 
perfpicacia , que foy mais util para os negocios , 
do que para a fua confervaçaó ; e Antonio Paes 
Viegas, zelofiffimo, e fideliffimo Secretario da Ca
fa de Bragança , (depois o foy de Eílado ) de quem 
EI Rey juíl:amente fiava os mayores negocios , o 
qual com entendimento maduro, zelo, e amor, 
aconfelhava a ElRey , inculcandolhe para os p6f. 
tos , e lugares as peífoas de mayor preílimo , e ca· 
pacidade: o qual cG:reveo crn defenfa da acdama· 
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çaõ hum Man_ifello, e hum livro dos Prinçipios de 
Portugal em CaA:elhano , que fe imprimio no anno 
de 1641 , e foy univerfalmente eftimado, e applau-. 
dido. Eraõ eíl.es os que familiarmente tratavaõ a 
EIRey. Entre os mais MinHlros preferia EIRey 
juftamente ao Arcebifpo de Lisboa , e ao Capellaõ 
môr D. Alvaro da Coffa, no qual naó faltava def
treza para manejar os negocios , quanto no outro 
fobejava fynceridade. Favorecia tambem ElRey 
ao Vifconde D. Lourenço de Lima , ao Bifpo de 
Elvas D. Manoel da Cunha , e ao Conde Camc
reiro môr Joaõ Rodrigues de Sá, e depois com o 
tempo fe foraõ introduzindo outros. 

A Duqueza de Mantua , que vivia no Mor
teiro de Santos , para donde a palfaraõ do Paço de 
Xabregas, porque fe entendeo ficava mais retirad~ 
para communicar os animos duvidofos , e fomentar 
os que feguiaõ a facçaõ de CaA:ella , o que em bre
ve fe veyo a conhecer ; pois fem embargo de toda 
a cautella , ella havia fido a Authora das confpira
ções contra ElRey , que logo referiremos. Affim 
fe refolveo o mandarfe dizer à Duqueza , fe prepa· 
ralfe para palfar a Madrid , a que ella ref pondeo, 
que o faria depois , que tivelfe repolla da Carta , 
que havia efcrito a EIRey Catholico, e naõ fe lhe 
admittindo a replica , fe lhe ordenou , fe preparaífe 
para partir , o que com etfeito fez acompanhada 
de Luiz Gomes de Baílo, Corregedor do Crime 
de Lisboa , e do Juiz do Crime Simaó de Oliveira 

da 
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da. CoA:a , e da fua familia. Em .Elvas a recebeo 
Martim A.ífonfo de Mello , Governador das Ar· 
mas, vindo-a efperar duas legoas ·da Cidade com a 
Cavallaria, Officiaes, e peífoas de diA:inçaõ da Pra• 
ça, obfervando todas as ceremonias, e refpeitos de .. 
vidos à fua pdfoa; e na mefma fórma a acompa· 
nhou , quando partio para Badajoz ; · e affim fe 
difpedio mais obrigada da cortezia dos Soldados , 
do que dos Miniil.ros , que com imprudencia exa· 
minaraõ o feu fato, intentando, que na Alfandega 
pagaíf e direito, a que fe c;>ppoz Martim Affonfo de 
Mello, obrigando-fe elle, e DomJoaó da Coff:a à 
fua impmtancia; porém ElRey ordenou fe na6 fal. 
lalfe neffa materia. 

N a6 tardou muito , que fe naó defcobriífe a 
éonjuraçaõ , que contra EIRey fe fabricava. Era 
o primeiro motor deíl:e defordenado intento o Ar
cebifpo Primaz D. Sebaíl:ia6 de Mattos de N oro
nha , em quem concorria entendimento fagaz, ani
mo intrepido , e· liberalidade , com que facilitava as 
fuas opinioens, e vivia em profundo deícontentamen· 
to : o que penetrando o povo , porque as paixoens 
<la alma faõ de ordinario reveladas pelos finaes ex .. 
teriores , publicamente clamava contra a fua fiJe· 
Iidade. Já deixámos referido, que efl:a paixaõ co.. 
mec;ara naquella antiga queixa , que o Arcebifpo, 
quando Bifpo de Elvas, tivera delRey fendo Du
que de Bragança, no tempo das fuas vodas, a qual 
confervada em hum coraçaõ altivo , e incitada de 
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novos motivos , andava como o ar violento nàs 
entranhas da terra , acometendo a fahida , ainda que 
à cuaa de algum publico terremoto ; na6 fe Jem· 
brando , que depois daqu~Ue fucccif o , havia fido a 
intercelfaõ delRey a caufa do feu melhoramento 
do Bifpado de Elvas para o Arcebif pado de Braga; 
e que depois de haver fobido ao throno , Jhe havia 
feito tantos favores, que a naõ íer ta6 obftinado o 
feu animo, baff ariaõ para o moderar da cega pai.116, 
com que feguia_ a dominaçaõ Caftelhana. Affim 
introduzio nas pelfoas ', que lhe parecera ó dif poibs 
a feguir as fuas maximas , ou por queixofas do go
verno , ou por dependentes de Caíl:ella , a pouca 
permanencia , que podia ter o novo reynado , por 
ferem poucas as forças para refiíl:ir ao fôrmidavel 
poder delRey Catholico, que ameaçava fatal rui
na a todos os que feguiaõ animofamente o novo 
governo. 

O Marquez de Villa-Real D. Luiz de Me· 
nezes poífuidor daquella grande Caía , que com o 
appellido de Noronha , e .1\iienezes , confervava a 
fua varonia delRey D. Henrique II. de Caff:ella, e 
tinha o fangue delRey D. Fernando de Portugal, 
o qual fe naó dava interiormente por fatisfeito da 
confiança, que delle fazia ElRey D.Joaó; parque 
vendo-fe com annos aventaj.ados entre os primeiroS 
dos Grandes do R eyno , em nada fe via preferido 
aos outros no Miniílerio. Eílava . em Leiria quan
do EIRey foy acclamado, e naõ fe lhe havia parti· 
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cipado o fegredo , porque o feu talento naõ lhe ha~ 
via grangeado o credito , que elle imaginava me
recia pelo feu alto nafcimento. Era o Marquez 
facil em fe perfuadir, e affim fe entregou todo à 
artificiofa induftria do Arcebifpo , com o qual efie 
fubricou a fua ruina , e a da Cafa do Marqucz. 
Communicou efie a feu filho D. Miguel de N oro- . 
nha , Duque de Caminha, a fua queixa , e delibe
raçaõ , o qual era dotado de animo nobre , e alfaz 
moderado , e com mais valor , que fortuna , eflra
nhou a feu pay a propofta , lembrandolhe o jura· 
mento , a que f e obrigaraõ , e o quanto lhe feria 
mais gloriofo facriticarem as vidas pela liberdade da 
Patria , do que confervar a f ua Caía gemendo no 
duro cativeiro de CaA:ella. Perfuadio o Arcebif. 
po o mefmo delirio a feu fobrinho Ruy de Mat
tos , primeiro Conde de Armamar , e a D. AgoG 
tinho Manoel feu confidente , e a algumas outras 
pelfoas , entre as quaes era a mais util aos feus in· 
tentos Pedro de Baeça , Thefoureiro da Alfande
ga , e homem de negocio 1 o qual, em ferviço del
Rey Catholico , fe off"ereceo affiilir com grandes 
fommas de dinheiro, neceífario a qualquer empre
za. 

He preci(o íaber, que já fe fazia k>fpeitofa a 
lidclidade deftes Grandes, porque Dom Duarte de 
Menezes , Conde de Tarouca , neto daquel1e fa •. 
mofo Conde de Vianna, do feu proprio nome, era 
cunhado do Marquez de Villa-Real além de pa· 
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rente , e amigo , o qual efl:ava provido no govcmo 
de Tangere, e D. J oaõ Soares de Alarcaõ, Meflre· 
Salla, no de Ceuta , antes da acdamaçaõ; e porque 
EIRey naõ derogou merce alguma feita até · efte 
tempo por Cafl:ella , os mandou governar eílas Pra
ças. Havendo recebido os dous Capitaens Gcne
raes de Ceuta , e Tangere , as ordens necefiãrias , 
concertaraõ a fogida para Caft.ellàj '· que podiaó li. 
vremente confeguir com o fim da JOtnada dos feus 
governos o fahirem do· Reyno ; porém como efia 
deliberaçaõ folfe taõ grande , e convidaífem a ou. 

D. f'.rancifco Manoel, tros he fuma que de todo eft.e negoceado inter-
7' •rito Ponug. M. S. ' . ' • . 
liv.1. veyo correfpondenc1a com outros mterellà.dos do 

Matquez de Villa-Real, e Arcebifpo , fervindo-fe 
para a negoceaçaõ defta machina da induíl:ria , · e 
authoridade de Fr. Manoel de Macedo, Religioío 
Dominico, de grande difcriçaõ, e com grande ap~ 
plaufo da Nobreza ; o qual naõ fatisfeito com ex
ecutar a f ua commiílàõ, paífou adiante, perf uadin
do a outras peífoas de qualidade , e Senhores de 
boas Caías , os quaes por moços eraõ exceffivamen· 
te reíignados ao feu confelho , deixalfem a> Patria, 
e paífaífem a Caíl:ella. 

Foraõ efl:es D. Pedro l\Iafcarenhas, Veador 
de1Rey , filho herdeiro do Marquei de Montalvaõ, 
e· feu irmaõ D. J eronymo Mafcarenhas , já Sacer
dote, e Deputado da Mefa da Confciencia, e Or
dens, Minitlro já acreditado por talento, e 1etras, 
como depois mofiraraõ melhor os feus Efcritos , do 
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que entaõ a eleiçaõ da fua aufenCia ~ em que viveo 
taõ conforme , que ainda depois da paz fe moftrou 
ingrato à Patria, confeguindo naquella Corte gran· 
des lugares. Eraõ os outros D. Lopo da Cunha, 
Senhor de Afientar, e feu filho unico herdeiro D. 
Pedro da Cunha , ao qual por qualidade, e partes 
naõ podiaõ tardar muito em Portugal os lugares, 
que efperava ; e Luiz -da Sylva , proprietario do 
grande officio de Regedor dasJuA:iças de Portugal, 
filho de Lourenço da Sylva, que por cego naó ex· 
ercitava a occupaçaõ de Regedor, para que o filho 
efperava a idade. Todos eA:es , com applaufos dos 
conjurados, puzeraõ em effeito, naó fem rifco, a 
fua fogida quafi à vifta do povo , que os feguia no 
navio , que levava os Governadores de Tangere , 
e Ceuta , que com largas familias , mal aconfelha
dos , deixavaõ a Patria para fempre. Entraraó em 
Gibaltar, e juntos partiraó de Sevilha para Madrid, · 
donde foraõ recebidos com todas aquellas dcmon~ 
trações , que p~dia a refoluçaó , que tomara<S em 
beneficio da Coroa de Caffella , e em offenfa da Pa
tria : porém o tempo lhes moílrou, que fe naõ ren-. 
dia Portugal a poucos lances , como e11es diziaõ , 
e que difficultofa lhe feria a reGituiçaõ das fuas Ca· 
fas, de que nunca tiveraó recompenfa. 
- Foraõ terriveis os dfeitos, que produzio aquelle 
defconcerto, porque entendendo-fe, que D. Fran
ciíca de Vilhena, ~arqueza de Montalvaõ, mãy 
de D. Pedro, e D. Jeronymo Mafcarenhas, tivera 
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noticia da fogida de íeus filhos, mandoulhe ElRey 
pôr guardas em f ua caía , e fora ó feus criados pre. 
.zos, e fendo examinados, naó lhe achando culpa, 
foraõ foltos: porém a Marqueza, que. aos indicios 
accrefcentava palavras contra o decóro Real , foy 
remettida preza ao Caftello de Arrayolos : fen. 
do toda efta defordem , a que arruinou com fatal 
defgraça ao Marquez de Montalvaó , que tanta 
fidelidade havia moftrado no Brafil , o qual foy de
pofto do governo , que com innocencia entregou 
aos f uccelfores , que prezo o remetteraó ao Rey· 
no , por fe dizer , que os íeus o perfuadiaõ entregaf. 
iê o Bilado do Brafil às Armas Caftelhanas , que 
fedo chegariaõ em íeu f occorro. Da mefma forte 
foy prezo Fr. Manoel de Macedo , e depois de ri~ 
gorofa prizaõ , porque nenhum privilegio ifenta o 
abominavel crime da traiçaõ , paífados alguns an
nos o embarcaraõ para a India , e acabou a vida 
em Angola , arrependido do feu defatino. Tam
bem foraõ prezos Lourenço da Sylva, e fua mu· 
lher D. Maria de Vilhena, e Coitos,· palfado algum 
tempo , por coníl:ar ignorarem a refoluçaõ de feu 
filho Luiz da Sylva,. ao qual ElRey D. Filippe fez 
Conde de Vagos , e MeA:re de Campo de Infan· 
taria em Catalunha , e no foccorro de Lerida foy -
morto no anno de 1646. Seguiraõ logo eíl:e meC. 
mo defacordo D. Francifco de Menezes , Alcaide 
môr de Proença , onde affiíl:ia , a quem chamaraõ 
o Barrabás , e Pedro Gomes de Abreu , Senhor de 
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Regalados. Requereo o Procurador da Coroa·, 
que foífem citado.9 por Ediél:os todos os que haviaó 
palfado a Caflella, o que fe executou : e fendo paf.o 
fado os termos, e feitas as diligencias efcritas nas 
Leys , foraõ declarados por incurfos no crime de 
leza Mageíl:ade , e confifcados os feus bens. 

Muitas · occaftoens haviaõ dado ao fentimen
to del Rey aquelles , que agora fe moflravaõ def-. 
contentes , tomando efle pretexto para lhe fazerem 
novos deferviços ; e parecendolhes , que já feriaõ 
manifeflos os feus deftgnios na Coroa de Caíl:ella, 
trataraõ de os pôr por obra. Alguns politicos , ou 
cegamente piedofos , fe perfuadiraõ a naõ ferem ef
tes os principios defla conjuraça6 ; porém facil he 
de interpretar , e de conhecer qualquer acçaõ regu
lada pelos . primeiros fucceífos , e ainda mais quando 
eR:es fe lhe feguem como infallivel confequcncia: 
pelo que parece injuria, e naõ piedade, querer en
feitar os procedimentos dos criminofos com fup· 
por, naõ tanto a malicia, como o temor, nos cum
plices da conjuraçaõ ; porque dizia6 ferem muitos 
dos intereífados de animo taó Cocegado, que fe con
fideralfem feguro o novo reynado, fe conformariaõ 
com· a fortuna preíente; porém tendo por certo a 
perda , e naõ menos o favor do Rey antigo , no 
cafo de fe opporem ao novo Rey , queriaó antes 
porfe nos perigos da contingencia com a firme ef
perança do premio feguro. 

Havia Pedro de Baeça communicado, o que 
Tom.VII. U tinha 
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tinha paílàdo com o Arcebif po a Luiz Pereira de 
Barros, Contador da Fazenda , o qual havia fido 
favorecido de Miguel de V afconcello~ , e já argui_. 
do de ter correfpondencia em Cafl:ella , pelo que 
fora prezo , e em breves dias folto , por jufl:ificar a 
fua innocencia. Porém Luiz Pereira , que mo{\rou 
a Pedro de Baeça fe havia perfuadido , palfados 
poucos dias deu conta a EIRey da conjuraçaõ, e 
antes de o fazer bufcou a Pedro de Baeça, e lhe 
dilfe, que e11e refleélindo no que elle lhe referira, 
e confiderando a importancia da em preza, fe naó 
refolvia a entrar nella Cem primeiro faber os nomes 
dos conjurados , e o modo com que fe difpunha a 
&cçaõ. Elle lhe refpondeo , que eraó o Marquez 
de Valia-Real, feu filho o Duque de Caminha, o 
Inquifidor Geral , o Arcebifpo de Braga , feu fobri· 
nho o Conde de Armamar, D. Agoffinho Manoel 
de V afconcellos , e outras muitas peíroas , e que a 
ordem para a execuçaõ fe ef perava de Madrid : to· 
das eíl:as noticias declarou Luiz Pereira a EIRey, 
dandolhe individual conta de tudo o que paífara. 
com Pedro de Baeça. EIRéy lhe ordenou, que 
fo{fe a caía de Antonio Paes Viegas, e que por ef. 
cri to lhe referiífe tudo quanto lhe havia repetido: 
affim o fez Luiz Pereira , a quem EI R ey remune· 
rou a fua fidelidade com huma grande Commenda. 
Efta foy a primeira noticia , que EIRey teve da 
conjuraçaõ, depois fe feguiraõ outras teílemunhas, 
que fe examinara ó , e fe averiguara6 juridicamente, 
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como foy Manoel da Sylva Mafcarenhas , a quem 
o communicou Manoel de V afconcellos, o que elle 
refoluto eí\ranhou , e obrigou a que logo o partici· 
paífe a ElRey, o que com effeito fez. 

Bra chegado à Corte o Conde de Vimiofo , 
já defobrigado do governo das Armas de Alentejo, 
em que lhe f uccedeo Mathias de Albuquerque , o 
qual v1fitando ao Arcebifpo, fe deliberou efte a ten• 
tarlhe o fru fideliffimo coraçaõ , tal vez por ima
ginar ao Conde queixofo de fe lhe haver tirado o 
governo de Alentejo , fe perfuadio , fe arrojaria a 
fer parcial do feu deíignio. Entrou-fe à pratica 
como Miniíl:ros , porque ambos eraõ do Confelho 
de Eíl:ado , e houve lugar de fallarem na f6rn1a da 
defenfa , e a pouca efperança , que havia em Portu• 
gal para rcftíl:ir a Caíl:ella, e affim o pertendeo in· 
duzir a defefperar da confervaçaõ. Neíl:a fórma 
declamando o miferavel e{\ado , em que fe viaõ , 
lhe declarou o Arcebifpo toda a machina , que ha
via ordido , ponderando os nomes dos conjurados, 
e accrefcentando outros , que o naõ eraõ, cavila· 
çaó taõ prejudicial, que deu motivo a fe prende
rem muitas pelfoas fem culpa. O Conde , em 
quem o brio competia com o valor, reveílido de 
prudencia rebateo a colera, que lhe cauiõu taõ ef. 
candalofa pratica , e fe def pedio , e artificiofam~n
te uf ou de palavras geraes para fe feparar do Ar· 
cebifpo , a quem o ref peito da Dignidade , e dos 
annos naú d.avaõ lugar a outra _coufa ; e deu logo 
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. conta a ElRey , cujo coraçaõ ornado de grande 
valor , e prudencia , fentia , que houvelfe V alfallos 
.no feu Reyno taõ cegamente precipitados , que 
fe refolviaõ a trocar a gloria de fe defunderem dos 
.Caílelhanos pe1a tyrannia do feu governo. E fendo 
~denunciados Pedro de Baeça , Belchior Correa da 
Franca , e Diogo Brito Nabo , e depois de juri
.dicamente f er provado o feu crime , fe mandaraó 
prender os tres denunciados, que depois pelas fuas 
confiffoens concordou tudo com o que Luiz Pe • 
. reira de Barros havia depofto , e tomou EIRey 
neíl:a materia a ultima.refoluçaõ. 

No dia 28 de Julho determinou de ver faur 
exercido aos quatro Terços das Ordenanças, para 
o que mandou fe furmaífem nas principaes praças 
da Cidade. Fezfe avifo à Corte, que naquella tar· 
de , que era Domingo, folfe ao Paço para acoin· 
panhar a EIRey, e juntamente aos Confelheiros de 
Eftado , para que às tres horas da tarde fe achaf. 
fem no Confelho. O Marquez de Villa-Real; a 
quem a propria confciencia accufava , fe penetrou 
com as prízoens referidas ,. e ainda mais da admoef. 
:taçaõ de feu filho ; e tal vez arrependido , fabindo 
-ElRey aquella mefma manhãa da Tribuna· de ou· 
vir Milfa , lhe dilfe , que o zelo , que tinha do feu 
ferviço , "naõ fofria dilatarlhe ma terias muy impor~ 
tantes, que lhe queria praticar. ElRey reveffido 
de Mageílade , com admiravel prudencia , f em a 
menor fombra de perturbaçaõ , lhe refpondeo, que 
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às tres horas vieífe ·ao Confelho de Eflado. Affim 
o fez o Marquez, efobindo a·efcada do Paço achou 
_ao Porteiro môr , que o encaminhou ao apofento, 
onde. effava Thomé de Soufa , o qual tanto , que 
. o Marquez entrou , lhe diífe , que EIRey ordena· 
. ra , que o prendeífe. Penurbado, fem replica, en
. tregou a efpada. Dom Rodrigo de ~1enezes , ir
. maõ do Conde de Cantanhede , e naquelle tempo 
Defembargador do Paço , prendeo na mefma f6r
ma ao Arcebifpo de Braga ; D. Pedro de Menezes, 
depois Bif po eleito do Porto , prendco ao Bifpo In
quifidor Geral, tambem pela mefma maneira ; a 
prizaõ do Duque de Caminha fe encarregou a Pe. 
dro de Mendoça, e a Antonio de Saldanha, que 
o efperavaõ antes , que chegalfe às ef cadas do Pa· 
.ço ; e fem lhe darem lugar , a que fe apealfe, fe me
teraõ no mefmo coche , em que vinha , e o leva
raõ à Torre de Belem , que governava Antonio 
de Saldanha. 

No mefmo dia , e hora foraõ prezos em fuas 
caías , e logo levados a diflerentes Torres , Nuno de 
Mendoça , Conde de V ai de Reys , e Lourenço 
Pires de Carvalho na Torre de Belém; na de S. 
Filippe de Setuval D. Antonio de Ataide, Conde 
<Ja Caílanheira ; na de Outaó Gonçalo Pires de 
Carvalho, Provedor das Obras do Paço ; na For
taleza de Caf caes Antonio de Mendoça, Commif
fario Geral da Eulla da Cruzada ; no Caff ello de 
Li~boa Ruy de Mattos de Noronha, Conde de 
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Armamar ; no Moíteiro de Belem , e depois paílà· 
do para a Torre, Fr. Luiz de Mello, Religiofo 
dos Eremitas de Santo Agoftinho, Bifpo eleito de 
Malaca , parente do Arcebifpo de Braga ; nas ca· 
deas do Limoeiro prenderaõ a Paulo de Carvalho, 
Vereador da Camera , e feu irmaõ Sebaftiaõ de 
Carvalho, ambos Defembargadores da Cafa da Sup· 
plicaçaõ; Luiz de Abreu de Freitas, Efcrivaó da 
Camera delRey, Jorge Fernandes de Elvas, que 
havia poucos dias antes palfado de Caffella a efte 
Reyno ; Diogo Rodrigues Lisboa, Jorge Gomes 
de Alemo feu filho , e Simaõ de Soufa Serraõ , to
dos tres homens de negocio de grandes cabedaes; 
Chr;ftovaõ Cogominho , Guarda môr da Torre do 
Tombo, Manoel V alente, Ef crivaõ da Camera de 
Setuval, e Antonio Correa , Efcrivaõ mayor da Se
cretaria de Eílado. No dia feguinte prenderaõ no 
Limoeiro a D. Agollinho Manoel , e do caminho 
de Coimbra para Braga trouxeraõ prezo à Torre 
de Belem ao Bifpo de Martyria Dom Francifoo de 
Faria, que fora Provifor do Arcebifpo em Elvas, e 
era feu Coadjutor em Braga. Neíta tormenta pa· 
deceo tambem Mathias de Albuquerque por muy 
leves indícios , e. por mal ·entendidas , e peyor ex· 
ecuradas as ordens delRey, o levou Manoel Lo-· 
bo da Sylva a Setuval para o Cafi:ello de Outaõ , 
aonde as vozes do povo defordenadamente o per· 
feguiaõ , o que fabendo El Rey , o mandou mudar 
para Belem, Nos mefmos dias prenderaõ pelos mef-

mos 
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mos indicios , na Torre de S. Giaõ, ao Padre J oa6 
da Refurreiçaõ , Geral da Congregaçaõ ,de S. J oaõ 
Euangehila , a que chamaõ vulgarmente dos Lo .. 
yos. 

Tanto, que EIRey teve avifo , de que fe ha .. 
viaó feito as prizoens, fahio mageflofo com fem• 
biante triff e a huma caía, onde a Corte toda o ef. 
perava , à qual manifeflou o fentimento , com que 
procedera contra os conjurados , moftrando com fo. 
lidas razoens a juAiça , com que paífara àquelJa de· 
moníl:raçaõ ; affirmando com expreífoens fynccras , 
que tratar da fegurança do Reyno era mais, que 
amor da vida , amor de feus V afiàllos , que o ha· 
viaõ bufcado para defenfa , e liberdade da Patria. 
E fendo de todos approvada a fua refoluçaõ , mof
traraõ a fatisfaçaõ , que recebiaó do que naquelle 
dia determinara. Recolheo-fe EIRey , e ef palhan
do-fe pelo povo a noticia das prizoens , fe alterou 
contra os Fidalgos , que com difficuldade fe reco
lheraó a f uas cafas, os que fahiraõ do Paço. 

ElRey, que obrava com prudencia, queren
do manifuftar a equidade da fua jufliça, mandou fi. 
xar Editaes nas portas da Cidade , que referiaõ o 
grande fentimento , que lhe cuflara o haver de 
mandar proceder contra os que eA:avaõ prezos; 
mas que a faude publica fe antepunha à fua vonta• 
de , que era de fazer merce a todos : ordenando i 
que com focego fe aguardalfe a r~foluçaõ, que· ha· 
via tomado , fegurando era ajuílada cem as obri· 

gasões 
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gaçóes da juR:iça ;. e fe por ventura contra eff a or• 
dem fe levantaífe algum rumor , ou f uccedeífe al~ 
guma inquietaçaô no povo , fe daria _por taõ mal 
fervido, que mandaria feveramente punir os culpa· 
dos , que alteralfem o repoufo do Reyno. Soce
gou-fe o povo com eíle Edital da defordenada fu. 
ria , com que infultava aos Fidalgos , que palfavaó 
pelas ruas. Os Prégadores dos Pulpitos concorre· 
raõ tambem muito ao feu f ocego, exhortando-os à 
uniaõ., mollrando os perniciofos etfeitos do contra· 
rio. E ainda luzio mais a benignidade dei Rey , 
mandando fixar nos lugares publicos fegundo Edi· 
tal , declarando , que perdoava o deliél:o de qual· 
q~er peífoa, que diante dos Juizes nomeados ma· 
nifeíbífe a noticia , que houveífe tido da conjura· 
çaõ. Servio a muitos comprehendidos efle indul· 
to , os quaes fizeraõ mayor a prova , dos que de· 
pais fe caíHgaraõ. 

Foraõ procellàdos brevemente, obfervadas to· 
das as regras do Direito, os culpados, os quaes 
attonitos com o fubito golpe , que os ameaçava, 
efcreveraõ diverfas Cartas a EiRey , entendendo, 
que fem manifeílaçaõ da verdade fe naó tomaria 
a ultima refoluçaõ em caufa taõ grande ; toda a 
fua induflria puzeraõ em defculpar a tençaõ , con· 
felfando a obra, com que affim foraõ os primeiros, 
que affinar iõ na fentença da f ua morte. Manda· 
raõ os J uizes dizer aos reos allegalfem a fua julli
ça no prazo de tres dias. O Marquez de Villa· 
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Real , o Duque de Caminha; e o Conde de Arma• 
mar , declinaraõ para a Mefa da Confciencia , por 
ferem Cavalleiros profeífos da Ordem de ChrHlo; 
porém em 2 J de Agoílo os relaxaraõ à J u{Hça fe
cular por lhe fer provado o crime de leía Mageíla .. 
de da primeira cabeça. Eraõ os Miniíl.ros da Me
fa D. Lea6 de Noronha , Francifco Lopes de Bar .. 
ros , Eíl:evaõ Fuzeiro , e Simaõ Torrefaõ Coelho. 
O Procurador da Coroa Thomé Pinheiro da Vei
ga offereceo contra todos os reos hum Libello, 
para dentro em tres dias refponderem conforme a 
Ley do Reyno. Finalmente fe ajuntaraõ na Re
laçaó os Miniílros nome-ados para tentenciarem aos 
convencidos no. dia 26 de Agofto , os quaes foraõ 
os Doutores Francifco Lopes de Barros , Juiz Re
lator , Francifco de Mefquita , Pedro de Caffro, 
Gregorio Mafcarenhas Homem , André Velho da 
Fonfoca, Corregedor do Crime da Corte, Francif. 
co de Almeida Cabral , Valentim da CoA:a de Le
mos , Fcmaõ de Mattos de Carvalhofa , Marçal 
Cafado Jacome, Duarte Alvares de Abreu, Fer
naó Cabral, Chanceller môr, e Joaõ Pinheiro, Det: 
embargador do Paço. El Rey querendo mo{\rar , 
que a fua benignidade juílificava em tudo o feu 
Real animo em huma caufa taõ importante, man· 
dou hum Decret~>, em que nomeava íeis Fidalgos 
adjuntos nas fentenças do Marquez de Villa-Real , 
Duque de Caminha, e Conde de Armamar : fora ó 
effes Pedro de Menloça Furtado, Fernaõ Telles 

Tom. VII. X de 

oigitized byGoogle 



J 6 2 Bifloria <jenealotica 
de Menezes , D. Pedro de Alcaçova , D. Miguel 
de Almeida , Henrique Correa da Sylva , e Anto• 
nio Telles de Menezes ; e dando-fc os trcs u]timos 
por fufpeitos , fe nomearaó no feu lugar Pedro da 
Cunha , Tritlaõ da Cunha , e Pedro da Cunha·, 
Veador da Ráinha. Juntos todos ·os Juizcs no
meados, fentencearalS à morte ao Marquez de Vil
la-Rcal , ao Duque de Caminha , e ao Conde de 
Armamar. Na tarde do mefmo dia, os Defembar· 
gadores nomeados , fem os adjuntos , condemnara6 
a que folfe degollado D. Agoft:inho Manoel , e que 
folfem arraR:ados , e enforcados, em forca mais aha 

• do coílumado , 'Pedro de Baeça , Belchior Correa 
da Franca, Diogo de Brito Nabo, e Manoel Va· 
lente. Chriíl:ovaõ Cogominho foy remettido âo 
Juizo Ecclefia{\ico, e depois à ~efa da Con{ciett
cia ; porém · havendolhe moflrado naõ lhe valerem 
os privilegios, elle, e Antonio Correa fora6 os ul
timos, que enforcaraõ a 9 de Setembro defronte 
do Limoeiro. · 

· No dià 29 de AgoA:o de 1641 na Praça do 
Rodo appareceo hum theatro , onde (e puzeraõ 
quatro cadeiras , a do Duque f obre tres degraos, a 
do Marquez com dous , a do Conde com hum fó, 
e no pavimento a de D. Agoflinho Manoel, buf.. 
cando a vaidade humana ditlinçóes ainda na fatali
dade de huma morte criminofa. Depois da huma 
hora fe deu principio à execuçaó, e fora ó degolla
dos 1 e ao mefmo tempo padeceraõ em differentes 

forcas 
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forcas os acima referidos , fendo caftigados com 
mais efpanto , que laílima ~os circunftantes ; por· 
que o povo., approvando o cafligo, gritou: Viva 
E!Rey 1). J oaô. Ficaraõ no theatro os corpos dos . 
quatro degollados até à meya noite, .que a Tumba 
da Mifericordia os levou à Igreja de N oífa Senhora 
dos Remedios . dos Carmelitas Defcalços. Conta· 
va o l\larquez dncoenta e dous annos , o Duque 
feu filho vinte e fete , o Conde de Armamar vinte 
e quatro, D. Agoíl.inho Manoel cincoenta e oito. 
Eíle tragico f ucceífo deu fim à Cafa do Marquez 
de 'Vdla-Real, huma das mayores de Portugal, pe· 
la origem , grandeza , e authoridade , com que fe 
havia confervado por mais de dous feculos , naõ 
ficando f uccefiàó ao Duque de . Caminha , a quem 
pareceo, como. a1guns dos J uizes entcnderaó, que 
podia livrar d!) ultimo fupplicio pela culp.a, que f6 
tinha de naõ accufar a feu pay. Sua irmãa Dona 
Maria Brites de Menezes, cafada com D. Pedro 
Portocarrero, VII. Conde de l\'Iedelhim, que naõ 
era Grande , ainda que dos mayores de Hefpanha, 
tomou os titulos de Duqueza de Caminha , e Mar· 
queza de Villa-Real, e feu marido, em razaõ del
Jes , fe cobrio Grande da primeira clalfe , e depois 
da paz pertendera6 a fucceífaó da Caía de VilJa. 
Real para feu filho D. Pedro Lugardo de Mene
zes , que foy V III. Conde de Medelhim , Repof. 
teiro môr delRey, e Gentil-homem de fua Came· 
ra. No dia das çxecuções íàhio EIRey de luto à 
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caía , em que affi{Ha toda a Nobreza , e com elo
quencia , e gravidade , manifeftou em breves pala
vras o feu grande fentimcnto , e qual era a f ua juf: 
tiça. 

EIRey , que com moderaçaõ moflrou caffi
gar o dehélo , e naó a queixa , lhe pareceo , fe devia 
logo deferir aos mais criminofos, examinando-fe as 
culpas dos que fe achavaõ prezos, e na6 fe achan
do fundamento, foraõ todos foltos , ainda que em 
diveríos tempos. Sahiraõ da prizao os Condes da 
CaR:anheira , e Vai de Reys , e Gonçalo Pires de 
Carvalho ; e feu filho Lourenço Pires tivera o mef: 
mo fucceífo fenaõ morrera na prizaõ ; Antonio de 
l\'lendoc;a foy mandado pafiàr da Torre de S. Giaó 
para o Moíl:eiro da Trindade de Santarem, fendo 
reflituido aos feus cargos ; Mathias de Albuquerque 
foy folto , e admittido logo à prefença delRey , a 
quem queixofo diífe : Tem V. M agellade DO$ Jm• 
pés o mais leal V l!}fal/o, que pode defejar; a que EJ. 
Rey benigno refpondeo, que eíl:ava inteirado da fua 
innocencia , e com vontade de lhe fazer muita mer· 
ce , o que brevemente fe veyo a verificar. O Ar
cebif po, e o lnquiíidor Geral efHveraó prezes nas 
cafas interiores do Forte do Paço, de donde os paf. 
faraó para a Torre de Belem, e na de S. Giaó veyo 
a falecer o Arcebifpo , arrependido de haver taó 
cegamente feguido a fem razaõ daquella idéa. O 
Inquilidor Geral foy folto a 5 de Fevereiro de 164;, 
e refiituido logo aos feus lugares ; o Bifpo de Mar· 
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tyria, depois de eflar muitos annos na Torre de 
Belem , o paífara6 para o.Moíl:eiro de S. Vicente 
de Conegos Regrantes, onde acabou a vida. Fi
nalmente EIRey fegurou a vida, e o Reyno, con· 
feguindo applaufos de prudente, e juíl:o, igualmen
te dos naturaes , que dos Eftrangeiros. Os CaA:e-
1hanos difcurfando no modo do caíl:igo , defconfia
·ra6 da Conquiíl:a de Portugal, dizendo , que El
Rey D. Joaõ fe naõ empenhara com tanta refolu
çaõ a ca{Ugar pelfoas ta6 grandes, fe duvidara da 
obediencia , e fidelidade dos feus V affallos. 

No dia 7 de Agoflo entrou nO Porto de· Lif. 
boa a Annada de França, que fe compunha de vin· 
te naos , de que era General o Marquez de Brezê, 
fobrinho do Cardeal de Rechilieu , e herdeiro da 
fua Cafa , o qual vinha revefHdo do caraél:er ·de 
Embaixador delRey Chriflianiffimo , para dar os 
parabens da fua exaltaçaõ ao throno a EIRey D. 
J oaõ. Teve logo audiencia , à qual entrou con~ 
duzido pelo Conde de Vimiofo , que em hum ber
·gantim bem adereçado o havia ido bufcar. R ece· 
beo EIRey ao Marquez com magnifico apparato, 
e com todas aquellas demoníl:rações de agrado , 
que podia· difpenfar a Mageíl:ade. Depois teve au
diencia da Rainha , e do Principe D. Theodofio: 
recolheo-fe o M arquez outra vez a bordo da 'Ar
mada, recufando o apofento, que fe lhe havia mag
nificam ente preparado no Paço da Corte R eal. El~ ·. 
Rey lhe mandou hum. grande refrefco. Em;orpo-

rou ... fo 
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rou-fe a Armada de França com a Portugueza, que 
mandava Antonio TelJes de Menezes, que che
gando de governar a lndia , na mefma noite fobio a 
beijar a maó a ElRey , que o fez General da foa 
Armada, de que era Almirante Fernaõ da Sylvci
ra irmaõ do Conde de Sarzedas.... Conflava a Ar
mada de treze navios , cinco muy pofiãntes , e os 
mais ainda que pequenos, bem apreíl:ados , e capa
zes de pdeija . . Era o intento, com que fahir~õ as 
duas Armadas , e a de Hollanda , que fe ef perava 
brevemente , interpender a Cidade de Cadiz na 
Coíl:a de Andaluzia ; porque o Cardeal de füchi· 
lieu era de parecer , que a guerra a fentHfem pri
meiro os inimigos delRey , que os feus V allãlks.: 
porém aquella Praça bem preparada , e defendida , 
fez defvanecer a empreza. 

Pouco depois a 1 o de Setembro ch~ou a ou. 
tra Armada auxiliar de Hollanda, igual à Frailceza 
em numero de navios , e naõ na Nobreza , e galhar~ 
dia dos aventureiros Francezes, de grande qua1ida
de , e Soldados de eílimaçaõ, que ficaraõ fervindo 
neR:e Reyno. Della era ~eneral Adriano GylfeJs, 
Soldado de grande valor , e experiencia , que na 
lndia havia ce~ido a Antonio Telles de Menezes, 
de quem foy vencido em huma batalha naval , e 
trazia titulo de Embaixador dos Eff:ados. Deulbe 
EIRey audiencia , e foy conduzido pelo Baraõ de 
Alvito, e fe recolbeo à Armada, o qual Cabendo da 
anticipaçaõ da jornada da nollà Armada, e France· 
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2a , procurou ir . fer feu companheiro nella , e na• 
vegando ao Cabo de S. Vicente, chegou à viíla de 
Cadiz , e rraó encontrando já as duas Armadas , 
voltou ao meímo Cabo·, donde fez avifo a ElRey, 
de que determinava efperar os galeoens da prata , 
que por-Novembro cofiumavaõ bufcar aquelle mar, 
pedindo a Sua Mageíl:ade quizeífe mandar ~ngroJfar 
a fi1a Armada com alguns navios da noílà. Quan
do chegou efie aviío já a Armada Portugueza ha• 
via ancorado no rio de Lisboa ; porém ElRey 
querendo contemporifar com os Hollandezes, lhe 
mandou quatro navios, e por Cabo a .Ruy de Bri
to Falcaõ , o qual fahindo a 11 de Outubro , no 
mefmo dia tomou hum navio mercante Inglez, 
que os Mouros haviaõ tomado , carregado de fer• 
ro , e levavaõ para Salé : no outro dia encontrou 
o navio dos Mouros, que rendera ao Inglez, e lhe 
deu caça , obrigando-o a dar h coff:a ; e feguindo a 
fua derrota chegou ao Cabo de s~ Vicente, e naõ 
achando a Armada Hollandeza , informado do ca
minho ' que tinha feito ' tomou a mef ma derrota ; 
e gaílando vinte e nove dias, a naõ pode encontrar, 
e recolhendo-fe a Lisboa , já a achou refazendo-fe 
do damno, que havia recebido do encontro , que 
tivera com a Armada Caítelhana. Deteve-fe a 
Armada de Ho11anda no Porto de Lisboa até Ja· 
neiro do anno feguinte de 1642 , tempo , em que 
voltou para Hollanda. ElRey mandou dar ao Ge~ 
neral huma cadea de ouro com hum anel de dia-

mantes, 
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mantes , e ao 4lmirante outra , e outro anel de 
igual valor, e do mefmo feitio , e a cada hum dos 
Capitães da Armada huma cadea com o feu retra· 
to em huma medalha de ouro. 

Achava6-fe em Carthagena de Indias algumas 
reliquias da poderofa Armada , com que o Conde 
da Torre paífou à America em deman_da da Con· 
quiíl:a de Pernambuco, e na violenta divifaó da
quella Armada , os melhor livrados foraó aquel
les navios, que tomaraó o porto de Carthagena. 
E conílando a EIRey , que Dom Rodrigo Lobo , 
General da Armada , que fe mandara ao Brafil , ha· 
via chegado ao mefmo porto derrotado de hum 
temporal , e que com elle hia embarcado o Conde 
de Caílello-Melhor J oaó Rodrigues de \T afconcel
los , e outros Fidalgos dignos de toda a eR.imaçaõ, 
fe refolveo a fazer lhe avifo , manifeff andolhe a f ua 
exaltaça6 , e poífe do Reyno , encarregandolhe, do 
modo poffivel, voltalfem ao Reyno com todo o 
poder , de que eftavaó encarregados , para que co
mo bons V alfallos pudeífem chegar a tempo, a fer 
participantes da defenfa , e confervaçaó da Patria. 

O Conde de Caftello-Melhor , que por fua 
condiçaõ, bondade, e boas partes, era a quem to
dos obedeciaõ , fe via cercado de parentes, e ami· 
gos de grande valor , obedecido dos Officiaes peri
tos , e applaudido de tres mil Soldados Portugue· 
zes, intentou huma taó heroica acçaõ , que ainda 
naõ confeguida lhe ferá eternamente gloriofa ; e 
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foy a de querer ganhar os galeoens- de prata, que 
de Porto Bel~o para Carthagena conduzia Francif. 
co Dias Pimenta , e entrar com elles em Lisboa; 
deA:a acçaõ diz o Conde da Ericeira na fua eílima • 
da Hif\oria: Que de toda a prata , que áos galeoens Ericeira, Portux: Ref

trouxeffem, feria pouco para lhe.fabricarem Ellatuas. ~~;~~;.tom.a. hv. 3· 

Etta idéa já proxima ao effeito , fem que por ai· 
gum reípeito pareceífe duvidofa a fua execuçaõ, fe 
fruíl:rou com úniverfal perigo de todos os Portu .. 
guezes , que alli f.: achavaõ ; porque fallando Pe. 
dro Jaques de Magalhaens com hum Capitaõ de 
tres , que etlavaõ alojados , para que entraífem na 
facçaõ ,- elles · o revelaraõ ao Governador , e Minif. 
tros Caffelhanos, a quem fendo o trato defcoberto, 
proce,deo a prizaõ contra o Conde , e Pedro J a-
ques , e feus confidentes , que todos foraõ afpera-
mente atormentados · com tratos , que a conG:ancia 
venceo , negando tudo o de que os arguiaõ , com 
tanto valor , que molhava bem prevenido , o que 
emprendiaõ. Sem embargo dos defeitos da prova, 
pela negaçaõ dos reos no tormento , foy Pedro J a· 
ques fentenceado a dez annos de degredo f6ra de 
Carthagena , e feu deA:riélo , e tanto , que fe lhe 
offereceo occaftaõ, paífou a Cadiz , e deG:a Cidade 
a Lisboa , na qual EIRey lhe fez merce de huma 
Commenda , e depois cheyo de ferviços occupou 
grandes p6ílos. O Conde de CaA:ello-Melhor, que 
foy prezo no Caffello de S. Filippe, e procedendo 
c;ontra elle o Auditor da Armada com dous Ouvi-
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~ores por adjuntos , o fcntencearaõ à morte , con-
· demnando-o primeiro a levar tratos, de cuja fcn
tença appellou o Conde, moftrando a nullidade na 
grandeza das prerogativas do titulo por falta de ju
rifdicçaõ: e naõ valendo a razaõ contra a vio]en· 
eia, fizeraó defpir o Conde, e lhe deraó fete tra• 
tos com o mayor rigor , que excogitou a malicia 
naquel1a occafiaó; porém o Conde os fofreo com 
tanta conR.ancia , que naõ pronunciou outra pala
vra mais , que a com que implorava o foccorro 
Divino. Os Juizes reconhecendo a falta de poder 
para o fentencearem, lhe aceitaraó a appcllaçaõ, e 
permittindo a Jorge Furtado a levaífe a Madrid , 
em que elle trabalhou com toda a diligencia pela 
f ua liberdade , e depois delJe a confeguir , fe paíf ou 
a Inglaterra, e de Londres a Portugal. O Conde, 
ainda mal convalecido das feridas , intentou levan
tarfe com o Caftello , em que o haviaõ fegurado, 
mas por falta de meyos fe defvaneceo a empreza , 
e depois por modo eR.ranho fahio da prizaõ com 
alguns Soldados ( de que f e fiava) para o navio , 
CJUe ElRey de Portugal lhe mandara, o qual depois 
cahindo em mãos de Coliàiios, elle .os reduzio a 
ferem o meyo da fua liberdade. : e havendo e:xperi· 
mentado todos os def varios de repetidos infortu
ni~s , entrou em Lisboa , e foy recebido delRey 
com todas as demonílrações de honra , de que o 
feu merecimento o havia feito acredor , e lhe fez 
merce do titulo de Conde em duas vidas mais , e 

as 

oigitized byGoogle 



• 

Ja Cafa· 'Rp11/ Portug. Liv. YII. .. 171 

as mefmas nos bens da Coroa, e Ordens , e huma 
Commenda , e o nomeou do Confelho de Guerra,, 
e Governador das Armas da Provinda do Minho , 
onde com novos ferviços confeguio honrado nome; 
e premiando igualmente , conforme a fua catego• 
ria , a todos os. que tivera ó parte na liberdade do 
Conde , deu ao Capitaõ Hollandez fc:is mil cruza
dos , e huma cadea de ouro com huma medalha 
com o feu retrato , e o Conde, e a Condeífa jo· 
yas , e outros prefentes de valor. 

Bem quizera ElRey , e Miniílros de Cafiel .. 
la , fe. achaífem as fuas Armas .em tal eflado , que 
de fubito fe convertelfem contra Portugal , ju~gan. 
do utiliffima a preífa, mas ella naó lhe era menos 
impoffivel , que conveniente. O Exercito , que 
em Hefpanha fe havia levantado com tanto dam .. 
no , como fe outro. inimigo o fizelfe, fe occupava 
na rcducçaõ de Catalunha ; porque efia guerra, 
que no principio .fora voluntaria , já era precifa; 
porque os Francezes naõ perdendo occafiaõ algu
ma contra os feus emulos , naõ tanto haviaõ acodi· 
do à defenfa dos Catalaen$ , quanto ·a cobrar o 
Condado de Rofelhon unido àquelle Principado. 
Em Flandes havendo tambem occupado os Fran
cezes opulentas Cidades , e os Hollandezes naõ m~• 
nos afortunados davaõ com as fuas operações ca
lor às Armas Francezas: com tudo juntaraõ os Caf
telhanos gente capaz de guarnecer as f uas Frontei-. 
ras. 
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N aõ era a guerra igualmente grata a todos os 

Hef panhoes. Aos Grandes , porque alguns delles 
fendo interelfados com o fangue delRey, e da Rai· 
nha de Portugal , naõ def prazia interiormente a fua 
elevaçaõ : e tal vez a todos pela conveniencia de 
ter por taõ vifinho hum R ey Catholico de quem 
fe valeff em naquelles cafos , que a forruna traz 
comfigo mayores aos mayores. 

O Conde de Monte-Rey, que de Vicc-Rey 
de Napoles naõ havia muito, que defcançava na 
prefidencia de Indias, foy nomeado Gover~dor 
das Armas de Caíl:clla , e affiíl:ia em Merida , diC. 
tante de Badajoz nove legoas , que governava o 
Marquez de Torai. Foy o primeiro movimento das 
Armas CaRelhanas contra Olivença, que defen
dendo-fe com valor, obrigou ao Conde de Monce
Rey a retirarfe , vendo que achava mayor oppofi. 
çaõ, do que fuppunha, cuíl:andolhe o intento du. 
2ent-0s homens mortos , e feridos , em que entrava6 
Officiaes de importancia. Depois confeguiraõ as 
nolfas Armas com felicidade diverfas acções , e em· 
prezas , de forte , que em quafi todas as partes fe 
viaõ as bandeiras Portuguezas vitoriofas, naó fó 
na Provinda de Alentejo, mas na Beira Fernaõ 
Telles de Menezes, que fuccedera a D. Alvaro de 
Abranches, ganhou o Cafiello de GoardaéS, e· con
feguio no feu governo reputaçaõ em diverfas em
prezas , com que fez refpeitadas as Armas , que 
mandava; Ruy de Figueiredo na Provinda de Traz 
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dos Montes , entrando pelo Reyno de Leaõ, ga
nhou diverfos Lugares , faqueou outros , e depois 
no de ·Galliza, onde fe apoderou das Villas de 
Vimbra , e Tamaguelos, e queimando diverfas Al
deas , fe recolheo naó menos rico de opiniaõ, que os 
Soldados de defpojos. D. Gaf\aõ Coutinho , que 
obrava com valor, e forte· femelhante , fez divertas 
entradas por Galliza , deRruindo os inimigos com 
taõ valerofa refoluçaõ , que ficando em proverbio, 
durará fempre a gloria, que nefta Provinda confe· 
guio , fazendo temidas, e ref peitadas as bandeiras do 
feu Rey. 

No Algarve , por occafiaõ do terreno , fe obra· 
va menos , que nas outras fronteiras : com tudo de 
huma bataria oppoff a ao quartel de Alcoutim , foy 
mortalmente ferido o Meff.re de Campo D. Fran. 
cifco de CaGellobranco , de forte, que o precifou a 
huma taõ larga cura , que he digna de fe efcrever. 
Durou efta cura tres annos , e tantos o perigo da 
vida ; porém Deos pagando a univerfal compaixaõ 
de D. Joaõ de Caflellobranco feu pay, que com 
-igual piedade foccorria a todos os neceffitados , lhe 
aífegurou a vida· com aquelle remedio fanto da ef. 
mola , de que elle foy muy obfervante ; e feu filho 
vivendo veyo , fendo fegundo , a fer fuccelfor da 
Cafa, e depois Conde de Redondo, e fàleceo no 
~.nno de 1686. · 

Eraõ ·grandes as defpezas, que fazia a guerra, 
e curtos os meyos , · que fe eftabelecera6 nas primei
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Cones do anno de ras Cortes para a fua fubfiílencia: o que conúder~ 

: ~:~.' imprcffas cm do , fe convocara ó fegundas , que fe celebraraõ a 
18 de Setembro do anno de 1642 oa falia dos Tu
defcos com as ceremonias coftumadas. Ajuntaraõ
fe os Tres Eílados do Reyno , o da Nobreza em 
Santo Eloy, o Ecclefiaílico em S. Domingos , e o 
dos P6vos em S. Francifco. Era a propof\a , que 
EIRey mandou fazer , que os vinte mil Infantes~ 
e quatro mil Cavallos , que eraõ neceífarios para 
defender as Fronteiras do Reyno , fe naõ podiaó 
fuA:entar com menos de dous milhoens , e quatro
centos mil cruzados , e que para eR:a quantia fc 
apontalfem os meyos mais fuaves para fe tirarem do 
Reyno. Foraõ varias as confultas, e ~na1mente 
concordaraõ , que as decimas era o tributo mais 
conveniente , e igual , em que todos enttavaó com 
proporçaõ ; e depois de difputada em ditferentes 
conferencias el\a materia, concordaraõ os Tres E{: 
tados no tributo dos dous milhoens, e quatrocen
tos mil cruzados para as def pezas da guerra. 

Por eíle tempo formou o Conde Duque hu
ma Junta , a que deu o titulo de 1 ntelligencia1 Se
cretas , com tanta eftimaçaó , que lhe chamava o 
feu Efquadraõ , do qual vivia taó fatisfeito , que 
muitas vezes affirmou , que com elle havia de con
quiA:ar a Portugal primeiro, que com os Exerci tos 
do feu Principe : e como no Mundo naõ faltaõ ma
levolos, naõ faltaraó calumnias contra os innoccn· 
tes, porque fe promettiaó grandes premios aos que 

defco-
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defcobrillem qualquer obra de infidelidade , e foy 
Providencia naõ perecerem todos. Affim fe viraõ 
injullas prizoens, e ainda que naõ tragicas, muy pe
nofas. D. Francifco Mafcarenhas, que havia fido 
Vice-Rey da India, e Confelheiro de Eíl:ado na 
Corte, e D. Joaõ de ~1enezes, já graduado com 
ter já fido Governador da Ilha da Madeira por El· 
Rey D. Filippe, foraó prezos na Cadea publica ·1 

fahindo de Madrid vindo para Lisboa, mais refolu
tos, que acautelados; Alvaro de Soufa filho de 
Gafpar de Soufa, Confelheiro de Eíl:ado, foy re
clufo em grande fegredo; Atfonfo de Lucena filho 
do Secretario de ER:ado de Portugal, defappareceo 
aos olhos da Corte ; femelhante violencia chegou 
às mayores peífoas , e outras de inferior fortuna , 
a1cançando a todas a defgraça. Porém como com 
eR:e meyo naõ fe fatisfazia a vingança , nem a ref
tauraçaõ do Reyno , foy logo reprovado dos me· 
lhores Miniftros, aos quaes fe &zia penofa a carga 
de tantos Portuguezes , e alguns taõ grandes , fem 
meyo algum para fe fuff:entarem , o que havia de 
fer a cuR:a da fazenda Caftelhena , para . affim ani• 
marem os Portuguezes. 

Determinou-f e , que das fazendas , que muitos 
dos que eftavaõ em Portugal tinhaõ naquelles Rey• 
nos , fe fizelfe hum computo , e que mandando-as 
ElRey cobrar por Miniftros feus, fe repartiífe o 
rendimento pelos Portuguezes , que eUes nomea
va6 fieis , que fe achavaõ na Corte ; e que a fazen-

da 
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da RCal fupprilfe a falta daquelles effeitos. Affim fe 
poz em execuçaõ , acodindo aos Titulas , Fidalgos, 
e Nobres , càda mez com fuas penfoens proporcio· 
nadas , que naõ pallàvaõ de oitenta mil reis aos 
Grandes , e mayores , nem aos infimos defciaõ de 
feis : porém elle foccorro brevemente começou a 
fer incerto·, e pouco depois faltou pela difficulda
de, que fe experimentava na empreza do Reyno. 

ElRey D. Joaõ em Lisboa tinha mandado 
tambem alimentar aos Miniftros Caíl:elhanos , de , 
que _alguns fe excufaraõ, naõ com menor vaidade, 
que· incommodo. Porém confideradas algumas ra
zoens , que naõ pareceraõ defconvenientes , {e lhe 
fi>y dando liberdade , de cuja acçaõ EJ Rey cada 
vez mais fatisfeito , foy alargando o induko , che
gando ainda 'àquelles, que alguns julgavaõ mais 
importantes a feu tempo .efte beneficio. Entre os 
Caff:eJhanos de mais brio ,- que fe achavaõ prifionei
ros, foy D. Sebaíl:iaõ Manrique, o qual paílãndo 
EJRey pela Praça· de Santarem , onde D. Sebafliaõ 
eGava prezo , lhe cerrou a janella , o que fe referio 
a EIRey, e mandou ·]ha naõ abrilfem mais: durou 
largo tempo na prizaõ, até que fendo infOrmado 
EI Rey por parte do prezo , , que aquella acçaõ ÍOl'2 
de modeftia , e naõ de odio , como finülramente fe 
Jhe interpretara , foy reíl:ituido à luz do dia , e pou· 
co depois 1l liberdade da Patria. 

Entre tanto nas Fronteiras de Portugal fe hia 
obrando .tanto mais, do que ao principio temiaõ os 
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inimigos., e os meGnos Portuguezes efperavaõ, fa• 
zendo os Governado1·es das Provincias do Minho,. e 
Traz os Montes atrevidas entradas nos Reynos de 
Galliza, CaR:ella ; e Leaõ , abrazando Lugares , . e 
fazendo prilioneiros os moradores, com credito, e 
Utilidade dos Soldados. Na Beira , e no Algarve, 
fe ·paífava com mais Cocego , mas na Provincia de 
Alentejo , como mais difpofta , e opulenta , era o· 
theatro da guerra , porque nunca focegavaõ as Ar· 
mas , já temidas , ainda que tambem algumas vc~ 
zes refiíl.idas dos contratios ; os quaes primeiro eR:i
m ulados mais do exemplo, do que da ira, procu
rava<S com .femelhantes correrias .impedir, . ou vin· 
gar , o que padeciaó. Permanecia ainda na defen· 
fa do Caíl:ello da Ilha Terceira D. Alvaro de Vi
veiros , feu Governador, que por quatorze mezes, 
com igual valor , que difciplina , refiíl:io ao prolixo 
íitio, que os moradores da Ilh1 lhe haviaó poflo 
com mayor valor , que difciplina, e finalmente fe · 
rendeo ~ Governador a 16 de Março de 1642 , fa. 
hindo com todas as honras militares , que elle me• 
receo na defenfa, que feguio até a ultima extremi
d1de, fem mais culpa, que a defgraça ; fendo o 
Author deR:a reflauraçaó Francifco de Ornellas da 
Ca mera , Fidalgo da mef ma Ilha. Depois neíle 
me.ímo anno coníeguiraó os Soldados da Fortaleza 
de S. Filippe da dita Ilha· huma boa . empreza em 
dous navios de Indias, que chegando a ella na fé, 
de que fe confef.vava.na obepiencia delRey de CaC:. 
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tella , fe acharaõ enganados , e quando o reconhe
ceraõ, era já inevitavel o perigo , e foraõ remetti
dos a Lisboa , e interelf'ou EIRey nelles confidera
vel fazenda. 
~ Era grande a vigilancia, com que ~IRey fe 
applicava ao governo do Reyno, e querendo com 
a fua prefença dar calor à guerra , refolveo pafiàr ~ 
Provinda de Alentejo antes , que o Exercito fahif
fe à campanha, e affiílir em Evora todo o tempo, 
que ella duraííe. Feitas as prevenções neceílãrilS 
~eclarou ElRey , que a Rainha ficava em Lisboa 
~overnando na fua aufencia , e nomeou para lhe ~ 
fi{\irem no governo ao Bifpo Capellaõ môr Dom 
Manoel da Cunhà, a Sebailiaõ Cefar de.Menezes, 
e ao Marquez de Ferreira. A 19 de Julho do ao· 
no de ·164J de tarde montou ElRey a cavallo, adQf· 
nado; e os que o a~ompanhavaõ, de galas militares: 
fuy à Sé a benzer o Eff endarte , que entregou . a 
D. Francifco Coutinho , Conde de. Redondo , feu 
Alferez môr , e fem voltar ao Paço entrou no bar
gantim, e palrou a A1dea-Gallega , e no outro dia 
féz jornada, e avifou a Evora, que havia entrar.de 
noite na Cidade ; fem embargo deíla prevençaõ, o 
povo o foy efperar a larga diAancia com incrivel 
alegria. Apofentou-fe EIRey nas cafas do Conde 
de Baíl:o , que eílavaõ prevenidas , e no dia J o do 
mefmo mez entrou na Cidade publicamente com 
grande apparato , e foraõ exceffivas as demonftra
ç6es na magnificencia , e grandeza de fuus natu-
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raes , de ·que cntaõ fe imprimio huma Carta em no~ ~ impr. em 164 i· 
me de hum Çollegial do Real Collegio da Purifi. 
caçaõ para hu~ feu amigo de Lisboa. E porque 
neíl:e tempo eílava a Rainha em vefperas do par .. 
to , ·de que nafceo o Infante D. Affonfo , que de .. 
pois veyo a fucceder no Reyno , paífou ElRey en-
coberto a Lisboa a 7 de Agofto ; porém vendo , 
que a dilaçaõ era mayor , do que fuppunha , tor-
nou a voltar para Evora , e com admiravel atten-
çaõ difpoz todas as prevenções , que faltavaõ, . pa-
ra fahir em Setembro o Exercito em campanha, 
governado pelo Conde de Obidos, de que era Mef. 
tre de Campo General Joanne Mendes de Vafcon-
ceUos , General da Cavallaria o Monteiro môr , e 
da Anilharia D. Joaõ da Coíl:a. Sitiaraõ, e rende-
raõ a Praça de Valverde, em cuja acçaõ o Gover. 
nador declarou , que capitulava com o Conde de 
O bidos, Governador das Armas dei Rey de Portu· 
gal. Chegaraõ depois com o Exercito à vifia de 
Badajoz, reconheceo a Cidade Joanne Mendes de 
Vafconcellos acompanhado de Mathias de Albu-
querque, (que neíla Campanha exercitava o offi.cio 
de Soldado, como fe naõ houvera taõ pouco tem· 
po governado aquelle Exercito ) e do Padre J oaõ 
PafchaGo Cof mander , Religiofo da Companhia, 
natural de Lovaynai, inGgne Mathematico ; o qUQJ 
depois com a pratica fuy excellente Engenheiro ; 
mas depois com pouca memoria das obrigações do 
feu eíl:ado , faltando à fidelidade , veyo a acabar· 
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deígraçadamentc. Porém como já fe avilirihava o 
Inverno, e o grande prefidio , com que fe. achava 
a Praça , e outras difficuldades , que encontraraõ 
para poderfe continuar o fitio, depois de ouvidos 
os Cabos , fe refolveo retirarfe o Exercito , e a 20 

de S~tembro começou a defalojar. O Conde de 
Santo Eíl.evaó , que governava em Badajoz , ven
do, que o Exercito fe retirava, fez fahir toda aguar-· 
niça6 com o intento de na retaguarda poder confe
guir alguma defordem : porém a terra era taõ cor
tada de fanjas, e vallados , que guarnecendo-fe de 
mangas de Mofqueteiros , impediraó a refoluçaõ da 
Cavallaria·, no que naó confeguio pequeno applau. 
fo J oanne Mendes pela dif pofiçaõ defta retirada. 
N aõ havia ElRey Cabido , de que o Exercito· mar• 
chara fobre Badajoz, fenaó depois, que o havia ~i• 
to ; e diffimulando entaó o enfado com as efperan
ças , que lhe deraõ de ganhar aquella Praça , orde
nou tódas as prevenções, que podiaõ conduzir ao 
fim da empreza começada ; e vendo , que os· mef. 
mos, que a facilitara ó , fem confentimento feu le
vantaraõ o fi tio de Badajoz , defpachou hum Cor
reyo , em que orctenava ao Conde de Obidos , e a 
J oanne Mendes de V afconcellos , fe recolheíf'em a 
Lisboa , donde fem nova ordem fua naõ fahiriaó 
de fuas cafa:s , e que o Exercito ficaífe entregue a 
Mathias de Albuquerque ; e naquella . mefma noite 
os dous Generaes fahiraõ do Exercito para Lisboa-, 
e ficou entregue ao DOV:Q Governador das Armas 
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.. com grande fatisfaçat> dos Soldados , de. quem. era 
fummamente amado 1 affim pelas virtudes, que lhe 
reconheciaó , como pela attenç~õ , com que pro· 
curava as fuas commodidades. N aó alterou Ma-

. thias de Albuquerque a difpofiçaó do Conde de 
·Obidos, e no dia feguinte a 29 de Setembro foy fo
·bre Alconchel, como já eí\ava determinado. Ella-· 
va dentro do feu Caftello D. J oaõ de Menezes ·, 
Marquez de CaR.ro-Fuerte , Senhor de Alconche], 
e tinha trezentos Infantes de guamiçaõ 1 e todas as 
munições necelfarias para hum largo fitio ; porém 
depois de batido o Caftello , e entrada a Villa , fe. 
guio-fe logo Figueira de Vargas , tres legoas d~ 
Alconchel, adonde Mathias de Albuquerque havia 
mandado a D. Rodrigo de Caftro , a quem Dom 
Gabriel da Sylva , que governava o feu CaR.ello, o 
entregou logo com a permilfaõ de palfar a Xeres, 
levando a fua familía, e os moradores com a fuà 
roupa. Guameceo-fe o CaA:ello com duas Com· 
panhias_ para fegurança dos comboyos , em quanto 
duraffe a Campanha. Marchou depois o Exercito 
para Villa-N ova de] Frefuo 1 ·que k:ndo vigorofa .. 
mente batida pela. anilharia , fe rendco , o que foy 
muy fentido dos CaR.elhanos pela grande oppreífaõ, 
que o prefidio daquella Praça dava aos povos vifi
nhos , cuftandolhe ainda mais a reputaç.aõ, que 1~ 
gravaõ as· Armas de Portugal , que viaõ prevaJe. 
cer contra o mef mo Principe, que intentava domi
nallas. Recolheo.fe o Exercito deixando prefidia-
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aa Villa-Nova , arrazado o Caflello de Figueira 
de V argas , det\ruida a. Villa , executando o me~ 
mo com Cheles , que QS Caí\elhanos haviaõ de(. 
povoado , naó podendo o rigor , com que entrara 
o Inverno , dar lugar a que Mathias de Albuquer
que continualfe com a Campanha.- Aquartelado o 
Exercito, paífou Mathias de Albuquerque a Villa· 
,Viçofa, onde EIR.ey fe achava divertindo-fe na· 
quelle útio. Recebeo-o com grandes honras , e na 
mefina f6rma experimentaraó o mefmo favor da 
f ua grandeza os Generaes, e ma: is Officiaes do Ex· 
ercico, que tiveraõ a honra de lhe beijar a -maõ. 
Voltou El Rey para Evora , e a ; de Outl,lbi'o par· 
~io para Lisboa , onde foy reéebido com applauíos 
de vitoriofo. Achou nafcido o Infan.te D. Affi>n· 
fo '· que fendo o fegundo , veyo a·fuc~eder na Co
~oa , como adiante diremos. Depois já no anno 
de 164) , quando ElRey teve noticia do grande 
~~ercito , com que o Marquez de Legaúes fahia 
em Campanha , havendo applicado os foccorros de 
Alentejo , e prevenido a defenfa de Lisboa , paífou 
fegunda vez àquella Provincia , e batlou f6mente 
<:hegar a Aldea-Gallega para que a mayor parte da 
. Nobreza partHfe para a Praça de Elvas , haven· 
do difpoíl:o o Exercito, que mandava-o Conde de 
Caíl:ello-Melhor, Governador das Armas da Pro· 
vincia de Alentejo , e feito todas as prevenções , 
com que rebateo os defignios dos Caflelhanos ; e 
depois de retirado o Exereito do ~farquez de Le~ 

. -ganes 

Digitized by Google 



J11 CAfa ~e11l Portug. Liv. YJL I 8 3 
ganes a Badajoz, fem que executaífe facçaõ deim· 
portancia , vendo EIRey alguma defuniaõ entte 
os nolfos Generaes , ref olveo , depois de ouvir os 
Cabos principaes , dividir o Exercito , e metello 
em quarteis, confiderando, que o rigor do tempo 
naõ era já para empenhar o Exercito em empteza 
a) guina. N eíla Campanha fe achou EIRey das 
Ilhas de Maldiva , Senhor de muitas riquezas , o 
qual havia pafiàdo a Lisboa a pedir focco:rro contra 
hum irmaõ feu , que fe havia apoderado violenta
mente do Reyno. Joarine Mendes de Vafconcel· 
los o tratou com grande refpeito , ordenando , que 
fe obfervaííe com a fua pelfoa todas as ceremonias, 
que na guerra fe cotlumaõ praticar com os Cabos 
mayores, advertencia, que EIRey eíl:imou. Fez
lhe EIRey merce de fer na India do Confe)ho de 
Etlado, como fe vê da Carta, que fe lhe palfou: a Cha.ncheJ •. dtlRey o. 
2} de AgoR:o de 164J, e ao mefmo tempo diverfas ~°:~ lV. liv. 18• foi. 

merces no mefmo Eftado da India , humas uteis, 
outras honorificas, para elle , ·e feus defcenden-
tes, com que palrou fatisfeito a viver em Goa. De 
Monte-Môr, onde EIRey etlava, palfou a Setu-
val, onde detendo-fe poucos dias , depois de orde-
nar a fortificaçaõ daqueJla Praça , entrou em Lif. 
boa a 18 de Setembro , na qual foy feílejada com 
grande fatisfaçaõ , e goR:o de feus V aífallos a. fua 
reftituiçaõ à Corte. 

Corria com profpera fortuna a felicidade do 
reynado delRey D. Joa·õ, porque a lealdade dos -coraçoes 
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çorações Portuguezes , auxiliados do poder Divi
uo, haviaõ facrificado , e ofterecido liberalmente as 
vidas , e as fazendas pelo amor da Patria , e pela 
gloria do fcu Principe; e deRa forte venceraõ com 
coni\ancia aos valerofos Hefpanhoes, que rara vez 
deixaraõ de peleijar com feus inimigos , que naó là
hillêm vitoriofos em recontros , choques , e bata
lhas. Na de Montijo , que no anno de 1644 vencco 
o General Mathias de Albuquerque , Governador 
das Armas da Provinda de Alentejo , à qual deu 
principio a nofià artilharia carregada de balas de 
mofquete , e palanquetas , com taõ venturofo em· 
prego, que penetrando todo o corpo da Infantaria 
inimiga, a defcompoz toda, padecendo igualmente 
os Officiaes, e Soldados hum terrível eftrago. Po
rém os Caftelhanos , que naó fe embaraçaraó com. 
aquella primeira defcarga, tornaraó a compor a ln· 
Cantaria , e depois de difpararem duas pelf as com 
pouco effeito , o Baraó de MoHnguen , que man
dava o Exercito Caftelhano , carregou com a Ca • 
vallaria do feu lado direito as noflãs tropas do ef
querdo com tal fortuna , que as defcompuzeraó de 
forte, que voltaraõ as cofias; a eíle deíatino fe fe· 
guio outro de desbaratarem hum Terço : e conhe· 
cendo os Catlelhanos a fua fortuna, a feguiraõ de 
forte , que romperaó a noílà Infantaria , e ganha· 
raõ a artilharia , o que vendo a Cavallaria do lado 
efquerdo, fe retirou antes de ter recebido damno al
gum. Os Callelhanos vendo os nolfos Terços eón· 

· · · · fundidos 
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confund·idas derat> a vitoria por confeguida ·, e ra 
occuparaõ em roubar , e fe começaraõ a dividitt 
por toda a· Campanha. · O Gene~al Mathias de· AI· 
.buquerque acodindo com inerivel valor a todas. as 
partes , lhe mataraó o cávallo , o que vendo hum 
Official Francez chamado Henrique de la Morle , 
lhe deu o feu cavallo , factificando a fua vida por 
falvar a do feu General·; porém com tal fortuna, 
qué pelo feu valor cobrou depreaã outro. Dom 
]oaõ da CoRa ,. General da Artilharia, difcorria co
mo defttiffimo Capita ó com tanto valor·, que ·ex.; 
cede ao mayor encarecimento ·, animando a huns , ·e 
unindo a outros , e encontrando-fe com hum Capi· 
taõ de CavaHos Caíl:elhano , f e inveG.iraõ , e o ma· 
tou às eflocadas , recebendo das fuas mãos huma 
grande cu til ada na cabeça , e certo , · que ao feu in
cançavel cuidado, e valor , fe deveo a mayor par· . 
te do bom f uccelfo defle dia. U nio-felhe Mathias
de Albuquerque , e fe deliberaraõ a reflaurar o dam-· 
no perdido , ou facri6car as vidas com taõ glorio
fo fim. Formara& a Infantaria, e com. quarenta Ca
vallos , que juntou de la Morle, avançaraõ aos ini .. 
migos com as eípadas na ·maõ com tanto impeto, 
que . tornaraõ a reR:aurar a artilharia , que haviaõ 
perdido, a qual D. J oaó da Cofta fez voltar bré..; 
vemente contra os inimigos com maravilhofô effêi .. 
to; e dando fobre elles , obrigaraó aos CaR:elhanos 
a fe porem em fugida, largando o campo da bata-· 
lha, que fe via coberto de corpos mortos. Os nof: 
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{os os feguiraõ taõ picados de fe terem vií\o taõ 
mal tratados no principio da batalha , que f em pie
dade os matavaõ , obrigando a muitos a lançarem
fe ao Guadiana , onde afogados naõ tinhaó me· 
lhor forte. Em fim ganharaó os noífos a bata1ha, 
em que os Caflelhanos perderaõ quatro Meftres de 
Campo , dous Sargentos môres, nove Capitaens 
.de CavaJlos , ( o Conde de Montijo , e feu filho ) 
quarenta e cinco de Infantaria , e outros muitOI 
Officiaes , e entre mortos , e feridos foraõ mais de 
tres mil Soldados, tomaraõ-fe quatro mil e qui· 
nhentas armas dos inimigos mortos , e dos que as 
largavaõ para mais levemente fogirem. Da nofià 
parte fe perderaõ novecentos homens entre mor· 
tos , e feridos, em que entraraõ os Meí\res de Cam· 
po Ayres de Saldanha , e D. Nuno Mafcarenhas, 
Joaó de Saldanha , Capitaõ de Cavallos, Bartholo
meu de Saldanha , Capitaó de Infantaria , Rodrigo 
Starh , Capitaó de Cavallos Hollandez , e os Sar
gentos môres Belchior do Crato, e Jeronymo Fer
rete , . e oito Capitacns de Infantaria , tres, ou qua
tro da CavalJaria , e outros Officiaes. Os prifio• 
neiros , que levaraõ , quando começou a batalha , 
foraõ o Meílre de Campo Euílachio Pique , os 
Capitães de Cavallos Fcrnaõ Pereira, e o Conde 
Francifco Fiefque, Genovez, Manoel de Saldanha, 
D. Diogo de Menezes, ferido com huma bala em 
huma perna, Jorge de Mello, Dom Francifco de 
Almada, ambos Capitaens de Infantaria , e Nuno 

da 
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~a Cunha , e ·Francifco Correa da Sylva, que fer• 
:viaõ de Soldados, com muitas feridas. 

· Chegou a noticia da vitoria a Lisboa ' que 
El Rey recebeo com goito , e reconhecendo a mer• -~nton. Coe Ih(), Chro: 
ce que Deos lhe fazia lhe foy· render as gra~as à nica dclRey Dom Joao ' ' .., iv. m. r. 
Sé , indo a pé com o Principe acompanhado de 
toda a Corte , Grandes , e Fidalgos , e feguido de 
muita gente nobre, e de immenfo povo. Depois 
a mandou applaudir com demonflrações publicas 
de goílo, e participar aos alliados o bom fuccetfo 
das fuas Armas : efpalhou-fe, entre as mais Nações, 
a vitoria , e reputaçaó das noífas Armas. A Ma• 
thias de Albuquerque fez EIRey Conde de Alegre
te. Deff:a forte foraõ confeguindo em todas as Pro. 
vindas do Reyno gloriofos progretfos as Armas 
Portuguezas, que naó f6 defendiaõ as fuas Praças; 
mas entrando pelas fronteiras de Cafl:ella , deflrui• 
raõ ·Praças , e ganhara6 outras , que confervara<S 
por grande numero .de annos ; de maneira , que al
guns dos íuccelfos adverfos , que experimentaraõ, 
foraó motivo de confeguirem novas occafioens de 
reputaçaó , e gloria. 
. Nas Conquiftas foy EIRey acclamado, e obe• 
decido , onde os notfos obraraõ milagres de valor 
contra os Hollandezes, que em odio de Caíl:ella in• 
vadiraõ algumas Praças do Eílado da lndia, e da 
America; e affim por quatorze annos fuA:entaraõ na 
Capitania de Pernambuco a guerra contra os Eíla .. 
dos Geraes das Provindas Unidas , em que foraõ 
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-vencidQS por diverf~ vezes em particulares recon. 
tros , e nas duas celebres batalhas dos Gararapes , 
fendo General Francifco :Barreto de Menezes ; a 
primeira no anno de 1648 , e a f egunda no de 1649 , 
devendo-fe o principio defta reffauraçaõ ao heroi· 
co, e generofo animo de Joaó Fernandes Vieira 
no anno de 1 tl4f , em que começou a fazer guerra 
aos Hollandezes, em que teve igual gloria • .\.ndré 
Vidal de Negreiros , e· a ambos fez ElRey diverfas 
merces, com que honrou , e ennobreceo f uas pef. 
foas , a que fe uniraõ D. Antonio Filippe Camaraõ, 
valerofo Brafiliano , Governador dos lndios da fua 
N açaó, e Henrique Dias , Governa~or dos pretos 
feus naturaes , os quaes com acções de incrivel va
lor deixaraõ na noffa Hiftoria honrada memoria, 
eom os quaes EIRey fe houve taõ grato , como 
elles fatisfeitos; e affim Jançaraõ f6ra daquella Ca
pitanía aos Hollandezes , e veyo ElRey a ficar pa· 
cifico Senhor daquelle ER:ado.· Na Afric"a o Rey
no de Angola , em que a induflria , e valor do Ge-

. neral Salvador Correa de Sá e Benavides no anno 
de 1648 recuperou aqueUa Conquiffa do poder dos 
.Hollandezes. Naõ feguio a mefma fortuna a Ilha 
"e Ceilaõ , porque ainda que na fua defenía f e obra
ra ó acções dignas de eterna memoria , que pare
cem incriveis na esféra do valor ; a diffancia , e a 
morte do Vice-Rey Conde de Sarzedas , D. Ro
drigo Lobo da Sytveira , difficultava os foccorros 
necelfarios a perigos mais urgentes , e cedendo o 
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valor h multidaõ reforçada por tantas vezes , veyo 
a ficar no dominio de Hollanda. Em Africa alcan• 
çou ElRey muita gloria, affim em Angola contra à 
Rainha Ginga , e outros Principes, como em Ma• 
zaga6 contra os· Mouros , e em Tangere , donde 
fe diflinguiraó defde o Conde de Sarzedas até o da 
.Ericeira os feus valerofos Capitaens Generaes, fa. 
·zendo efte ultimo levantar o fitio com muita per
. àa a Gaylan , que com vinte e cinco mil Mouros 
intentava ganhar efta Praça. 

Entre as gloriofas acções do feu reynado ferá 
fempre admirada a protecçaó, com· que generofa
mente foubc confervar a Ley da hofpitalidade con
tra o poder dos Parlamentarios , que a opprimiraõ, 
e occuparaõ vi(>lentamente a Coroa de Inglaterra, 
.de que fonnaraõ huma Republica, km que fe em• 
baraçaH"e do feu · grande poder. para· deixar de aco· 
.dir aos Principes Palatinos Roberto , Duque de 
Cumberland , General de Inglaterra , e feu irmaõ 
Mauricio, filhos de Federico V. Conde Eleitor Pa· 
]atino , e de fua mulher a Princeza Ifabel Stuard, 
irmãa do infelice Carlos 1. Rey da Grãa Breta
nha , a quem ferviaõ. ··Depois da tragica morte 
daquelle defgraçado Rey, feu filho E1Rey Carlos 
II. andou difcorrendo fugitivo com toda a familia 
Real para fe livrar do tyranno Cromwel , de quem 
tambcm os Principes Roberto , e Maurício, por fe 
livrarem, tomaraõ o porto de Lisboa por. afylo da 
fua cruddade. Seguio-os o General Blac, e appa-

. receado 
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recendo em Cafcaes com a Armada Inglcza, com
pofla de quinze navios , pertendeo fe lhe cntrcgaf. 
fem os Príncipes. Sentia EIRey a oufadia, e lhe 
refpondeo com Real refoluçaõ. E pervenindo-fe 
de algum defacato , que pudeífe intentar Blac, fez 
marchar de Alentejo tres Terços de Infantaria, e 
duzentos Cavallos, prevenindo os Lugares mariti· 
mos , nomeando para governar Peniche ao Conde 
da Ericeira Dom F emando de Menezes , Setuval o 
Conde de Prado D. Francifco de Soufa , em Caf. 
caes o Conde de Cantanhede D. Antonio Luiz de 
Menezes, onde paífou a mayor parte da Nobreza~ 
Chamou EIRey o Confe)ho deEílado, em que el• 
le affiflio , a Rainha , e o Príncipe : vacillaraõ os 
Miniflros nos diícurfos, fem poderem determinarfe 
na refüluçaõ. Alguns reconhecendo fer indefpen
favel a Ley da hofpitalidade, diziaõ, que naó podia
haver modo de fe poder violar fem injuria pro· 
pria , e que era difficultofo de praticar o haver de 
defamparar huns Principes, depois de fegurós, e ad· 
mittidos na protecçaó delRey. Outros políticos, 
que naó ignorando a füa devida obfervancia, paffa
va ó confiderando o eflado ., e fituaçaõ prefente; 
affim tinhaõ por mais acertado attender à confer· 
vaçaõ propria , quando no rifco de quebrar com os 
Parlamentarios , fe lhe feguia o de ter por inimiga 
hum a das Nações mais populofas da Europa , fuf
tentando voluntarios hum1 guerra com lng~aterra 
ao mefmo tempo , que na Eur~pa a tinhamos com 
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Caftelta , e na America, e Afia com Hollanda , e 
na Africa com os Barbaros; e que affim podia mui
to bem fervirnos de idéa o filencio de França , taó 
unida em fangue , e outras allianças com o perfe
guido Rey , e nem por iífo foccorrera ao parente, 
e ao alliado , e que eíle exemplo nos era taõ favo· 
ravel , como a razaõ de evitarmos a noífa total rui. 
na. Porém o Principe D. Theodofio dotado igual
mente de hum efpirito vivo , que de hum fublime 
engenho , cheyo de Real refoluçaõ , foy de dife
rente parecer , moflrando com eloquencia , e foli
das razoens, que EIRey devia amparar aos Prin
cipes Palatinos , quando perfeguidos haviaõ bufca
do a fua protecçaõ; a qual confervada, gozaria Sua 
Mageftade na poff.eridadc taõ gloriofa me~ia por 
efta acçaõ , como merecia haver deixado illefo o 
fagrado direito da hofpitalidade , que iniquamente 
pcrtendiaõ os Parlamentarios fe violaffe , e que era 
indubitavel , que confervando Sua Mageflade a juf. 
tiça , o Ceo defenderia a caufa. E fe os Parlamen· 
tarios pertendeífem entrar no Porto de Lisboa con- . 
tra fua vontade , por nenhum cafo nos deviamos 
deixar opprimir das fuas armas , antes as haviamos 
de rebater ; porque fe~do conftrangidos , a defenfa 
natural ef perava infallivelmente a vitoria : e com 
outras muitas razoens bem ponderadas mo{lrou no 
feu voto o valor , e generofidade do feu animo. 

ElRey confirmando a fua idéa com o voto 
do Prindpe, fe perfuadio à protecça6 dos Principes 
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Palatidos. · Depois de haverem pafiãdo .. diverfas 
propoftas do G~l Blac , e pediftiodo · elle ·na 
entrega , ou no rompimento de. huma guerra, man• 
dou EIR.ey guarnecer a Marinha , e apparelhar 
huma Armada de treze navios , que em brev~ 
dias fe puzeraõ preftes para dar à véla. Nomeou. 
por General a Antonio de Sequeira V arejaõ , e por 
Almirante a D. Pedro de Almeida irmaó do Coa
~ de A vintes , que havia pouco chegara por Ca-: 
pitaõ môr das naos da India. Os Principes Palaü. 
nos fatisfeitos , e alegres ajuntaraõ os feus navios à 
Armada , e a 20 de Julho deraõ à véla. Os Par· 
lamentarios tanto , que viraõ fahir a Armada , Je.. 
varaéS as ancoras , e fe fizeraõ ao mar. O General 
Antonio de Sequeira os feguio , e ~m ouuo pro
greífo fe recolheo a Lisboa. Foy murmurada efta. 
taõ prompta volta ao porto fem haver peleijado , 
o que poderia fazer-com muitas vcntagens. Alguns 
approvaraõ efta acçaõ , porém ElRey a condem
nou, depondo-o do cargo, que deu a Jorge. de 
Mello , que confervava o titulo de General das 
Galés, fem em toda a Armada haver outra mudan
ça. Antonio de Sequeira embarcou por volunta
rio na Armada , que elle havia taõ pouco mandara. 
Dentro de poucos dias fizeraõ as·duas Armadas f«
gunda fahida, naó com melhor fuccelfo. Os Ingle· 
zes voltaraõ a Lisboa , e Jorge de Mello querendo 
dar fegunda vez caça à Armada , fe foy chegando 
ao inimigo, mas apenas fe havia alargado· ao mar, 
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teve hum temporal taó rijo , que eípalhou toda • 
· noífa ·Armada , da :qual alguns navios foraõ dar ao 
Algarve , padecendo os mais delles grandes incom
modos por falta de mantimentos. Dom Franciíco 
de Soufa, Capitaõ de hum dos navios da Armada, 
encontrou a do Parlamento , que o atacou , f uften• 
do elle com valor def medido hum a cruel conten· 
da , naõ fe rendendo o feu navio em quanto lhe 
durou a vida , e fendo morto, e a mayor parte dos 
feus , foy tomado o navio. · O de Manoel Pacheco 
de Mello teve melhor fortuna , porque achando-fe 
na barra entre a Armada do Parlamento , e fazendo. 
lhe eíla final para que fe rendelfe , elle lhe refpon· 
deo com huma defcarga da lua artilharia ; e carre
gando-o os Inglezes , elle fe defembaraçou , e ga· 
nhou o porto de Lisboa. Continuou a Armada 
Ingleza em cruzar na noffà Coíl:a , e encontrando a 
frota do Brafil , Jevaraõ quinze navios de commer· 
cio ; e porque o Inverno começava a entrar com 
grande rigor , largaraõ os noffos mares , defembara
çando a fahida dos Principes Palatinas , que fegui
raõ a fua derrota, reconhecendo os grandes benefi· 
cios ~ que haviaõ recebido delRey , que neíl:a ac· 
çaõ moflrou tanto valor , como conRancia , con· 
fervando na foberania o refpeito devido à Magefta
de , o que eternamente ferá applaudido. 

· Finalmente elle fe vio Senhor naó fó do Rey· 
no de Portugal , e Algarves, mas de todos os Do· 
-minios Ç'ltramarinos da Coroa Portugueza , naõ fi-

. Tom. VII. :Bb cando 
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cando em taõ dilatadas ConquiR:as à Coroa de Caf. 
tella mais , que a Praça de Ceuta ~m Africa. B 
vendo-fe , que a fua fortuna era incontraftavcl a to
do o poder de Hefpanha, intentaraó os Minll\ros 
de CaR:ella tirarlhe a vida , offerecendo-~ para efia 
aleivofa. acçaõ hum Portuguez chamado Domin. 
gos Leite , e naõ fendo de humilde nafcimento , era 
de animo perverfo , e aleivof o , e intentou executar 
eff.e delia:o no dia 20 de Junho de 1647 ., quando 
EIRey fulfe.acompanhando o Santiffimo Sacramen. 
to na celebraçaó da F efla do Corpo de Deos ;. • 
naó podendo confeguir intento taó atroz , ou pôr 
preoccupaçaó do horror, ou por permülàõ Divina, 
voltou a Madrid , onde forjando variu · def cu1pas 
lhe foraõ aceitas, e veyo fegunda vez a Ponugal 
com o mefmo propofito; e fendo defcoberto ap.ci1 
cipadamente por hum feu confidente chamado Ma. 
noel Roque , que com mayor rcflexaõ conbeceo 
a indigna execuçaõ , a que dlava convidado , deu 
conta a EIRey do cafo , e fendo prezo Domingos 
Leite, foy fentenceado, acabando com morte in. 
fame o author de deliao taõ atroz , que fez mais 
deteflavcl o feu crime , o kr elle hum .dos primei• 
ros homens, a quem EIRey dcfj>achou com a mer· 
ce do officio de Ef crivaó do Crime da Corte. Def. 
te beneficio rendeo EIRey as graças a Deos , e a 
Rainha em teftemunho de taõ alfmalada merce do 
Ceo, no mefmo lugar , em que fe pertendeo tirar 
a vida atrevida , e aleivofamente a EIRcy , man· 
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dando edificar hum 'Convento com a vocaÇaõ dé 
Corpus·Cnrifli, que habitaõ os Religiofos de Santà 
Therelâ. · · Bdificou de novo o Mofteiro de Santa 
Clara de Coimbra; que dotou fobre as rendas, que 
já tinha , com huma larga quantia , para em quan• 
to durafiém as obras , que no reynado de feu filho 
EIRey D. Pedro fe acabaraó. No feu tempo fe 
eAabeleceraó nefte Reyno os Clerigos Regulares 
de S. Caetano , fendo o primeiro , que nelle entrou 
no anno de 164S o Padre D. Antonio Ardizone 
vindo da lndia, onde havia fido l\'liffionario Apot: 
toJico , e feito grandes ferviços a Deos na conver• 
íàõ dos Infieis , o qual foy V araõ douto, com gran• 
de zelo, e na6 menor talento. · El Rey o fitvoreceo 
com Real benignidade , e fendo elle por nafcimento 
Napolitano , era tal o feu modo de vida , que fe 
fez ~rato à Magcff:ade, que lhe concedeo , que os 
Religiofos Theatinos Milfionarios , fem embarg~ 
de Ellrangeiros , pudeifem palfar à India , embar
cando-fe em Lisboa nas naos, que todos os annos 
paífavaõ àquelle Bftado ; e juntamente o poder ter 
hum Hofpicio neít:a Corte , por hum Alvará pallà• 
do em Lisboa a 12 ·de Fevereiro de 16)0. No qual 
depois de relatar os motivos, que o obrigaraó a ef. 
t:a merce , · fejanos licito referir huma claufula do· 
rnef mo ·Alvará por teíl:emunho do refpeito , e gra
t idaõ, que confervamos à piedade daquelle grande 
Rey, diz affim: E tendo a tud<J confideraçaõ., e par· · Prova num. 10. 

t-i~t!armente à fatifoçaõ , que tenho do procedimen-
Tom. VII. Bb ii to, 
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to, e virtude, e letras ào dito D. Àntonio Ardizone, 
e ferem os Jeus Religio/õs de muito exemplo , e a fua 
Religia'Ó hem re&ebida nella Cidade de meus. V '!ffal
los 1 pelo grande .fruto , que faz na Igreja de Deos, e 
raro exemplo de pohrez.á , que prefejfa , por viver de,.. 
pendente da Providencia Divina. N efte Hofpicio 
tê confervaraõ os Oerigos. Regulares por muitos 
annos , até que ElRey D. Pedro , fendo Regeme, 
lhe concedeo licença para fundarem a Caía de Nof. 
fa Senhora da Divina Providencia , orago que já 
tinha o Hof pido , por Alvará de 11 de Outubro de 
1681. 

Tendo ElRey D. Joaõ reynado com profpe
ra fortuna, celebrado diverfas Cortes , ein que pm 
na f ua obfervancia as Cortes de Lamego , efqutd· 
das de feus Predeceífores , e effabelecido Leys uti· 
liffimas, . que encorporou nas Ordenações do Rey· 
no, reflituio o Paço à fua Real authoridade no 
exercício dos Officiaes da fua Caía , do Reyno , 

Prova num. 11. Corte , e Cafa. , ordenando hum Regimento do 
modo de fervirem a fua Real peífoa , que inalte
ravelmente era praticado, e outros utiliffimos ufos 
pertencentes ao modo das audiencias , que · determi· 
nou certas nas terças , e quintas feiras de cada fe· 
mana com muita authoridade , para evitar a coo· 
fufaõ , e indecencia , e cada. hum tivdlê o lugar , 
que pela fua dignidade , e carad:cr lhe . pertencia ~ 

Prova num. 12. publicando hum Decreto para o Porteiro . môr , 
P.1.ova num.1 ~· feito em 23 de Dezembro. de 1640, e outro para 

o Mefir~ 
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o Meflre Salla. Erigio novos Tribunaes para ma
yor utilidade de feus V afiàllos : a faber , o Confe
lho de Guerra par Decreto de f 1 de Dezembro de 
1640, ao qual concedeo huma grande authoridade, 
e preeminencias , ordenandolhe Regimento , feito 
em 2.2 de Dezembro de 164}. As peífoas, que El
Rey nomea para Confelheiros de Guerra naõ tiraõ 
Carta , ou Patente do lugar , o qual exercitaõ fó. 
mente pelo avif o , que lhe faz o Secretario de 
Eílado. N ao tem eRe Tribunal Prefidente, por
que ·nelle f6mente preferem huns aos outros ,. . naõ 
pelo tempo do Confelho , mas pelas preeminencias · 
da grandeza 1 e authoridade dos feus titulos, ·ou em
pregos , de fone , que todos os Confelheiros de Ef. 
tado , ·o fa6 de Guerra , c0mo fe vê declarado no 
t· 10. do Regimento, que diz: ·Quando ·os·Confe· Prova nnm 14 
llzeiros ds E/lado forem ao Co'!ftlho, tomaráô ·lugar • • 
corforme afua prifereneio t:J'c. Porém eftes'porhum 
Decreto delRey D. Pedro II. de 9 de Outubro· de 
1691 preferem nas Juntas, e nos Tribunaes, e em 
todas as partes, a que forem por ordem delRey , a 
todos os que nar> forem Confelheiros de Eftado. 
Coílumava EIRey ir a efle Tribunal quando lhe 
parecia ~· para o que tem fempre docel , e cadeira 
no topo , e pelas ilhargas bancos · de efpaldas para 
os Confelheiros: e quando .EIRey hia ao Confelho, 
difpoem o meftno Regimento, que fe abai~aráõ os 
efpaldarcs ·dos bancos , e fe tirará a cadeira do Se-
cretario , { que be raza ) o qual eftará em pé , e 

quando 
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'f Uando houvdle de ef crever ·, feria dé joelhos ém 
hum bofete pequeno , que para iífo haverá no Tri" 
bunal ; fendo efte· Tribunal , em que o Secretarie> 
o he delRey , e naõ do Tribunal. Ordenou EI· 
Rey mais no Regimento , que quando os Confe
Jheiros forem chamados ao Paço por EIRey , tcráõ 
o alfento , que lhes ferá affinalado , de forte , que 
oíle Tribunal he de grande ref peito ; porque os 
Contelheiros de Guerra faó fempre as pefioas de 
mayor authoridade em grandeza , e illuíl:re fangue, 
como pelos p6itos Militares, e com honras Milita· 
ra: e pela nova Ley de •7}9 feráõ todos Meftres 
de Campo Generaes , e poderá6 fer tratados por 
Excellencia. · 

Prova num. 1 ;. E por hum Alvará de 1 S de J aneíro do anno 
de 164} erigio o Tribunal da Junta dos Tres Elia..: 
dos , conformando-fe nelle ao que fe havia aífenta
do nas Cortes do anno antecedente ; e foraó os pri-. 
meiros Miniftros o Doutor Sebafliaõ Cefar de Me• 
nezes , do feu Confelho , e do Geral do Santo· Qf .. 
ficio, Defembargador do Paço , e Bifpo eleito do 
Porto , D. Antaó de Almada , do feu Confelho , 
que havia ftdo Embaixador na Corte · de Grãa Bre· 
tanha, e D. Alvaro de Abranches da Camera , do 
feu Confelho de Guerra , que eraõ nomeados pelo 
eflado da Nobreza, e o Bifpo D. Manoel da Cu
nha: , fcu Capellaó môr , pelo eíl:ado Bcclefiaítico , 
e · Francifco Carvalho , Confelheiro da Fazenda , os 
quaes começaraõ o defpacho daquelle Tribunal, a 

que 
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que pertencia a adminill:ra.ça5 dos tributos , e mais 
confignaç6es pertencentes à guerra , nomeando Se~ 
cretario daJunta aJoa6 Pereira de Caftellobranco, 
Fidalgo da ft1a Cafa , e Efcrivaõ da f ua Camera. . 

Erigio o Tribunal do Confelho Ultramarino Prova num. i6. 
por Decreto de 16 deJulho de 1645, dandolhe en~ 
taõ por Prefidente o V édor da Fazenda da reparti• 
çaõ da India , que era o Marquez de Montalvaó , 
do Confelho de Eflado , e por Secretario hum E~ 
criva6 do Confelho da Fazenda, creando dous Con~ 
felheiros de capa efpada , e hum de letras , que fa-
raó Jorge de Albuquerque , Jorge de Caftilho , e 
Joaó Figueira Delgado, Inquifidor Apoftolico· da 
Inquifiçaõ de Lisboa , e dous Porteiros , tiizendo, 
que feria6 dos da Cana da Caía Real , e dandolhe 
huma caía no Paço para o Tiibunal: depois feJhe. 
deu Prefidcnte · feparado do V édor da Fazenda, lu-
gar que fempre occuparaõ .as mayores .peífoas do 
Reyno , e o Secretario , ainda que con1 a mefma 
igualdade de Carta , diffi:rente dos Efcrivaens da 
Fazenda, e mayor numero de Minillros. He muy 
larga a jurif dicçaõ delle Tribunal, porque compretot 
hende os Eftados da India, e Brafil, Guiné, Ilhas 
de S. Thomé, e Cabo-Verde, e todas as mais par-· 
tes Ultramarinas, excepto as Ilhas dos Açores, e. 
da Madeira , e lugares de A&ica. Por elle fe co~ 
fulta a provifaõ de todos os Bifpados, e governos 
das ditas partes , officios de Juíl:iça, Fazenda , e 
Guerra : · por elle fe pafiãõ as Cartas , e Provimen• 

tos; 
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tos , que delles fe fazem , e as Patentes ·, e deípa
chos dos Vice-Reys , Capitaens Generaes , Gover· 
nadares , que paífa6 às dicas Conquiflas , excepto 
as Cartas das nomeações dos Bifpos , que fe enviaú 
a Roma , porque eíl:as correm pelo Secretario de 
Eíl:ado, as quaes fa6 lavradas pelas Portarias feitas 
pelo Secretario do Confelho , e affinadas pelo Pre· 
fidente. Eíl:e, os Confelheiros, e Secretario do Con
felho , gozaõ dos privilegias concedidos na Orde
naçaó ao· Regedor, e Defembargadores da Cafa da 
Supp~icaçaõ , e aos mais Tribunaes, e Miniíl:ros de;. 
clarados nas ditas Ordenações do Reyno , de forte, 
que logra todas as preeminencias , que faõ conce· 
didas aos mayores Tribunaes, como fe vê do Regi· 
mento , que ElRey lhe mandou dar, feito a 29 de 
Janeiro de 164J. ·A fua origem tambem he mais 
antiga , porque nelle foy reílabelecido o Tribunal 
do Confelho da lndia·, que creou EIRey. D. Fi
lippe III. como fe vê do Regimento, que lhe deu, 

T 1 T bo 1. e effá na Torre do Tombo , o qual acaba affim : E 
orre uo om iv.J. • • 

das Lcys, foL;. mando, que pajfe pela Clzancellaria, e que (e 1mpr1• 
ma, e dê huma copia impre/fa a cada hum dos Confe• 
l/zeiros, · e Secretario1 do dito Confellzo. V allzedolid a 
2) · de J ullzo , Antonio de Almeida o faz 1604 , e eu 
Martim A./fon/õ Mexia, Secretario de E/lado, o iz 
efcrever. EA:e Tribunal da lndia parece naõ durou 
muitos annos , pelo que El Rey Dom J oaõ , que 
achou as Conquiíl:as do féu Reyno invadidas de 
inimigos na India , Brafil , e Angola , quando re-

cuperou 
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cuperou a Coroa , confiderando a fua utilidade , o 
renovou, erigindo o Tribunal do Confelho Ultra~ 
marino. 

A Companhia daJunta do Commercio, de 
que entaõ refultaraõ grandes utilidades ao Reyno , 
teve principio por hum Alvará por modo de contra- Prova num. 17• 
to, que EIRey mandou pa.ífar a 6 de Fevereiro de 
1649 , em virtude; do qual os homens de negocio 
deíl:a Corte inA.ituiraõ com certas condições a J un-
ta do Commercio , fem que a fazenda Real entraf.. 
fe· com coufa .alguma, na qual podiaõ entrar todas 
as pelíoas de qualquer quali4ade , affim Portugue· 
zas , como Eflrangeiras , com a quantia de .vinte 
cruzados. para cima , o qual contrato duraria vinte 
annos ; e no cafo de o quererem reformar por mais 
dez annos, ficaria logo reformado , que dentro em 
dous poriaõ trinta e feis naos de guerra no mar em 
duas efquadras , cada huma de dezoito naos de vin· 
te até trinta pelías de artilharia para comboyarcm 
as frotas do Brafil , concedendolbe El Rey por Ef. 
tanco certos generos comeíl:iveis , a que depois fe 
ajuntou a adminiflraçaõ do pao do Brafil, e que a 
J.unta feria independente de todos os Tribunaes , · 
~ livre adminiíl:raçaõ , e f6mente . immediata a 
Sua Mageí\ade. De1.1ois commutando-fe os referi-
dos generos em outros direitos , e conveniencias, 
fe reduzio a obrigaçaõ do Comboy a dez naos de 
guerra f6mente , e foraó· os cabedaes da Junta por 
Decreto de 19 de Agoíl:o de 1664 encorporados à 

Tom.\r11~ Cc Co-
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Prova num. 19. 

• 
2 o~ Bifloria (jenealogica 
Coroa ·, e às panes intcrefiàdas fe deraõ configna. 
ç6es para o feu pagamento, dando~fe à Junta ou
tra fórma com Prefidente , de que foy o primeiro o 
Conde de Atouguia DorriJeronyino de Atàide, e 
com certos Deputados, e Minitlros para Tribunal; 
e porque no Regimento de 21 de Setembro de 1663; 
quando fe reformou , e reduzio a Tribunal , fe naõ 
acodio a tudo o que era conveniente , fe lhe deu 
novo Regiinento feito a 19 de Setembro de 1672, 
e neA:a fórma durou muitos annos : porém confi• 
derando-fe depois , que a inA:.ituiçaõ , e convenien· 
cias do Tribunal na6 correfpondiaó às utilidades 
palfadas , foy totalmente abolido eff e Tribunal por 
hum Alvará com o vigor de Ley , paílãdo no pri• · 
meiro de Fevereiro de 1720. · 

Tan1hem para mayor expediente , e divifaó 
elos negocios Politicos, Militares , e Merces , que 
corria6 pela Secretaria de Eftado , lhe deu EIRey 
D. Joa6 IV. huma nova fórma, dividindo as ma• 
terias ' que lhe haviaõ de pertencer ' e as que ha· 
,·ia6 de tocar à Secretaria , que chamou das Mer· 
ees , e Expediente , como fe vê de hum Alvará fui. 
to em Lisboa a 29 de Novembro de 1643, e nefta 
occupaçaõ foy empregado Gafpar de Faria Seve• 
rim. E para mais alivio dos-Secretarios , e utilida· 
de dos feus V aífallos creou novo Secretario para a 
Affinatura, a quem eraó remettidos todos os papeis 
lavrados pelo expediente dos Tribunaes , e deviaô 
fer affinados por EIRey, excepto os das Secretarias 

de 
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de Eíl:ado , e das Merces , porque effes mcfmos os 
Ievavaõ à prefença ~elRey, e neff:a f6rma duraraõ 
dlas Secretarias até o anno de 17} 6 ; porque EIRey. 
D .. Joaõ V. lhe deu melhor ordem, creando tres. 
Secretarios de Eí\ado , como diremos em. feu lu
gar. 
, Defejou muito pôr as Ordens Militares na 
obfervancia das fuas Definições, Bulias , e coff:umes,. 
para o que nomeou Commendadores môres~ Ao· 
lnfante Dom Duarte feu irmaõ fez Commendador 
môr de Chriffo, e pela fua aufencia em Alemanha 
nomeou feu- Tenente a Dom V afco Mafcarenhas, 
Conde de Obidos , do Confelho de Guerra. Ao· 

· Infante D. Affonfo feu filho, que depois foy Rey, 
nomeou Commendador môr de Santiago , e pela 
fua menoridade, por feu Tenente a Pedro de Mcn
doça Furtado , Alcaide môr de Mouraõ. E de 
A viz , de que era Commendador môr D. Francif. 
co . Luiz de Lencaff:re , que fe achava aufente em 
Caffella, nomeou por feu Tenente a Fema6 Tel· 
Jes de Menezes , do Confelho de Guerra. Aos Re
ligiofos de S. Bernardo reff:ituio as rendas , que fe 
lhe tinhaõ dividido, com titulo de Abbadia Com
tnendataria do Real Moíleiro de Alcobaça, man
dando paífar Carta Patente aos Dons Abbades do 
Alcobaça do cargo de Efmoler môr, feita em Lif. 
boa a 18. de Agoflo de 1642, e nella diz: Que por Torre doTombo, r.v. 
~utra de 4 de Fevereiro do dito anno rellituira ao. 1.4· d" lu" Ch.mcdla· 

' · ria fol.17 
Molleiro de Sqntq Maria de Alcobaça os bens, e· · 

Tom. VII. Cc ii ren· 
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rendas , e iuri/ifiçç'Óes , que te lzavia'tJ de(annexaào , o 
cargo de ef moler môr, e llzo dá para os .Abbades Ge
raes quando elliverem pre/tntes, e para a /úa aufên. 

. ,;a nomearáô por efcrito para .em T1irtm/e deJ/a lhe 
. mandar pojfar e arta. o que na mefma f6rma fe 
pratíca. Tambem ordenou , que no mefmo Mof-. 
teiro fe reílituiífe o LaeffaerenRe , que em tempos 
antigos tinha havido naquella Cafa , e fe obferva 
hoje com grande veneraçaó do Santiffimo Sacra· 
mento , em cuja prefença eftaó Rtligiofos de dia , 
e de noite em todo o anno occupados em louvores 

s.1nros, Alrob~' illuf- de Deos. N aõ teve effeito efta devoçaó no feu 
trad.i, Út, 18. pag.55 .I' d r. d }} . reyna o , mas veyo-1e a ar a e a comprimento no 

anno de 167 2 no reynado de feu filho. Com o 
myflerio da Puriffima Conceiçaó da Virgem Ma
ria Senhora N olfa teve taõ grande devoçaõ , que 
nM Cortes , que celebrou em Lisboa no anno de 
1646, a declarou por Padroeira , e Defenfora dos. 
Reynos , e Senhorios de Portugal. Pelo que em 
o dia , que a Igreja celebrava a feíla da Annuncia· 
çaó da Senhora , que foy no Domingo de Ramos 
do anno de 1646 , pelas tres horas da tarde jurou a 
Conceiçaó Immaculada , e para eterno padraõ da 
fi1a piedade , lançaremos aqui a propria Provifaó t 
que mandou paífar, e he a feguinte. · 

,, Dom J oaó por graça de Dcos Rey de Por· 
,, tugal, e dos Algarves , da quem, e dalem mar, em 
,, Africa Senhor de Guine , e da Conquifta , Nave· 
,, gaçaó, e Commercio de Ethiopia, Arabia ~ Per· 

,, fia, 
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;, fia, e da India, &e. Faço Caber aos que eíl:a mi
" nha Provifaõ virem , que fendo ora ref:lituido 
,, por merce muito particular de Deos N oífo Se
" nhor à Coroa defiês meus Reynos , e Senhorios 
,, de Portugal , confiderando , que o Senhor Rey 
,, D. Affonfo Henriques, meu Progenitor, e pri· 
,, meiro Rey deíl:e Reyno, fendo acc1amado , e le
" vantado por Rey , em reconhecimento de taó 
,, grande merce, de confentimento de feus V alfal. 
,, los , tomou por cf pedal Advogada fua a Virgem 
,, Mãy de Deos, Senhora nolfa, e debaixo de fua 
,, fagrada protecçaó, e amparo lhe offerecco a todos 
,, feus fuccelfores , Reynos , e V aílàllos , com par
" ticular tributo em final de feudo, e vaífallagem. 
,, Defejando eu imitar feu fanto zelo , e a fingular 
,, piedade dos Senhores Reys meus predecelfores , 
,, reconhecendo ainda em mim aventajadas , ·e con
" tinuas merces , e beneficios da liberal , e poderofa 
,, maõ de Deos N oífo Senhor , por interceffàõ da 
,, Virgem Nolià Senhora da Conceiçaõ. Eftando 
,, ora junto em Cortes com os Tres Eílados do 
,, Reyno , lhe fiz propor a obrigaçaõ , que tinha· 
,, mos, de renovar, e continuar efta promeífa, e ve· 
,, nerar com muito particular affeélo , e folemnida· 
,, de a fdla de fua Immaculada Conceiça6. E nel
" las com parecer de todos alfentámos de tomar 
,, por Padroeira de noífos Reynos , e Senho1ios a. 
,, Santiffima Virgem N oflà Senhora da Conceiça6, 
,, na fórma dos Breves do Santo Padre Urbano Oi. 

,, tavo, 
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,, tavo, obrigandome a haver. confirmaçaõ da San
'' ta Sé A poA:olica , e lhe offereço de novo em meu 
,, nome , e do Principe Dom Theodofio meu fobre 
,, todos amado, e prezado filho , e todos meus def. 
,, cendentes fucceífores , Reynos , e V aílãllos à fua 
,, Santa Caía da Conceiçaó fita em Villa-Viçoía , 
,, por fer a primeira , que houve em Hefpanha def. 
,, ta invocaçaõ , cincoenta cruzados de ouro cm 
" eada hum anno ' em final de tributo ' e valfalla
,., gem. E da mcfma maneira promettemos, e ju
" ramos com o Príncipe, e Ellados de .confelfar , e 
,, defender fempre, ( até dar a vida fendo neceífario) 
"~ª~~mM~Mfy~~~~roocili 
,, da fem peccado original , tendo ref peito a que 
,, a Santa Madre Igreja de Roma, a quem fomos 
,, obrigados fcguir, e obedecer, celebra com parti
" cular Officio, eFeffa fua Santiffima, e lmmacu
" Jada Conceiçaõ ; falvartdo porém elle juramento 
,, no cafo, em que a mefma Santa Igreja rcfolva o 
,, contrario. Ef pecando com grande confiança na 
,, infinita mifericordia de Deos Noffo Senhor , que 
,, por meyo defta Senhora Padroeira , e Proteélora 
,, de noífos' :tteynos, e Senhorios, de quem por hon· 
,, ra· noílã nos confeífamos , e reconhecemos V afià.1-
" los, e tributarios, nos ampare, e defenda de nof
,-, fos inimigos com grandes accrefcentamentos def
"tes Reynos, para gloria de Chriílo noff'o Deos, 
,, e exaltaçaõ de noífa Santa Fé Catholica Roma· 
,, na , converfaõ das gentes , e reducçaõ dos Here-

'' ges. 
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'' ges. E fe algurna pclfoa intentar coufa alguma 
,, contra efta nolfa promeífa., juramento , e vaífalla· 
,, gem, por eíl:e mef mo feito, fendo V alfallo , o ha
" vemos por naõ natural , e queremos , que feja lo
'' go lançádo f6ra do Reyno ; e fe for Rey, o que 
,, Deos naõ permitta, haja a f ua, e noífa maldiçaõ, 
,, e naõ fe ·conte entre noífos defcendentes, efperan
" do, que pelo mefmo Deos, que nos deu o Rey • 
,, no~· e fobio à Dignidade Real, feja deUa abati· 
,, do , e defpojado. E para que em todo o tempo 
,, haja certeza defta nolfa eleiçaõ , promellà ; ê jura
" mento , firmada , e eílabeledda em Cortes , man
" dá mos fazer della tres Autos publicos, hum, que 
,, ferá levado à Corte de Roma , para k expedir a 
,, confirmaçaõ da Santa Sé Apoftolica ; e outros 
,, dous, que juntos à dita confirmaçaõ, e efta mi
" nha Provifaõ fe guarde no Cartorio da Cafa de 
,, N olfa Senhora da Conceiçaõ de Villa-Viçofa , e 
,, na nofià Torre do Tombo. Dada nefia nofià Ci
" dade de Lisboa aos vinte e cinco dias do mez de 
,, Março. Balthefar Rodrigues Coelho a fez , an
', no do N af cimento de N olfo Senhor J efu ChriR:o 
,, de mil e feifcentos e quarenta e íeis. Pedro Vi
" eira da Sylva a fez efcrever. 

REY. 

E querendo manifeftar mais elle teff emunho da (ua 
piedade, mandou pôr nas partes mais publicas def. 
ta Cidade diverfos Padroens , onde fe lê : 

JE'fER• 
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JETEllNIT. SAca: 

IMMACVLATISSI~ 

CONCEPTIONI MAR.IJE 

JOAN. IV. POR.TVGALL. B.EX 
.V.NA CVM GENERAL. COMITllS 

SE , ET REGNA SV A 

SVB ANNVO CENSV TRIBVTAlUA 

PVBLICE VOVIT t 

AT~VE DEIPARAM IN IMPER.11 TVTELAB.E 

ELECTAM 

.A LABB OB.IGINALI PRAESER.VATÃ PEB.PETVO 

DEFENSVll VM 

IVR.AMENTO. FlllMAVIT , 

VIVERET VT PIETAS LVSITAN. 

HOC VIVO LAPIDE MEMOlllALE 

PERENNE 

EXAB.AR.l IVSSIT 

ANN. CHR.ISTI M. DC. XL. VI. 

IMPEB.II SVI VI. 

\. 

E para que fe infl.ammalfem os 1êus V alfallos 
em obfequio da Virgem Santiffima , mandou bater 
huma medalha de ouro , e prata em louvor da Sa
grada Conceiçaõ da Virgem com a Imagem da Se
nhora , na fórma , que vay efculpida no Livro V. 
que por huma Ley mandou correr , a de ouro pe
lo valor de doze mil reis, e a de prata por feis to.í
toens ; e tambem ordenou , que na U niveríidade 
de Coimbra ninguem pudeífe fer unido ao feu cor-

po, 
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po , tomando grao, fem primeiro jurar a Pureza da 
Senhora neff:e M yíl:erio. O que mandou intimar à 
U niverfidade por . huma Carta de 17 de Janeiro de 
1646 , na qual ordenava , que todos os Lentes , e 
Eíl:udantes , quando tomaífem qualquer grao , ju
raífem defender , que a Virgem N oífa Senhora fo. 
ra concebida em graça fem a macula do peccado 
original , como fe obfervava na U niverfidade de Sa
lamanca def de o anno de 1618 , e com a dita Car· 
ta mandou a fórma do tal juramento , que fe impri· 
mio no fim dos Eflatutos da mefma U niverfidade. 
Leo-fe a Carta em Clauílro a 20 de Junho do dito 
anno , em que fe aífentou fe fizeífe o juramento 
com a mayor folemnidade poffivel ; · e affim a 28 do 
dito mez ( precedendo na vefpera à noite lumi~· 
rias , e repiques na U niverfidade , e em todos os 
Collegios, e outras demonftrações de applaufo) fe 
ajuntaraõ os Lentes de todas as faculdades na Ca• 
pella da U niverfidade , onde diífe Milfa de Pontifi
cal D. Leonardo de Santo Ago(Hnho , Geral dos 
Conegos Regrantes , e Cancellario da U niverfida· 
de ; prégou Fr. Leaõ de Santo Thomás , Monge 
de S. Bento , Lente de V efpera de Theologia igua• 
lado a Prima. Acabado o Pontifical , o Geral 
Cancellario fe poz a hum lado do Altar com Mi
rra , e Bago, e fez o juramento lendo-o em voz ai .. 
ta , eff:ando todos de joelhos , e elle em pé ; e def.. 
cendo os degraos do Altar, fe aílêntou no plano em 
huma cadeira com hum Miífal diante , e Jogo o 
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Reytor acompanhado do Secretario , e &deis com 

" maças , poflo de joelhos , fez o juramento, e o meÇo 
mo fizeraõ os Lentes de todas as faculdades por 
fua ordem. Em memoria deffe juramento fe levan
tou huma pedra com huma Infcripçaõ, que eA:á na 
Capella junto do Altar de N oífa Senhora , e def de 
entao fe obferva inviolavelmente cfle obfequiofo 
reconhecimento da devoçaõ delRey. 

Finalmente tendo feito liga com poderofiffi. 
mas Potencias de Europa, em que enterteve os feus 
Embaixadores com grande luzimento , e recebido 
com mageílade os dos feus Alliados ; fendo dota
do de taó religiofa piedade , que antepoz fempre 
as Leys Divinas aos intereíres humanos , com tal 
veneraçaõ à Santa Igreja de Roma , que por juflifi. 
car a fua obediencia bufcou todos os meyos , e kz 
as dili~encias mais poderofas pela confeguir , naó 
fe perfuadindo já mais das razoens , com que os 
Theologos o perfuadiraõ na materia dos Bif pos; e 
tendo vencido a feus inimigos em Europa , . e ten
do-fe defendido em Affica, peleijado na Afia , e tri
unfado na America, lhe fobreveyo huma fupprefiàõ, 
em que naõ obrando os remedios da medicina , lu
ziraõ os da piedade ChriR:ãa em fervorofos aé\os de 
Fé, Efperança, e Caridade, corroborados com o 
Santiffimo Viatico: e tendo com ·animo Real ex .. 
hortado a feus filhos ao amor , e amifade, aos V af. 
fallos de mayor ditl.inçaõ à concordia, e ao zelo do 
ben1 da Patria , pacificou as Familias , que eíl:avaó 
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defavindas , aos Miniflros de mayor caraél:er recom· 
mendou as obrigações dos feus lugares , aos Gene
raes , e Officiaes mandou , que partiífem logo para 
as fuas Provindas , e chamou à fua prefença ao 
Conde de Soure , Governador das Armas da Pro
~incia de Alentejo , ao qual advertio todos os acci
dentes , que podia ó occorrer depois da f ua morte , 
apontandolhe prudentiffimos meyos para os ata· 
lhar , e depois de lhe fegurar a grande confiança , 
que fempre fizera do feu zelo, valor, e prudencia, 
lhe ordenou partilfe logo para Alentejo. O Con. 
de opprimido do fentimento , brotandolhe os olhos 
affeéluofiffimas lagrimas , foraó eftas as mais elo
quentes exprelfoens , com que agradeceo a ElRey 
a honra , com que repetia as virtudes , de que elle 
fe adornou , e feparado delRey , fem interpolaçaõ, 
paífou para Alentejo. 

Ordenou ElRey o feu TeA:amento com gran· p 0 
d • d d 1. . ,., li fc " r va num • .io. e pie a e, e re 1g1ao; porque ne e e ve o amor, 
uniaõ, e ef\imaçaõ , que &zia da Rainha , que dei· 
xou por fua TeA:amenteira, nomeando-a por Tu. 
tora , e Curadora do Principe , e Infantes feus fi .. 
lhos , e Regente , e Governadora , em quanto du-
raífe a menoridade do Principe. E porque no ca~ 
fo de fucceder ' que faleceffe a Rainha ' ainda na 
menoridade do Principe , mandou , que a Rainha 
nefte cafo pudeífe nomear Tutor, ou Tutores , Cu· 
rador, ou Curadores, e Governador , ou Governa.;. 
dores dos feus Reynos, como a ella lhe pareceífe, 
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o que tudo fe compriria como fe elle o maildarà. 
Eila f ubftituiçaõ authorif ou com o poder R cal , e 
abfoluto, difpenfando as Leys, ou Ordenações, que 
difpuzelfem o contrario. Mandou , que o feu cor· 
po folfe fepultado no Coro da Capella môr do Mo~ 
teiro de S. Vicente de F 6ra , no lugar , que pare
ceífe mais decente à Rainha , ordenando , que ao 
mefmo Motleiro feriaõ trasladados os o{fos do Prin
cipe D. Theodofio, e da .Infanta D. Joanna feus 
filhos , que eftavaõ em depofito no Mofteiro de 
Belem, iníl:ituindo quatro Milfas quotidianas, que 
diriaó os R eligiofos , duas pela f ua alma , e duas 
pela do Principe , e Infantes feus filhos. Deixou 
nomeada à Rainha a pelfoa, que havia de fer Ayo 
do Principe. Deixou tambem hum papel de cou· 
fas particulares , o qual fe cumpriria como parte do 
feu Teftamento , e era affinado por EIRey, e pelo 
Bifpo eleito do Japaõ, feu Confe{for, pelo Bifpo 
eleito da Guarda , pelo Padre J oaõ Nunes , Con
felfor da Rainha, Antonio Cavide, e o Doutor Pe· 
dro Fernandes Monteiro. Finalmente ao arbitrio 
da Rainha entregou wdas as fuas difpofições mais 
parti~lares com graride confiança , como fe vê def. 
tas formaes palavras : N omeo por minha Tellamen
teira , executara deRa difp~ça'ó , e àos de(corgos àe 
minha alma à Rainha , mialza /õhre todas ·muito ama
da , e prezada mulher , e lhe rogo pelo amor , que 1114 
tenho, e pela grande e/limaçafJ , que ftmpre fiz da fUIJ 
p~oa , e de fuas virtudes , fe lembre , que a muito 
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colJfiança , com que lhe entrego a minha alma, os Re)'
nos, e os.filhos, merece achar tudo jjlo nella, a cor
reJPondenc1a , que .fampr.e experimentey no teu amor • 
.As MiJJas, as e/molas, e mais /l!ffragios da alma, e 
a forma do meu enterramento deixo à di!pfl}iça'Ó da 
Rainha minlza TeRamenteira, de quem tenho por mili
to certo fará tudo melhor , e com mais largueza, do 
que eu o declararia ; e recommendoulhe a educaçaõ 
de feus filhos , e o amparo dos feus criados , e 
outras memorias dignas de hum Rey prudente , e 
Chriíl:a6 : e concluindo com as ultimas claufulas do 
feu Tefiamento, faremos o mayor elogio da fua 
pelfoa , porque el1as abonaõ o acerto das f uas. ac ... 
ções, moílraõ a grandeza do feu coraça6, o amor, 
que teve aos feus V alfallos , a jufiiça , com que rey • 
nou, e fobre tudo a Chriíl:andade , com que obra
va , de forte , que eR:as virtudes , que o fizera6 dig
no de hum Imperio , devemos piamente crer lho 
confeguiraõ mais gloriofo na eternidade. Saõ as 
fuas proprias palavras as feguintes: Os Principes 
/à'Õ mais ohrigados , que os 011tros homens, a jullificar 
(eus procedimentos para com o Mundo, principalmen. 
te quando deites r_efitlta honra , e credito para a /lia 
N açaõ, e VajJallos: por eRa ra'Za'Ó tenho por conve
niente declarar ne/le lugar , que pela hora , em que 
eRcu, e pela conta, que hey de dar a Deos, me refõ/. 
·vi a rellituirme a e/la Coroa , (em nenhum refpeito 
parti,ular da minha pe/faa , fenaõ por livrar os· Rey
nos , que me pertencem , das miferias, que lke via pa-
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decer em e/lranluz fogeiça'Ó, e por entender era ohri· 
gaâo a i/jo em minha conl&iencia , /õgeitandome por 
e/la cau/à , a t1ida , e trabalhos, podera'ó fer lf eren
tes ela minha inclinaça'ó ; e como o meu intento foy 
tao ju/lo , tenfio , e tive (empre por certo da /londade, 
e jultiça de Deos, /e pague muito dei/e , e a/fim o ex
perimentey , e lho àeftJey merecer no gwerno de meus 
Reynos ; porque pela mefma hora , em que eRou , a,f 
firmo, que na'Ó fiz nelle coufa contra o que entendi, 
offem no governo commum , como em requerimento& 
particulares de meus V aj[allos , a que def ejey conten
tar , e fazer merce , quanto a jufliça , e eftaào cúu 
coufa1 do Reyno o permittira'Ô. Foy feito o Tetla
mento em 2 de Novembro de 1656, efcrito pelo 
Secretario d~ Efl:ado Pedro Vieira da Sylva , ao 
<)Uai foraõ prefentes , e tefl:emunhas nomeadas por 
EIRey, o Marquez de Niza, do Confelho de Eí\a
do, o Marquez Mordomo môr D. Joa6 da Sylva, 
o Bifpo Capellaõ môr, do Confelho de Eftado , o 
Conde de Odemira, do Confelho de Efl:ado , e Pre· 
fidente do ConfeJho Ultramarino, o Conde de Vil
Jar-Mayor, do Confelho de Effado, o Conde de 
"'Villa-Pouca de Aguiar, do Confelho de Efl:ado, o 
Conde de Miranda , o Conde Camereiro môr , do 
Confelho de EA:ado , o Conde de Soure , do Con
felho de Guerra , Ruy de Moura Telles, do Con
felho de Eflado, e Védor da Fazenda , o Vifconde 
rle Villa-N ova da Cerveira , o Conde de Prado , 
Eíl:ribeiro môr, Luiz de Mello, Porteiro môr, D. 

Joaõ 
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J oaõ de Almeida, V édor da Cafa delRey, D. An
tonio de Mendoça , Prefidente da Mefa da Confci· 
encia , e Ordens , eleito Arcebifpo Primaz, Gafpar 
de Faria Severim, do Confelho de Sua Mageí\ade, 
e feu Secretario do Expediente , Rodrigo de Fi· 
gueiredo de Alarcaõ , Dom Rodrigo da Cunha , 
Chantre de Lisboa , Luiz de Soufa, Pedro Seve
rim de Noronha , o Padre Confelfor de Sua Ma· 
geffade, Bifpo eleito do Japaõ, o Doutor Pedro 
Fernandes Monteiro , do Confelho de Sua Magef
tade , e feu Defembargador do Paço , Pedro Viei· 
ra da Sylva , do Confelho de Sua Mageftade, ·e feu 
Secretario de Eftado , Antonio Cavide , Secretario 
de Sua Mageff:ade , e do Confelho da Fazenda. E 
no mef mo dia fez hum papel de algumas coufas, 
que ordenava , que efcreveo o mefmo Secretario. 
Aggravava .. fe _cada dia a doença , e tendo recebi
do o Santiffimo Viatico com grande devoçaõ da 
maõ do Bifpo Capellaó môr D. Manoel da Cu
nha , affiílido da Rainha , Principe , e Infantes , e 
depois ultimamente o Sacrament-0 da Unçaõ, e re
petindo fervorofamente o Nome deJefus, e da Vir· 
gem Immaculada da Conceiçaõ, morreo na Corte 
de Lisboa em huma fegunda feira 6 de Novembro 
de 16; 6 , tendo de idade cincoenta e dous annos, 
fere mezes , e dezoito dias, dos quaes foy vinte e 
feis Duque de Barcellos , dez Duque de Bragança , 
e dezafeis, menos vinte e quatro dias, Rey de Por· 
tugal , coroado de vitorias , e gloriofos fuccdir s, 

'l'~e 

oigitized byGoogle 



2 1 6 Hftori4 <jenealogica 
que o fizera ó amado dos feus, e ref peitado dos ini· 
migos , de force , que nada pode perturbar a felici· 
dade deíl.e grande Principe , do que a morte de teu 
filho o Principe D. Theodofio, em quem fe viaõ as 
virtudes unidas dei Rey feu pay , e da Rainha f ua 
mãy, perda a Portugal a mais fenfivel , em quem 
as virtudes o faziaõ ainda mais digno da poífeífaõ 
da Coroa. 

Creou de novo diverf os titulos, confirmou to
dos os que fe haviaó dado na dominaçaó de Caf\el· 
la, e alguns , que fe extinguiraõ por fulta de f uccef. 
íàó , os renovou em peífoas da mefma Familia , fa. 
zendolhe nova merce. 

Ao Principe D. Theodofio herdeiro .do Rey
no ordenou por huma Carta Patente fe chamaííe 
Príncipe do Brafil , e Duque de Bragança , anne. 
xando eRe grande Eitado para fempre ao fucceífor 
da Coroa em quanto naó fuccedeífe nella : foy a 
Carta pafiàda em Lisboa a 27 de Outubro de 164f, 
que eílá na Torre do Tombo no livro 1 J· foi. J $7 
da fua Chancellaria. Por fua morte fe paífou Car•. 
ta de Confirmaçaõ por fucceífaó ao Principe Dom 
Atfonfo feu irmaó , feita a 2} de Mayo de 16f4, 
que eílá no livro 27. foi. 20. 

Ao Infante D. Pedro feu filho fez Doaçaõ da 
Cidade de Béja com o titulo de Duque , renovan
do eíl.a dignidade , que tivera EIRey D. Manoel 
antes de fer Rey, por merce delRey D. Joaõ II. 
F oy paffada a Doaçaó em Lisboa a 11 de AgoR:o 
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de 1654, que eftá na Chancellaria do dito anno, 
foi. 99 , de que fe lhe paffon tambem Carta de at= 
fentamento feita a 7 de Mayo do anno de 16;; , e 
nella diz : Faço faher aos que e/la minfza Carta vi
rem , que havéndo refPeito a ter declarado ao 1 '!fonte 
D. Pedro, meu muito amado, e prezado filho, Du· 
que de Bija. Hey por bem, e me praz, que tenha, 
e haja de minha fazenda com o àito titulo de Duque 
fotecentos e cincoenta mil reis de flu ajfentamento ; 
liv. 25. foi. 143. · 

A D. Nuno Alvares Pereira de Mello, Mar
quez de Ferreira, Conde de Tentugal, creou Du, 
que de Cadaval , de que fe lhe palfou Carta feita 
em Lisboa a 18 de Julho de 1648, que eíl:á na di· 
ta Chancellaria , livro 2. foi. 99 verf. Ao mefmo 
Duque, vivendo feu pay, e naõ fendo entaõ mais, 
que Conde de Tentugal , lhe fez merce deí\e Coo· 
dado de juro , e herdade para fempre , com as mef. 
mas prerogativas , que tivera o Conde de Alcou· 
tim filho do Marquez de Villa-Real, com duzen· 
tos e fetenta mil reis , que lhe pertenciaõ , e diz, 
que o fàzia pelo divido , e parentefco, que tinha com 
ElRey. Foy pafiàda a 20 de Março de 1641, e 
eftá no livro J· foi. 186. 

AD. Affonfo de Portugal, Conde de Vimio
fo , fez Marquez de Aguiar , de que tirou Carta 
palfada a 1 de Setembro de 164J, que eftá no liv. 
17. fol. 114 ; e nella diz : Do meu C on/ellw de Elia· 
do , e meu muito amado fobrinlio. · 

Tom.Vil. Ee A D. 
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A D. Alvaro Pires de Caftro, VI. Conde de 

Monfanto , creou Marquez de Cafcaes , de que fe 
lhe paffou Carta a 19 de Novembro de 164j, que 
eftá no dito livro foL4$· 

A D. Vafco Luiz da Gama, V. Conde da 
Vidigueira, do feu Confelho de Eílado , Embaixa
~ Ordinario a França, fêz Marquez de Niza, de 
que (e lhe pairou Cana a 1 I de Out\Jbro de 1646, 
que eflá no dito livro fol. 287, e ao mefmo fez 
merce para feu filho D. Francifco Ealthafar Luiz 
Antonio da Gama do titulo de Conde da Vidiguei
ra de juro, e herdade para fempre , fegundo a f6rma 
da Ley Mental ; e que daquella merce por diante 
todos os fuccelfores , que conforme a Ley Mental 
hcr.daaem a Caía, fe chamariaõ Condes da Vidi• 
gueira, iêm para ilfo fer necefiàrio tirar Carta , P~ 
vifaõ, ou licença dos Reys feus fucceífores , a quem 
na fórma deft.a Cana os V é dores da Fazenda lhe 
fariaó pallàr o Padraõ do feu alfentamento. Foy 
feita a Cana a ~4 de Outubro de 1646 , e eftá no 
livro 17. foi. 28 $. 

AJoaõ da Sylva Tello de Menezes, 1. Con
de de A veiras , do feu Confelho de Eftado , e Re
gedor da Cafa da Supplicaçaó, quando foy fegun· 
da vez por Vice-Rey do Eíl:ado da India , lhe fez 
mercc, entre outras, do titulo de Marquez de hum 
dos Lugares, de que elle era Senhor , quando che
gaíIC da lndia , e que pelo referido Alvará íe lhe 
palfaria Carta , o qual foy pallàdo a 9 de ·F cvereiro 
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de 16jo, que eff:á no livro 15 fol.26s. B lhe fez 
merce do titulo de Conde de juro , e herdade para 
elle, e feus fucceífores, conforme a Ley l\ilental , e 
em quanto fe lhe naõ paífava Carta de Marquez , fe 
chamaria o Conde Joaõ da Sylva, a qual merce foy 
feita a 9 de Fevereiro de 16;0; e tambem lhe fez 
a do Officio de Regedor, em que o proveria quan· 
do voltaífe da lndia. 

A D. J oaõ da Sylva , II. Marquez de Gou· 
vea , VI. Conde de Portalegre , e feu Mordomo 
môr, a quem dá o tratamento de fobrinho, fez mer
ce entre outras do titulo de Marquez de juro para 
elle , e feus defcendentes , conforme a Ley Men
tal, em attençaõ aos ferviços do Marquez feu pay , 
e de eftar cafado com D. Luiza de Menezes , Da .. 
ma da Rainha : foy paífada a Carta em Alcantara 
a 20 de Mayo de 1655, e ef\á no livro 16 ful. 422. 

A D. Francifco de Faro fez Conde de Ode
mira de juro , e herdade , conforme a Ley Mental, 
dandolhe as Villas de Mortagua , e Penacova , por 
Carta paílàda a 9 de Julho de 1646, que eftá no 
liwo 19 fui. 14$: dalhe nella o tratamento de meu 
muito amado {obrinlw , com o aífentamento, que cof
iumaõ ter os Condes , que tem parentefco com os 
Reys. Efte titulo havia caducado em D. Sancho 
de Noronha , Conde de Odemira , por naõ deixar 
fuccefiàõ , de quem Dom Francifco ainda que pa
rente tranfverfal , e em grao muito remoto , fup .. 
pofto , que da mefma J;teal varonia da Sereniffima 
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Cafa de Bragança , quiz EIRey continuar eR:e ti
tulo. 

A Mathias de Albuquerque , Governador das 
Armas da Provincia de Alentejo , creou Conde de 
Alegrete, de que fe lhe paff ou Carta em Lisboa no 
primeiro de Junho de 1644 , que eR:á no livro 16. 
foi. 241. verf. 

A D. Fernando Mafcarenhas, Marichal do 
Reyno , creou Conde de Serem , como fe vê da 
Carta deíl:a merce feita a 1 B de Abril de 164}, que 
eftá no livro 16 foi. 112. 

A D. Francifco de Soufa em virtude da re
nuncia, que nelle havia feito feu tio o Conde de 
Prado D. Luiz de Soufa deR:e titulo , e das Villas 
de Prado , e Beringel , lhe mandou paffàr Carta de 
Conde de Prado, feita a 17 de Março de 1644, que 
eaá no livro 17. fo1.41. 

A D. Fernando de Menezes confirmou o titu· 
lo de Conde da Ericeira , que feu tio o Conde D. 
Diogo de Menezes tinha nomeado nelle , em atten· 
çaõ aos feus ferviços, e tambem por cafar com D. 
Leonor F11ippa de Noronha, Dama qUe fora da 
Rainha , e para o filho , que nafceífe daquelle ma· 
trimonio. Foy feita a Carta a 11 de Abril de 1646, 
e eílá no livro 17. foi. 270. 

A Antonio Telles de Menezes, do feu Con· 
felho de E fiado, e General da Armada, creou Con
de de Villa-Pouca de Aguiar, de que tirou Carta 
feita a ~ de Agoílo de 1647, que eílá no livro 18 .. 
foJ.263. A 
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A D. Miguel de Almeida creou Conde de 
Abrantes , renovando eíl:e titulo , que já tiveraõ 
feus antepaffados , como fe vê da Carta feita a 1 2 

de Novembro de 1645, que citá no livro 18. foi. 
80. 

A Dom J oaõ da Coíl:a , do feu Confelho de 
Guerra , e Meíl:re de Campo General do Exercito 
de Alentejo , creou Conde de Soure, de que fe lhe 
paífou Carta feita em Lisboa a 1 5 de Outubro de 
1652, que eíl:á no livro 22. foi. 206. · 

A Femaõ Telles de Menezes, do feu Confe· 
lho de Guerra , Regedor da Caía da Supplicaçaõ, 
e Gentil-homem da Camera do Príncipe D. Theo
dofio , creou Conde de Villar-Mayor , de que fe 
lhe palrou Carta a29 de Agoflo de 16;2, que-eftá 
no livro 22. foi. 228. 

A D. V afco Mafcarenhas , Conde de Obidos, 
a quem palfou Carta deGe . titulo , que tinha por 
Caftella , fe palrou a de Conde fobrinho com o af
fentamento , que por ella lhe pertencia , a 19 de 
Mayo de 1646, e eftá no livro 17. fo]. 271. · 

A D. Vafco Lobo , Baraõ de Alvito , creou 
Conde de Oriola , de que fe lhe paífou Carta a 1 9. 
de Dezembro de 1652, que efiá no livro 25. fol.6j. 

A D. Antonio de Noronha creou Conde de 
Villa-Verde, de que era Senhor, e fe lhe pafiou 
Carta a 1 o de Dezembro de 16; 4 , que exiRe. no 
livro 27. foi. J 2. 

A Dom Martinho, Principe de Arraçaõ , que 
era 
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era fiJho delRey de Chitigaõ , e neto do de Ar· 
racaõ , Principe herdeiro de feus Reynos, pelos fer. 
viços feitos a etla Coroa no Eltado da India , de· 
pois que fora trazido para Goa de idade de cinco 
para feis annos, e ter recebido a agua do BautiC. 
mo , fez merce da Capitanía de Goa por Alvará de 
19 de Março de 1645 por nove annos, com enter
tenimento do Paço de S. Lourenço: e do Confe. 
lho de Eftado da lndia , com o tratamento de Se· 
nhoria , por Alvará de 11 de Janeiro de 1646 , que 
dlá no livro 17. foi. 2} } , e nelle diz: H ey por hem 
Je declarar , que fa lhe jal/e por Senhoria , e que a~ 
fim Jeja tratado daqui em diante no Reyno , e fora 
dei/e, em geral, e particular, ele. 

A D. Pedro de Caílellobranco fez Vifconde 
de Caftellobranco junto a Sacavem , de que fe lhe 
pafi'"ou Carta a 2 $ de Setembro do anno de 1649, 
que eft' no livro 20 fo]. 3 J 6. 

Seguindo o mefmo mcthodo, que temos ob
fervado nas vidas dos Reys, feus prcdecefi'"ores , re
feriremos os Fidalgos, que no feu Reynado achá
mos ferviraõ os officios da Caía Real , Corte , e 
Reyno, fem que pertendamos dar hum Catalogo 
exaél:o , como já outras vezes declarámos ; os quaes 
referimos fem preferencia , mas f6 como os achá
mos na f ua Chancellaria , ou em outros documen
tos. 

D. Francifco de Me11o, Marquez de Ferreira, 
do feu ConlClho de Eftado , fervio de Condeíl:avel 

na 
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na fu1emnidade do auto , em que fuy levantado 
Rey a 15 de Dezembro de 1640. E depois no da 
ratificaçaó do Juramento, que os Tres Eílados do 
Reyno fizeraó a EIRey , em que tambem foy ju
rado herdeiro da Coroa o Principe D. Theodofio, 
na Cidade de Li~boa a 28 de Janeiro de 11í41., fez 
o mefmo Marquez o officio de Condeflavel. De. 
poi~ no auto das Cortes naõ affifte o Condeftavel , 
e fómente a infignia , que he o Eíloque , que leva 
na maõ levantado o Copeiro môr , como entaó no 
dia 29 do referido mez levou Martim de Soufa de 
Menezes , Copeiro môr , por preeminencia do feu 
officio , e tem diffCrente lugar , que o Condeílavel; 
porque efte tem o feu lugar no etlrado pequeno, 
em que fica o throno delRey , e o Copeiro môr 
eflá no fegundo eflrado. E porque no referido au
to das Curtes todos os Grandes Seculares , e Ecclcfi~ 
afiicós, os Donatarios , Alcaides môres, e Procura
dores das Cidades, e Villas , todos eflaó aífentados, 
affim o efleve o Marquez no lugar ' que lhe com· 
petia pela dignidade de Marquez : e por efla razaó 
parece he que naõ coA:uma haver mais, que no dia 
da folemnidade do Juramenta a affif\:encia do Con· 
deGavel ·, que eflá em pé , e defcoberto, como to
<las as mais pelfoas, que affiíl:em, ainda que fejaõ 
Infantes, eíl:aó em pé, e defcobertos, como fe vê 
nos Autos das Cortes, que fe imprimiraó. E para 
que naó equivoquem o officio de Condeflavel, co· 
mo is vezes fuccede 1 entendendo-fe, que porque 

oCo-
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o Copeiro môr tem o Eíl:oque , faz o officio de 
Condeftavel , moílramos a differença , que vay de 
huma a outra occupaça6 ; e affim fe vê , que nunca 
o Copeiro môr faz o officio de Condeílavel , cuja 
occupaçaõ fe deu muitas vezes aos Infantes , e fem· 
pre às mayores pelfoas do Reyno , como já deixá· 
mos efcrito no Capitulo XX. do Livro VI. 

D. AI varo da Coíla , Doutor em Theologia, 
Conego MagHlral da Sé de Coimbra , que havia 
fido Collegial do Collegio Real de S. Paulo, e 
Reycor daquella U niverfidade , foy feu Capellaé 
môr, lugar, que occupou até IJ de Fevereiro de 
1642, em que faleceo, eíl:ando nomeado Bifpo de 
.Vifeu. Confta do Auto do Levantamento. 

D. Manrique da Sylva, Marquez de Gouvea, 
do Coníêlho de Eflado, foy feu .Mordomo môr, 
lugar, que exercitou até o anno de 1647, como 
adiante fe verá , e conf\a do referido Auto. 

D.Joaó da Sylva, Conde de Portalegre, de· 
pois Marquez de Gouvea , foy Mordomo môr por 
Carta feita em Alcantara a 1 S de Mayo de 1647 , a , 
qual eflá no livro 16. da fua Chancellaria , foi. 522. 
Succedeo ao Marquez D. Manrique feu pay , ~ 
mo refere a mefma Carta, dizendo: Por fer filho 
do Marquez de Gowea , ão· meu Con/elful de F.Aa· 
do, e'c. e lurver o dito /eu pay renunciado o dito oft· 
cio. O qual no Auto do Levantamento de 15 de 
Dezembro de 1640 exercitou já o feu officio. 

Luiz de Miranda . Henriques , Commendador 
de 
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de Cabeço de Vide, Alter Poderofo, e Hofpital 
da Granja na Or~m de A viz , foy teu Eíl:ribeiro 
môr , como fe vê no Auto referido das Cortes de 
1641. 

Pedro Guedes de Miranda , Senhor de Mur• 
ça, Branchaes, Agua-Reves , e Torre de Dona 
Chama, Commendador de Cabeço de Vide , e das 
mais Commendas de feu pay , f uccedeo no officio 
de Eíl:ribeiro môr , de que tirou Carta feita em Lif. 
boa a 20 de Junho de 1647 , que eR:á no livro 18. 
fol. } 70 da dita Chanccllaria. 

D. Joaõ de Sá e Menezes, Conde de Pena
guiaõ, que depois foy do Confelho de Eíl:ado, e 
Embaixador a Inglaterra , foy feu Camereiro môr, 
como fe vê no Auto das ditas Cortes , acima alie
gado , e depois tirou Carta paífada a 24 de Abril 
de 1647, que eftá a fui. 97 do livro 20 da fua Chan
cellaria. 

Pedro de Mendoça Furtado , Alcaide môr de 
Mouraõ, foy Guarda môr da fua pelfoa, como fe 
vê no referido Auto das Cortes. 

Bernardim de Tavora , foy feu Repofteiro 
môr, lugar, que já tinha, e exercitou no feu tem· 
po , como fe vê no Auto referido das Cortes aci
ma allegadas , e teve Carta paflàda no primeiro de 
·Agoíl:o de 1644, que eflá no livro 16. fol. 254 da 
f ua Chancellaria. 

Fernaõ Telles de Menezes, Commendador 
de 1\'Ioura na Ordem de Aviz, e outras, e depois 
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Conde de Villar-Mayor, fervio de Alferes môr no 
Auto do Levantamento dclRey, como nclle fe 
vê. 

Luiz de Mello, Alcaide m6r de Serpa, Com· 
mendador de Santa Maria de Algodres na Ordem 
de Chriíl:o, e de Serpa na de Aviz , foy Porteiro 
môr delRey, como fe vê no Auto referido das 
Cortes. Foy tambem feu Capitaõ da Guarda. 

Francifco de Mello, Commendador do Pi· 
nheiro , e de Santiago de Santarem , e dos Cafacs 
da Feiteira na Ordem de Chrifto, e outras, que de
pois foy Embaixador a França , e o primeiro Geo 
neral da Cavallaria da Provinda de Alentejo , foy 
Monteiro môr do Reyno, como fe vê no referido 
Auto das Cortes. 

D. Joaó Soares de Alarcaõ, Alcaide môr de 
Torres-Vedras, Commendador de S. Pedro na mef. 
ma V ilia, da Ordem de Chrillo , foy 1\Ieffre Salla, 
officio , que exercitou no Auto das Cortes , em 
que EIRey foy levantado , como nelle fe vê , e o 
teve pouco tempo. 

D. Pedro da Cofla , Commendador de S. Vi· 
cente da Beira na Ordem de Aviz , foy Armeiro 
môr delRey , como refere o dito Auto das Corres. 

D. Joaõ de Caff:ellobranco, Commendad« 
de S. Gabrid da Granja de Ulmeiro , da dos Cafad 
de Paliaõ , e Caía Velha na Ordem de Chriílo, e 
·da Efp~~a de E~vas da Ord~m de Santiago, fervio 
de Meirmho mor na aufenc1a de feu irmaó Doai 
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Francifco de Caftellobranco, Conde de Sabugal, 
de quem era eíl:e officio , o que confl:a do Auto das 
referidas Cortes. 

Dom Lourenço de Soufa , Commendador da 
Ordem de Chrifto , foy feu Capitaó da Guarda , 
como fe vê no referido Auto. 

Pedro da Cunha, Commendador de Monfor
te na Ordem de Chriílo , Alcaide môr da Villa de 
Aldea-Gallega da Merciana , foy Trinchante , co
mo fe vê no rererido Auto. 

Manoel de Soufa da Sylva , Commendador 
do Cafal , e S. Martinho do Bif po na . Ordem de 
Aviz , fervio de Apofentador môr , como refure o 
mefmo Auto das Cortés, e era Meftre Salla do 
Principe D. Theodofio, e depois foy Veador da Ca
íà da Rainha D. Maria Francifca lfabel de Saboya. 

D. Pedro Mafcarenhas , no referido anno de 
1640, fuy Veador da Cafa delRey, como fe vê 
no referido Auto das Cortes allegado. 

Thomé de Soufa , foy V eador da fua Caía 
por Carta de 2 2 ·de Janeiro de 1646 , e della conf. 
ta , que eíle lugar eflava vago , como fe vê no li
vro 1 J• da fua Chancellaria, fui. 3 59. Já havia fi. 
do feu Trinchante, o qual lugar vagou por Pedro 
da Cunha palfar ao de V eador da Cafa da Rainha , 
e fe lhe palrou Carta a 22 de Abril de 1641 , que 
eflá no livro· 11. foi. J 02 da fua Chanccllaria. 

D. Francifco de Soufa, Conde do Prado·, do 
feu Confelho , foy Veador .da Cafa Real , de que 
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fe lhe palfou Carta em Lisboa a 17 deJaneiro de 
16;0, que eftá no livr~ 15. foi. 262. 

F ernaõ de Soufa , foy V eador da Caía Real 
por Alvará feito em Lisboa a is deJaneiro de 16so, 
e nelle diz: Tendo refpeito aos merecimento1 de T fw. 
mé de Soufa, que Deos perdoe , V édor da minha Ca· 

fa, r:lc. e principalmente aos que elle meftz depoi1 d4 
minha rellituiçaõ à Coroa , f:/c. lhe faz merce da 
propriedade do dito officio. 

D. Atfonfo de Menezes , foy Mef\re Salla, de 
que f e lhe paífou Carta de propriedade feita em Lif. 
boa a 22. de Abril de 1646, que eftá no livro iS. 
da f ua Chancellaria, foi. 107. 

Dom Nicolao Monteiro, Prior de Sedofeita, 
eleito Bifpo de Portalegre , foy Meílre dos In&n· 
tes , como fe vê no Alvará do feu ordenado , pa(a
do a 1} de Abril do anno de 1650, que eftá no li· 
vro 19. foi. }6). . 

D. Antonio da Sylveira, foy feu Pagem da 
Caldeirinha, como fe vê no Alvará paífado em Lif· 
boa a 1 3 de Outubro de 1647 , em que fuccedeo a 
Francifco de Mello, livro 20. foi. }6. · 

Chriflovaõ de Almada , foy P&J,?:em da Cal
deirinha, que vagou por D. Antonio de Noronha, 
como fe vê no Alvará feito a 28 de Outubro de 
1649, que eíl.á no livro 20. foi. 18 verf. 

D. Antonio de Noronha, foy Pagem da Cam~ 
painha, em que fuccedeo a Jeronymo de Men3o· 
ça , como fe vê no Alvará feito ~m Lisboa a 27 de 
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Julho de 1649, que eílá no livro~. fui. 186. 

D. J oaõ Mafcarenhas , Con de Palma , foy 
Meirinho môr por Alvará feito e 17 de Outubro 
de 16 5 3 , e nelle diz : Que vagara por /eu avô Dom 
Franci/Co de Callellohranco , Conde áe Sahugal, de 
quem era legitimo /i1cceffor, &c.fazendolhe merce da 
propriedade , que começaria a jérvir quando tive!fe 
idade ; eflá o dito Alvará no livro 22. da fua Chan.; 
cellaria, fol. 3 20. 

Dom J oaõ Mafcarenhas , Conde de Sabugal , 
fervio de Meirinho môr pelo Conde de Palma fer 
menor , como fe vê em hum Alvará feito em Lif. 
boa a 19 de Dezembro de 16 5 3 , que eftá no livro 
25. foi. 64. 

Dom Joaõ de Almeida , foy V eador da Cafa 
por Alvará feito em Lisboa a 1 S de Outubro de 
16 5 3 , e diz, que o fazia por fervir o Conde de Pra
do de Eftribeiro môr , o qual Alvará eftá no livro 
2 2. foi. 3 2 1 • 

D. Francifco de Mello , foy Trinchante por 
ferventia de Diogo de Brito Coutinho , a quem EI
Rey tinha feito merce do dito officio, como fe vê 
em hum Alvará paífado em Lisboa a 9 de Janeiro 
<le 165~, que efiá no livro 23. fol.194. 

D. Lucas de Portu~al , foy Meff.re Salla , de 
CJUe tirou Carta de propriedade, feita em AI cantara 
a 12 de Abril de 16f2, que efl:á no livro 23.fol.17. 

D. Francifco de Soufa, Conde de Prado, Vea
dor de fua Caía, e do feu· Confelh<> de Guerra, ier-· . 

vio 
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vio de Eltribeiro môr por Alvará feito em Lisboa 
a 22 de Setembro de 1653, e nelle diz: Por llzo pe
dir Pedro Guedes no fe11 Te/lamento, o qual Alva· 
rá eftá no livro 26. foi. 10. 

Gonçalo Pires de Carvalho, do feu Confelho, 
foy Provedor das Obras do Paço : confia de certa 
merce , que lhe fez em Lisboa a 4 de AgoR:o de 
1644, que eftá no livro 18. foi. 59. 

Dom J oaõ Mafcarenhas , Commendador de 
Mertola , e Alcaide môr de Montemôr o Novo, o 
qual foy depois Conde de Santa Cruz pelo feu ca
famento , foy V eador da fua Cafa por Carta pafià
da a 2 de Abril de 1641 , e nella diz : Havendo ref. 
peito aos merecimentos, e qualidades , que concorrem 
na pe/foa de D. J oaS M a/Carenlzas , Fidalgo de mi
nlla Cafa, meu muito amado (obrinlw, Cfç. Eftá no 
livro 11. foi. 99. 

Fr. Dionyfio dos Anjos, Eremita de Santo 
Agoftinho , foy feu Confelfor , como fe vê no AI· 
vará do feu ordenado feito em Lisboa a 1 S de Mar
ço do anno de 1641, que eR:á na dita Chance&ria, 
foi. 117 do livro 10. 

Martim de Soufa de Menezes, foy feu Copei· 
ro môr , por Carta feita a 2 de Abril de 1641 , dei· 
la confta fuccedeo a feu pay Jorge de Soufa. Adi
ta Carta fe conferva no livro 11. foi. 122. Achou
fe no Auto do Levantamento delRey. 
· Diogo de Brito Coutinho , foy feu Trinchan
te , de que fe lhe palfou Carta feita em Lisboa a 20 
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de Setembro de 1641. Nella fe vê, que fuccedeo 
neíl:e officio a D. Diogo Lobo feu tio , e eftá no liio 
vro 12. foi. 206. . 

F rancifco de Lucena , foy feu Secretario d~ 
Eíl:ado por Carta fejta a } 1 deJaneiro do anno de 
.1641 , e nella diz: Do meu Con/ellzo, húve11do re(pei· 
to à qualidade da /Üa peffaa , merecimentos , e .Jervi
ços, co11tinuado1 por e/paço de trinta annos. Livro 
12. foi. 42. 

D. Fernando Mafcarenhas, foy Capitaõ môr 
dos Ginetes do Reyno , por Alvará de 27 de Mar .. 
ço de 1641, na aufencia de feu irmaõ o Conde de 
Santa Cruz ; eílá no livro 12. foi. 66. 

Dom Jorge de Mello , foy Meflre Salla por 
.Carta de 2 de Abril de 1641 , na qual diz , que 
aquelle lugar fe achava vago ; e eílá no livro 1 i. 
foi. 87. · 

Dom Luiz de Portugal , Conde de Vimiofo, 
foy Almirante do Reyno , de que tirou Carta paf. 
fada em Lisboa a 9 de Setembro de 1646 , que efiá 
no livro 20. foi. f 6. 

Dom Carlos de Noronha , foy Prefidente da 
Mefa da Confciencia , e Ordens, por Carta feita a 
6 deJaneiro de 1641 , que exille no livro 12. fol.8. 

Dom Lourenço de Brito, Vifconde de ViUa-
1~ ova de Cerveira, do feu Confelho de Eflado, foy 
Preíidente do Defembargo do Paço , de que tirou 
Carta pafiàda a 8 de Janeiro de 1641,. que eftá no 
livro 1 J. fol. 6. 

Jorge 
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Jorge de Mello , do feu Confelho , foy Capi· 

taõ General das Galés deíla Coroa por Alvará de 
8 de Janeiro de 1641 , e nelle diz: Por e/lar 011ente 
em Callella o Marquez de Porto-Seguro. Exltle o 
dito Alvará no livro 1 2. foi. 7. 

D. Antonio Luiz de Menezes , do feu Con
felho de Eíl:ado , foy ·v édor da fua Fazenda da Re· 
partiçaõ do Reyno , por Carta de 16 de Outubro 
de 16; 1 , que effá no livro 1 S. foi. } S 2. 

Joa6 da Sylva Tello, Conde de Aveiras, do 
feu Confelho de Eíl:ado , foy Regedor das J uftiças, 
o que coníl:a da merce deffe officio , quando paífou 
à India, feita em Lisboa a 9 de Fevereiro de 1650, 
que fe conferva a foi. 26 5 do livro 1 S. 

D.Joaõ de Menezes, do Confelho de Guer
ra , foy Governador da Relaçaõ do Porto por Al
vará de 1 } de Março de 16 48 , que eílá no livro 1 >· 
foi. 212. 

D. J oa6 de Caftellobranco , fuy Prefidente da 
Camera de Lisboa, como fe vê na Carta , que fe 
lhe paífou a 14 de Abril de 1644 , e nella diz : O 
qual cargo fervio atégora o Conde D. Pedro ( he o 
Conde de Cantanhede) o qual o terá em quanto eu 
houver por hem. Eíl:á no livro 16. foi. 260. 

D. Francifco de Faro, Conde de Odemira, 
foy V é dor da Fazenda por Carta de 1 S de Seteru· 
bro de 1648 , e já o havia fido tres annos. Exitle 
a dita Carta no livro 19. da fua Chancellaria , foi. 
3 11. 

D. 
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Dom Rodrigo de Mello , foy Prefidente da 

Mefa da Confciencia, e Ordens , em que fuccedeo 
a D. Carlos de Noronha , como fe vê na Carta paf. 
fada em Lisboa a 6 de Fevereiro de 1649 , que eftá 
no livro 21. foi. 90 verf. 

Antonio de Mendoça, Commilfario Geral da 
Bulia da Cruzada , eleito Bifpo de Lamego , foy 
Prefidente da Mefa da Confciencia, e Ordens, em 
que fuccedeo a D. Rodrigo de l\tlello, como refe
re a fua Carta paífada em A1cantara a 14 de Abril 
de 1654, que ettá no livro 22. foi. }69. 

D. Pedro de Lencaíl:re , do feu Confelho de 
Eílado, foy Prefidente da l\tlefa do Defembargo do 
Paço por Carta feita em Lisboa a 7 de Novembro 
de 1651, que ellá no livro 21. foi. 120. 

D. Rodrigo da Sylveira , Conde de Sarzedas, 
do feu Confelho, foy Prefidente do Senado da Ca
mera, em que fuccedeo a Luiz de Mello, Portei
ro môr , como fe vê na Carta , que fe lhe palfou 
em Lisboa a 4 de Março de 16 5 4 , livro 26. foi. 7). 
N aõ acabou a Prefidencia, porque no anno feguin
te foy mandado por Vice-Rey da India. 

Dom J oaõ de Soufa da Sylveira, V eador da 
Rainha , foy Prefidente do Senado da Camera, em 
que fuccedeo ao Conde de Sarzedas , como fe vê 
na f ua Carta feita em Lisboa a 14 de Abril de 16;), 
que eíl:á no livro 26. fui. 29) verf. 

Dom V afco da Gama, Marquez de Niza , do 
Confelho de Eíl:ado , foy feu V édor da Fazenda 
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por Carta feita em Alcantara a 16 de Abril de 16s41 

que eílá no livro 22. foi. }7º· 
Ruy de l\iloura Telles, do feu Confelho de 

EA:ado , Veador da Rainha , foy V édor da Fazen
da da Repartiçaó de Africa , coníla da Carta pafià,. 
da a 2 2 de Fevereiro de 1649 , que ellá no livro 1 $· 
foi. 17 2 : e por outra paífada em Lisboa a 2 de Mar· 
ço de 16 S 2 , que et\á no livro 17. lhe foy confe· 
rido o mefmo lugar , e depois por outra a 1 S de 
1t1arço de 16;5 fe lhe reformou a mefma occupa· ,.. 
çao. 

O Doutor Fr. Francifco Brandaõ, foy Chro
niíl:a môr por Carta feita em Lisboa a 19 deJanei· 
ro de 1649 , e diz , que o dito lugar vagara pelo 
Doutor Fr. Antonio Branda6. Eflá no livro 16. 
fol.1 ;; • 

Fr. Francifco de Macedo, foy Chroniíla La· 
tino deíle Reyno por Cana feira a 8 de Abril de 
de 1650, que eílá no livro 20. foi. 271. 

O Padre André Fernandes, Bifpo· eleito do 
Japaõ, e do feu Confelho, foy feu Confelfor, o 
que coníla da Carta, que tirou de Confelheiro, paf. 
fada em Lisboa a 2 S de Janeiro de 1 6 j; , que eiü. 
no livro 2 S. foi. 144. 

· O Doutor Francifco de Carvalho , do léu 
Confelho , e feu Defembargador do Paço , e Chan
cel1er da Caía da Supplicaçaó, foy Chanceller môr, 
lugar, em que fuccedeo ao Doutor Affonfo Furta· 
do de Mendoça , como fe vê na Carta, que tirou' 
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paffada em Lisboa a 6 de Outubro de 1656, que. 
eíl:á no livro 2 5. foi. 19}. 

D.Jorge Mafcarenhas, Marquez de Montai· 
vaõ, foy Mdlre de Campo General junto à pef. 
foa, por Patente de 17 de Julho de 1648 , que eílá 
nos livros de papeis varios do Duque. 

Antonio Paes Viegas, Commendador de N of. 
fa Senhora da Caridade na Ordem de ChriR:o , AI~ 
caide môr de Barcellos , achamos , que fora Secre
tario de Bilado, mas devia fer f6mente de ferven"" 
tia , porque naõ encontrámos a Carta. 

Antonio Cavide , foy feu Secretario , confia 
de varios, documentos, e do Teílamento delRey , 
em que elle affina , dizendo : Antonio Cavide , Se
eretario de Sua Mage/lade 1 e do Co11{e/lzo da Fazen. 
Ja. Havia lido Êfcrivaõ da fua Camera , e feu 
Mantieiro , Commendaelor de S. Pedro de Babe , e 
da dos Azeites, e Lagares da Villa de Soure na Or. 
dem de Chriíl:o , Alcaide môr de Borba , e Prove· 
dor das Obras, que fe fizeífem por conta da Fazen· 
da Real. 

Pedro Vieira da Sylva, foy Secretario de Ef. 
tado , o que confta de certa merce feita a 1 8 de 
Outubro de 164) , que eftá no livro 18. foi. 124, 
na qual diz, que era : Meu Moço Fidalgo, que far· 
ve de Secretario de E/lado, e fervia até. a morte dei· 
.Rey ; porque no feu Teíl:amento fe acha affinado : 
Redro Vieira da Sy/va, do {eu Con(ellzo, e (eu Secre· 
tario de E/lado. 

Tom. VII. Gg ii Mar-
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Bifloria qenealogica 
Martim de Tavora de Noronha, teve Alvará 

de ·secretario de Effado , que foy paífado a 24 de· 
Março de 165} , que eíl.á no livro 2j. fot 6J, e 
nelle diz : Havendo retpeito à /àtiifaçaô , com que 
Pedro Vieira da Sylva, do meu Conftllw, ferve oaf 
'/icio de meu Secretario de E.fiado de muitos annos a 
e/la parte , e defejando eu pelos mefmos reffeltos àe 
lhe Ja-:.er merce, hey por bem de lha fazer da proprie· 
dade do mefmo o/ficio para (eu Pino Martim de Ta
vora de Noronha, meu Moço Futalgo , para que //,e 
facceda nelle depois dos dias da fua vida , tendo para 
ij)o toda "capacidade, para o que defde logo irá con· 
ti11uando na Secretaria, e tomando noticia qos papeis. 

Gafpar de Faria Severim, foy Secretario das 
Merces , e Expediente , como fe vê na Carta de 
Confelheiro do dito Rey, onde diz: Que ora fer· 
ve de Secretario das M erces , e Expediente: foy paf. 
fada a 20 de Dezembro de J 645, e eílá no livro 1 J· 
da fua Chancellaria , foi. 3 7;. 

Pedro Severim de Noronha , teve Alvará de 
Secretario das Merces , e Expediente , feito a 24 de 
Setembro de 16 f J , e fuy paífado a Gafpar de Fa· 
ria Severim , Secretario das Merces , feu pay, na 
mef ma fórma do proximamente referido ; e exifte 
o dito Alvará no livro 25. da Chancellaria do dito 
Rey, foi. 6 5. 

Antonio Pereira da Cunha , foy feu Secreta· 
rio do Confelho de Guerra por Carta feita em Lif. 
boa a 21 de Janeiro do anno de 1641 , que eftá no 

. livro 

Digitized by Google 



JA Cafa 'Rtal Portug. Liv.Yll. 2 3 7 
livro 1 J. foi. 1} , e nella relatando os feus mereci
mentos , diz : H ey por bem de //za fazer do cargo de 
meu Secretario do Coefellzo de Guerra. . 

Pedro da Sylva, Conde de S. Lourenço, foy 
Regedor das J u{l:iças , de que teve Carta paífada a 
S de Janeiro de 1641 , que eílá no livro 10. foi.}. 

Garcia de Mello, foy Monteiro môr do Rey
no , officio , em que fuccedeo a Francifco de Mel
lo , do feu Confelho: confla da merce ·das rendas 
de Aguiar da Beira , Sataõ , Redemoinhos , e Se
leiro de Q.ueiraõ , a qual foy feita a 18 de Setem· 
bro de 1652, e eílá no livro 8. foi.} 39. 

Dom Jorge Mafcarenhas , Conde de Serem , 
foy Marichal do Reyno por Carta de 27 de Janei
ro de 1650, a qual eíl:á na Chancellaria delRey D. 
Affonfo VI. livro 28. foi. 2}9,. e diz a Carta, que 
pelos ferviços do Conde D. Fernando feu pay, do 
Confelho de Guerra , o qual faleceo no anno de 
1649 , tendo fido General da Beira. 

Jaz o feu Real corpo em magnifico Maufo. Prova num. JI. 

Jeo no Real Molleiro de S. Vicente de F 6ra dos 
Conegos Regrantes de Santo AgoRinho , em Tu
mulo com duas faces , que fica debaixo do Sacra
rio, e da parte do Altar tem eíl:e Epitafio: 

Si/le Hofpes: Regum virtutes qut.eris in uno.? 
J oannes Quartus conditur /zoe Tumu/o •. 

Hic Lyfiam afferuit, /eruavit, rexit, O" auxit :
Jure, armis, nutu, limitihu!que novis. 

Da 
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Da face da parte do Coro o feguinte: · 

I mpia /àcrilegi peteret cum dextra J oannem , . 
1 n niveo CuRos a<!f uit ork Dei1s. 

Ergo vel in Tumulo Rex /zanc te fi/lit ad aram, 
Cu/Iodem ut Cu/los excuhet tJnte (uum. 

.. No pavimento immediato à Real Urna, man· 
dou o Marquez de Marialva D. Antonio Luiz de 
Menezes fepultar o feu coraçaõ , e fe lhe gravou 
cm memoria de taõ infigne V ara6 elles difthicos: 

. H ic , ubi Lufiadum jacet 1 nltaurator in Urna, 

. Pignus habet po/itum Cor Marialva fuum. 
C orde (u11m Jequitur Regem Marialva fepultum, 

U t vitam credas , non peri!Jje ;lidem •. 

Foy ElRey de meãa eítatura, muy gentil· 
homem antes das bexigas , que alguma coufa lhe 
diminuira6 effe dote, o cabello era louro, os olhos 
azues , alegres , e agradaveis , a barba mais clara, 
que o cabello , o corpo groífo , e taõ robuflo, que 
fenaõ tivera defordem no alimento , parece feria 
mayor a fua duraçaó. N a6 fez cafo da pompa no 
veílir, antes applicou grande diligencia, porque fe 
naó .alteraílêm os trages: pelo que coílumava . d~ 
zer , nao queria , que as outras Nações fe fizeífem 

·Senhoras dos feus V aílãllos . pelos trages , e que to· 
do o alimento fuR:entava " e todo o . pano cobria· . . Na 

1 
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Na converfaçaõ foy difcreto , agudo , e prompto 
nas repoíl:as ; e naõ fendo as palavras as mais poli· 
das, ufava dellas com tal arte , e galantaria , que 
ainda hoje fe applaudem em muitos defpachos , que 
fe vem da fua propria maõ. Delle vimos diver· Prova num. 22 
fos papeis excellentemente lançados , e dignos de · 
fe perpetuarem : entre elles he huma memoria, que 
deixou à Rainha fita efpofa quando no anno de 
1643 paífou à Provinda de Alentejo, e lhe encar .. 
regou o governo do Reyno na fua aufencia , em 
que com admiravel providencia previo tudo o quo 
podia occorrer , e o modo como fe havia de haver, 
deixando tudo ao arbitrio , e prudencia da Rainha, 
em que muito confiou a diliberaçaõ , quando naõ 
houvelfe tempo de elle poder fer ouvido. Eíl:e Ori-
ginal fe conferva na Livraria manufcripta do Du-
que de Cadaval, e outro, que EIRey mandou Ian· Prova num. 2~. 
çar nas Cortes com nome f uppoíl:o , o qual tam-
bem he Original efcrito da propria maõ delRey: 
nelle fe vê a vigilancia , cuidado , e política , com 
que procurava o mayor bem do Reyno, fendo el· 
le o mefino , que advertia a fi mefmo , moffrando 
os defcaminhos , e o modo de evitallos , explicando-
fe com tanta energia , e enfafe , ·que fendo o eRy-
lo claro fem a1gum artificio , fe reconhece a pru· 
dencia , que faz mais brilhante o feu admiravel ta-
lento, de que deu fingulares provas, no que temos 
referido. N aõ foy menor a politica da idéa de pre-
venir os animos dos feus V alfallos para os ter con .. 

tentes, 
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tentes , e fatisfeitos , com os bons fucceífos das fuas 
armas ; e affim elle mefmo compunha as Relações; 
que naquelle tempo fe imprimiraõ, e ditando-as, as 
efcrevia Antonio Cavide feu criado, que occupou 
grandes lugares , e de quem fez grande· confiança, 
para que affim efpalhando-fe pelo Reyno , e Con· 
quHlas , chegalfe à noticia de todos os feus V aflàl· 
los a gloriofa defenfa , com que as fuas Tropas tti· 
l.mtàvaõ dos feus inimigos , e faõ as que fe vem im· 
preílãs' e comprehendem defde o anno de 1641 are 
o de 16 j}. Amou a Muíica com tanto goilo, e 
inclinaça6 , que foy eminente nefla Arte , fendo 
tanta a curiofidade, que nem as grandes occupa· 
ções de Rey lha puderaõ diminuir para deixar de 
a feguir em quanto viveo : affim todos os dias fe le
vantava às cinco horas , e até às fete fe empregava 
no eff:udo da Muíica, depois continuava com os 
negocios , e governo de feus Reynos , e tanto que 
acabava de jantar , nas horas de féGa , que eraó pa· 
ra o defcanço , fe empregava em provar as Mufi
cas , que lhe -vinhaõ de fóra para ver as que havia 
de mandar cantar na fua Capella , e com os finaes, 
que lhe punha, as approvava, ou reprovava, e fem· 
pre concluia eíla prova com hum Miferere. Naó 
queria , que os feus Muficos de ordinario cantaífem 
obras humanas, fenaõ Mu4ca de Igreja, porque a 
outra afeminava as vozes. Compoz as Obras fe
guintes: Dgen{:.1 de la M u/ica moderna contra la er· 
rada opinion dei Ohi!po Cyrillo Franco , que fe irn-

priatio 
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primio em quarto , fem anno, nem lugar. Depois 
fe imprimia em Lisboa em 1649 , tambem fem o 
lugar da ediçaõ. Outra vez traduzida na língua 
Italiana fe imprimio em quarto fem dizer onde ; 
porém entende .. fe , que foy imprelfa em Roma no 
anno de 1655. Neff:e livro fe vê no principio hum 
Soneto do mefmo Author em louvor da Muíica 
moderna , e nas letras iniciaes dos quatorze verfos 
fe lê : EJRey de Portugal. He dedicado a Joaõ 
Lourenço Rebello {eu criado, taó infigne na Mufi. 
ca, que mereceo eíl:e fingular favor delRey, o qual 
era Fidalgo da fua Caía , Commendador de S. Bar• 
tholomeu de Rabal na Ordem de Chriíl:o , e no 
fim da Dedicatoria fe vem eff:as duas letras: D. B. 
que querem dizer : Duque de Bragança. O Padre 
Joaó Alvares Frowo, Capellaõ, e Bibliothecario 
delRey , Meíl:re da Sé de Lisboa , imprimio no an· 
no de 1662 em Lisboa hum livro em quarto intitu· 
lado : Di/curfas {obre a perftiça'Ô do Diatlzelàron , e 
louvores do numero Quartenario, em que fe contem 
/mm Encomio /õbre o papel , que mandou imprimir o 
Sereni/fimo Senhor E/Rey D. Joaõ o Quarto em de-

finfa da Mu/ica moderna, e repolla fahre os tres hre· 
ves negros de Chrillova'Ó de Morales; nelle vem no 
fim o referido encomio. Compoz mais: Refpuellas 
à las dudas, que /e pu/ieron à la M ijfa : Panis, quem 
ego dabo, dei Palellma; as quaes correm imprelfas 
no livro quinto das f uas Miífas , que fe eíl:amparaó 
em Lisboa no anno de 1654 em quarto. Depois fe 
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imprimia eíla Obra feparada em Roma por Mau• 
ricio Balmonti em 16 5 5 em quarto , traduzida em 
Italiano. Compoz mais dous Motetes , que an
daõ impreff os no fim das Obras de J oaõ Lourenço 
Rebello , que fe imprimiraõ em Roma , e furaõ 
ouvidos com admiraçaõ dos profeífores , por fe naõ 
fazer crivei, que hum Rey compuzeífe com tanta 
fciencia. Fez tambem huma Magniftcat a quatro 
vozes ; o Pfalmo Dixit Dominus a oito vozes ; o 
Pfalmo Laudate Dominum omnes gentes a oito vo
zes ; hum Concerto fobre o Canto-Chaó do H ym
no Ave maris Stella, e outras Obras miudas. Ti
nha compoí\o hum livro de Mufica, e quando mor
reo recommendou fe mandaífe imprimir, o que fe 
naõ executou. Pelo que, elle foy taõ fciente na 
l\I ufica, que podera fer hum dos mais celebres pro
feífores deíla taõ eílimada Arte , de que ajuntou 
a famofa Livraria , que fe conferva , a -que deixou 
fubíiílencia para augmentarfe. Foy naquelle fecu
lo muy valída dos Príncipes a l\Iuíica, em que fe 
diílinguiraõ rambem o Emperador Fernando III. e 
EIRey D. Filippe IV. de Caílella, os quaes naõ 
{ó foraõ intelligentes defla fuave Arte, mas com
puzeraõ Motetes , que ElRey D. Joaó tinha na 
fua Livraria da Muíica ; e entre outros era hum 
Soneto, que ElRey D. Filippe compuzera, e ha
via poflo em Solfa , que começa : 

}'" aze a los pies de aquel /àgraáo Leíio 
Baiiada en tiernas lagrimas Maria. 

ARai· 
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A Rainha ChriA:ina Cabendo o gofto , que EIRey 
fazia da Muíica no principio do feu Reynado, lhe 
mandou hum manufcrito antigo de Guido Aretino, 
celebre Author, que reduzio a Muíica ao eflado 
prefente das íeis vozes : U t , re, mi, fá , fal, lá , 
e deíl:as , e de outras excellentes Obras deixou en
riquecida a fua famofa Livraria da Mufica , da qual 
fe principiou a fazer hum excellente Catalogo , de 
que o primeiro tomo corre impreífo com o titulo: 
Primeira parte do lndex da Livraria da Mu/ica do 
muito Alto, e Poderofo Rey D. Joa'Ó IV. nojjo Se
nlzor. Por ordem de Sua Mageftade, por Paulo Craef
heck anno 1ó49 em quarto com 521 paginas. Re· 
feremfe neíl:e lndex os livros, que fe guardavaõ nu
merados em quarenta caixoens , dos quaes huma 
grande parte faõ manufcriptos de nota vel eRima
çaõ, e compoff:os pelos mais peritos Authores das 
Nações Portugueza, Caíl.elhana, Italiana , France
za , lngleza , Alemãa , e Hollandeza. Ao exerci
do da caça teve El Rey grande propenfaó , e em 
huma , e outra foy excellente , deíl:ro , e-bizarro. 
Amou a juA:iça fem declinar em fevero , de que al
guns delinquentes fe atreveraõ ao culpar , o que 
muitas occafioens defmentio com a piedade , com 
que fe houve ".Om os culpados. Da f ua devoçaó, 
e piedade deixou immortaes monumentos nos pu
blicos teíl:cmunhos da fua Religiaõ , e no ardente 
zelo , com que tomando por Proteél:ora de feus 
Reynos a Virgem Santiffima no foberano M yíl:e-
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rio da fua Immaculada Conceiçaó , os fez junta· 
nlente tributarios à Igreja defle titulo de Villa-Vi. 
çofa , como já deixamos dito ; e aquella grande 
Doaçaõ, com que retlituio as rendas do Moi\eiro 
de Santa Maria de Alcobaça , que eGavaó uni~ 
à Abbadia Commendataria, tomando-as aos .Mon· 
~es na mefma fórma , em que lhas dera o feu invi· 
ll:o avô , e prcdecelfor o Santo Rey D. Affonfo I. 
confirmando.a , e ratificando a dita Doaçaõ com 
generofa piedade: e foy paffada a Carta a 4 de Fe
vereiro de 1642 , com condiçaõ , e obrigaçaó de 
fempre terem o Santiffimo Sacramento expofto no 
Altar à publica veneraçaõ em Lauf perenne , a[ti\i. 
do de Monges em turmas, continuando fem inter· 
polaçaõ de dia , e de noite os Divinos louvores, o 
que fe verificou no tempo delRey D. Pedro feu 
filho. Finalmente compunha-fe de taõ invencivcl 
valor, como fe vio na empreza, que intentou, e 
confeguio com taõ. poucos meyos: mas com a in· 
duíl:ria, e com a defpeza, reígatou a vida de feus 
Valfallos, e neíl:e político fegredo deípendeo th7· 
Couros em publica utilidade : e affim a fua memona 
ferá fempre faudofa , e fervirá de admiraçaõ aos fe
culos futuros , pois as fuas virtudes o fizera ó digno 
de mais largo Imperio. 

Cafou em 1 2 de Janeiro do anno de 16 J J com 
a Rainha D. Luiza Francifca de Gufmaõ, entaÔ 
Duqueza de Bragança , a qual havia nafcido em 
hum Domingo 1} de Outubro de 1613 na Cidade ' 

de 
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de Saõ Lucar de Ben-emeda, a qual havia ganhado 
El R ey Dom Atfonfo o Sabio no ànno de 1264 aos 
Mouros , povoaçaõ agradavel pela fituaçaõ, e fer. 
tilidade , que tendo contado depois huma larga fe
rie de annos na Cafa de Medina Sidonia , ElRey 
,Filippe IV. a unio à Coroa no anno de 164) nas 
defconfianças, que teve com efta grande Caía, até 
que no anno de 1700 lhe reA:ituio as alcavallas o 
Catholico , e generofo Rey Filippe V. fendo effa 
a primeira merce, que fez depois de entrar na Mo. 
narchia de Hefpanha. Era filha de D. Joaõ Manoel 
Peres de Gufmaõ, VIII. Duque de Medina Sido
nia, e da Duqueza D. Joanna de Sandoval. Foy 
o feu nafcimento feftejado com extraordinarias de
monflrações de feus pays , em cuja Cafa , fe refere, 
havia hum Mouro cativo, que entre os feus fe ja
étava de bem nafcido, e eA:imado por Aíl.rologo Ju
diciario , com engenho agudo : e defejando confe
guir a fua liberdade , e dar da f ua fciencia huma de. 
monff raçaõ , fallou aos Duques dizendolhe, que oh-. 
têrvada a hora , e a dominaçaó , e conjunçaõ dos 
Aíl.ros de ·quando nafcera a Senhora D. Luiza, in
c:Jicavaó , que feria coroada Rainha. Ouviraõ os 
Duques o progno{Hco, e fem mais credito, do que 
deviaõ à pouca fé do Mouro, o defpediraõ. Efpa
lhou-fe na Cidade a noticia, e com aquella coA:u· 
mada leveza , com que o vulgo difcorre , difputa· 
vaõ nas converfaçóes qual feria a Coroa, com o fun· 
damento, que naõ era a primeira, que do fangue de 
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Gufmaõ fobiria ao throno de Hefpanha. Eíta tra· 
diçaõ ainda hoje fe conferva na Corte de Madrid 
entre as peífoas grandes delJa , e referida pelos feus 
mayores , como conA:ante na Cafa de Medina Si· 
donia. Durou eA:a pratica até o dia do feu cafa. 
mento , em que deraõ por def vanecido. o progno~ 
tico ; mas naõ falta quem affirme com memorias 
daquelle tempo, que nas ultimas expreífoens doca· 
rinho do Duque feu pay , quando fe defpedio da 
Senhora D. Luiza , ao ultimo abraço lhe diífera, 
por lhe aliviar as faudades : Ide filha muito conten· 
te , que naô ides para Duqueza , fena'Ó para Rai· 
nha ; alludindo à grandeza da Cafa de Bragança, 
que no trato, e magnificencia parecia Real, fe he 
que naõ lhe manifeaava com occultas idéas o direi· 
to da Coroa Portugueza : porém o que entaõ a ca· 
f ualidade referia , fem que pareceífe podia ter cum· 
primento , veyo o tempo a fegurar em realidade. 
N aõ fendo na Hiíloria approvado efte vaticinio, 
naõ he difficultofo o fucceífo , nem menos fe &z 
difficultofa a crença de poder ter fido vaticinado 
pelo Mouro , porque naõ era profecia ; e ainda ef. 
tas vimos exprellàdas pela boca da gentilidade, e 
era formado fobre fciencia , que ainda que fallivel, 
tem muitas regras , de que lemos admiraveis tdle· 
munhos , e folfe , ou naõ verdade o referido , nada 
implica à poffibilidade. Concertou-fe o feu caf~ 
mento , e recebidos por procuraçaó , fe ajul\ou o 
dia da partida para Portugal , e fahiraõ de Villa· 
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Viçofa o Duque de Bragança acompanhado de feus 
irmãos os Senhores D. Duarte, e D. Alexandre, 
como já deixamos dito. F oy eíl:a Princeza dota· 
da de excellentes virtudes , e prudencia , com gran. 
de viveza de efpirito, com notavel animo, e cora· 
çaõ , naturalmente elevado à gloria de defejos gran~ 
des, e magnificas; de forte , que naõ falta quem 
diga , que affim que entrou a fer Duqueza de Bra
gança, começou a pôr os olhos no throno, que per
tencia ao Duque feu marido , a quem reveíl:ia def
tas maximas , ainda quando mais affeél:ava o retiro. 
Todo o tempo, que affiíl:io em Villa-Viçofa, foy 
venerada como Oraculo, e ta6 refpeitada do Du. 
que feu marido , que na duvida de aceitar a Coroa, 
o refolveo com a generofa opiniaõ , e prudente ma· 
xima, de que era mais conveniente perigar Rey, 
que V aífallo. EIRey em quanto viveo , lhe com
municou os negocios mais graves da Monarchia , 
em que muitas vezes o feu parecer acreditava a fe
licidade dos fuccelfos , de que nunca fez jaél:ancia 
de fe deverem ao feu difcurfo , porque fó amava a 
gloria delRey , que em tudo lhe moíl:rou o grande 
affeél:o , com que a eilimava ; e affim lhe fez Doa
çaõ ampliffima de muitas Villas , e Lugares, que 
:ficaraõ hereditarios para as Rainhas deffes Reynos. 
Na morte ·delRey lhe ficou encommendada a re
gencia do Reyno , para o que iníl:itu.lo para as n1a
terias do governo a Junta noél:urna , compoíl:a dos 
Miniftros mais zelofos , e mais experimentados , os 
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quaes ouvia , e refolvia com tal acerto , que a pe. 
zar do formidavel poder de Caflella, f ullentou a 
guerra com tanta reputaçaõ das fuas Armas, vi
él:oriofas , e triunfuntes , que feguraraõ a Coroa na 
fua defcendencia. Suílentou a Rainha o grande pe· 
zo da Monarchia no tempo, em que os embaraços 
domefticos , e externos , a combateraó com mayor 
força , naõ fervindo de perturbaçaõ àquelle varonil 
animo as defattenções , que experimentou em EI. 
Rey feu filho, que dominado de ambiciofas vonta· 
des , deu occafiaõ a que lhe largaífe o governo an
tes de tempo no anno de 1662: e vivendo no Paço 
algum tempo fem governar, com igual Magellade 
àquella ' que foube moarar quando 1m perava ; mo
vida de mayores peníamentos fe recolheo ao Mof. 
teiro de Religiofas Defcalças de Santo Agoíl:inho , 
que ella fundou , e dotou. No dia 17 de Março de 
166} fahio a Rainha do Paço acompanhada del
Rey D. Affonfo, do Infunte D. Pedro, e de toda 
a Corte: fahio em publico em hum coche de veludo 
negro, com duas Senhoras de Honor nos eflribos, 
o coche de ref peito , a que fe feguia o delRey, 
precedidos ambos do do Infante , que hia com El
Rey, e o Eíhibeiro môr no eRrivo da parte direi· 
ta, e no _da efquerda o Camereiro môr, e quatro 
coches de Damas. Tanto que a Rainha fe apeou, 
EIRey , e o Infante a acompanharaõ até à cafa do 
docel , que eíl:ava no feu quarto , e alli fe defpedio 
de feus filhos, e das Damas, ficando f6 Dona Ifa-

bel 
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bel de Caflro na Claufura , duas D6nls da Came
ra , e algumas criadas inferiores, o Conde de Santa 
Cruz feu Mordomo môr, Ruy de Moura Telles, 
Eff:ribeiro môr , D. J oaõ de Soufa, V eador da fua 
Caía , e o Doutor Belchior do Rego de Andrade 
feu Secretario, porque a Rainha do MoA:eiro go· 
vernava a f ua Caía , e os tres Fidalgos , e Secreta· 
rio continuara6 aquella affiff:encia f6ra da Clauf u
ra : a ella reduzio toda a Real grandeza , occupan
do.fe em virtuofos exercicios, que piamente cre. 
mos lhe abriraõ as portas da Eternidade •. Faleceo 
no dia 27 de Fevereiro de 1666 em hum Sabbado 
às nove horas da noite, tendo recebido o Santiffimo 
Viatico , e a U nçaõ , com tantas demoníl:rações 
de piedade , que manifeflavaõ a pureza do efpirito. 
Fez a proteíl.aça6 da Fé , e com v6s clara , e intel
ligivel pedio perdaõ aos feus criados , que todos 
conflernados da dor da fua falta , refpondiaõ com 
copicfas lagrimas moR:rando a fua fidelidade. Ha· 
via feito o feu Teíl:amento por maó do feu Secre· 
tario Belchior do Rego de Andrade , e approvado 
a 2; de Fevereiro do dito anno , no qual nomeou 
por feu Tel\amenteiro , e herdeiro a ElRey feu fi. 
lho, a quem recommendou os Fidalgos, que a fer
viraõ , e que lhe agradecelfe o cuidado , e amor; 
com que a haviaó fervido, e juntamente lhe lembra 
os defpachos dos feus criados , e criadaç, dizendo : 
Que fica'Ó muito ~e/amparadas, efperando, que Sua 
Magellade o faça, ~omo dei/e efP~ro. Recommen-

Tom. VII. li da 
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da fe acabe.-.as íuas fundações, e com poucas clau; 
fulas deu o Teílamento por acabado , o qual affi, 
nou ; porém como a doença era mortal, a debilitou 
de fone , que já na6 o pode fazer na approvaçaó, 
e por feu mandado o füz o Conde de Santa Cruz 
feu Mordomo môr , e foraó teff.emunhas o Mar· 
quez de Marialva, o Marquez Almitante, o Con
de dos Arcos, Ruy de Moura, Antonio de Men
doça , o Bifpo de Targa, Gafpar de Faria Scverim, 
e D. Lucas de Portugal. Em virtude do feu Te~ 
tamento foy o feu Real corpo depofitado na Igre
ja de Corpus Chrilli, no Hofpicio dos CarmelitaS 
Defcalços , erri quanto fe naõ acabava a Igreja do 
Moff.eiro das Religiofas Defcalças de Santo Ago~ 
tinho , que ella havia fundado , e dotado. Para o 
que logo fe ajuntou o Confelho de E{\ado, aonde 
fe ordenou o feu funeral, ordenando-fe tudo o que 
fe havia executado no delRey feu marido. Pega
raõ no caixaõ o Marquez de Marialva , o Mar• 
quez de Niza, os Condes de Miranda , Ericeira, S. 
Joaõ, Arcos, Santa Cruz, ·vma-Verde, Unhaô, 
e Ruy Fernandes de Almada. Cantou a Miífa de 
Pontifical o Bifpo de Targa, e os Refponfos o Ar: 
cebifpo eleito de Braga , os Bifpos eleitos de Lei· 
ria , do Porto, Ef mo ler môr , e o Bif po Confeífor. 
Foy a Rainha D. Luiza ornada de heroicas virttJi 
des , e huma das mais excellentes Princezas, que 
vio o Mundo, com admiravel contlancia, grande 
refoluçaõ , e animo taõ varonil , que nada a pertur· 
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bava. Amou com extremo a EIR~u marido, 
o qual lhe corref pondeo de forte , que nas empre· 
zas mais arduas feguio o feu parecer , que eíl:imou 
tanto, que ao feu arbitrio deixou as difpofiçóes da 
l\1onarchia , que ella feguio na regencia do Reyno 
com tanta fortaleza, como fentimento da fua falta ; 
mas com taó grande coraçaõ, que a pezar dos em· 
baraços domefticos , triunfou das Armas de CaReL. 
la, e dos feus negociados no cafamento da Infanta 
lua filha com El Rey de Inglaterra , com tanta po
lítica , como authorídade. Teve hum entendimen• 
to fublime com grande diCcriçaó ; os feus papeis 
craó excel1c:ntemente lanyados , de que vimos di· 
verfos: alhuns fe confervaó na Livraria do Duque 
do Cadaval, e para gloria da fua memoria, e fatif. 
fuçaõ dos curiofos , lançaremos nas Provas hum , Prova num. 16. 
que efcreveo , quando quiz deixar· o governo do 
Reyno, que regeo com Chrillãas, e uteis maxi-
mas , que faraó recommendavel na poíl:eridade o 
feu Real nome. 

Como a obra do Moíl:eiro , que a Rainha 
fundava , era grande, fe mudou o feu corpo do Ju. 
gar , em que primeiro fora poíl:o , por ordem de1· 
Rey D. Pedro feu filho no anno de 1691. Para Memoriasm.f.doDu· 

d F · ~ ,., d que de C~daval D. Nu· o que no mez e evereiro rorao nomea os para no, to.n.z. dos Copia. 

irem à Igreja de Corpus Chrilli fazer a mudança do dores' Pªó· 1 J5, 

corpo da Rainha , os Confelheiros de EA:ado , a fa. 
ber : o Cardeal de Lencaíl:re, o Marquez de Arron• 
ches , o Marquez de Alegrete, o Conde de V ai de 
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Bifloria qenealogica 
Reys , e o Conde de Alvor , e para fervir o officio 
de RepoR:eiro môr F emaõ de Soufa Coutinho, 
V eador da Caía Real , e Lourenço Pires Carva· 
lho , do Confelho de Sua MageR:ade, que fervia de 
Provedor das Obras do Paço , e Roque Monteiro 
Pa~ , que fervio de Secretario de ER:ado. E eílan· 
do juntos às tres horas da tarde na Igreja do dito 
Hof picio com as portas fechadas , vieraõ os Reli· 
giofos com Cruz , e vélas accefas, com tres Padres 
-revefiidos com Pluviaes de veludo negro com o 
fundo de ouro , e cantaraó hum Refponfo: acaba· 
do elle , chegaraõ à Eça, onde eR:ava o caixaó com 
o corpo da Rainha , affillido dos Confelheiros de 
Eílado, e tirando o Repofteiro môr de cima do 
caixaõ a almofada , e Coroa , a poz em hum prato 
de prata dourada , que tinha nas mãos o Guarda 
da Tapeçaria : tirou depois o pano, que deuª? 
mefmo Guarda da Tapeçaria, e elle aos Repoftet
ros ; e o Provedor das Obras do Paço tinha as cba· 
ves para fe abrir o caixaõ , que era de veludo ne· 
gro com quatro fechaduras douradas, duas por ban· 
da, e fendo aberto, tirou a tampa, que fe deu a 
dous R epoíleiros , e chegando-fe os Confelheiros 
de Eílado , e os Officiaes da Caía Real, pegaraó nos 
cordoens , que eílavaõ prezos nas íeis azas de ou· 
tro caixaõ , que eílava dentro , que tambem era 
forrado de veludo negro com quatro fechaduras, e 
o levaraõ para debaixo do Sacrario no lugar , que 
fe havia preparado para o depofito, ao que aju~ 
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raó oito Repoíl:eiros a refpeito de fer muito o pe· 
zo do caixaõ ; e poíl:o naquelle lugar , o Provedor 
das Obras mandou logo pôr grades para refguar· 
do , de que o Secretario de Eílado fez hum termo, 
que os Miniíl:ros todos affinaraõ , e o Prelado do 
Hofpicio. Depois, que fe acabou a Igreja do Mof
teiro de Santo Ago{Hnho de Religiofas Defcalças, 
que ella fundara , e em que vivem com grande at: 
pereza , e continuo filencio, fem trato , nem com-
municaçaõ alguma com o Mundo, . ordenou El- Prova num. 17• 
Rey Dom J oaõ V. feu neto, que em virtude, do 
que a Rainha fua av6 mandara no feu Teíl:amento, 
fe trasladalfe o feu corpo para aquelle lugar, encar· 
regando eff:a mudança ao Duque de Cadaval Dom 
Nuno Alvares Pereira de Mello , e ao Secretario 
de Etlado Diogo de Mendoça Corte-Real ; affim 
em hum Sabbado, que fe contavaõ 17 deJunho do· 
anno de 1717, fe trasladou o caixaõ, em que effa-
vaó os o.ffos da Rainha na Igreja de Corpus Chrilli, 
para a de Santo AgoRinho , onde jaz de traz do 
.Altar môr. A~ fua Real pelfoa ferviraõ entre ou· 
tras muitas, as que referiremos, que cafualmente 
encontrámos , e faõ as feguintes. 

Dona Filippa de. Vilhena~ CondeRà de Atou· 
g':lia , foy fua Camereira môr com o titulo de Mar
queza de Atouguia, e depois foy Aya delRey D. 
Affonfo VI. e delRey D. Pedro. 

Foy tambem fua Camereira môr a Marque· 
2 a de Ferreira D. Joanna Pimentel, occupaça6, 

que 
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que começou a exercitar fendo cafada , quando 
a Rainha veyo de Villa-Viçofa , em que conti· 
nuou até que faleceo no Paço a 11 de Setembro 
de 1657. 

D. Sancho de Noronha, VI. Conde de Ode· 
mira , foy feu Mordomo môr , o qual fendo no· 
meado a 2 j de Dezembro de 1640 , fe lhe patTou 
Carta em nome da Rainha a 6 de Dezembro de 
1641, que eflá no livro 10. daChancellaria delRey 
D.Joaõ IV. foi. 60. 

. D. Francifco de Mello, Marquez de Ferrei· 
ra, do Confelho de Bilado, foy feu 1\tlordomo môr, 
de que teve Carta paffada pela mefma Rainha , fei· 
ta a 4 de Janeiro de 1642 , que eflá no dito livro 
fol. }}7· 

D. Miguel de Almeida, Conde de AbrantcS, 
do Confelho de Eí\ado, foy Mordomo môr, lugar, 
que exercitava no anno de 1656, como fe vê no 
Auto do Levantamento ddRey D. Affi>nfo VI. 
que fe imprimio. 

Fernaó Telles da Sylva, 1. Conde de Villar· 
Mayor, do Confelho de Eí\ado, foy feu Mordomo 

A mor. 
D. J oaõ Mafcarenhas , III. Conde de Santa 

Cruz , que havia fido Veador da Caía delRey feu 
marido , foy Mordomo môr , como fe vê no Tef. 
tamento da Rainha , que affinou com elle cargo, 
e depois o foy da Rainha D. Maria Francifca Ifa· 
bel de Saboya , como fe vê no.Juramento do Prin-

cipe 
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cipe D. Pedro Regente, feito a 27 de Janeiro de 
1668 , que fe imprimia • 

. D. Luiz de Noronha, Alcaide môr de ~Ion
forte , Commendador na Ordem de Chriílo , foy 
feu Eftribeiro môr , e já o havia fido -delR ey fau 
marido fendo Duque de Bragança , de que fe lhe 
paífou Carta feita no primeiro de Janeiro de 1641, 
que fe póde ver na dita Chancellaria fol.197. 

D. Francifco Coutinho, Conde de Redondo, 
foy Eíl:ribeiro môr da Rainha , e faleceo eftando 
com ElRey em Salvaterra , em attençaó do que 
naõ foy ElRey naquelle dia à caça. 

R uy de !\'loura Telles , do Confelho de Ef
tado , V é dor da Fazenda , foy feu Eftribeiro môr , 
e havia lido '\.T eador da fua Caía , e já exercia efte 
lugar no anno de 16 5 6, em que acompanhou ao ln· 
fante D. Pedro nas Cortes, que entaõ fe celebra .. 
raõ , como fe vê no Auto , que entaõ fe imprimio. 

He certo, que outras muitas peífoas de gran· 
de nafcimento fe empregaraõ no feu Real ferviço; 
porém como naõ fazemos Catalogo dellas , fó .. 
mente referimos as que cafualmente encontrámos 
em documentos , que naõ padecem duvida. 

Deíb Real uniaõ nafceraó os filhos feguin
tes. 

1 S O Pa1NCIPE D. TnEonos10 , de quem no 
Capitulo II. fe fará mençaéS. , 

1 S A SENHORA D. ANNA, nafceo em ViJla .. 
Viçofa a 21 de Janeiro de 1635, e no mefmo dia 

pagan"". 
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pagando o tributo à morte, voou à eternidade, e 
jaz no Coro das Religiofas do Mofteiro das Cha
gas de Villa .. ViÇofa., onde tem efte Epitafio: 

.Aqui jllf{ a Senhora 'Don11 Ánnll, ftlhtl 
do 'Duqi.e 'Dom Joaõ 11. Jefle nome, e 
Je fua mulher " Senhora Vonna. Lui{_a 
de <juf mllÕ, nafceo, e f aJeceo a 2 1 de 
f 11neiro de 16 3 s annos. 

1g A INFANTA D. JoANNA, nafceo em Villa· 
Viçofa a 18 de Setembro de 16} 6 , e no ultimo dia 
do mez recebeo o fagrado Bautiímo na CapelJa 
Ducal, adminiflrado por Antonio de Brito de Sou· 
fa , Deaõ da mef ma Capella : foy feu Padrinho pe· 
la devoçaõ , e piedade dos Duques Fr. Antonio da 
Covilhãa , Sacerdote profeífo da Provinda da Pie· 
dade , Religiofo de grande obfervancia , de muita 
oraçaõ , e aí peras penitencias , que depois acabou 
com fuma de fantidade. A natureza dotou .a ln· 
fanta· de agradavel fermofura , e eff:ando na flor da 
idade , . depois de dilatada doença , acabou a 17 de 
N·ovembro de 16)} , e jaz no magnifico MoR:eiro 
de Belém , juntamente com feus irmãos. 

18 A INFANTA D. CATHARINA , Rainha da 
Grãa Bretanha, como fe dirá no Capitulo III. 

18 O SENHOR D. MANOEL , nafceo em Vil
la-Viçofa a 6 de Setembro de 1640 , e no mefmo 

dia 

/ 

/ 
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dia regenerado pela graça com o Santo Bautifmo, 
palfou ao Ceo , e jaz nn Convento dos Religiofos 
de Santo A goflinho no enterro dos Duques. 

18 ELREY D. AFFONso V 1. de quem• fe tra"". 
tará no Capitulo 1 V. 

1 S ELR.EY D. PEDRO II. que occupará o Ca~ 
pitulo V. 

Teve ElRey f6ra do Matrimonio 
18 A SENHOR.A D. MARIA illegitima , que 

viveo recolhida no Mofteiro de Santa Therefa das 
Carmelitás Defcalças de Camide , Lugar diff:ante 
huma legoa da Cidade de Lisboa. EIRey eftimoa 
muito a eí\a filha, porque na6 f ó a declarou no feu 
Teíl:amento , mas nelle lhe fez merce da Commen· 
da mayor da Ordem de Santiago , e das Villas de 
Torres Vedras , e Collares , . e dos Lugares da Azi
nhaga,· e Cartaxo, que juntamente fez logo Villas 
com jurifdicçaõ à parte , e eftas Doações de juro , 
e herdade para fempre , fogeitas à Ley Mental : e 
fe no decurfo do tempo pudeífe haver alguma du· 
vida , ordenava. ao Principe feu filho, e fucceífor, 
lhas houvcífe de fatisfazer em quantia equivalente •. 
Além 'diA:o lhe deu mais cincoenta mil cruzados em 
dinheiro para compor a fua cafa ; porque El Rey 
cuidou em dar eí\ado a efta filha , como elle refe.. 
re no feu Teílamento , dizendo , que tudo fabia 
Antonio Cavide ( peffoa de quem muito confiou) 
e que affim pedia à Rainha, que fe informaífe del
Je para feguir a fua mefma vontade. Depois EI. 

Tom.VII. Kk . Rey 
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Rey D. Aífonfo por hum Decreto confirmou efla 
Doaçaõ em obfervancia , do que feu pay ordena· 
ra , e accrefcentava : E pela boa vontade, que tenl» 
11 D. Maria minha muito amada, e prezada irmáa; 
foy feito em Lisboa a 18 de Novembro de 1656, 
o que Jogo paífou o mefmo Rey por nova Doa· 
çaó a huma Carta feita em Lisboa a 2J de No
vembro de 1656 por Luiz Teixeira de Carvalho, 
e fobr~crita por Pedro Vieira da Sylva. Antes 
delRey feu pay falecer lhe efcreveo a Carta feguin
te , que 1ancey para demonR:raçaõ do amor, e equi· 
dade deíl:e grande Rey: Minha fillza,fay Deosjer· 
vido, que a primeira vez, que tendei Carta minha fa· 
ja dejpedirzdome de vos , e dandwos a minka he11fa8, 
acompanhada com a de Deos, que fi'111e co11111ofeo, e 
lembraivos {empre de mim , como eu " fiz de vJ1: tf. 
crita em Lisboa a 4 de Nuvembro de 11;1. ( ede 
propria ma6 ) V o/fo P ay , que /ica com grande /enti· 
mento de naâ vos ver. REY. Os Reys, e Ra~ 
nhas , que depois fe feguiraõ, a trataraõ com gran
de attençaõ, dillinguindo-fe muito ElRey D. Pe
dro, que muito effimou ella irmãa. A Rainha D. 
Maria Franciíca a foy ver a Carnide , e para que fe 
faiba a formalidade , com que os Rcys coi\umaó 
honrar aos feus irmãos , ainda que illegitimos, dire
mos o modo , com que a Rainha D. Maria Fran
cifca de Saboya o fez com efla Princeza, quando a 

M•mMiu 11\f.do~u· primeira vez foy ao MoA:eiro de Carnide. A Se-
que de Cadwil O. Nu• , , , J,. 
OI)' com.lV. pai;.1 H· nhora D. Mana efperou a Ramha na portana ua 

parte 
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parte de dentro , e fe poz de joelhos para lhe bei
jar à maõ , a Rainha com grande agrado a fez ]e .. 
vantar , e indo para o Coro a fazer oraçaõ, havia 
no fitial , que eíl:ava para a Rainha, huma almofà
da , que eíl:ava defcoberta , mais affaftada, para a 
Senhora D. Maria fe pôr de joelhos. Acabada a 
oraçaõ , foy a Rainha para o apofento ·da Senhora 
D. Maria , e poA:as no eftrado as almofadas para a 
Ra~nha , no mefmo eA:rado fe poz huma almofàda 
para a dita Senhora defronte da Rainha, mais che
gada , do que fe coA:uma às Duquezas. Merendou 
a Rainha, e aífentando-fe para comer ficou em pé 
a Senhora D. Maria , naõ de traz da cadeira, mas 
na ilharga ; e quando chegou a c_onfeiteira , deu a 
Rainha hum bocado de doce à Senhora D. l\'laria , 
e quando Sua Mage~ade tomou a copa para beber, 
a Senhora D. Mana lhe quiz dar a toalha, o que a 
Rainha naõ confentio. Era tratada pela .Corte de 
Alteza, tornando Excellencia aos Grandes , e Se
nhoria aos Fidalgos de qualidade, que naõ eraõ 
Titulos. Viveo fempre neA:e Moíl:eiro em hahi· 
to de Religiofa , ainda que era de materia mais fi
na. Fez a Igreja , que ornou com retabolos, e ri· 
cas alfayas , prcciofa CuA:odia para expor o Santif.. 
fimo, em que gaflou mais de cincoenta mil cruza· 
dos ; mandou lavrar os dous Córos das R.eligiofas , 
a quem deu quarenta mil cruzados para fe empre· 
garem em renda para o Mofteiro , em que fez ou· 
tras muitas obras de grande cufto , de forte , que 

Tom. VII. Kk ii veyo 
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veyo a fcr Padroeira delle , como o he do Moflei.. 
10 de Religiofos da mefma Ordem no Lugar de 
Carnide da invocaçaõ de S. Joaõ da Cruz. Mor
rco a 6 de Fevereiro de 169J, e jaz no Coro debai· 
xo , onde tem o f cguinte Epitafio : 

Maria inclyti f oannis IY. Lujitanite 
reparatte 'R.egis ftlia jacet hic fepulta 
fab faxo: fax annis lnfans Clauflrum 
ingrejf a, condito Templo, & Yirginum 
Coro furt patronatus fecit 1ffe fuum: 
expletis dtnique quinlJue áectnnis fi
nem vitte fecit viam pacil hahens ut 
mortua in pace requiefcat. Ohiit 7 idus 
Februarii .dnni Vomini M.'DC.XCJII. 

Por f ua morte fe recolheo EIRey por cinco dias ; 
e tomou luto de capa comprida por hum mez, e 
à Corte fe fez avifo para affim o obfervar. Ao feu 
enterro foraõ affiílir alguns Confelheiros de Effado, 
e Títulos, mas fem fer por ordem mais, que por 
obfequio devido a tal peífoa : para o que advertida· 
mente acabado o Confelho de Eíl:ado, fe di{fe, que 
era juíl:o acharemfe no feu funeral , para que cada 
hum o participalfe aos feus parentes, e amigos pa
ra affiílirem a eíla f unçaõ. 

A Rai· 
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D.JoaóMa· 
noel t'ctts de 
GulmaÕ, n. 
a 7 de Janci• 
rode 1 f79, 
Vlll.Duque 
de Medina Si• 
donia, Con· 
de de l\licbla, 
Cavalleiro do 
Tufaõ,&c. 

O. Alonfo Pe
res de Guf maó, 
YU. Duque de 
McJina Sido· 
nia , CavalJciro 
do Tufaõ, &e. 
+ cm)ulho de 
1615. 

A Duqucza D. 
Anna d.l Sylva 
cMcndQÇa. 

Dom Francifco 
de Saodoval , 1. 
Duque de Lcr
ma, +Cardeal a 
17 de Mayode 
16J S'• 

~Dom Joaõ AJonfode~ 
Guf maõ, VI. Duque . 
de Medina Sidonia, 

D J • Cal d + cm 1 H o. 
• oao. roe e A Duqucza D. Anna ~ 

Gulmao, lX.Con· de Aragaõ. 
de de N1ebla , + · 
em vida de feu 
pay no anno de D. Francifco de Sot• 
1554- tomayor, V. Conde~ 
A CondcfTa Dona~ de Bclalcazar , Ili. 
Leonor de Zuni· Duque de Bcjar, &e. 
ga e Souomayor. + no annu 1544- . 

A Duqucza O. Thc-
refa de Zuniga e Guf-~ 
maõ , +a z 5 de No-
vembro de 156 ~· H •. 

~ 
Francifco da Sylva, ( 

Ruy Gomes da Ili. Senhor da Ch.i-~ 
Sylva , Principc mufca, e Ulme, &e. J 
de Mdito, J. Ou· + cm 1 566. \ 
que de !'afuana, O. Maria de Noro- (. 
nafcco cm 1 S' 16. nha , + cm 1 5S'1. . 
D. Anna de Mcn• · · -e 

. doç.i de Lacerda , D. Diogo Furtado de ~ 
Princeza de Meh· Mcndoça de Laccr-
to,, :t- a J de Fc-~ da ,, hmcrpc de Me- ~ 
vcrciro de 1591, füo, &r, +a 19dc-C 

Março de 1 57~· ( 
A Prmceza O. Ca· 
tharina d.i Sylva, + ( 
em 1576. -e 

, D. Luiz de Sanda- ( 

~
vai, 111. Marqucz de C 

Dom 17 • r. Dcnia , &e. Murdo- ~ 
rranciico mo da Rainha Dona 1 

de Sandoval, lV. Joanna,+cm 1570.' 
~arqucz de De- A Marqueza D. Ca-1 
ma ' + em 1 1 de tharina de Zuniga. • 
Março de J S'74 

A M · D S. Francifco de Bor-1 
arqucza • · IV D d 1 

líàbcl d B · Jª ' ' uque e 
e orJ•• Gand1a , &e. Geral' 

da Companhia , + o 
••de Outub. 1571• 

.Lco-'. 

' 

J 
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CAPITULO II. 
'Do Principe 'D. Theodo/io, herdeiro Ja Coroa 

de Portugal, 'Principe do 'Brajil, e 'Du
que de 'Bragança. 

1 g STE infigne Principe nafceo 
em Villa-Viçofa a 8 de Feve
reiro de 16 3 4 , Duque de Bar· 

~~~arni cellos , às quatro horas da tar· 
de , e foy bautizado a 27 do 

~==~~d mefmo mez na Capella Ducal 
. . pelo feu Deaõ Antonio de Bri· 

to de Souía , na fórma já referida , e levado à pia 
por Ruy de Soufa, Fidalgo velho de muita autho
ridade, que havia fido Copeiro môr do Duque iêu 
r a y : foy feu Padrinho o Senhor Dom Duarte feu 

tio, 
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Htjloria fjenealogicA 
tio, depois Infante de Portugal : foylhe pot\o o 
nome de Theodofio em memoria de íeu avô ; e fo. 
bindo EIRey feu pay ao throno, fuy jurado Prin· 
cipe, e herdeiro do Reyno a 28 de Janeiro de 16.p. 

Prova num. 18. Depois por huma Carta patente , paífada a 2 de 
Mayo de 1642 o nomeou Coronel da Nobreza, com 
quatro Terços, dos quaes tres fe formariaó de oito 
Companhias cada hum da Nobreza , para o que fe 
haviaõ tirado IHlas no anno antecedente , e o quar· 
to feria das Companhias dos privilegiados , naturaes, 
e eftrangeiros da Cidade de Lisboa , e fôraó no
meados Tenentes do Principe , e Governadores 
dos quatro Terços, o 1"1arqucz de Montalvaó , os 
Condes da Torre, U nhaõ, e da Calheta. No an· 

Prova num. 29. no de 164$ por outra Carta patente feita a 27 de 
Outubro , o declarou Principe do Brafil , e Duque 
de Bragança , fazendolhe Doaçaõ de todo o Eí\.a· 
do deíla Caía , com todas as jurifdicções , rendas, 
Padroados , e datas , que pertenciaõ aos Duques de 
Bragança , na mefma f órma das Doações da Cafa , 
pelas quaes elle a poífuira até o tempo , em que fo
ra reíl:ituido à Coroa deftes Reynos , e que na mef. 
ma fórma a poffuiria o Principe, e palfaria a todos 
os Principes herdeiros do Reyno , ordenando , que 
em nenhum tempo fe pudeífe unir à Coroa, da 
qual totalmente a feparava, e que os. fuccelfores 
dos Reys deíl:e Reyno fe chamariaõ Principes do 
Brafi.l , e Duques de Bragança ; declarando , que no 
tempo, que faltaífe Principe, os Reys governaífem 
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'" Cafa ~ai Portug. Liv.1' 11. 2 6 5 
o EA:ado da Caía de Bragança com a mefma divifaõ 
de Miniílros do feu Tribunal , independente de to~ 
dos os outros , na f6rma, que nella fe praticava. E 
para corroborar efta fua difpofiçaõ , ufou de poder 
Real , e abf oluto , de mo tu proprio , difpenfando , 
e abolindo quaefquer Leys , Ordenações , Regi
mentos , Capitulos de Cortes geraes, ou efpeciaes, 
que houveífe em contrario , dando pela dita Carta 
patente todas por derogadas para a fua validade: 
em virtude da qual foy o Principe D. Theodofio 
Duque de Bragança , e depois o foraõ fempre os 
Principes preíumptivos herdeiros do R eyno. 

A natureza, e a graça ornaraõ efie Príncipe 
de virtudes heroicas , porque fundando o edificio da 
fua vida em fanto temor de Deos , fe admirou nel· 
Je veneraçaõ ao culto Divino , piedade , e grande 
religia6 , inviolavel caílidade , com que confervou 
a f ua alma pora , com tal modeflia , que fe offen. 
dia de ouvir palavras obcenas, e nunca mais tornou 
a converfar voluntariamente com a peífoa, a quem 
ouvio termos immodellos; liberal com a pobreza, 
magnanimo, liberal, admiravel juizo, e igual va· 
lor , e fobre tudo obfervantiffimo da Ley de Deos. 
Nos annos da fua puericia lhe foy dado por Mellre 
D. Pedro Pueros, Cava1hero lrlandez, que o inf.. 
truío nas bellas letras; e de poucos annos foube, e 

fallou perfeitamente a lingua Latina, deixando nella 
compoflos alguns Tratados curiofos , e eruditos de 
diverfas materias, que a fua anticipada morte naõ 

deixou 
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HiftoriA q enealogic4 
deixou aperfeiçoar para (e imprimirem, os quaes fe 
intitulaó : Aureum S~&ulum , outro M acarecpolis, 
nome Grego, que vai o mefmo, que Bemaventura· 
da Cidade , de que o Original fe conferva na Livra· 
ria , que foy do Cardeal de Soufa , e poíf ue o Du
que de Lafoens. Eíle livro foy gloriofo inilrumcn· 
to para que a Rainha ChrilHna de Suecia feguiífe 
a Religiaõ Catholica Romana ; com eíla doutiffi· 
ma Rainha teve o Principe communicaçaõ littera· 
ria , e eíl:e foy o motivo da felicidade referida ; ou. 
tro H iltoria U niver/àl do Mundo , femelhante à do 
Padre Turífelino ; outro particular de Suecia, e ou
tro finalmente de Sacramento Altaris , que ambos 
dedicou , e mandou à Rainha Chriíl:ina de Suecia , 
que contribuiraõ muito para a fua converfaó , e pela 
eílimaçaõ, que fez deíles livros, tratou o feu cafa
mento com o Principe, querendo vir para Portugal 
viver em hum Reyno Catholico , pois naõ podia 
no de Suecia por caufa da Religiaõ. Teve fuffici
ente noticia da lingua Grega , de cujos caraél:eres, 
feitos pela fua propria maõ, illuff.rava os feus efcri
tos ; e da Hebraica naú teve menos : entendia a 
Franceza, e Italiana, e fallava com energia a Caf
telhana. A fciencia, a que mais o genio o levava, 
foy a da lVIathematica, em que teve por Meílre ao 
Padre Joaô PaíchaGo Sciermans, chamado na nof
fa Hifloria Co/inander, Flamengo de nafcimento ,_e 
profelfor infigne deíla fciencia , o qual coíl.umava 
dizer , que quando entrara a l~e dar liçaõ , o acha-

r a 
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ra mais Meftre, que Difcipulo; e na verdade elle· 
tendo excellentes Meftres parece que fó o foy de Monconysrnyie,ges ~· 
fi ' . part. pag. 119 da edt• 
1 mefmo neíl:a fàculdade, em que foy mfigne com-çaõ dc1'.1rizde 1695~ 

admiraçaó dos que ·o trataraõ. Soube com excel· 
lencia a Filofofia, e Theologia; naõ contava ainda 
dezafete annos , quando eíl:ava fenhor deff as fcien-
cias , com tanta vaftidaõ , como fe as profeífara pa-· 
ra o Magiíl:erio. Da Medicina , e da Chymica te-
ve baíl:ante luz , efpeculando os termos , com que 
difputava com os Medicas. Do Direito Canonico, 
e Civil , tocante às Leys Municipaes, aprendeo o 
que lhe era neceífario para adminiflraçaõ do gover-
no do Reyno. Nas Artes liberaes era muy verfa-
do , jogava as armas com perfeiçaõ , e deftreza , e 
affim no manejo dos cavallos , e na architeélura mi-
litar fe exercitava, delineando, e rifcando perfeita· 
mente as fortificações : ainda as Artes mechanicas 
Jhe deveraó curioíidade , obrando relogios, e torne· 
ando ovados, como o mais pratico, e forjando ef.· 

- padas de admiravel tempera. Na liçao da Hiíl:oria 
humana , e Sagrada era erudito , lendo-a com tan
'ta reflexaõ , que apontava com a penna os lugares 
mais notaveis , colhendo dcfta force copiofo fruto 
da mais alta doutrina. N aõ perdeo de vifla os li· 
vros politicos , em que fe enfina a arte de reynar ; 
porém deftes efcolhia a politica Chriílãa , abomi· 
nando aquelles, que a encontravaõ. Eflimava aos 
V aroens doutos em qualquer faculdade, ou arte Ji. 
beral; admittia os eruditos à fua prefença, e ostra-· 

Tom.VII, LI tava 
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2 6 8 Bifloria qenealogic• 
tava com fingular bcnevolencia , favorecendo-os 
nas fuas pertençõcs. Aos Soldados de conhecido 
valor generofamentc amparava , fentindo , que al
gum benemcrito fe achaífe fcm premio digno do 
fcu merecimento , como fe vio no breve tempo, 
'lue affiíl:io na Praça da Cidade de Elvas. 

Eff.a jornada intentou o Principe aconfelhado 
fómente do feu va1or, e fem mais companhia, que 
a de D. Luiz de Portugal, Conde de Vimiofo, e 
J oaõ Nunes da Cunha , feus Gentis-homens da Ca .. 
mera ; fahio do Paço de noite , paífou a AJdea-Ga
lega , onde J oa6 Nunes tinha prevenido o que et1 

neceífario para a jornada, a qual executou a 2 de 
Novembro de 16; 1 , e chegando à venda do DIJ-i 
'}UC, achou ao General da Cavallaria André de Al
buquerque com alguns Cavallos, e a Tropa dé Di<> 
go de Mendoça , que baíl:ava para a fegurança da
quelle palfo , naquelle tempo pouco arrifcado. B 1 

palrando de Eílremoz a Elvas , o cfperavaó quinze 
Tropas , e na Fonte dos Çapateiros tres Terços 
de Infantaria , com os quaes entrou em Elvas com 1 

pompa. André de Albuquerque lhe offereceo ai 

chaves da Cidade , e montado o Principe a caval
Jo , debaixo de hum Pallio , o levou de redea Dom 
J oaõ da Cofia , que governava as Armas da Pro· 
vinda na auíencia do Conde de S. Lourenço. Che
gou à noticia delRey a jornada do Principe, e ou· 
vio o Confe]ho de Eílado , em que foraõ diverfas 
as idéas dos Confclhdros. EIR.ey lhe mandou ef. 

crever 
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crevcr logo no mefmo dia huma Carta, em que lhe Prova num.~º· 
dizia , que affim , que foubera da fua partida para 
a Fronteira, ordenara a D.Joa6 da Cofla, que ef. 
tava encarregado do governo das Armas daquella 
Provinda , obedeceífe , e executaífe as f uas ordens, 
da mefma maneira, que o havia de fazer às fuas, 
dizendo eflas palavras : E11comendovos muito tomeis 
" trabalho de querer governar as Armas dejfa Pro· 
vincia em quanto a vifitardes , obrando nella tudo , o 
que vos parecer, Jem exceiçaõ de ca(o , ou de negocio 
algum: effaero me deis conta, do que vos parecer ca· 
paz de o fazerdes. O Conde de Miranda Henrique 
de Soufa Tavares, e o Conde dos Arcos D. Tho· 
más de Noronha , feus Gentis-homens da Camera, 
o feguiraõ com beneplacito delRey , e todos os 
mais, de que fe compunha a fua Caía: o mefmo 
fez huma grande parte da Nobreza. O Conde de 
S. Lourenço , que confervava o titulo de Gover-
nador das Armas de Alentejo , intentou feguir ao 
Principe para lhe affiílir , mas naõ lho permittio 
El Rey. O Conde da Ericeira' referindo eíl:a jor• Ericeira, Portr1g. Ref-. E l t11urado) tom.1,hv. 11. 
nada diz, que fe entendco, que lRey evado de pag.745• 

particular inclinaçaõ , que tinha à grande pruden· 
eia, e zelo de D. Joaõ da Coíla, naõ quiz, que 
entre o Principe , e D. J oaõ fe interpuzeífe outro 
poder : a que poífo accrefcentar , que tambem foy 
a vontade do Principe , que lhe foífe immediato D; 

Joaõ da CoRa; porque em huma Carta delRey de Prova nu:n. ; r. 
9 do me.f m f) mez de Novembro , refpondendo ao 

Tom.VII. LI ii Prin· 
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2 7 o Bifloria qenealogica 
Principe com importantes direcções às perguntas, 
que lhe fizera , diz : Aqui tenho mandado refponder 
ao Conde de S. Lourenço o mefmo, 'lue me advertis. 
Palrados alguns dias , depois do Príncipe el\ar em 
Elvas, lhe efcreveo EIRey de propria maó huma 
larga Carta , feita a 26 do rekrido mez, mofrran· 
d olhe os inconvenientes da jornada, e o quanto po· 
deria fer prejudicial a mefma defenfa do Reyno, 
com razoens ta6 concludentes , como naf cidas das 
prudentiffimas maximas da fua politica ; nella fc lê 
em eflylo claro, e agradavel, a reél:a intençaó da· 
quelle_ grande Rey. Tambem a Rainha lhe havia 
anticipadamente efcrito outra da fua propria maé 
a 11 de Novembro com differente methodo ; por
que f ómente explica carinhofa , e dif eretamente o 
feu amor , e a lua faudade , de forte, que 11a Carta 
delRey fe admira , o que diz , e na da Rainha, o 
que calou , e em ambas fe vê o brilhante daqueI· 
les fublimes talentos. Eíl:es Anedoél:os veraõ os 
curiofos nos Tomos das Provas. De Elvas pa[ou 
o Pi indpe a V illa-' Viçofa , e da montaria, que fez, 
remetteo a EIRey dous porcos montezes, que ma· 
tou na Tapada, lifongeando a ElRey com a fua 
mef ma inchnaçaõ , que lhe refpondeo , que fem a 
fua companhia nada lhe era agradavel , e que o 
cefafiava para os porcos de Salvaterra, porque era 
juíl:o fazdla nos bofques , quando a razaõ pedia fuf. 
pendella nas Fronteiras. Vendo o Principe , que 
por ncnhun1 ca1ninho podia vencer a deliberaçaó 

deIRey> 
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delRey , voltou para Lisboa nos ultimos dias de 
Dezembro do referido anno, com grande fatii,fac;ao 
das Mageíl:ades , e applaufo da Corte , e povo. 

N aõ tardou EIRey em attender ao goff o do 
Principe, porque o declarou Generaliffimo das Ar· 
mas de todo o Reyno, de que fe. lhe mandou paf· Prova num 14 
far Patente, ficando todos os p6íl:os Militares , e · 
Confultas , que tocavaõ à guerra , ao feu arbitrio , 
com a mefma jurif dicçaõ , e faculdade , que com· 
petia6 a ElRey, paífando as Patentes em feu no· 
me, privando, diminuindo, e accrefcentando tudo, 
o que lhe pareceífe. Para o que fe mandou ordem 
ao Confelho de Guerra , Junta dos Tres Eíl:ados, 
Contadoria Geral , Governadores das Armas , e a 
todos os mais Officiaes , affim de Guerra, como de 
Fazenda de todo o Reyno, para que ao Principe 
dirigHfem fuas Confultas , e negocios , e todos os 
mais V aOãllos de qualquer qualidade , e preeminen· 
eia, lhe obedeceriaõ nas materias de guerra, e fa. 
zenda ddla, fem limitaçaõ al~uma. E que eíl:a 
Patente, pela preeminencia della, fe naõ regiA:aria 
em livro algum , porque em virtude das Cartas, e 
Decretos mandados aos Tribunaes- , Governadores 
das Armas , e Cameras principaes do Reyno , feria 
a todos notoria, a qual foy paílada em Lisboa a 2; 
de Janeiro de 1652, o que elle foube adminiflrar 
com. admiravel prudencia , e juíl:iça. Entaõ fez o 
Regimento, a que chama6 do Principe, para ad• 
miniíl:rac;aõ dos tributos , que ainda hoje na Junta 

dos 

oigitized byGoogle 



2 7 2. Bifloria <jentalogit11 
dos Tres Eflados fe obferva. No dia, em que too 
mou poífe deA:e emprego foberano , fez a feguinte 
Oraçaõ , que todos os dias recitava de joelhos di· 
ante da Imagem de Chriflo Crucificado , de quem 
efperava com fé os acertos. 

,, Domine, qui poteA:ates, & regna toti ter· 
,, rarum Orbi difpenfas , pneis exercitibus , & Dei 

·,, Sabahot nomine dignaris, tu de tua immenfa bo
"nitatc mihi, edi viliffimre creaturre ture, Regnum 
,, iA:um Lufitanum .tuendum dedifli , quod & ad 
,, maiorem laudem tuam fufcepi , & pro charitate, 
,, quà tua gratia fretus , intendo, nil aliud volo, 
,, quam quod tuo Sanél:iffimo nomini gloriofius, ~ 
,, decentius fuerit. U ode , potentiffime Deus, qu1 
,, omnia diligenti Te in bonum celfura promüifti, 
,, qui Salomoni regendi f cientiam dedilli , Davidi, 
,, & J ofue militarem fortitudinem induifti : Te preo 
,, cor per U nigenitum Filium tuum , Dominum 
,, meum J efum Chrií\um , ut dum hoccemet mu· 
,, nere fungere velis , fie fortem , & fapientem me 
,, geram, ut plurimas inde tibi referam gratias, quod 
,, de me f pondeo , femper faélurus. Amen. 

Amou de tal forte a Nobreza, que quando 
via a EIRey feu pay defgoíl:ado com algum Fidal· 
go , naõ ceífava fem o reffituir à f ua graça : com 
o povo parecia pay, moíl:rando-fe com os pabres 
.compaffivo , e com todos clementiffimo , e amava 
tanto o de Li· boa, que poucos dias antes de mor· 
rer chamou o Juiz do Povo, e lhe diífe : Diz~y ao 
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povo , que (e Deos me der vida , toda hey de gallar 
em fua defen/à , e /ena'Ó , tpJe mais effecazmente o áe-

fenderey no Ceo. E muitas vezes cofiumava repe
tir: Que (ena'Ó lzouvYfe tempo de ver feus Vajfallos 
livres das opprejfaens, que padecia'Ó, 'lue na'Ó queria 
fer Rey de Portugal. Eff:as expreífoens do amor, 
que moftrava aos V afiàllos , o fazia6 igualmente 
refpeitado , que amado , de forte , que naõ havia 
peffoa, que lhe fallalfe huma vez, que o naõ de
fejaífe repetir muitas, pela affabilidade , e portento· 
fa graça , e genio defte Principe. O feu talento 
foy taó fublime , e elevado, que de treze annos co
meçou a affiftir no Confelho de Eff:ado, em que de 
ordinario o feu voto era o mais feguro , e mais 
bem fundado , com difcurfos taó f olidamente pon
derados , que fe ouvia6 como vozes de Oraculo. 
Q_uando contava quinze annos, já EIRey lhe fiava 
os negocios mais graves da Monarchia , ef peran
do no feu voto o mais feguro confelho , ou folfe 
nas ma terias Politicas , ou Militares. N aõ f 6 no 
Confelho ouvia EIRey ao Principe, mas domefti
camente lhe participava importantiffimas materias, 
dizendo effas palavras : Quero ouvir o meu Sala
n1ao ; termo , que repetia em femelhantes occa
fioens. Delle fe confervao votos nas niaterias Po-
liticas, e Militares mais importantes, que nas Pro- Prova num.;~. 
vas fe veraõ , tirados dos Originaes efcritos da fua 
propria maõ, que fe conferva6 na Livraria do Con. 
de da Ericeira , os quaes já deixámos referidos no 

Capitulo 
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Capitulo 1. deíl:e Livro·, quando fallámos na vinda 
dos Príncipes Palatinos a dle Reyno. 

Principiava o dia com exercidos Cantos , em 
que gallava muitas horas em profunda contempla
çaõ, e vivendo fempre abrazado no amor Divino, 
perfuadia aos que tratava familiarmente a confidera· 
rem , que coufa era Deos , f obre o que fazia humil· 
demente altiffimas contemplações. As palavras, que 
ordinariamente repetia, eraõ: Que grande Deos te
mos , 'JUe immen/à farmefura fie a fua. Todas as ve· 
zes, que o Relogio dava horas, fazia hum fervoro· 
fo Aél:o de contriçaó ; confelfava-fe quafi todos os 
dias , e commungava todos os Domingos , e todas 
as feíl:as mayores do anno de Chrifto, N oífa Senho· 
ra , e Santos de fua mayor devoçaõ. N elle fe an· 
ticipou o uío da razaó por ef pedal graça , porque 
naó contava quatro annos , idade incapaz da cul· 
pa , quando já a reconhecia para fe confeífar della. 
Continuou def de os primeiros annos com taó ad· 
miravel impulío a penitencia, que fe recreava com 
a folidaó , retirando-fe como Eremita no temPo, 
que affiíl:ia na Quinta. CaCHgava afperamente o teu 
corpo com cilicios , dif ciplinas , e jejuns ; e affim fe 
exercitava em obras de mortificaça5 , naõ havendo 
coufa alguma , em que naó defejaíf'e imitar aos 
mais perfeitos Heroes da Santidade. Ornado de taó 
admira veis virtudes , veyo a enfermar , e aggravan
do.fe a doet1ça , apuraraó os Medicas os remedios: 
e elle abraçando de todo o cora;aõ os Divinos, 

tendo 
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tendo recebido com profunda humildade , e terniffi. 
ma devoçaõ os Sacramentos, defde o dia 9 de Mayo 
até 1 5 , que gaflou em Cantos exercicios , refignado 
na vontade Divina ef perava alegre a ultima hora, 
e abraçado com huma Imagem de Chrifto na Cruz, 
repetindo fervorofamente: Pr~be mihi cor tuum, 0-
ego dabo tib1 cor meum : /icut defiderat cervus adfan· 
tes aquarum , ita de/iderat anima mea ad te , Deus; 
elevado em profunda contemplaçaõ , rendeo a fua 
dirofa alma nas mãos de feu Redemptor, em que 
lhe tributou o Sceptro, e a Coroa a 1 5 de Mayo 
de 16 5} para fer coroado entre os Efpiritos por 
toJa a ecernidade. Jaz no Mofteiro de Belem, de
poficado na Capella môr debaixo do Sacrario. El
Rey íeu pay ordenou no feu Teftamento, que fof. 
fem os feus oífos trasladados para o Mofteiro de S. 
Vicente de Fóra com os de fua irmãa a Infunta D. 
J oanna , onde manda lhes façaõ fepulturas magni· 
ficas , e inftituindo quatro MHfas quotidianas na
quella Igreja , diz : Duas por mim , e duas pelo dito 
Principe , e 1 '!fantes meus ftlhos , com Refpon(o , ~e. 
Foy eA:e virtuofo, e excellente Príncipe de eftatu· 
ra proporcionada , e de galharda prefença , com o 
rofto grave ' branco ' e córado ' olhos ' e cabello __ s 
negros , o corpo robuíl:o , antes que os achaques o 
debilitatTe,n. O feu cafamento tratou a grande po
litica dei Rey feu pay com a Infanta de Hefpanha 
D. Maria Therefa , depois Rainha de França , e 
efleve muy adiantada eíla delicada negociaçaõ , ma· 
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nejando eA:e negocio o grande talento do Padre An· 
tonio Vieira, da Companhia deJefu, que paffou a 
N apoles com grandes creditas , e prudentes inftruc· 
ções: e fe o Duque de Guifa foubelfe confervarfe, 
e o tumulto daquelle Reyno fe naó diffipaífe , fe 
ajuClaria fem duvida eA:e tratado , e o da paz com 
Hefpanha com condiç6es muy ventajofas a Porto· 
gal. A fua Vida compoz em Latim o Padre Ma· 
noel Luiz, da Companhia de Jefu ; e o Conde da 
Ericeira D. Fernando de Menezes fez hwna larga 
Dedicatoria à fua memoria, que anda na Vida dd· 
Rey D. J oaó 1. Delle trata como de V ara6 San
to Jorge Cardofo no Agiologio Portuguez a •S de 
Mayo , e com a fua coftumada elegancia o Conde 
da Ericeira D. Luiz de Menezes no primeiro Tom? 
do feu Portugal Rellaurado, que teí\.emunha mw· 
tas coufas paniculares por fe haver creado com efte 
Principe , que fez faudofa a fua memoria entre os 
feus naturaes. Luiz de Soufa , depois Arcebifpo de 
Lisboa , e Capellaõ môr , e Cardeal da Santa Igre
ja de Roma, que entre os favorecidos deffe Prin
cipe conhecidamente teve a fua graça, effampau 
hum livro com o titulo de Tumulus T~Pi, o 
qual acabou com efte Cenothafio: 

EPI· 
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EPITAPHIUM. 
DEO, 
Qui aefert · 

Spiritum Principum 
s. 

M.E. 
·THEODOSIUS, 

Princeps Lu/itanie, 
Et BraPlite 

1 mperator vix dum adolefoetJs : 
Spei fummte: 

Expetlationis maxi.me, 
Sed viélte: . 

N oRri nec evi, nec morzi, 
Sed pri(ci. 

1 ntra forem tetatis maturus : 
. Ante canos finex: 
C1'tra d!faiplinam dotlus : 
Supra morta/em excelfus: 
Ultra liomiMm ingenio/üs: 

Vix imhutus , cum perftélus: · 
~gre in limine , 

J am in limi.te conllitutus: 
~cerha 1111Jrte ereptus, 

N on im11Jaturo prtereptus, 
.ÂRt~ diem, 
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Sed poll lucem. 

Magna commendatione fame 
1 ngenti falendore glori~ 
Occidit innocenti morte. 

Rea vite; 
Que dellituit, 

Cum pond11s virtutum 
Ferre non pojfet; 

Sed hec prov0&avit ad Supero1, 
Q ui ornarunt : pene culpan1, 

Quod obruerunt. 
C onjl at nu/Iam in eju1 morte 
Fui)le culpam ,fui/fe ca'!fam, 

Caduca oderat. 
I mmortalia anhelabat: 

H umanum modum exce/Jit: 
C1elum attigit. Pulfavit. ·· 

Receptus e/l. 
Quem terra non caperet 

1 ngreffus ell ~ternitatem, 
Aliena reliquit t 

Sua repetiit. 
N e lugem viator 

1 llius lzaud lugenda mors ell; 
C1g"us vita fuit admiranda. 

Vixit. 
Àmzos XIX. votisfaorum 

Parum,Juis diu~ 
Fam~ làtis, 

· Dotihus 
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Dotibus nimium. 

Dejiderio ~ternum viva. 
Ei 

Grati~ , offecil, ol!flquii, amori1 , 
Doloris ergo 

Unu1 ex intimis Aul~ 
mtE fti/limus 

..Aloy/ius à Soefa 
Comitis M iran~ /iliu1 

H. CtEnot. P. . 
.Ânno M. DC. LIII. 

CAPI-
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CAPITULO III. 
'Da Infanta 'D. Catharina , 'R.ainha Ja Cjrãa 

'Bretanh4. 

1 8 A VENDO em todas as ida· 
des a Caía Real Portugueza 
dado Rainhas , e Princezas 
às mais poderofas Coroas , e 
Soberanos de Europa , como 

lil~~~ fica referido ; tinha paífado 
, mais de hum feculo , em que 

{e f uipendera eíl:a felicidade , fendo a ultima do 
Real fangue Portuguez a Infanta D. Maria, mu
lher de Dom Filippe, Principe herdeiro da Monar
chia Caíl:elhana, que pela falta da fucceífaõ elo in
feliz Rey D. Sebaftia6 , fe apoderou da Coroa de 

Portu-
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Portugal, de que depoi~ de hum intrufo dominio, 
que durou feífenta annos, foy reíl:ituida pelo valor 
dos feus mefmos naturaes ao Magnanimo Rey D. 
J oaõ IV. que fendo cafado com. a Rainha Dona 
Luiza , defte Real conforcio, como temos dito, 
nafceo terceira filha a Infanta D. Catharina, orna· 
da de taõ excellentes virtudes , que depois corp o 
exercício dellas illuíl:rou a Coroa da.Grã BJe • 
Viq a .primeir~.Juz do dia nQ f. -.. ~ 1 '. i· 
çó1tr•2:{:·a-crN ovembto ·do annc): e o J das oiro 
para as nove horas da noite , dia, em que a Igreja 
celebra a f eíl:a da gloriofa Santa Catharina Virgem, 
e Martyr. A devoçaõ de feus pays lhe quiz con· 
fervar o nome como feliz auf piei o , dando hum~ 
Santa Princeza , e douta, por Proteél:ora da recem· 
nafcida Princeza , e o tempo depois acreditou a elei· 
çaõ , vendo-fe a prudencia , e fabedoria da Infanta 
D. Catharina , em quem concorreraõ tantas virtu· 
des , que fizeraõ gloriofo o feu nome na Gráa Bre
tanha. Foy bautizada na Capella Ducal de Vi\la· 
Viçofa em hum Sabbado 12 de Dezembro defte 
r~ferido anno , adminií\roulhe eíl:e Sacrament~, o 

Deaõ. da mefma Capella Ant·º. iüo de ~:.°à
fa, F1da1go em quem concorriaó.,-~.~cçi · - · 
ra aque11a Dignidade , e foy feu Padrinho o Mar· 
quez de Ferreira D. Francifco de Mello, que coro 
notavel pompa , e oíl:entaçaõ íe achou neRe aao, 
moí\rando o goRo , com que recebia a honra do 
novo parentefco efpiritual , que contrahia com 0 

· Duque 

oigitized byGoogle 



Ja Cafa ''R.eal Portúg. Liv. YII. 2 8 3 
Duque de Bragança f obre os repetidos do fangue, 
eftimando agora eíl:a demoníl:rac;aõ, com que o Du
que manifeltava o feu affeél:o , como premio da 
boa corref pondencia , que a f ua Cafa confervara em 
todos os tempos no refpeito da Sereniffima de Bra· 
gança. 
· · Contava poucos dias f obre dous annos, quan· 
do trocando a fortuna de V aífallos pela incompa
ravel felicidade da foberania , paffaraõ as Mageíla
des de feus pays de Villa-Viçofa para Lisbba , e 
fendo creada com as prudentes maximas Chriff.ãas 
daquella admiravel Heroina a Rainha D. Luiza fua 
mã y, a eílimou com notavel carinho, e naõ menos 
ElRey feu pay, de que ella fe fazia digna acredo· 
ra: affim o tetlemunhou ElRey na grande Doa- Prova num. ~6. 
çaó , que lhe fez , dandolhe a Ilha da Madeira com 
todos feus Lugares , a Cidade de Lamego , e feu 
Termo, a Villa de Moura, e feu Termo, com to-
das as fuas rendas , f6ros , e tributos , officios , da· 
tas de Caflello9 ,, e Padreados , excepto as Alfande· 
gas, e cifas, e o provimento dos Bifpados de La· 
mego , e Funchal ; porque efla nomeaçaéS fempre 
feria da Coroa, como era ao prefente: e que go-
zaria da meGna forte , que ElRey poífuia a Ilha 
da Madeira , Cidade de Lamego, e Villa de Mou-
ra, com toda a jurifdicçaõ, Crime, e Civel, mero, 
e mixto imperio, e todas as mais prerogativas , que 
tem as Doações da Cafa de Bragança , que alli deu 
por expreífadas, entendendo as que faõ incorpora· 
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das na Cafa para os fucceiforcs , e naõ as pdfoaes, 
que por outra Doaçaõ concederia à In&nta, como 
convinha à fua pelf oa, e lhe concederia ó feus fuc. 
ceífores aos da Inranta ; e lhe fez mais merce dos 
Celleiros de Moura, que pertencem à dita Villa, da 
mefma maneira , que concedera ao 1 nfame D. Pe-
dro os de Serpa , de que era Donatario. E de mais 
lhe fez Doaça6 do Paul de Magos, tudo de juro·, 
e herdade na fórma da Ley Mental , para ella, e 
feus fucceffores , varoens legítimos , em que prefe.. 
rio o neto filho de filha mais velha , falecido antes 
de f ucceder , ao tio filho fegundo , e mais filhos do 
ultimo polfuidor ; querendo feguir o mefmo , que 
já na Sereniffima Caía de Bragança fe tinha decla· 
rado , como em feu lugar fica efcrito. Por obviar 
embaraços, manifeffou EIRey, que a Doaçaõ da 
Ilha era fómente · no que pertencia à Coroa , fal· 
vando o direito dos Donatarios , que nella havia, 
que ficariaõ em feu vigor em quanto duraífe o ter· 
mo das fuas Doações ; e que acabando elles , e ba· 1 

vendo de os ditos lugares , bens , e jurifdicções , e 
o mais , que polfuilfem , de voltar à Coroa , naó 
VaJ?ariaõ para ella, fenaó para a Infanta, e feus fuc· 
ceífores , para os polfuirem na fórma , em que E· 
Rey delles lhe fizera Doaçaõ : com declara~aó' 
que havendo de cafar a Infanta fiSra do Reyno, dan· 
dolhe a Coroa hum juffo equivalente por eftas mer· 
<:es , feria a Infanta obrigada a defiíl:ir dellas. B 
porque os Beneficios da Ilha eraõ providos , como 

perten· 

oigitized byGoogle 



da Cafa 'R/"l Portug • . Liv. I' II. 2 8 s 
pertencentes à Ordem de Cbrifto , pela ~Iefa da 
Confciencia ; BIRey os dava à Infanta, e feus fuc
ce~ores para os poífuirem como Donatarios da
quelles Padroados , e o ufo delles, da mefma forte, 
que a Cafa de Bragança provê algumas Commen
das da mef ma Ordem , o que fazia ElRey de juro, 
e herdade , e quando nitlo pudeífe haver duvida, a 
dava em tres vidas na melhor fórma , que pudelfe 
ter eífeito ; e que fendo neceífario fe f upplicaria a 
Sua Santidade para fupprir o que precifo folfe. 
Determinando , que fe em a1guma parte na6 po
deífe ter effeito etla Doaçaó , fe lhe fuppriria com 
outra equivalente, de forte, que fe inteiraífe ova,. 
lor da merce , que nefla Doaçaõ fazia à 1 nfanta , 
no que obrava de motu proprio , certa fciencia , 
poder Real , e abfoluto , a qual foy feita na Cida
de de Lisboa no primeiro do mez de Novembro de 
1656. 

Governava a Monarchia Portugueza a Rai .. Ericeira, Port"t· Ref-
h D L . R d R t4ur.com.&.lib.6.p•z;. n a • mza como egente o eyno na me· J6_p, 

noridade delRey D. Affonfo feu filho, e achando· 
fe a Infanta D. Catharina com hum bom dote na 
Doaçao , que referimos , e com idade para fe lhe 
dar eíl:ado, e confiderando, que convinha ao Rey-
no darlhe hum efpofo, com cuja alliança fe pudef-
fem fazer os intereífes communs ; depois de varias 
propofições em diverfas partes , concluio o caía· 
mento da Infanta éom Carlos II. Rey de Ing1ater· 
ra, por meyo do zelo, e intelligencia do feu Embai .. 
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xador Francifco de Mello, depois Conde da Pon
te , que a pezar das negociações dos Caílelhanos, 
deu feliz conclufaõ a efle negocio; porque naó ad· 
mittio ElRey da Grãa Bretanha as varias propofi· 
ções , que lhe fizeraõ para a ef colha de ef pofa , de 

Clcde, Hifl. dt Por- diíferentes Princezas , que fe lhe nomearaõ, nem 
rug. tom • .z, p. 7c8. • r.. d' .- ElR d menos as venta101as con tçoes, com que ey e 

Caítella o perfuadia , a que aceitaífe qualquer das 
Princezas Proteftantes , a quem para eíl:e fim lhe 
promettia outro tanto dote, como às lnfilntas de 
Hefpanha. Tendo ElRey da Grãa Bretanha ajuf. 
tado o feu cafamenro com a Infunta D. Catharina, 
e a pprovado pelo feu Confelho de EA:ado, o mani
fellou ao Parlamento no dia 18 de Agoflo de 1661 

Prova num. ~7• com huma pratica ; e elle com outra chea de reve
rentes expreff"oens, agradeceo a honra daquella taÓ 
agradavel noticia, e o Chanceller de Inglaterra vi· 
fitou ao Embaixador, levandolhe os papeis dasre
foluções , que fe haviaõ tomado nas Cameras dos 

Prova num. ~8. Senhores, e dos Communs, que fe veraõ nas Pro· 
vas com outras do mefmo negocio. Seguio-fe hum 
Tratado de paz , e cafamento de vinte artigos pu· 
blicos , e hum fecreto , que continhaõ : Que todos 
os Tratados feitos do anno de 1641 até aquelle tern· 
Fº entre as Coroas de Portugal, e Grãa Bretanha, 
fo ratificariaõ, e confirmariaõ por aquelle Tratado: 
Que ElRey de Portugal faria entregar a Cidade, e 
Fortaleza de Tangere a EIRey da Grãa Bretanha 
com tudo o que lhe pertenceífe; e para eíl:e effeito 

manda· 
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mandaria ElRey da Grãa Bretanha cinco naos de 
guerra ao porto de Tangere , e que a entrega fe ef. 
feituaria depois de celebrado o cafamen to , conce
dendo-fe aos Soldados, e moradores , ou a patfagem 
livre para Portugal , ou ficarem vivendo em Tan
gere com exercido· livre da Re1igiaõ Catholica 
Romana, e todos os bens, que na dita Cidade pot: 
fuitfem : Q..ue ElRey mandaria a Lisboa a fua Ar
mada com toda a preparaçaõ , e decencia para c.on
duzir a Rainha a Inglaterra: Que ElRey de Por
tugal fe obrigava a dar em dote a fua irmãa dous 
milhoens de cruzados Portuguezes., hum que em 
dinheiro , e generos iria na Armada , e outro, que 
pagaria no termo de hum anno : Que EIRey per
mittia a toda a familia da Rainha o livre exerci
cio da Religiaõ Catholica Romana, para cujo ef. 
feito a Rainha em todos os Palacios, em que vi
veílê, teria Capella com todos os Capellães, que 
foílem necefiãrios para o exercicio , e decencia do 
culto Divino; e que ElRey naó perfuadiria , nem 
coníl:rangeria a Rainha por fi, ou por outra alguma 
pelfoa, nem lhe daria moleflia na profilfaõ da Re· 
ligiaõ Catholica Romana : Que dentro de hum 
anno, depois da chegada da Rainha, lhe coníl.itui· 
ria EIRey , e eíl:abeleceria de Doaçaõ , em razaõ 
do cafamento , trinta mil livras eíl:erlinas lnglezas 
cada anno, e hum Palacio, em que a Ráinha refi
dilfe , ornado , e guarnecido com todas as alfayas 
convenientes à f ua grandeza , as quaes lograria em 

fua 
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f ua vida , ainda que excedelfe em dias a feu marido: 
Q_ue a fua familia fe comporia de todos os criados, 
e grandeza, que havia tido a Rainha Mãy: ~ 
fuccedendo viver mais a Rainha., que ElRey, e 
quizelfe tornar para Portugal , ou ir para alguma 
outra parte , o poderia fazer livremente , e levar 
comfigo todas as fuas joyas , bens, e moveis , para 
cujo eífeito EIRey da Grãa Bretanha fe obrigava 
a fi , e a feus herdeiros, e f ucceífores , os quaes man
daria ó conduzir a Rainha honorificamente , e com 
toda a fegurança à fua propria cufta , e defpeza, 
com o dec6ro conveniente à grandeza da fua pe~ 
foa; obrigando juntamente a feus herdeiros, e fuc· 
ceífores a pagarem à Rainha as trinta mil livras ca· 
da anno, como fe ellivera em Inglaterra: Que E~ 
Rey de Portugal concedia a ElRey da Grãa Bre· 
tanha a Ilha de Bombaim na India Oriental , com 
todas as fuas pertenças , e Senhorios , para ficarem 
daquelle porto mais promptas as fuas Armadas pa· 
ra foccorro das Praças de Portugal na India, 6can· 
do livre aos moradores , que naõ quizeífem fahir 
das fuas caías, o ufo da Religiaõ Catholica Roma· 
na : Que os Mercadores lnglezes , naõ excedendo 
o numero de quatro familias , poderiaõ refidir em 
todas as Praças da lndia dos Dominios de Portugal, 
e em todas as Cidades principaes da America: Que 
rellaurando-fe a Ilha de Ceilaó, daria EIRey de 
Portugal ao da Graõ Bretanha o livre dominio do 
porto de Gále, ou fe recuperalfe a dita Ilha com 
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as Armas de Portugal, ou com as Armas de Ingla
terra, ficando livre a Praça de Columbo , e todo o 
mais Senhorio da Ilha a EIRey de Portugal: Que 
em confideraçaó de tantas ventagens como Ingla
terra recebia no cafamento da Rainha , promettia , 
e declarava, com confentimento do feu Confelho, 
trazer fempre no intimo do coraçaõ as convenien· 
cias de Portugal , e de todos os feus Dominios , de
fendendo-o de feus inimigos com as mayores for· 
ças do feu Reyno, affim por mar , como por terra, 
como à mef ma Inglaterra ; e que à fua cufta man
daria a Portugal dous Regimentos de quinhentos 
cavallos cada hum, e dous Terços de Infüntaria ca
da hum de mil Infantes , _armados à cuff:a delRey 
da Grãa Bretanha ; porém depois de chegarem a 
Portugal, feriaó pagos por conta delRey Dom Af
fonfo ; e no caf o de fe diminuirem na guerra , fe ha" 
viaõ de reencher com novas levas à culta delRey 
da Grãa Bretanha, affim a Cavallaria, como a Infan. 
ta ria : Q._ue EI Rey da Grãa Bretanha promettia , 
com confentimento , e deliberaçaõ do Parlamento , 
affiílir a Portugal com dez navios de guerra , os de 
mayor força , e mais bem apparelhados da fua Ar
mada , todas as vezes , que foflê invadido de quaef. 
ciuer Nações ; e que fendo infefladas as Coflas de 
Piratas, mandaria todos os annos tres , ou quatro 
naos de guerra com mantimentos para oito mezes, 
que fe contariaõ do dia , que delfem à véJa de In
glaterra , para feguirem as ordens delRey de Por-

tugal; 
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tugal ; e em o cafo , que EIRey de Pórtugal qut· 
zeífe , que eftes navios {e detiveífem nas Coí\as do 
feu Reyno mais de íeis mezes, feria obrigado a for· 
necellos de mantimento todo o tempo da dilaçaô, 
e mais hum mez para ã viagem de Inglaterra ; e que 
dado cafo, que ElRey de Portugal folfe mais e~ 
treitamente apertado das Armadas de feus inimigos, 
todas as naos delRey da Grãa Bretanha, que em 
qualquer tempo effivelfem no mar Mediterraneo,ou 
porto de Tangere , teriaõ ordens para obedecerem 
a tudo o que EIRey de Portugal lhe mandaffe, af· 
fillindo nas partes, onde follem neceflãrias para a fua 
ajuda , e foccorro ; e em virtude das fobreditas con· 
celroens , os herdeiros dei Rey da Grãa Bretanha, 
·e feus fuccelrores, em nenhum ·tempo já mais pe· 
diriaõ fatisfaçaõ alguma por efles foccorros : Q_ue 
além da faculdade, que EIRey de Portugal tinha 
de fazer gente em Inglaterra em virtude dos Trata· 
dos paífados , ElRey da Grãa Bretanha pelo pre· 
fente Tratado fe obrigava, no caf o , que Lisboa' 
a Cidade do Porto , ou outra qualquer Praça ma
ritima foífe fitiada, ou apertada pelos Caflelhanos, 
ou outros quaefquer inimigos, de dar foccorros con· 
venientes de Soldados , e naos , conforme os acci· 
dentes , que fobrevieífem , e a neceffidade de Por· 
tugal o pediífe : Que ElRey da Grãa Bretanha, 
com confentimento do feu Confelho, proteflava, e 
promettia , que elle nunca faria paz com Caftell~, 
que lhe pudeífe direéb , ou indireélamente fer 1111· 
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nimo impedimento a dar a Portugal pleno , e intei· 
ro foccorro para fua neceífaria defenfa, e que nun
ca reíl:ituiria Dumquerque , ou Jamayca a ElRey 
de Caíl:ella, nem fe defcuidaria já mais de fazer tu
do o que necdfario foífe para ajuda de Portugal , 
ainda que por qualquer refpeito fe achaífe obrigado 
a fazer guerra a El R.ey de Caíl:ella. Acordou-fe 
tambem , e fe ajuG.ou por ElRcy da Grãa Bretanha, 
que em virtude do dote , que recebia delRey de 
Portugal com a Rainha fua mulher , renunciava to• 
das as fuas heranças , e direitos , affim paternos, 
como maternos , ou qualquer herança , que pudelfe 
t.er de terras , caías , moveis , joyas , . ou dinheiro , 
que por qualquer via de direito , . ou titulo lhe per
tenceífem , conforme as Leys de Portugal ; e que 
1õ exceptuava naõ renunciar os títulos, que lhe per
tenceífem em direito na falta de fucceífor à Coroa 
de Portugal , na qual entraria a Rainha, e feus 
defcendentes. E finatm·ente por Artigo fecreto fe 
ajullou , que ElRcy da Grãa Bretanha fe obriga
va a mediar a paz enue ElRey de Portugal, e os 
Ellados de Hollanda ; e que nao o podendo confe
guir, mandaria huma Armada à India, que tomaífe 
poífe de Bombaim , e fizeífe guerra aos Hollande· 
zes. Foraõ eíl:as Capitulações firmadas folemne
mente por ElRey com todas as ceremonias legaes 
de Inglaterra a 2J deJunho de 1661 , e pelo Em· 
baixador Conde da Ponte , que brevemente palrou 
a Portugal com ellas , onde foy recebido com gran-
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de contehtamcnto da Rainha Regente , e dift"eren. 
t.es aHCélos da Nobreza, e povo ; porque a Rainha 
a todo o cutlo lhe parecia barato conf eguir o a&.. 
mcnto da Infanta com ElRey de Inglaterra; po· 
rém os Póvos fentiaõ vivamente a entrega de Tan
gere , e Bombaim , por verem ultrajada a Religiao 
Catholica Romana com os erros da hcrcfia. O 
Conde da Ponte affim que chegou a Lisboa, tende> 
feito a ratificaça6 dos Tratados , principiou com 

. Th . H:r.. todo o fegredo a difpor com a Rainha a entrega de 
Rapin oyras ~- T B b · d /"_ · dº-L-· toirt d' Angltttm_, r. angere , e om atm , e e u:: a1untar lnasll'O pa· 
8. L 1 ~· pag. zoi.im- ra a fatis.:.,.aó do dote e apretlos da Caía da Rai· 
prcf. cm 17 u. ''".s ' . 

nha, que no anno feguinte de 1662 partio de Lif· 
boa a 2 J tfe Abril. 

Rclacion de las Fidbs, Celebrou-íe · o ajuffe deíle cafamento com 
que fc hizcron cn Lif- •6 fc a._ d fó J • • 
boa con la ocalion dei magm cas enaS e gos , ummanas 1 e touros' 
~famicmo de la Scrc- em que tourearaõ com grande luzimento e dd\rc-
nifTima Infanta de Por- ' 
tugal D. c.·alina Rcy- za da arte , os Condes de Sarzedas , e da Torre, e 
na de la Gran Brcta• D J ,., d e 11 s h d p 1 d B 'I bo nha con c1 Rey Carlos • Oao e anro , . en Of O au C oqua O • 
11. imprcff. cm 166.1. A Rainha em attençaõ deRe negociado fez Mar· 

quez de Sande ao Conde da Ponte. Chegou a Ar· 
mada de Inglaterra ao porto de Lisboa a 1 o de Mar· 
ço, a qual havia conduzir a Rainha , que confb· 
va de quatorze naos de guerra , e cinco fumacas, e 
huma barca, de que era General Duarte de Moo· 
taigue, Conde de Sandwich, reve{Hdo com oca· 
raél:er de Embaixador Extraordinario , para condir 
zir a Rainha a Inglaterra. l\Iandou-o E1Rey vifi· 
tar a bordo por D. Pedro de Almeida, Veador da 1 
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fua Cafa , que foy em huma falua muy bem adere· 
çada , em que entraraõ alguns criados feus , e em 
outra hiaó os de mais da fua comitiva , todos com 
luzidas galas. Affim , que a falua eíl:eve perto da 
Capitania, o Embaixador o efpcrava ao portal6, 
aonde havia huma bem lançada efcada, que o Em .. 
baixador defceo quafi toda a receber a D. Pedro, 
Calvando-o ao mefmo tempo com vinte e fete pef.. 
fas. Sobiraõ a efcada , chegaraó à camera, dando· 
lhe fempre a porta , e a mdhor cadeira, e depois de 
fe cobrir , eíl:ando fentado , fe levantou , e defco. 
brindo-fe, deu o recado delRey, em que lhe.fignifi
.cava o contentamento , que tinha da fua chegada, 
e a eff:e mefmo tempo fedeu outra defcarga de ar
tilharia de vinte e fete peífas:: e ref pondendo o Em
baixador com grande apreço à honra, que EIRey 
lhe fazia, fe fentaraó, e converfaraõ algum tempo. 
D. Pedro de Almeida fe defpedio , e o Embaixador 
o acompanhou até o ultimo degrao da efcada , e 
tanto , que palfou a falua , lhe deraó tres boas via
gens, e o falvaraõ com outra .defcarga de artilharia 
como a primeira. Depois foy o Embaixador hof.. 
pedado por tres dias nas caías da Corte-Real do 
J\tlarquez de Caíl:ello-Rodrigo com grande magni· 
ticencia, regalo , profufaó , e abundancia , aonde o 
conduzia em hum coche· da Caía Real D. Duarte 
de Caflellobranco, depois Conde de Redondo , e 
era V eador da Caía Real , e daqui fez a fua entra. 
da publica , fendo feu Conduél:or o Marquez de 
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Gouvea, do Confelho de Eílado, e Mordomo m6r. 
Teve audiencia furmal delR.ey, e pallàdos dous dias 
a teve tambem da Rainha Mãy , e da Rainha da 
Grãa Bretanha, entregandolhe huma Carta delRey 
feu efpofo, efcrita na lingua Caftelhana, chea de 
affi:éluofas , e attentas expreífoens , e outra à Ra~ 
nha D. Luiza , que logo lhe rcfpondeo, todas d~· 
nas de fe perpetuarem na eíl:imaçaõ daquelles, que 
fabem avaliar femelhantes dcfcobrimentos: pelo que 
iraõ lançadas nas Provas. Acompanharaõ a RJi. 
nha neíl:a jornada o M arquez de Sande , Embaixa· 
dor Extraordinario , Nuno da Cunha , Conde de 
Pontevel , D. Francifco de Mello , depois Embai· 
xador a Hol1anda, e Inglaterra , Francifco Correa 
da Sylva , com as mais peífoas da f ua familia , que 
paffavaõ de cem ; Duarte de Montaigue , primo do 
General , como Eílribeiro môr da Rainha , Henri
que Zevout , V eador da Rainha Mã y de Inglater· 
ra , a cujo cargo vinha toda a dcfpeza , que fazia 
por conta delRey , Ricardo Rufiei , Bifpo eleito 
de Portalegre, como feu Efmoler, Dom Patricio, 
Clcrigo Irlandez , com o mefmo cargo, e Monúeur 
Alfe deftinado para Eíl:ribeiro menor, e outras pef. 
foas de qualidade. Feita a funçaõ da entrada, par· 
tio a Rainha a 2J de Abril, na f6rma feguinte. Sa· 
hio da antecamera da Rainha à fua maõ direita , e 
dous paífos adiante ElRey , e o Infante D. Pedror 
e os Officiaes da Cafa , Grandes, e Fidalgos. De~ 
cera6 pela efcada do quarto , que entaõ era da Rat· 

. ~ª' 

oigitized byGoogle 



J" Cafa 'lqJ Portug. Liv. Yll. 4 g s 
nha , e baixaraõ à falia dos Tudeícos , e chegando 
ao topo da efcada, que vay para o pateo da Capel
la, fe deteve a Rainha Regente; e como era o Ju. 
gar das ultimas def pedidas da Rainha· fua filha , per· 
tendeo efi:a beijarlhe a maó , ( Q que naõ confentio 
a Rainha) e abraçando...a, lhe lançou a fua · bençaõ. 
Baixou a Rainha da Grãa Bretanha a efcada entre 
El Rey , e o Infante feus irmãos , e fazendo in(:. 
tancias para que a Rainha Mã y fe recolheff"e , an
tes de chegar o ponto de lhe voltar as cofi:as, o 
naõ confeguio , porque a Rainha ef perou , que elJa 
entraffe no coche , o que fez depois· de huma pro· 
funda reverencia, a que a Rainha lhe correfpondeo 
com outra bençaõ , e voltou as cofi:as antes , que 
feus filhos entraífem na carroça, onde ElRey dan
do a maõ direita à Rainha , o Infante D. Pedro to
mou o aífento de diante ; e acompanhados de toda 
a primeira Nobreza com luzidiff1111as carroças , e 
cufi:ofas galas, feguindo a carroça Real os Capitães 
da Guarda , que a cobria t foraõ pela rua nova à 
Cathedral, entre duas alas de Infantaria, que guar· 
necia as ruas , que eftavaõ ricamente adereçadas 
com arcos cuftofamente fabricados. A etle tempo 
fe ouviaõ repetidas Calvas de artilharia das Fortale
zas, e navios, que eílavaõ ancorados no rio, e os 
repiques dos finos dos Moíleiros , e Freguefias da 
Cidade, encontrando-fe pelas ruas diverfas danças , 
que entre infi:rumentos, trombetas, e charamellas, 
faziaó huma goíl.ofa confonancia. Chegaraó a Sé 
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pelas nove horas da manhãa , a qual ellava rica· 
mente ornada, e entrando na Capella môr, fe cantou 
o Hymno Te Deum /audamus: os Reys fe recolht· 
raõ à cortina , precedendo fempre a Rainha de In
glatelTa no melhor lugar. Em quanto durou a Mif· 
.fa, fe-encommendou a varios Fidalgos .entretiveffem 
nos Clauflros da Sé ao Embaixador de Inglaterra, 
o Eílribeiro môr , V eador da Rainha , e outros ln
-glezes de qualidade , que vinhaó na Armada para 
acompanhar a Rainha, por krem de diffêrente Re
ligia6. Acabada a Millã , tornaraõ os Reys a eno 
trar no coche, e vieraõ bufcar o Terreiro do Pa· 
ço, achando as ruas, por onde novamente pa[avaõ, 
com '.riquiiiimos adereços , naõ inferiores aos ante· 
cedentes , e com arcos de diíi:rentes architeéluras. 
Chegaraõ ao Paço pela parte da Campainha, aonde 
era o jardim , junto à Ribeira das N aos , e no mu
ro. fe abrio · huma porta de boa architeélura , por 
onde entrou f ó o coche dos Reys , e todos os Se· 
nhores, que hiaõ no acompanhamento, fe apearaé, 
e fahiraõ por outra porta do jardim a huma ponte 
f oberbamente adereçada , que cabia fobre o mar 1 
onde eílavaõ os bargantins Reaes. A' Rainha de 
Inglaterra , antes de embarcar, beijaraõ a maó to
dos os que a acompanhavaó ., e querendo fazer a 
mefmà ceremonia a EIRey, o naó confentio e111 

obfequio da Rainha fua irmãa. Entrou a Rainha 
no bargantim magnificamente preparado , Jevando-a 
EJRey pela maõ ~ ~uia o Infànte aos Reys , e~ 
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pois de todos fent.ados , entraraõ, no bargantim a Ca, 
mereira môr , Damas, e Senhoras de Honor, o. Em
baixador de Inglaterra , Eílribeiro môr , e V eador 
da Rainha , Inglezes , o Marquez ·de Sande, Nuno 
da Cunha , Conde de Pontevel , Francifco Correa 
da Sylva , e D. Francifco de Mello , que eraõ as 
peífoas principae.s , que acompanhavaõ a Rainha a 
Inglaterra, e os Officiaes da Cafa delRey em varias 
faluas , e em outras e:mbarcac;6es bem adereçadu . 
embarcou a Nobreza , que tinha acompanhado aos 
Reys. Tanto , que o bargantim Real começou a 
navegar, fe repetiraõ as falvas: da artilharia até a 
Rainha chegar à Capitania de Inglaterra , chamada 
o Graô C ar/01 , que tinha oitenta peffàs de br-onze, 
e feifcentos homens de guarniçaõ. N ella eílava 
prevenida huma efcada commoda para fobirem as 
Mageí\ades : e entrando na camera , que eílava ri
camente ornada, fe defpediraõ da Rainha EIRe y, 
e .o Infante feus irmãos , e lhe beijaraõ a maõ as 
Damas. A's que foy fómente permittida eíla jor· 
nada de paílàrem a Inglaterra com a Rainha, foraõ: 
D. Elvira de Vilhena, Condelfa de. Pontevel, filha 
de D. Joaó de Soufa, Alcaide môr, eCommenda~ 
dor de Thomar, V eador da Caía da Rainha , e Go
vernador das Armas da Provinda de Traz os Mon
tes , que hia já recebida com Nuno da Çunha de 
Ataide, que por ella teve efte titulo, e D. Maria 
de Porcugal, Condeífa de Penalva, que fem cafar 
morreo em Inglaterra, e era ir mãa de D. F rancifco 
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de Mello , que fuy Embaixador naquella Coroa, 
Alcaide môr de Lamego , e Trinchante delRey, 
com a grandeza dos titulos de Condeaà.1, em atten• 
çaõ à jornada , e à eR:imaçaõ , que dcllas fazia a 
Rainha , a qual acompanhou feus irmãos até o pJi.. 
meiro degrao da ef cada da Capitania , naõ queren-
do voltar para a camera, por mais inff:ancias , que 
El Rey lhe fuz , fem que elle , e o Infànte en~ 
fem , e ficaífem debaixo do toldo do bargantim; e 
defpedido do navio, feguia a ElRey todo o acom
panhamento. Voltara6 tambem a Camereira. môr, 
Damas , e Senhoras de Honor Portuguezas em bu· 
ma falua, que lhe etlava prevenida. Navegou El· 
Rey para o Paço , e toda a Armada fe fez à véla. 
Compunha-fe eíl.a de quatorze naos de guem : a 
Capitania , como dHfemos , era o Graô Carlo1; a 
Almiranta chamada Henrique, em memoria do °'1-
que de Efcofetler , com feífenta pelfas de bronze, e 
quatrocentos homens de· guamiçaõ , nella embar· 
caraõ alguns criados da Rainha, que por naó cabe· 
rem todos na Capitania , fe dividiraõ por todos os 
navios da Armada : mandava a Almiranta D. Joaó 
de Menezes , Fidalgo velho, defcendente do feu íl· 
luflre appellido, de grande experiencia , e valor. A 
Fifcal era a nao / aques, denominada do Duque J0o 
re, com cincoenta pelfas de bronze , e quinhcntoS 
homens de guarniçaõ. A nao Monteguit , em que 
hia a recamera da Rainha , com cincoenta e qua
tro pe~as de bronze, e trezentos homens ; e as naos 1 
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Y orl, Lion , Princeza , Breda , Rubi , todas com a 
mef~a lotaçaõ, e pelfas, Duran com trinta, Co/. 
che/lre, o mefmo , e ~tres de trinta , em que embar· 
Garaõ mil caixas de aífucar ; porém o tempo naõ 
deu lugar à Armada a fazer viagem, fenaõ no dia 
a.; de Abril , dilatando-fe mais tres dias no porto 
de Lisboa, em que a Rainha inceífantemente man
dou fabcr como paílàva a Rainha f ua filha com os 
defcommodos do navio, e ElRey, e o Infante fe em
barcavaõ de noite, levando comíigo varias faluas 
de Mufica para divertir a Rainha. Sahio finalmen
te· a Armada para fóra da barra , e navegando com 
ventos pouco favoraveis , por ferem rijos os N or
deíl:es, em que alguns navios padeceraó, foy preci
fo entrar em huma Bahia chamada Monts-Bay, ou 
Bahia dos Montes , a 1 8 de l\iayo , e foífegado o 
vento , tornou a feguir a fua viagem. N eR:a Bahia 
começaraõ a ter principio os obfequios da N açaõ 
Ingleza à fua nova Rainha , celebrando o feiice def
pof orio dclRey, e a fortuna daquelle Reyno; e af
fim por toda a Coíl:a refplarideciaó no ar artificios 
de fogo , e fe ouviaõ em toda a parte retumbar os 
eccos das falvas da artilharia. Antes de entrar em 
PorR:mouth fe avift:araõ cinco fragatas de guerra , 
com que o Duque de York, irmaó delRey, anda
va naquelle lugar efperando a Armada. Affim que 
reconheceo a Capitania , mandou lançar fóra hum 
batel , em que mandou o feu Secretario V entrich 
a pedir licença à Rainha para lhe beijar a ma6 ; ref. 
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pondcolhe , que qualquer dilaçaó lhe feria penoiâ. 
Sahio o· Duque de York do feu navio na lancha do 
General da Armada , acompanhado do Duque de 
Ormond , Mordomo delRey , do Conde de Chc
ftrefield feu genro, Camereiro môr da Rainha, do 
Conde de Solfolk , e do Conde de Carlinfod, lrlao
dez, Meílre das Ceremonias da Rainha, e deoutrOS 
Cavalheros, e entrou na Capitania acompanhado 
deíla luzida comitiva , com ricas, e vHlofas galas. 
O Marquez de Sande , Conduél:or da Rainha, e os 
mais Fidalgos o vieraõ efperar : recebeo-o a Rai· 
nha no ultimo gabinete da camera da popa, que 
por fer o mais interior , era o mais proprio para a 
ceremonia da familiaridade da vi fita. Eíperou·O a 
Rainha alfcntada , veR:ida à Ingleza de téla côr de 
cana , guarnecida de rendas de prata , e quando~ 
trou o Duque, o fahio a receber tres paífos f6ra do 
doce], e querendo o Duque beijarlhc a maó ,'dia 
o levantou nos braços , e voltando ao feu lugar , ef. 
tiveraõ hum pouco em pé fallando., fendo interpr~· 
te o Bifpo eleito Rulfel. Depois inflando a Rai· 
nha com o Duque para que (e fentalfe em burna 
cadeira de eípaldas, que lhe eftava prevenida, e re
cufando-a elle , puxou huma raza , em que fc fen· 
tou à maó efquerda da Rainha , e fóra do docd· 
Havia o Duque fallado em pé na lingua Ingleza, e 
fentado continuou na Caíl:elhana , e depois de lar· 
gas exprelfoens do feu atfetl:o , e proteflações do 
leu rendimento , a que a Rainha corref pondeo cotn 
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agradavel urbanidade , fe levantaraõ. Entrou a bei ... 
jarlhe a maõ o Duque de Ormond, que lhe deu hu. 
ma Carta dclRcy , e fe feguiraõ o Conde de Che· · 
Grefield , eleito feu Camereíro môr , e outras pef
foas principaes. A Rainha antes do Duque fe def. 
pedic, lhe aprefentou os Fidalgos Portuguezes , que 
a acompanhavaó , dizendolhe quem eraõ , que elle 
tratou com grande urbanidade. Defpedio-fe o Du. 
que de York , e a Rainha deu tres paffos , e naõ 
podendo o Duque impedilla , como intentou , di· 
zendolhe , que reparaífe Sua Mageflade , em que 
por elle fer General , aquella caía , em que eftava , 
era fua , a que a Rainha refpondeo, que a fua. cafa 
era muito mayor, e que o que naó develfe por obri· 
gaçaõ , queria ella fazer por affeél:o , repoíl:a , de 
que o Duque muito fe obrigou. Todos os dias fe .. 
guintes veyo o Duque vifitar a Rainha , a quem 
elle havia. rogado fe vefliífe à Porcugueza para a 
ver. naquelle trage : ella em huma vifita o recebeo 
affim , o que o Duque applaudio dizendolhe , que 
lhe parecera muito bem : neíte dia fallou a Rainha 
a todos os Officiaes da nao, que lhe beijaraó a maõ, 
e por já eftarem muito perto do porto , mandou 
hum collar de ouro ao Capitaõ , e ao Piloto , e 
Meftre huma porçaõ de dinheiro, e outra , que fe 
repartio por todos os Marinheiros. Começou lo. 
go a Rainha a accommodarfe aos eflylos da Na
çaõ Ingleza, e affim lhe fallava no apofcnto, em 
que tinha o JeitQ. Mandava a Rainha con·efpon-
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. der às viíitas do Duque de York pelo Conde ae 
Pontevel, D. Francifco de Mell<;>, e Francifco Cot· 
rea. Entrou a Armada em Portfmouth a 24 de 
Mayo, feguida a Capitania do navio do Duque de 
York , e defemharcou a Rainha , levando-a pe\a 
maõ o Duque a embarcar em hum bargantim dou
rado , e cuílofamente adereçado. Acompanhou-a 
a Condeífa de Pontevel , e a de Penalva ficou no 
navio fangrada íeis vezes , mas logo foy conduzida 
a terra. Eílava na praya o Governador , as JuRi· 
ças, e pelfuas principaes, e os da governança com 
maças douradas. Entrou a Rainha vd\ida à ln· 
gleza em huma carroça , e paífando pelas ruas prin
cipaes , começaraõ os feus V alfallos a fatisfazede d& 
fua Real , e galharda prefença. Apeou-fe nas caías, 
que lhe eílavaõ prevenidas com magnificos ador· 
nos. Eíperava-a a Condeífa de Solfolk, fua Came
reira môr, e quatro Damas, e a familia inferior. No 
dia feguinte lhe diífe Miífa M ylord de Aubing, feu 
Capellaõ môr. Os dias feguintes mandou Ell\ey 
faber da Rainha , efcrevendolhe varias Cartas. So· 
breveyo à Rainha , depois de eílar tres dias em ter· 
ra, huma defluxaõ na garganta, que lhe naõ per· 
mittia levantade da cama; porém teve taô facil 
remedio , que fe naõ deu do achaque conta a E\· 
R ey. Chegou eA:e a Portfmouth a J o de Mayo, 
acompanhado de toda a Corte com galas cut\ofi~ 
firnas. O Marquez de Sande o efperou no pateo 
com todos os mais Portuguezes , que ElRey rece· 
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beo com grande agrado , e ao Marquez de Sande 
honrou com notaveis exprelfoens , dizendolhe o 
quanto o efltmava ver naquelle Reyno · na occafiaõ 
da fua mayor fortuna. Ao fobir da ef cada inten
tou o Prmcipe Palatino Ruberto, que tinha virido 
na carroça com ElRey, adiantarfe ao Embaixador, 
ficando mais immediato à pelfoa delRey. O Mar
quez de Sande , que naõ ignorava as prerogativas 
do feu caraéler , pegandolhe no braço , · o deteve , 
dizendo a EJ Rey,. que lhe déífe o feu lugar , ao que 
refpondeo , que tinha muita razaõ , e mandou ao 
Principe , que fe apartaffe, e déífe lugar ao Embai· 
xador, o que o Principe reconheceo tanto , que no 
tempo , que ElRey fe dilatou em fe veftir , antes 
de entrar a ver a Rainha , bufcou ao Conde de Pon· 
tevel, D. Francifco de Mello , e Francifco Correa , 
e ao Secretario da Embaixada Francifco de Sá de 
Menezes , e os tratou com grandes cortezias. En
trou EIRey na Camera da Rainha , que ainda ef
tava na cama, porque os Medicos lhe naõ permit
tiaõ , que fe levantaífe : EIRey com finiffimas ex· 
preífoens lhe manifeftou o feu contentamento , que 
fe diminuiria , fe do feu achaque o naõ tiveraõ in
formado os Medicos com feguras affirmações , que 
naõ merecia o feu cuidado , e lhe fallou na lingua 
Cafielhana , e a Rainha lhe refpondeo com tànta 
prudencia, e difcriçaõ, que depois delRey voltar 
para o feu quarto, manifeff:ou a farisfaçaõ da fortu
na do feu defpof orio. Toda aquella noite fe gaíl:ou 
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cm feR:as ; e banquetes , e no dia f eguinte fe levan· 
tou a Rainha já melhorada ; e eftando prevenido 
tudo , o que era precifo para efta folemnidade , no 
dia J 1 de Mayo fe effeituou o defpoforio ; e depow 
de jantar fahio EIRey com a Rainha pela maó a 
huma grande falla , onde /debaixo de hum docel et: 
tava hum . throno com duu cadeiras , em que ~ 
Reys fe fentaraõ , e diante de toda a Nobreza , e 
Povo , que concorreo a efla celebridade , leu o Se
cretario delRey o Inflrumento, que o mefmo Mo
narca havia dado ao Embaixador , e o Secretario 
Francifco de Sá e Menezes, o que o Embaixador 
deu a ElRey ; e acabada eíla ceremonia , dülC o 
Bifpo de Londres em voz alta, que aquella era a 
mulher, com quem EI Rey eA:ava cafado , e todos 
com alegria refponderaõ, que vivelfem infinitos fe· 
culos. Levantou-fe EIRey, e tomou a levar a l\ai· 
nha pela maõ ao feu quarto , onde entraraó a bei· 
jarlhe a maõ rodas as Damas , e peífoas principaes 
da Corte ; e a Camereira môr obf ervando o eftylo 
daquella Coroa em femelhantes aél:os , tirou os \a. 
ços de firas azues , que a Rainha levava em hum 
vefiido de téla encarnado à lngleza , naõ lhe dei· 
xando nenhum , e deu o primeiro ao Duque de 
York, e repartio os mais pelos Officiaes, Damas, 
e Titulos de mayor fuppofiçaõ. Como a Rainha 
effava mal convalecida , por confelho dos Medicas 
te tornou a deitar na cama , def piado-a a Camerei· 
ra môr, que defde o primeiro dia começou a exer· 
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citar o íêu officio com todas as mais Senhoras In
glezas , e as duas Damas Portuguezas. . V eyo a 
cea da Rainha , e EIRey , que em tudo moftrou 
o quanto eíl:ava della agradado, ceou com ella fo. 
bre a cama, foando ao mefmo tempo diverfos inf. 
trumentos. Os dias , que a Corte affiíl:io em Portf. 
mouth , mandou ElRey hofpedar ao Embaixador, 
e a todos os Portuguezes , que acompanharaõ a 
Rainha, pelo Conde de Mancheller, magnificamen
te. N effa occafiaõ recebeo huma Carta da Rai· 
nha Henriqueta de França , mãy dclRey , que fe 
achava em Pariz, a qual entregou o Conde de Sant· 
Alban , feu Eftribeiro môr , com grandes expref
foens , e conhecimento das fuas virtudes , a que a 
Rainha rcfpondeo com igual affeél:o, e efiimaçaõ. 

Detiveraó-fe os Reys poucos dias em Portf- Relaçaó Diaria da jor· 

mouth porque a 6 deJunho pafiàraõ para a Ca- nad.a da Rainha da 
' Graa Bretanha Dona 

fa de Campo de Hamptoncurt' onde chegaraõ de Catharina,dcli!~Oa a 

tarde. As Companhias de pé, e de cavallo effa- ~~~~· lmprctla cm 

vaõ todas em duas alas , por entre as quaes palfa-
raõ as MageA:ades , que fahiraõ do coche , em que 
lhe foraõ affi,Hndo as Condelfas de Pontevel , e 
Penalva , e 1\ilikdy Solfolk , que fervia de Came-
reira môr , e os Officiaes da Caía. O Paço effava 
ricamente ornado com tapeçarias de ouro , e feda, 
camas , doceis , e cadeiras riquiffimamente borda· 
cias , e quadros de pinturas de grande preço : o tou-
cador da Rainha era todo de peílãs de ouro excel· 
Ientemente trabalhadas. O Graõ Chanceller, e to· 
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dos os Tribunaes de J ultiça , e o Confelho de Ef. 
tado , foraó dar à Rainha os parabem da fua che· 
gada , e beijar lhe a maõ, e na mefma f6nna todos os 
mais, e os Miniltros Eílrangeiros a felicitaraó igual· 
mente do feu cafamento , e da fua chegada àqueUes 
Reynos. A Duqueza de York veyo de Londres 
em huma gondola, EIRey a foy bufcar à porta do 
Jardim, que cahia l'ara o rio Thamafis, e a trouxe 
pela maõ à preíença da Rainha , que a recebeo na 
fua Camera: a Duqueza lhe quiz beijar a maó, mas 
a Rainha o naõ confentio, e levantando ... a nos bra· 
ços a faudou com a paz. Aífentaraõ-fe os Reys, 
e os Duques junto da cama da Rainha , onde ef. 
tiveraõ converfando nas MageRades Portuguezas. 
Continuava ElRey nas demonítrações do feu agra· 
do multiplicando as finezas em diverfos diverti· 
mentos , indo huns dias ao campo, e aos Parques, 
nas noites com Comedias, Muficas, eSaraos, em 
que entraraõ EIRey, e Suas Altezas, e muitaS Da· 
mas , e Senhores , a que ElRcy excedia no ar , e 
na graça , com que dançava , o que a Rainha ce~ 
brou com grande fatisfaçaõ delRey. N aó &ziao 
os divertimentos efquecer à Rainha as devoções, 
com que fora creada ; e affim ouvia Millà todos os 
dias , para o que tinha bem concertado , e fervido 
Oratorio. N aó deixava a Rainha de fatisfazer em 
tuJo, no que EIRey mo(lrava goff.o ; porém corn 
a mudança dos exercidos taõ diverfos, era necelfa· 
rio ao Embaixador pôr toda a diligencia, e rogos, 
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para vencerlhe a repugnancia , que tinha de f ahir 
f6ra em publico todas as vezes , que ElRey defeja· 
va. l\'las o novo trage Inglez , a que fe naõ ac
commodava facilmente , lhe ficava ainda affim taõ 
naturalmente , que lhe accrefcentou muito o affC. 
él:o daquella N açaõ. A 8 de Agofto chegou a 
Granvich ( Villa, que diR:a duas legoas de Lon
dres ) a Rainha , mãy delRey , que havia vindo de 
França , e no dia feguinte a f oy vifitar EIRey , e a 
Rainha acompanhados de toda a Corte : ao Con· 
de de Pontevel, e Francifco Correa da Sylva man
dou Sua Mageff:ade hum coche para que os acom
panhaílem: o Embaixador Marquez de Sande , e D. 
Francifco de Mello , o oaõ puderaõ &zer por efta. 
rem doentes. 

Chegaraõ os Reys pouco depois de haver jan· 
tado a Rainha Mãy , que veyo efperar a viíita à 
primeira porta do Paço , depois de fobida a efcada, 
e fàzendo a Rainha D. Catharina acçaõ de fe pôr 
de joelhos , e beijarlhe a maõ , a levantou nos bra
ços com grande carinho, e moflras de amor, repe
tindolhe diverfas vezes a paz. Entrando na caía , 
em que fe havia de tomar a vifita, a Rainha Mãy 
diífe à Rainha, que evitalfe todos os cumprimen· 
tos, porque ella naõ paífara àquelles Reynos mais, 
que por ter a ventura de a ver, e de a amar como 
filha , e fervilla como Rainha , e Senhora daquelles 
Reynos. Satisfez a Rainha com iguaes exprelfoens 
de refpeito, e etlimaçaõ, moflrando o grande gof-
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to , que tinha de a ver, e f egurando , que o tempo 
lhe moílraria , que no amor, e obediencia de fervil· 
la , naõ lhe havia de exceder nem EIRey , nem o 
Principe feus filhos. Acabados os primeiros cum· 
primentos, a Rainha Mãy fe fentou em huma ca· 
d eira de ef paldas à maõ direita da Rainha , que ef. 
tava em outra em tudo igual, EIRey fe fcntou em 
huma cadeira raza , a Duqueza de York em ou· 
tra, e o Duque feu marido ficou em pé. Todos os 
que fe acharaõ prefentes bcijaraõ as mãos à Rainha 
com grande fatisfuçaõ. Offereceolhe a Rainha 
Mãy de merendar , que naõ aceitou, porque ha· 
via pouco tinha jantado antes , que parti[e de 
Hamptoncurt : durou a vifita quatro horas , em 
que a Rainha Mãy fez quantas demonílraçóes d~ 
aa o goílo , em obfequio, e att~nçaõ da nora. Def. 
pediraõ-fe as MageGades, e a Rainha Mãy as acom
panhou até o mefmo lugar, em que as recebera, e 
com huma hora de noite chegaraõ a Hamptoncurt, 
onde a Rainha ceou com ElRey em publico, com 
extraordinaria alegria de todos os que a viaõ. No 
dia feguinte foy EIRey a Londres , e na tarde foy 
a Rainha acompanhada dos Officiaes da füa Ca& 
a encontrar a EIRey ao caminho , galantaria, que 
EIRey eflimou tanto , que com finas exprc[oe\1 
moílrou agradecerlha , o que foy muy applaudido 
na Corte. Voltou a Rainha Mãy de Londres em 
coche , acompanhada de huma grande parte das 
guardas deIRey , a vifitar as Mageílades. ElRey a 
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foy bufcar onde ella fe apeou , e a levou pela maõ
até onde a Rainha a efperava. Tanto , que f obiraõ 
ao ultimo degrao da efcada, fahio a Rainha a re· 
cebella, e depois de fe cumprimentarem com reci
procas moíl:ras de alegria , entraraõ em huma ante• 
camera , e fe fentara6 ambas as Rainhas debaixo 
de hum rico docel em cadeiras , ficando à maõ di
reita a Rainha Mãy , e à efquerda a Duqueza de 
York hum pouco affàílada , EIRey eíleve em pé~ 
e o Duque de Y 01 k feu irmaõ , e hum, e outro fer· 
viraõ de interpretes às duas Rainhas. J antaraõ jun .. -
tas as Mageíl:ades ; o Duque , e Duqueza de York, 
acabado o jantar , palfaraõ para a Camera da Rai
nha , aonde entraraó os feus Muíicos , que a Rai
nha Mã y applaudio muito. 

A grandeza , e a commodidade do Palacio de 
Hamptoncurt , e a frefcura do íitio deu motivo às 
MageR:ades paílàrem nelle todo o V eraõ. Deter· 
minando ElRey fazer a fua entrada em Londres 
pelo rio Thamafis a } de Setembro , embarcaraõ 
em hum dos bargantins Reaes, em que entraraõ o 
Duque , e a Duqueza de York f ua efpofa , o Prín
cipe Roberto , e o Principe Duarte feu irmaõ, 
que tambem naõ havia muito , que chegaraõ de 
França com a Rainha Mãy, e a.Condeffa de Sol
folk , primeira Dama da Camera da Rainha , e naõ 
f oraõ as Condelías de Penalva , e Pontevel por ef. 
tarem doentes , e em outros bargantins hiaõ as Da
mas da Camera, e Officiaes da Caía Real. Toda 
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a diflancia, que era de fete legoas , etlava occupaaa 
de Soldados, e gente do povo. Em Brcfort , lugar, 
que diíla oito milhas de Londres , efperava hum 
bargantim grande, que naó podia fobir pelo rio 
acima , guarnecido todo de vidraças , com toldo 
carmezim bordado de ouro , para as Damas de H~ 
nor , e mais criadas da Rainha ; e em Potnem, trcs 
milhas de Londres , eílava outro bargantim , em 
que os Reys havia ó de fazer a entrada , com vinte 
e quatro remeiros vell.idos de efcadate , com as 
Armas no peito, e nas coíl:as, o qual era todo dou· 
rado , com bum toldo de brocado de ouro , por den· 
tro, e por fóra, guarnecido de franjas , e paífamancs 
de ouro, fuíl:entado em quatro pilares, abertos poc 
todos os lados , para melhor verem , e ferem vi~ 
de todos , e feguidos de outros muy luzidos , e de 
diverfas embarcações empavezadas. Chegaraõ pe\as 
feis horas da tarde a Londres , e defembarcaraó cm 
huma ponte, que fe havia preparado junto ao Pa· 
ço, onde a Rainha Mãy efperava, e toda a Corte, 
e Nobreza do Reyno adornada com riquiffimas ga· 
las. Seguiraõ-fe notaveis feíl:as , em que fe mof. 
trou a grandeza do poder, e luzimento , com que 
a N açaõ Ingleza fe naõ deixa vencer das mais ce
Jebres da Europa. A Caía da Rainha furmou El· 
R ey de peíf'oas de grande qualidade , .e diremos as 
que achámos em memorias daquelle tempo, alem 
das já referidas. Foy fua Camereira môr a Condef· 
fa de Arlington ; Damas da Camera a Duqueza de 
. Clere· 
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Clereland , a Condellà de Tindal , a Condefià de 
Manchefter , a Condelfa de Hertford , a Condellà 
de Linzit , a Condelfa de Clarendon ; Mordomo 
môr o Conde de Chefterfield , Eflribeiro môr J oaõ 
Arundel , feis Confelheiros , todos titules , e Chan
celler , todas peífoas de qualidade. Thetõureiro 
Thomás Tim , Camereiro menor Monfteur Serrans, 
Secretario Ricardo Belim , Monfteur Ropor , e 
·Monlieur Portor , Gentis-homens 'da Camera pri
vada ; mais quatro Cavalheros com o mefmo em
prego, quatro Eflribeiros , dous Copeiros, ou Trin
chantes , que ferviaõ quando comia em publico, 
quatro Pagens de Honor, e outros de inferior foro; 
criadas para toucarem , e outras para diverfos em
pregos , e na mefma f6rma homens pertencentes ao 
ferviço da fua Caía, que era tratada com a mayor 
magnificencia , e Mageftade , que fe p6de imagi· 
nar. 

N aõ palrou muito tempo, que naõ começaf. 
fe a Rainha a fentir os ilJicitos divertimentos del
Rey, o que tolerava com tanta prudencia, que 
deu a conhecer ao Mundo fer o exemplar da mayor 
conflancia , affim como o manifeílava na pruden· 
eia , e virtudes Catholicas , que defejáva fe exerci· 
.taílem com mais liberdade. Inflammada no zelo 
da Fé confeguio , com intervençaõ do ChanceJler, 
e diligencia do Marquez de Sande, que mandaífe 
EIRcy da Grãa Bretanha a Roma hum Irlandez 
chamado Belling , Catholico de conhecida virtu~e, 

em· 
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e intelligencia de largas experiencias, para que ob
fervando as intelligencias daquella Corte fobre as 
coufas de Portugal , foubeífe o eff:ado , em que fe 
achavaõ as differenças entre o Pontifice, e EIRey 
de França , fobre o fabido fucceífo do Duque de 
Creguy, Embaixador em Roma ao Pontifice Ale
xandre VII. e que de tudo délfe particular noticia 
ao Chanceller. A Rainha efcreveo ao Papa huma 
larga , e bem formada Carta , que continha haver 
chegado a Inglaterra , e que havendo aceitado 
aquella Coroa pela grandeza da Monarchia, era nel· · 
la mais poderofo o defejo de fervir a Religiaõ Ca· 
tholica Romana : e que nos poucos mezes da fua 
refidencia vira manifeff:ado pela mifericordia de 
Deos effeitos, que palfando de naturaes, pareciaó 
milagrofos ; felicidade , que ella attribuia ao zelo 
da Religiaõ do Real fangue de Portugal , de que 
el1a nafcera: razaõ porque fe achava obrigada are· 
prefentar aos pés de Sua Santidade , que naõ me
reciaõ menos attençaõ da Sé Apoftolica os ferviços 
dos fideliffimos Catholicos de Portugal , que a infe· 
1icidade dos eíl:ragos de Inglaterra , e neíla confi· 
deraçaõ fe achava obrigada a expor ao Pontifice pe· 
Ja importancia da Igreja , e pela julliça clara , e ma· 
nifeRa, as muitas , e forçoías caufas , que o obri· 
gavaõ a acodir a Portugal; e tirando o efcandalo, 
que dava aos Catholicos , e o motivo , que toma· 
vaõ os Hereges , (ainda que folfe falf o ) de ef palha· ' 
rem naõ fer a juíl:iça da Cadeira de S. Pedro com~ 
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equidade, que fe fegurava na infàllivel affiítencia do 
Ef pirito Santo : e que efies motivos , que ella ex• 
perimentava , naõ fó como Infanta de Portugal, 
mas como Rainha de Inglaterra , a obrigaraõ, além 
da veneraçaó de beijar o pé a Sua Santidade , a man· 
dar em qualidade de Enviado a Beling , a quem Pº"' 
deria dar inteiro credito , e fé , a tudo quanto da 
fua parte lhe reprefentaífe, fegurando a Sua Santi ... 
dade , que na fua maõ eíl:ava fómcnte abrir a porta 
a grandes felicidades da Igreja nos Reynos de ln. 
g1aterra , para o que fe achavaõ tantas difpoftções 
opporcunas , que lhe feguravaõ ditofo fim ; reco· 
nhecendo affim os Hereges , que a fumma juíl:iça 
de Sua Santidade começava a abrir caminho ao re
medio de Portugal , e que fuccedendo o contrario , 
o que naõ podia efperar , proteílava a Sua Santida· 
de o imminente perigo , a que expunha naõ fó os 
principias da reducçaó de Inglaterra , fenaõ o rif co 
da coníl:ancia de Portugal , de que a uniaõ tempo· 
ral , em que fe achava com Inglaterra , pudelfe paf
far ( o que Deos naõ permittiífe ) a damnos efpiri
tuaes, e que a Sua Santidade, como Vigario de 
Chriíl:o, tocava ponderar, e attender madura , e 
definterelradamente à diipofiçaõ do eílado da Re· 
ligiao Portugueza , e Ingleza ; huma para fuRen· 
tarfe, outra para fe melhorar, e que da juíliça , jui
zo , clemencia , e bondade de Sua Santidade , efpe· 
ravaõ os dous Reynos o mais feguro remedio : e 
que fucccdendo abandonarfe taõ bem fundado dif. 
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curfo , tomava a Deos por teílemunha , de que o 
unico motivo , que a perfuadira a fer Rainha de 
Inglaterra , fora mais , que de Sceptros, e Cor°", 
o defejo de fervir a Religiaõ Catholica Romana, 
que confellàva , e ef perava confeíf ar até os ulcimos 
alentos da vida. NeGa mefma fubflancia cfcreveo 
a Rainha aos Cardeaes , e principalmente ao Car· 
dcal U rfino , recommendandolhe tambem a Milord 
de Aubing, feu Capellaõ môr, para que fo[e no· 
meado Cardeal pelas fuas grandes virtudes , e ele· 
vados merecimentos. EIRey de Inglaterra tam· 
bem efcreveo a muitos Cardeaes , com quem tinha 
particular correfpondencia , pedindo na pert~aó 
de Portugal repoGa formal , que era a da nomea~6 
dos Bif pos , de que temos tratado. 

Depois da Rainha def pedir o Enviado para 
Roma , applicou cuidadofamente todas as dili~en
cias poffiveis a favor dos Catholicos de Inglaterra, 
contra a poderofa oppofiçaõ dos ProteGantes , e~ 1 

palhando eíles , que as aifeél:uofas diligencias da lla1· · 
nha perfuadiaõ a EIRey a fe declarar Catholico: e 
entendendo EIRey, que cm tempo taõ perigofo, 
e entre animos taõ obflinados , era necelfario telll· 

perar com a prudencia movimentos revoltof os, cba· 
mou o Parlamento , onde deu por efcrito huma pro
clamaçaõ , que continha circunftancias dfenciaeS 
para melhor direcçaõ do governo do Reyno ; e 
chegando a fallar nos Catholicos , em hum dos Ca· 
pitulos, dizia por palavras exprellàs as razoens fe· 
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guintes, inípiradas pela efficaz diligencia, e zelo 
da Rainha, como efcreve o Conde da Ericeira D. Ericeira; l*ortug. R~r:. 
Luiz de Menezes Com a mefma liberdade con· '""'""°, tom.i. hv. 9· 

• " pag.600. 
,, fefiàmos ao Mundo , que a nollà tençaõ naõ he 
,, excluir da noffà piedade nolfos f ubditos Catholi· 
,, cos Romanos , que taõ igualmente fe portaraõ 
,, em beneficio noífo nos fuccelfos paífados , que 
,, os tizeraõ merecedores por fuas acções de noífas 
,, Reaes promeífas , ef perando da prudencia do nof. 
,, fo Parlamento nos affiffa à f6rma , que lhe pare. 
,, cer conveniente para alivio de tenras confcien .. 
,, das ; porque naó feria menos femjuíl:iça , que 
,, aquelles, que foraõ merecedores de premio, fe 
,, lhes negalfe alguma parte da mifericordia, que te .. 
:J' mos moíl:rado àquelles, que procederao em mui-
" to differente · f órma ; e além deíl:as razoens faõ 
,, taõ fortes as Leys capitaes , que eíl:aõ eflabeleci-
" das contra elles , que fuppoíl:o , que foífem juf-
'' tificadas no feu rigor pelos tempos , em que fe 
,, promulgaraõ , confelfamos , que nos feria pezado 
,, vir na execuçao dellas, dando morte a alguns dos 
,, nolfos fubditos f6mente pelas materias da R.eli· 
,, giaõ. Porém no mefmo tempo , em que decJa .. 
,, ramos o mal, que nos parece effufaõ de fangue , 
,, e noífas graciofas tenções fejaõ para aquelles nof. 
,, fos f uh ditos Catholicos Romanos, que viverem 
,, pacificamente fem efcandalo ; queremos, que el ~ 
,, Jes todos entendaõ , que devem fazer aquillo , a 
,, que fa6 obrigados pela fua lealdade, e_ pelo noífo 
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,, reconhecimento , naõ oflendendo as Leys , que 
,, já eR:aõ , ou fe fizerem para impedir , ou efpalhar 
,, fua doutrina em prcjuizo da Religiaó Protefbn
,, te , ou fe pela noífa declaraçaõ , conforme a qua· 
,, !idade Chriíl.ãa de nos naõ parecer bem effufaó 
,, de fangue f6mcnte por Religiaõ , os SacerdoteS 
,, tomarem confiança de apparecerem , e fe darem a 
,, conhecer em offenfa , e efcandalo dos Protellan. 
,, tes , e das Leys em feu vigor contra elles , de 
,, preífa conheceráó , que fabemos fcr feveros, quan· 1 

;, do a prudencia o requere, affim como fomos bran-
" dos , quando a caridade, e o conhecimento dome· 
,, rito o pede. ,, Deíla maneira foube a Rainha il 
difpondo o animo delRey , para que o tempo com 
as diligencias efpiritua1mente politicas fo[em com 
o feu poder enfraquecendo as forças dos Hereges, 
fendo para eff.as dif pofições a Rainha gloriofa et• 
ecucora da grande prudencia , e incançavel dif\'elo, 
com que lhas miniR:rava o Marquez de Sande, Em
baixador , o que ella depois Coube taõ bem mane
jar , como moíl.rou o tempo em perigofas conjun
él:uras , que nelle aconteceraõ , naõ fó no feu rey· 
nado , mas depois na revoluçaõ daquella Coroa, 
confervando fempre illefo o refpeito pelas maximti 
da fua prudencia. 

Em differentes occafioens experimentou a Rai
nha a oppofiçaõ dos Ing1ezes Proteffantes , irri~ 
dos com a viva fufpeita , de que introduzira 110 ani

mo delRey as verdades Catholicas , e com a cet· 
tets 1 

1 
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teza de que contribuira muito para a converfaõ 
de {eu cunhado o Duque de York, que depois rey· 
nou com o nome de Jacob Il. e perdeo o Reyno 
de Inglaterra por ganhar o do Ceo : e fe como fe· 
guio os confelhos da Rainha no verdadeiro zelo , 
fe governaífe pela prudencia , com que ella os mo
derava , p6de fer , que confervaífe o Reyno em 
grande beneficio da verdadeira Religiaõ. E tanto 
reconheceo o Principe de Orange (que em 1668 
tirou a Coroa a El Rey feu fogro ) as virtudes da 
Rainha , que a pezar de hum partido taõ contrario, 
lhe confervou o mayor refpeito nos cinco annos, 
que ella refidio em Londres , depois que o Princi
pe com o nome de Guilherme III. occupou aquel· 
1e throno, tendo-fe aufentado para França com to
da a fua familia EIRey Jacob II. Antes havia pa
decido a Rainha grandes contratempos, chegando 
a fer publicamente accufada no Parlamento por fau. 
tora da nobre culpa de querer introduzir a Reli· 
giaõ Catholica em Inglaterra , e por outras , que 
com mais falfidade fomentou a inveja , fendo a ef
terilidade huma das caufas , com que os Proteílan
tes pertendiaõ o divorfio , com horrivel exemplo 
de Henrique VIII. que repudiou outra Rainha do 
mefmo nome, e igualmente Catholica, e_naõ infe. 
cunda. ElRey defendeo a R.ainha com grande 
coníl:ancia, e ainda com perigo, ellando muito na 
memoria a horrenda tragedia , e parrecidio delRey 
Carlos 1. feu pay, e o exempl~. da fatal i;nemoria 

Tom. VII. Rr ii da 

oigitized byGoogle 



3 I 8 Bifloria <jenealogica 
da Rainha Maria Stuarda , fem que a nenhum 
privilegiaífe a innocencia , e o fagrado da Magefta· l, 
de. O Conde de Cafiello-Melhor Luiz de Vaf. 
concellos e Soufa , que mais por infelice , que por 
culpado vivia aufente da f ua Patria em Inglatena, 
krvio à Rainha com tanto valor , e zelo, que ~ 
perava ao entrar do Parlamento aos mefmos Depu
tados , que votava ó fe lhe cortaífe a cabeça, o que 
ella remunerou com preciofas joy~, e groífas quan
tias, de que o Conde perpetuou o agradecimento, 
fundando com ellas hum Morgado, que intitulou 
de Santa Catharina , que deixou aos feus defcen
dentes. Prevaleceo finalmente a virtude contra 1 

malicia , e ficou a Rainha triunfante ; e fe merd 
Bum~t, Hifloirt .tlts fem fé as Memorias de Burnet, Bifpo deSalisbury, 
Dermcrts RtvQ/uuons mais credulo nas noticias incertas do povo ntlf 
d' Anflcterrt, tom. 1. ~ i-
pag.459, &e. lmprcf. nas verdades infalliveis da Religiaõ, fe achariao ms 
na Haya cm &71.s. fuas Memorias alguns fucceífos particulares J ain-

da que inverofimeis , da vida da Rainha , que kOI 
outras provas mais , que a fua pouca averiguaçaó, 
ainda que no elfencial a vem a juffificar , refere, 
que propuzeraõ a ElRey repudiaffe a Rainha, DJf 
elle o abominou , como merecia taõ facrilego pro- 1 

jeél:o. Eraõ os atrevidos &utores deA:a machma, 
ciue paífaraó de temerarios a publicas accufadotcS1 1 

H oftk , e Belhô , e era em fumma a accufaçaõ, que 1 

a Rainha por fuggeftaõ do Papa , e de outros Prin
cipes Catholicos , fendo occultos iníl:rumentoS dCÍ· 
te negociado Filippe Houvard, Cardeal de Noc· 

folck1 
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-

folck , e Thomás Whit , Superior da Companhia 
de Inglaterra, com outros muitos Padres da mefma 
Companhia , como de outras Religioens, machina· 
va contra a pelfoa delRey feu efpofo , contra a Re· 
ligiaõ Protefl:ante , e eR.ado publico de Inglaterra , 
com o fim de introduzir naquelle Reyno a Religiaõ 
Catholica Romana , para cujo effeito fe tinha pre
venido o Medico delRey ·com veneoo , e com ar
mas Milord Arundel de W ardour , deff:inado Graõ 
Chanceller de Inglaterra , o Conde de Powifgran, 
Thefoureiro, Milord Rellaíis, General da Arma
da, Milord Peters, Meff:re de Campo General, e 
o Vifconde de Staffort, CommHiàrio Geral, e The
foureiro da mef ma Armada. A que accrefcentavaõ, 
que morto EIRey, exaltariaõ ao throno o Duque 
de Y orck por fer Príncipe Catholico ; fendo o pri
meiro movei defta detefiavel, e blasfema accufa
çaõ Mil9rd Herbert Cherbury, que fobre a averfaõ; 
que tinha à Religiaõ Catholica Romana , abor
recia mortalmente ao Duque de Y orck , fentido
de em certa occafiaõ o haver tratado mal com as 
mãos , e palavras na· falia do Parlamento , como elle 
n1erecia. Eíl:a exacranda novidade chegou à noti· 
eia da Rainha, fem outra prevençaõ, que a fua in
nocencia; e vendo-fe em taó imminente perigo, em 
que poderia triunfar a falfa perfidia daquelles Vaf. 
{allos , participou ao· Principe· Regente D. Pedro 
feu irmaõ-, por hum Expreífo·, o eílado, em que a 
ambiçaõ , e odio da Religiaó· Catholica puzera <'> 

feu 
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feu Real dec6ro. Mandou logo o Principe Re· 

so~ra Moreira, Tbt•. gente à Corte de Inglaterra ao Marquez de Arron• 
Hi.ft. Gmtid. d• C-f• ches a affiíl.ir à Rainha que partio defte Reyno a 
dt Sou/•, pa1;.s~40. ' 

' de Fevereiro de 1680, e chegando a Londres a 
tempo, que havia pouco fahira deflerrado daquella 
Corte o Duque de Y orck com o pretexto de ha
ver defcoinpol\o no Parlamento a Milord Cberbu· 
ry , ficaraó com a aufencia daquelle Príncipe def. 
aífombrados os traidores, esforçando intrepidamente 
a accufaçaó de forte, que já era formidavel o fem
blante deA:a perfidia. Porém Deos , que nos ma· 
yores perigos f6mente p6de firmar a felicidade, fe· 
renou tanto a tempo etla taó terrivel tormenta, que 
fe vio ultrajada a calumnia , e fem perigo a inno· 
cencia ; porque BlRey feu efpofo , que por maJig· 
na f uggeR:aó havia cinco annos , que faltava naó 

. fómente às attenções de ef pofo , mas tambem às 
que devia à fua Real peífoa , lhas reffituio fino, e 
attento , com pleno conhecimento , do que mere· 
eia a fua amada Conforte. Belhô , hum dos acCU· 
fadares, teve com morte aprellàda caí\igo infame; 
HoA:k expoflo na praça publica à irrifaõ , fobrevi· 
veo à fua deshonra : ao Doutor Hequemá por pre· 
mio da fua innocencia, lhe foy refl:ituido naõ fo o 
credito, mas a graça, e merce delRey. Chcrbu· 
ry , que havia fido o primeiro movei deA:a detdla· 
vel machina , e o que a movia, e animava , vendo, 
que naõ prevalecia a perfidia , paífou a huma im· 
piedade , inflando no Parlamento pelo repudio da 

Rainha 
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Rainha com o exemplo , que temos referido aci• 
ma, delRey Henrique VIII. Mas finalmente ven
do , que o amor , com que EIRey tratava a Rai .. 
nha , deff:ruira , e arruinara as fuas machinas , antes 
que cahiífem na fua · peifoa , fe paifou a Hollanda , 
aonde em breve tempo acabou, mas naõ taõ apreí
fadamente , que naõ vilfe primeiro reftituido à Cor· 
te o Duque de Y orck , para que vivamente fentilfe 
acabar fem honra , nem vilfe fatisfeita a vingança , 
que intentara. Eíl:e he em fumma todo aquelle 
terrivel contratempo , que cercou a Mageftade da 
Rainha, em que triunfou naó menos a innocenciaf 
do que a contlancia , e brilhou o amor do Príncipe 
Regente feu irmaõ na prompta refoluçaõ , com 
que entrou nefle negociado , a que a fua Real for
tuna confeguio taõ feliz conclufaõ. 

Foy a Rainha D. Catharina de eílatura pe· 
quena, groífa , e de agradavcl prefença , ornada de 
excellentes virtudes , grande Chriíl:andade , e devo
çaõ , honefla , prudente , e entendida : fallava pou .. 
co , mas com bellas palavras , magnifica , liberal, 
benigna , grandemente efmoler , e com generofo 
animo , e larga maõ fazia eíle ferviço a Deos , e ao 
proximo, e muito agradavel , fem embargo de ef. 
tar fempre reveílida da Mageílade. A larga aufen· 
eia, que fez da Patria, naõ lhe pode trocar a gra• 
vidade dos coff.umes , em que fora criada ; e prati
cando todos os decentes da Naçaõ Ing1eza com, 
l\'Iageílade , era com tal fuavidade , que fe fazia 

grata 
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grata à melhor , e mayor parte dos feus V affallos, 
de forte , que nelles experimentou amor, que e\la 
fabia conciliar com natural agrado , fem que lhe di
minuHfe a affabilidade, com que eA:imava a Naçaô 
Inglcza , o conhecimento daquella natural inconf. 
tancia ' que ella por qualquer leve accidente coau. 
mava ufar com os proprios Reys , a qual a Rainha 
(upportou com conflancia admiravel , ainda quan· 
do efteve expoíl:a a evidentes perigos pelo aug· 
mento da Religiaó Catholica Romana. ElRey 
feu marido a eftimou com publicas demonffraçóes, 
como fe vio na commiífaõ , que por feu ref peito 
mandou a Roma , e em outras occafioens , e ella fe 
fazia merecedora dos mais reverentes obtequios 1 

porque o amou terniffimamente. Na doença, de 
que ElRey morreo , foy tal a fua efficacia, que. 
introduzindolhe MinH\ros Catholicos , abjurou E\· 
Rey a herefia , e morreo reconciliado com a Igre· 
ja Catholica Romana a 16 de Fevereiro de 168;. 
A Rainha , em quanto viveo, lhe mandava dizer 
pela fua alma nefte dia hum gran.le numero de 
Milfas em todas as Igrejas de Lisboa. Q_uando def. 
ta Princeza naó f ouberamos outra coufa mais, que 
eRe importante negociado , em que fez, quanto ca· 
be na fé humana , feliz a alma de feu 'efpofo, tto· 
candolhe a Coroa , que perdia , por huma eternai 

Burn~r , Hiffoirt des eíl:a acçaõ f Ómente baíl:a para a fazer hum a das 
D,m~icrrr Re-vol~t, d' mais celebres Heroinas , que fe coroaraó com a 
.n11J?,.et. rom. 1, Jav, .z. i\,f" 11 • _. d 1 
pag.641 • lYJ.ageu:ade. Ilurnet referindo a reconciliaçao e1• 

Rey 
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Rey Carlos com a Igreja Catholica Romana , de .. 
clama furiofarnente contra ElRey, como coítuma 
fempre , que fe lhe offerece occafia<S de foliar na 
Religiaõ Catholica, de que fe vê , que daqui naf... 
eia o motivo , porque taõ arrojadamente fe atre .. 
veo contra o Real decóro deíles Reys. Porém 
çomo neíle Author vivia o efpirito da foberba , e 
oppofiçaó contra a Religiaó Catholica, naó admi· 
ra , que rompelfe a fua má vontade nos abfurdos, 
que efcreveo contra a Rainha ; porque na Obra, 
que tambem imprimio da Hi/toria da Refõrmaça'Ó, 
efcreveo taõ cegamente preoccupado da füa má 
vontade, que deu motivo ao illuílre Prelado Jaques 
:Benigno Bolfuet , Bifpo de Meaux, para que na fua 
admiravel Obra da Hjfioria das variações das lt:re4 
ias Prote/iantes, imprelfa no anno de 1681 em dous 
volumes de quarto, convenceífe os erros de Burnet 
com o mefmo , que elle havia efcrito : e fendo taõ 
eflimaveis as Obras do infigne, e douto Bolfuet, 
netla parte merecem ainda mayor applaufo pela 
evidencia , com que convenceo a arrogancia da
quelle Author. Tambem o Abbade Joachim le 
Grant convenceo com muita energia a Burnct na 
H ilioria , que efcreveo , do Divorcio de H enrit7111 
VIII. e áa Rainha Catlzarina, refutando os primei· 
ros livros de Burnet , impreflà em Pariz em 16 8 S 
~m tres volumes de doze ; e nas Notas, e Obferva· 
ções , que fez à Carta de Burnet para Thevont, 
'iue imprimio no ref(ddo ai:mo , desfez as calumnias 
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Hiflori11 qeneAlogicA 
daquelle Seél:ario. O erudito Poeta Pedro de Aze. 
vedo Tojal em hum Poema Heroico de doze Ca0t 
tos, que intitulou: Carlos reduzido: Inglaterra iJ. 
111/irada, e fe imprimio em Lisboa no anno de 1716, 
eternifou com grande elegancia a memoria della 
Princeza , louvandolhe as fuas virtudes , e defere· 
vendo as feí\as do feu cafamento , do qual formou 
a idéa para a compofiçaõ defta Obra. 

Refidio a Rainha na Corte de Londres na 
companhia delRey feu marido vinte e dous annos, 
nove mezes, e oito dias, e depois da fua morte mais 
de fete annos, até que faudofa da patria efcreveo a 
EIRey Dom Pedro feu irmaó, que defejava reco
lherfe a Portugal. Como ElRey entendeo, que P°' 
dia fer poffivel lograr a companhia de fua innáa, 
promptamente difpoz tudo o que podia pertencer 
à vinda de Sua MageA:ade Britanica para Portugal. 
Segurou a Rainha as fuas rendas com a Corte de 
Londres na f órma das Capitulações do feu cafamen; 
to, e deixou por effeito da fua generofidade, ena0 

por obrigaçaõ , conftgnada fubíiíl:encia para os or· 
denados dos criados , que a haviaõ fervido naquelk 
Reyno, pagandolhe em Portugal pontualmente du
zentos e quarenta mil cruzados cada anno, que fe 
continuaraõ quaíi treze , que viveo neíl:e Reyno. 
Entrando EIRey Jacob II. como diífemos, a rey· 
nJr em Inglaterra em 168), e vendo a Rainha corn 
granJe goíl:o florecer a Religiaõ Catholica, fen• 
tio 1 como tambem já ponderámos , que o zelo ~ 

nao 
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naõ moderalfe com a prudencia ; o que deu occa
fiaõ , a que os lnglezes chamalfem, entrando a ma
yor parte da N açaõ neff:a idéa , a Princeza Maria, 
mulher de Guilherme de Naffàu, Príncipe de Oran
ge, Statouder de Hollanda , pelos motivos, que fo
raõ cauía da liga de Ausburg contra o grande po
der de Luiz XI V. Rey de França, e vendo a Rai
nha as confequencias , que podia ter efta· mudança, 
e que EIRey Jacob havia de paffar com a fua fa. 
milia para França, cuidou em recolherfe a Portu• 
~ai, para onde já no dito anno de 168) tinha vin
do o Conde de Caíl:ello-Melhor com permiffàõ del
Rey D. Pedro. Eíle nomeou depois em 1688 pa· 
ra conduzir a Rainha a Nuno da Cunha de Atai
de , Conde de Pontevel , Eíl:ribeiro môr da Infanta 
D. lfabe). Partio o Conde para França por terra 
com feu fobri:iho Nuno da Cunhl de Ataide , ho
je Cardeal, e Inquifidor Geral, que o acompanhou 
até Pariz, donde voltaraõ por mudar a Rainha en
taõ de parecer, vendo podia fer util aos Catholi
cos a fua affiíl:encia em Londres ; e experimentan
do depois no Principe de Orange , já novo Rey 
com o nome de Guilherme Ili. e na Rainha fua 
mulher toda a attençaõ, que mereciaõ as fuas gran
des prerogativas, determinou a fua jornada. Sa
hio de Londres, e fazendo caminho por França , e 
H ef panha , entrou em Portugal pela Provinda da 
.Beira. Nomeou El Rey para a conduzir ao Mar
quez de Arronch_es Hendque de Soufa, do Confe-
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lho de Eílado, que já fora feu Embaixador na Cor· 
te de Londres, cuja peífoa era grata à Rainha. 
J?artio o Marquez para Almeida anticipadamente a 
efperalla acompanhado do Marquez de Arronches, 
Prindpe do Sacro Romano Imperio, caíado com 
fila ne~a, de D. Jofeph de Menezes, e do Mar .. 
quez de Tavora feus genros, de D. Diogo deMc
~ezes, D. Antonio de N oronba , e do Conde de S. 
J oaõ feus netos, e do Conde da Calheta, em quem 
concorria a mef ma rasaõ pot' fer cafado com f ua 
neta, e de huma boa comitiva de aiados muy luzi. 
dos. Teve o Marquez Conduél:or noticia das jor
nadas , que fazia a Rainha , e de que chegando a 
Matapoíf uelos, Lugar da Coroa de Cafldla , enfer· 
JJlara de huma eryfipela : ta.nto , que o Marquez de 
Arronches teve eíla noticia , mandou à U niverfü\t.· 
de de Coimbra bufcar o Doutor Antonio Mendes, 
~ente de Prima de Medicina , e Medico da Came
ra delRey, hum dos mayores profeifores, que te
ve aquella fciencia. Tanto, que elle chegou a Al· 
meida, pareio o Marquez com elle a Matapolfuc
los , a Rainha agradeceo muito ao Mal'qucz o ftu 
cuidado , ju'lamente merecido do feu zelo ; e ce.& 
valecida a Rainha, continuou a fua jornada pata 
Almeida : governava as Armas daquella Provincia, 
com Patente de General da Artilharia , o Vikon· 
de de Barbacena Jorge Furtado de Mendoça. Def. 
ta Praça continuou a Rainha a jornada para Lif. 
boa , achando por toda a perte aquelle amOJ' , que 

os 
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os Portuguezes coR:umaó tributar aos feus Princi· 
pes. Entrou em Lisboa a 20 de Janeiro de 169j Mcmoriasm.f.doDu
entrc vivas , e acclamações do povo. ElRey D. que de Ca~aval O.Nu. 

P r. . ,., fo b fc "n} fah' no,tom.XJ..pai,.69. edro ieu umao a y u car ao cam1 10 , e 10 

do Paço da Corte-Real às nove horas da manhãa 
acompanhado de toda a Corte , e fe encontraraõ. na 
calçada do Lumear , e 112õ dando o fitio lugar de 
voltar o coche, emparelhou o em que ElRey hia 
com o da Rainha : do delRey defceraó logo o 
Conde de Vianna feu ER:ribeiro môr , o Marquez 
de Marialva, Mordomo môr, e o Marquez de Ale .. 
grete, Gentil-homem daCamera; ·fahio ElRey do 
feu coche , e chtgando ao etlribo do coche da Rai~ 
nha, lhe moll:rou com agrado, e com exprdfoens 
o grande goílo, que tinln de a ver : depois de Sua 
Mageflade Britanica agradecer o affeél:o ddRey feu 
irmaõ , com igual contentamento paífou a entrar 
no coche dei Rey , e tomando o lugar da maó di· 
reita , fe continuou o acompanhamento na fórma 
coíl:umada. Foy conduzida à Quinta de Alcanta· 
ra, aonde a efperava a Rainha D. Maria Sofia, 
que a veyo receber ao topo da efcada, e depois de 
Je cumprimentarem com grandes motlras de con-
tent-amente., íe defpedio a Rainha D. Maria; e a 
Camereira môr , as Senhoras de Honor , e Damas, 
e Officiaes da Caía , que a acompanhavaó , beija· 
raó a maõ à Rainha da Grãa Bretanha, e ElRey 
voltou com a Rainha fua mulher para o Paço. 
F oy magnifica a hof pedagem , que durou por mui· 

tos 
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tos dias. Depois quando as Rainhas fe avH\a. 
vaõ , cada hum a na f ua caía , cedia hum a à outra 
o melhor lugar , e affim (e vifitavaõ muitas vezes, 
crefcendo tanto na amifade , que em eff'eito della, 
e do parentef co aílêntaraõ , que naó fahiriaó da ca· 
fa , em que cada huma fe achalfe , o que feria rcc~ 
proco em ambas ; e tambem em demonftraçaó da 
amifade , e carinho aífentaraõ fallaremfe por vos. 
Com todo eA:e amor , e humanidade fe trataraõ ef. 
tas duas Rainhas, ornadas ambas de excellentes vir· 
tudes. Affiflia a Rainha D. Catharina na Quinta 
de Alcantara, e depois bufcando fitios accommo· 
dados ao feu genio , e faude , occupou alguns Pa· 
lacios, depois do de Alcantara. Foy primeiro para 
o do Conde de Redondo junto a Santa Marcha, 
depois para o do Conde de Soure , de donde foy 
para o do Conde de A veiras em Belem , e ultima· 
mente edificou hum novo Palacio , Capella , e 
Quinta no fitio da Bempofla, onde viveo, e para 
donde fó fe apartou dos poucos dias, que rdidio no 
Palacio da Corte-Real com El Rey feu irmaó , e 
antes tinha fdto no mez de Fevereiro do anno de 
1699 huma jornada a Villa-Viçofa , onde eReve 
com goRo , e depois na Cidade. de Evora , na qual 
a 4 de Mayo fez entrada publica ; e fi:ndo recebida 
com magnificas feflas, ricos arcos, e com todas as 
ceremonias devidas à Mageíl:ade, voltou para Lif. 
boa , aonde chegou a 8 do referido mez. Confer· 
vou fempre alguns_ criados , e criadas Inglezas, e 
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tendo voltado para Inglaterra. a Conddlà de Fin
gal com huma filha fua , Senhoras Irlandezas Ca
tholicas , e de muita qualidade , recebeo com o ex
ercido de Camerií\as , e largos ordenados , Senhoras 
Portuguezas da primeira qualidade , que fora6 as 
Condeífas da Ericeira , de Pombeiro , e S. Louren
ço , todas viuvas ; D. Archangela Maria de Portu
gal , irmãa do Conde de Sarzedas , viuva de Dom 
Joaõ de Caílro Telles, D. lgnes Antonia de Ta
vora , filha do lVlorgado de Oliveira , e viuva de 
Joa6 de Saldanha de Soufa, D. Joanna de Tavora, 
viuva de Simaó de V afconcellos e Soufa, Governa
dor da Caía do Infante D. Ped_ro , e filha de J oaõ 
Gomes da Sylva , Regedor das J ut\iças. 

No anno de 1704 , em que o Archiduque 
Carlos com o nome dei Rey D. Carlos III. de Caf. 
tella paífou a Portugal , pouco depois de chegado , 
enfermou a Rainha de huma eryfipela , que a teve 
muito tempo de cama , e mandando ElRey Ca· 
tholico faber della por hum Gentil-homem da fua 
Camera , e dando o recado à fua CameriA:a , que 
eG:ava de femana , lhe reprefentou juntamente o 
grande defejo , que EIRey tinha de ver a Sua Ma
geA:ade : pelo que a Rainha ordenou ao Duque de 
Cadaval , que diífeífe a El Rey Catholico , que ella 
o ef perava com grande defejo de o ver , que o dia , 
e hora deixava à eleiçaõ de Sua Mageff:ade. Dous 
dias depois avifou o Almirante de CaA:ella ao Du
que, que no Domingo J} de Abril havia EIRey 

Catho· 
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Catholico de ir cumprimentar a Rainha da Gth 
:Bretanha. Avifou-fe pela Secretaria de Eflado d 

Grandes, e Officiaes da Cafa delRey, para que fe 
achaífem no Paço da Rainha de Inglaterra , e por 
parte da Rainha fe avifaraõ todas as Senhoras pa· 
ra que fe acbaífem no feu Paço , com o que elle· 
ve numerofo , e luzidiffimo o concurfo da Corte. 
O Conde de Vianna, Eíl:ribeiro môr, teve ordem 
para mandar os coches, que foífem neceílàrios para 
EIRey Catholico, que foy em hum coche da pef. 
foa delRey de Portugal, com outro de refpeito. 
Entrara<S no coche , na cadeira de diante, o Prin· 
cipe de Lichtenílein , _.\ yo , e Mordomo môr, à 
maó direita , e da efquerda o Almirante de Cafld· 
la, e no eflribo efquerdo o Príncipe de Darmtlad: 
hia o coche coberto com a fua guarda de Corpo, 
e a mais comitiva fe meteo nos coches , e o Co~ 
de de Aífumar fe adiantou no feu , naõ indo no 
acompanhamento , como nunca fez quando era em 
coche , pelo feu naó fer precedido pelo dos Came· 
riíl:as dei Rey Catholico. 

A fórma , que fe obfervou nefta vifita foy' 
que na porta da falia eíl:ava Rodrigo de Almeida, 
Guarda das Damas do Paço delRey de Portu~, 
feguia.fe a primeira , e fegunda caía , em que ficou 
toda a Corte , e à porta da terceira cafa eflava A~ 

1 

dré Mendes , Porteiro da Camera da Rainha, com . 
ordem para naó deixar entrar dalli para dentro ne
nhum Fidalgo : eftavaõ neíla terceira caía tod~ as 

Senho· 
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Senhoras. A\ porta da Camera da Rainha eA:ava 
J oaõ Carneiro Bnlm , tambem feu Porteiro da Ca
mera. Tanto , que ElRey Catholico chegou, to· 
da a Corte o roy bufcar a baixo , e o tornou a acom· 
panhar até o coche. ElRey hia defcoberco , e por 
eff:a caufa o foraõ tambem os Grandes de Portu· 
gal , e f6mente o acompanhou até a Camera da 
Rainha o Príncipe de Lichtenftein, feu Ayo, e 
Mordomo môr , que lhe chegou a cadeira, e fahio 
para f6ra a efperar à porta da Camera , que era a 
mef ma caía, em que ef\avaõ as Senhoras; e vendo, 
que o Almirante eff:ava à porta da caía de f6ra , 
diffi: ao Porteiro Joaõ Carneiro, que deixaífe en
trar o Almirante, ou o deixaffe fahir; porém elle 
obíervante da ordem , que tinha , refpondeo , que 
Sua Excellencia tinha alli, que fazer , e o Almiran
te naõ, que fe quizeífe fahir o podia fazer, mas que 
o Almirante naõ podia entrar ; porque aquella ca· 
fa era refervada às Senhoras , e elle naó tinha alli 
occupaçaõ. Entrou EIRey na Camera da Rainha, 
onde eílava poff:a huma cadeira de veludo negro 
em diftancia competente da cama , e chegandolhe 
a cadeira o feu Ayo , fe fentou. Na Camera efia. 
va f6 D. lgnez Antonia de Tavora, Cameriíl.a de 
femana , affiflindo aos pés ·da cama da Rainha , e 
tanto , que EIRey Catholico chegou para fe fen
i:ar, fe affaílou até chegar à parede. Acabada a vi~ 
fita, fe levantou ElRey Catholico fem efperar, que 
lhe affaílalfem a cadeira, e fe defpedio da Rainha 
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com grande cortezia , que foy muito bem corref. 
pondida , tendo-fe obfervado huma fingular or· 
dem , e advertencia naquelle Paço , que dava are
conhecer, que era habitaçaó de huma Rainha taó 
prudente , e de tantas virtudes , como foy a Rai· 
nha D. Catharina. 

jl 

No mefmo anno de 1704 quando ElRey D. 11 

Pedro feu irmaó palrou à Beira, lhe encarregou a 1 
regencia dos feus Reynos , para cujo effeito bai· 
xaraõ Decretos a todos os Tribunaes, e ordenou 
ao Duque de Cadaval D. Nuno Alvares Pereira de 
M ello , que ficaífe em Lisboa (ainda que ao depoi.9 
refolveo o contrario , como adiante fe verá) com a 
incumbencia de affií\ir ao Principe , e Infantes fetii 

Prova num. 42. filhos. E em hum papel , que EIRey mandou à 
Rainha fua irmãa pelo feu Confeffor o Padre Se· 
baR.iaó de Magalhaens , da Companhia , entre ou· 
tras coufas lhe recommendava , que em tod~ as 
coufas do governo fe ferviífe das largas experien· 
cias do Duque de Cadaval, e da grande fidelida· 
de, e zelo , com que fe havia empregado fempre 
no feu Real ferviço. Deixou tambem em Lisboa 
para affiílirem no Confelho de Eíl:ado, além do Du· 
que , a feu filho o Duque D. J ayme , os Marque· 
zes -de Cafcaes D. Luiz Alvares de Catlro , o de 
Niza D. Francifco Balthafar da Gama , o Inquifi· 
dor Geral D. Fr. Jofeph de LencaA.re, os Arcebif. , 
pos de Lisboa D. J oaõ de Soufa , e de Braga Ruy 
de l\'Ioura Telles, os Condes de Vai de Reys JAu. 

r.en~O 

Digitized by Google 



Ja Cafa<R&lPortug. Liv. YJL 3 3 3 
renço de Mendoça , e o de Sarzedas Dom Luiz da 
Sylveira , o Monteiro môr do Reyno Garcia de 
Mello, e D. Francifco de Soufa, Capita ó da Guar
da Alemãa , o Secretario de Eftado Dom Antonio 
Pereira da Sylva, Biípo de Elvas , e para Secreta• 
rio das Merces, e Expediente a D. Thomás de Al
meida , ( hoje digniffimo Cardeal , e Patriarca de 
Lisboa ) fubftituindo a Diogo de Mendoça . Corte• 
Real , de quem era o cargo , o qual acompanhava 
a ElRey feu irmaõ , exercendo a occupaça6 de Se~ 
cretario de Eílado , e affiftia tambem o Secretario 
Roque Monteiro Paim , o que fempre tinha feito 
à Rainha. Depois fegunda vez no anno de 170) 
teve a Rainha D. Catharina a regencia do Rcyno 
pela perigofa enfermidade , que padeceo EI R ey 
feu irmaõ , concorrendo para a guerra com tanta 
aél:ividade , que naquella Campanha fe ganharaõ 
Valença de Alcantara, Albuquerque , Salvaterra , 
e,Çarça. No mefmo anno fa)eceo a Rainha de 
huma colica em huma quinta feira às dez horas da 
noite do dia JI de Dezembro do anno de 1705, 
havendo cumprido feífenta e fete annos , hum mez, 
e íeis dias. Mandou-te depofitar no Real Mofteiro 
de Be1em junto ao Principe D. Theodofio feu ir
maõ , declarando, que em cafo , que os feus olfos, 
íe tras1adaffem para o Convento de S. Vicente de 
Fóra, como difpuzera no feu TeA:amento BlRey 
fc:u pay , era fua vontade, que. os feus fe tras)adaf
fem na mef ma f6rma , e fe lhe déffem fepultura na 
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Capeila môr do dito Moíleiro. Tinha muy anti· 
cipadamente ordenado o feu Teftamento em 14 de 
Fevereiro de 1699, em que inftituio por feu uni· 
verfal herdeiro a EIRey Dom Pedro· feu irmaõ, a 
quem pedia fuífe feu Teílamenteiro, e reduzindo a 

Prova num. 41· hum papel , em que faz mençaõ dos legados , e ef
molas aos Moff:eiros pobres, e recoletos defta Ci· 
dade , e de Villa-Viçofa , e outros legados pios, 
com qÜe fatisfazia a füa devoçaõ , e a fua familia , 
porque de toda fe lembrou liberalmente: com pou
cas regras deu por acabado o Teilamento, que ef. 
creveo Roque Monteiro Paim , do Confelho dei· 
Rey fêu irmaõ , e feu Secretario. Dotou , e man
dou edificar huma Cafa aos Religiofos da Compa
nhia para nella fe criarem pelfoas para as Miífoens 
da India, que fica fóra da Cidade de Lisboa no fi. 
tio, que chamaó Arroyos. 

EIRey Dom Pedro , que havia ido affiftir à 
Rainha , fe recolheo a Alcantara depois das nove 
horas da noite , e ordenou , que o Confelho de Ef
tado ficaífe ~o Paço da Bempofta , para que difpu
zeífe tudo o que folfe neceffario no cafo, que mor• 
relfe a Rainha. Depois da fua morte , lo~o na pre· 
fença do Confelho de Eflado , fe leu o feu Teila
mento , o qual abrio por efpecial ordem delRey o 
Secretario de Eflado D. Thomás de Almeida, e o 
Confelho de Efi:ado refolveo a fórma do enterro , 
e tambem alfentou , que. os Officiaes da Cafa del
Rey feu irmaõ haviaó de affi{tir ao ferviso do fu.. • 
neral da Rainha. No 
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No mefmo Paço fe fez o Officio de corpo 

prefente , em que celebrou Pontifical D. Antonio 
de Saldanha , Bifpo de Portalegre , eleito da Guar· 
da, affiftido dos Bifpos do Algarve Dom Antonio 
Pereira da Sylva, do do Maranhaõ D. Fr. Timo
theo do Sacramento , do de Bona D. Fr. Pedro de 
Foyos, e do de Hypponia D. Fr. Antonio Botado., 
e cada hum dos quaes cantou feu Refponfo. De tar
de todo o Clero, Religioens, e ainda as Monacaes, 
e as que por privilegio na6 coftumaõ acompanhar, 
eRava6 diftribuidas def de o Paço da Bempoftã , fe· 
guindo-fe pela rua· de Santo Antonio dos Capuchos, 
S.Jofeph, Annunciada, ao Rocio até a Efperança. 
Quando houve de começar o enterro tirou o pano-, 
que cobria o caixa6 , Manoel de V afconcellos e 
Souía, que fazia o officio de RepoO:eiro môr por 
feu irma6 o Conde de CaGello-MeJhor. Pegaraõ 
nocaixaõ· o Marquez de Marialva D.Pedro de Me
nezes, o Conde de Sarzedas D. Luiz da Sylveira, 
o Conde de Atalàya D. Luiz Manoel de Tavora, 
o Conde de S. Vicente Miguel Carlos de Tavora, 
o Conde de Villa-V erde D. Pedro ·Antonio de NO• 
ronha , o Conde de Alvor Francifco de Tavora , o 
Conde das Galveas Diniz de Mello de· CaGro , e 
D. Francifco de Soufa, todos do Confelho de Eíl:a· 
do ; e affim foy poíto na liteira , e levado a Belem 
com o acompanhamento, e fórma obfervada nos en
terros das peífoas Reaes, e_ fervido de toda a Caía 
delRey feu irmaõ; e os mefmos Confelheiros de 

Effado, 
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Eíl:ado , que levaraõ o caixaõ à liteira, o tiraraõ 
em Belem , e no adro da Igreja o entregaraõ à Ir· 
mandade da Mifericordia , conforme fe pratÍca com 
os dos Reys. O Principe do Brafil com os Infan
tes ·D. Francifco , e Dom Antonio lhe foraõ deitar 
agua benta ao Paço da Bempoíl:a , e acompanharaõ 
o corpo até fe meter na liteira, a cuja ceremonia 
ElRey na6 affi{lio por lho naõ permittirem os acha· 
ques , que padecia , de que finalmente veyo a fale· 
cer. Em demonflraçaõ do fentimento tomou luto 
a Corte com as f uas familias por hum anno, man
dando-fe fufpender por oito dias o defpacho dos 
Tribunaes , e que os Miniíl:ros delles, e as fuas fa. 
milias tomalfem luto na mefma f6rma, que a Cor
te. 
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Carlos 1. Rcy 
daGrãa Bre
tanha, naf cco 
a 19 de No
vembro de 
1600,e+a 
JO de)anei· 
rode 1649. 

ARain.Hen
riqucta Ma
ria de Fran
p, +a 10 
dcAgoilo de 
1669. 

Jacobo Sruart , 
Rcy da Gráa 
Bretanha , naf • 
eco a 19 de )a• 
nhode 1166, 
+a17 deMar
ço de 16J5. 

A Rainha Anna 
de Dinamarca, 
+ai de Março 
de 1619, 

Henrique IV. 
Rey de França, 
n. a 1 3 de De· 
zemb. de 1 S'S' h 
+a 14 de Ma
yo de 1 na. 

Matth. Staart 

~
de de Lcnox 
gente de Ef e( 
cm 1s7.i. 

Hcnriqqe Stuart, A Condcffa 1 
Baraô de Damle}', rida Doaglaí. ~ 
J?aqae de Roth- de Março 117 
fay , depois Rcy 
deEfcocia,+a ao Jacobo V. Re 
de Fev. de 1 56 7• ~ Efcocia , nafc. 
Miria , Rainha de de Abril de 1 f 1 
l:!.f cocia , + a 1 8 a 1 l de Dezct 
de Fev. de 158 7• de 1 s4.i. 

A Rainha Mari1 
Lorena , + cm I • 
]anho de 1560. 

Chriíliano Ili. 1 
Federico li. Rcy ~de l?inamarca' + 
de Dinamarca ' e o pnmctro de Jane 
Noraega , + a 4 de 1 S'.S 9' 
de Abril de 1 s 8 8. A Raanh~ Dorotl 

. de Saxoma ,+a 7 
A R~inha Sofia de Oa•ubro de 1571 
Mekclbourg , +a 
4 de Outubro d:: . 
16111 ~Ulrico, Duque t 

Mekclbourg, +a 1 
de Março de 160: 
A Ouqueza líabcl d 
Oinamuca , + a 4 d 
Outubro de 15 86. 

Carlos de Bourl:on 1 

Antonio de Bour• Duque de Vandoma1 

bon , Duque de~ nafcco a J de Junho 
'Vandorna, Rey de 1489, +ais de 
de Navarra, nafc. Março de 1 Sl7• 
a J i de Abril de Francifca de Alen• 
r s 18, +a 17 de çon, DuqoczadeBc• 
Novcmbr. 1 56 a. aumont, + a 1 8 de. 
]oanna de Albrct , Mayo de 151 3· ~ 
Rainha de Navar-
ra, + a 9 de Ju· Henrique de Albrct, 1 
oho de 1571. ~Rcy de Navarra, n •• 

Francifco de Me
dieis , Graõ Da
que de T ofcana 

cm 1 S'º3 ,+a IS' de ( 
Mayo de IHS'• 
A Rainha Margarida ~ 
de Valoi1,+aJ1 de 
Dezembro de 1 549. 

Cof me de Medieis , 
Duque de Florença , 
+cm JI de Abril de 
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CAPITULO IV. 
'De/'R.ey 'D • .Ajfonfo YI. 

~iii~ A NTICIPADA morte do Princi
~ pe D. Theodoíio , como fica 

\-...i~~gi efcrito , deixou para herdeiro 
do Reyno de Portugal ao ln· 
fante D. Atfonfo feu irmaõ, ·o 
ciual nafceo na Cidade de Lif

- boa em huma feíl:a feira 21 de 
Agofto dél 64) pelas oito horas da manhãa, effan
do neffe tempo EIRey feu pay na Cidade de Evo
ra : foy bautizado a 1 ~ de Setembro do mefmo an
no na Capella Real pelo Bifpo Capellaõ môr D'I 
Manoel da Cunha , e por feu mandado benzeo a 
agua o Doutor Vicente F eyo Cabral , Prior da 

Fregue· 
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Freguefia de S. J uliaõ, e foy levado à pia pelo Mar· 
quez de Ferreira, _Mordomo _môr da Rainha, que 
hia com opa de brocado riÇo debaixo do Palio , 
acompanhado de todos os- Senhores, e Nobreza da 
Corte : levavaõ as varas do Palio D. l\'liguel de 
Almeida , e Henrique Correa da Sylva , V édores 
da Fazenda, D. Carlos de Noronha, Prefidente da 
Mefa da Confciencia, e D~ Antaõ de Almada , Go· 
vemador das Arm.as da Corte, que tinha fido E]ll
baixador a Inglaterra : levava o Caieiro o Marquez 
de Cafcaes, a véla o Marquez de Aguiar , a toalha, 
e veíl:e candida o Conde de Cantanhede , o gomil 
o Conde de Villa-Franca, e o maçapa6 Q Conde de 
S. Lourenço. Foy Padrinho o Principe D. Theo
dofio , que hia atraz do Palio , veflido de chama
lote anogueirado picado f obre branco , . com os ca
bos brancos , tranfelim de ricas perolas , e huma 
rolã de diamantes no chapeo de gran.de valor , e 
junto a elJe o Bifpo Inquifidor Geral. D. Francifco 
de Caflro , para o advertir das coufas , a que havia 
de i'efponder na celebraçaõ daquelle Sacramento : 
hia junto do Principe a fua Aya D. Marianna de 
·Lencaíl:re , viuva de Luiz da Sylya....TdJ~ .. Ytdor 
da Fazenda, e do Confelho de Eflado. Na Tri· 
huna affiflio a Rainha fua mãy com as lnfantas em 
quanto durou a funçaõ , que foy celebrada com no· 
tavel pompa. Foy jurado Principe fucceífor da 
Coroa Portugueza a 22 de Outubro ~o anno de 
1653. 

Era 
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Era curta a idade 1 em que o Principe do Bra

ftl, e Duque de Bragança D. Affonfo fe achava, 
quando pela morte delRey feu pay fobio ao thro· 
no. Para o que fe deftinou o dia· 1; de Novembro 
de 16; 6 para o auto do levantamento , e juramen. 
to , que . os Grandes, Seculares, e Ecclefiaíl:icos , e 
mais pdloas lhe haviaõ de fuzer. Era aquelle dia 
hu ma quarta feira , na qual pelas tres horas da tar. 
de baixou EIRey do feu apofento à falia dos Tu. 
defcos, e fahio a huma varanda , que corria imme· 
diata ao Paço, defde o lado do Forte até o outro 
da varanda, que fica da parte da terra, que eíl:ava 
niagnificamente adereçada. Vinha EIRey com opa 
roçagante de téla de prata com flores de ouro , for
rada de carmefim , e veíl:ido de téla de ouro , é 
pardo , guarnecido de rendas de prata, .e ouro, com 
abotoadura de pedraria, e hum colJar ao pefcoço 
de grande valor, e delle pendente o habito da Or
dem de N oífo Senhor J efu Chrifto em hum circu· 
lo de diamantes , efpadim dourado , e mangas de 
téla branca lavrada de ramos de ouro, e no chapeo 
huma joya de diamantes , que prendia a aba do 
mefmo chapeo: trazialhe a cauda da opa Joaõ Ro
dri~es de Sá , Conde de Penaguiaõ , do Confelho 
de Eftado , e feu Camereiro môr : immediato a Sua 
Magetlade vinha o Infante Dom Pedro defcober· 
to fazendo o officio de Condeílavel com o eíl:oque 
defembainhado , e levantado em ambas as mãos , e 
junto a elle Ruy de Moura Telles , do Confelho 
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de EA:ado, e Védor da Fazenda, Eftribeiro môr 
da Rainha D. Luiza , para lhe ajudar a fuff:entar o 
eA:oque por fer o Infante de oito annos. Nomeou 
a Rainha ao In&nte para exercitar eO:e officio por 
evitar a contenda , que havia entre o Duque de 
Cadaval , e Conde de Odemira , que .com fortes 
motivos pertendia hum preceder ao outro ; porém 
era claro o direito do Duque no proxima parentef. 
co da Cafa Real Reynante. Antonio Tellcs de 
Menezes, Conde de Villa-Pouca de Aguiar, Ge
neral da Armada Real , e do Confelho de Eftado, 
hia adiante fazendo o officio de Alferes môr com a 
bandeira defenrolada, e a elle fe feguia D. Joaõ da 
Sylva, Marquez de Gouvea, do Confelho de Ef
tado , e Guerra, feu Mordomo môr , e na mef ma 
igualdade D. J oaó Mafcarenhas , Conde de Sab.u~ 
gal , fazendo o officio de Meirinho môr , e mais 
adiante D. Rodrigo de Menezes, Regedor das J uC. 
tiças , e o Secretario de Eff:ado Pedro Vieira da 
Sylva, e affim fe hiaõ feguindo os mais officiaes da 
Cafa Real: à maõ direita delRey vinha o Duque 
de Aveiro D. Raymundo de Lencaílre, do Confe
lho de Eílado , e à maõ efquerda o Duque de Ca• 
daval D. Nuno Alvares Pereira de Mello, ambos 
em hum andar , tres , ou quatro paífos mais adian
te delRey : ao Duque de Aveiro fe feguia o Mar
quez de Cafcaes D. AI varo Pires de Caílro, Alcai· 
de môr de Lisboa , e ao Duque de Cadaval o Mar
quez de Niza D. Vafco Luiz da Gama, do Confe-

lho 
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lho de Eftado , e V édor da Fazenda , e affim fe fe. 
guiaó por hum , e outro lado os Condes, obfervane 
do da mefma forte as fuas precedencias , que faõ re.; 
guiadas conforme a antiguidade das Cartas das fuas 
Dignidades , e no meyo delles os Offidae8 da Cafa. 
Todos os Grandes, e Senhores hiaõ vel\idos de ga· 
la com collares , e cadeas ao pefcoço , e defcobcr
tos, por affim fer coftume em femelhantes aél:os. 
Depois delRey eílar no feu throno , e todos em 
feus lugares, e preparado affim tudo , e depois dei~ 
Rey ter jurado , e promettido de guárdar os fóros, 
collumes, privilegios, graças, e merces, liberdades, 
e franquezas, que pelos Reys feus predecelfores ~ 
raõ dadas, concedidas , e confirmadas , dilfe o Rey 
de Armas Portugal : Manda E/Rey no/fo Senhor ~ 
que nef te otlo T1enlza'Ó jurar , e beijar a ma~ os Gran· 
des, Titulos Seculares , e Ecclefiallicot, e mair pif
foas da Nobreza '!f]im como /e acharem 1.fam prece:. 
dencias, nem prejuizo do direito de algum. A pri· 
meira pelfoa, que jurou, foy D. Miguel de Almei .. 
da , Conde de Abrantes , Mordomo m6r da Rai
nha , mãy de Sua Mageftade, em cujo nome fez o 
dito juramento , por virtude da Carta de poder, e 
procuraçaó , que para elfe effeito lhe deu a mefma 
Senhora , a qual foy lida em voz alta , e intelligi• 
vel pelo Secretario de Eílado. A fegunda petfoa, 
que jurou, foy o Infante D. Pedro , jurando neíle 
lugar como Infante ; 'porque fe o fizeílê como Con
deíl:avel havia de fer no penultimo , e .largando o 
· Tom. VIL U u ii eíl:o-
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eO:oque a Ruy de Moura em quanto jurava. De· 
pois fe feguiraõ o Duque de Aveiro , e o Duque d~ 
Cadaval, o.Marquez de Cafcaes, o Marquez de 
Gouvea , e o Marquez de Niza , a que fe feguiraõ 
logo os Condes, fem entre elles haver preceden· 
eia , e depois de jurarem os Grandes , foraõ jurar os 
Bifpos , e os mais Biípos eleitos, neO:a fórma conti· 
nuando pelos Miniílros dos Tribunaes, e Donata"." • 
rios da Coroa , Alcaides môres , e Fidalgos, e mais 
pelfoas de Nobreza , os quaes foraõ jurar affim , 
que podiaõ chegar , fem entre elles fe guardar or
dem de precedencias , e depois de todos, em ultimo 
lugar , jurou o Secretario de Eflado Pedro Vieira 
da Sylva. Acabado eA:e aél:o com as demais cere
monias coA:umadas, defcendo EIRey do feu thro-
no com o Sceptro Real na maõ encoíl:ado ao pei· 
to, voltou pela mef ma parte acompanhado f6men-
te , dos que com elle tinhaõ vindo , pelo declarar 
em voz alta o Rey de Armas Portugal , que elle 
affim o mandava , e foy à Capella, aonde fe cantou 
o Te Deum com geral contentamento dos feus V af. 
fallos. 

Ficou EIRey debaixo da tutela daquella fá. 
bia , e prudente Matrona a Rainha D. Luiza , que 
naõ innovando coufa alguma , fe fervio dos mef
mos Mini{\ros , e Secretados , e lhe nomeou por 
Ayo a D. Francifco de Faro, Conde de Odemira, 
em que concorriaõ grandes virtudes , e declarou a 
Rainha , que ElRey feu marido antes da fua mor-
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·te lhe havia communicado a·quella eleiçaõ : deu
felhe quarto no Paço , e ficou Nicolao l\ilonteiro, 
Prior de Cedo-Feita , depois digniffimo Bifpo do 
Porto , continuando no exercicio de Meftre delRey, 
e de feu irmaõ o Infante D. Pedro , que já logra
va. Começaraõ logo a luzir a fortuna do filho., 
e a virtude da mãy em profperos fucceífos do feu 
reynado , vendo-fe as nollàs armas em todas as Pro· 
vindas vencedoras das de íeus inimigos , de que faó 
gloriofos teíl:emunhos a batalha do Forte de S. Mi- Prova num. 44 
guel em Badajoz , confeguida no anno de 16 5 8, Prova num. 4;. 
fendo Governador das Armas Joanne Mendes de 
V afconcellos , General da Cavallaria André de AI· 
buquerque , Meí\re de Campo General D. Rodri· 
go de Caflro , Conde de Mifquitella , e outros fub. 
alternos, que todos obraraõ com valor. Nefia 
occaíiaõ ficou ferido o Duque de Cadaval , que fe 
achava como particular , com huma perigofa bala 
em hum hombro , e outra ferida mais leve ; e Di. 
niz de Mello de Caflro, Tenente General da Ca. 
vallaria , com fete feridas.· No mefmo anno fahio 
o Exercito . Caílelhano mandado por Dom Luiz 
Mendes de Haro a pôr fitio à Cidade de Elvas , e 
poz em aperto aqueila Praça por fer poderof o o 
Exercito ; e pela falta de numero de defenfores , e 
de mantimentos, eíleve reduzida à ultima miferia, 
.de que a livrou a fortuna , e valor de D. Antonio 
Luiz de Menezes , Conde de Cantanhede , a quem 
~ Rainha R.egente encommendou o governo do 
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nolfo Exercito , bufcando elle os inimigos dentro 
das f uas mefmas linhas , que forçadas rompeo com 
fatal ellrago do Exercito CaA:elhano, e grande glo· 
ria das noífas armas a 14 deJaneiro de 1659. Go· 
verna va a Praça de Elvas Dom· Sancho l\'lanoel , e 
foy mandado meter nella o Conde de Prado, con
tribuindo tambem muito para a fua defenfa o Ge
neral da Artilharia Pedro Jaques de Magalhaens , e 
a Cavallaria governada pelo CommHiàrio geral D. 
J oaõ .da Sylva , e o Capitaõ das Guardas do· Ge
neral D. Luiz de Menezes com a fua companhia, 
fazendo a guarniçaõ da Praça huma fortida , que 
cóntribuio muito para a vitoria. Sendo vencidos 
os Hefpanhoes , ficou livre a Praça do fitio, e os 
noífos vitoriofos com ta6 gloriofa acçaõ deraõ fim 
à Campanha. Os Caftelhanos tiveraõ huma das ma· 
yores perdas , que em muitos annos haviaõ experi
mentado dentro de Hefpanha ; porque depois d e 
no feu Exercito haverem entrado de foccorro trin
ta e íeis mil homens , naõ achou D. Luiz de Ha
ro mais , que quatorze mil Infantes , e tres mil e 
quinhentos Cavallos ; e pallàndo-fe moílra em Ba
dajoz no dia depois da batalha, fe naõ acharaõ mais, 
que cinco mil Infantes , e mil e trezentos Cavallos, 
de que muitos ainda pereceraõ com o rigor do ln· 
vemo, e incommodidades do fitio. Ficaraõ prHio. 
neiros mais de cinco mil , em que entraraõ grande 
numero de Officiaes mayores , vivos,. e reformados, 
e muitas pelfoas de qualidade. Perderaõ treze pef-
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f as de artilharia , tres morteiros , cin.co petardos , 
quinze mil armas, muitas bandeiras , quantidade de 
munições , e ma~timentos , que fe conduziraõ para 
a Praça de Elvas. Dos noífos morreo o Meff re de 
Campo General·, e General de Cavallaria André 
de Albuquerque , perda que fe fez muy femida 
pelo feu valor , e fciencia militar , tendo adqu~rido 
geral opiniaõ , e amor nos Soldados. N aõ foy me
nor a perda na morte de Fernaõ da Sylveira, irmaõ 
fegundo do Conde de Sarzedas , Confelheiro de 
Guerra , que depois de ter fervido em FJandes , e 
neRe Reyno em muitas occafioens com diftinçaõ, 
acabou gloriofamente. O Meffre de Campo Luiz 
de Soufa de Menezes morreo das feridas , que rece
beo na batalha , onde pereceraõ tambem os Capi
taens de Cavallos Joaõ Ferreira da Cunha , e An
dré (;atino, dez Capitaens de Infantaria, dous Aju· 
dantes , dez Alferes , e cento e feílênta e fete Sol
dados. Ficaraõ feridos os Meff:res de Campo Con~ 
de de S. J oaõ , o Conde da Torre , Simaõ Correa 
da Sylva, Miguel Carlos de Tavora, Joaõ Furta
do de Mendoça , Bartholomeu de Azevedo Couti
nho , Antonio Galvaõ , Afcenfo Alvares , Tenen· 
te do Mefire de Campo General, Luiz Francifco 
Correa Babarem , quatro Sargentos môres, hum 
Ajudante de Tenente , vinte e tres Capitaens de 
Infantaria , oito Ajudantes , vinte e dous Alferes, 
trinta e dous Sargentos , e feifcentos Soldados , ten
do todos obrado com tanto valor, como conílan-
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da, de forte, que gloriofamente rompendo aos feus 
inimigos dentro das linhas , os venceraõ , e total
mente derrotaraõ. Tambem no principio do fttio 
ficando doente no ultimo perigo. o Conde Came
reiro môr no Convento de s. Francifco fóra de 
Elvas , morreo entre os Caff:elhanos , perdendo o 
Reyno hum varaõ de grande valor, e fidelidade. 
Chegou a noticia a Lisboa a tempo, que EJRey 
eílava affifl:indo ao Sermaõ da fefla , que a Nobre
za coíluma fazer ao Santiffimo Sacramento em def. 
aggravo do defacato commettido na Freguefta de 
Santa Engracia ; e logo · fe cantou o Te Deum laue 
damus; e voltou EIRey ao Paço entre applaufos 
do povo , que alegres acclamavaõ a vitoria. O 
Conde de Cantanhede paífou a Lisboa a lograr o 
applaufo , que merecia a vitoria ' confeguida pelo 
feu valor. . Q_uando o Conde chegou à caía , em 
que ElRey o efperava ; deu .alguns paífos a rece
bello , honra fingular , mas merecida do feu efcla
recido procedimento. 

Eraõ grandes as def pezas do Reyno , as quaes 
fi1avifavaõ os profperos fuccelfos , que em todo elle 
alcançavaõ as nollàs armas contra as de Caílella ' 
das quaes fe viaó triunfantes nas batalhas de S. Mi
guel,. e Linhas de Elvas, logrando geral applaufo 
entre as Nações ; porém naó fe podiaó diffimular 
as faltas de gente , e cabedaes para fe profeguir hu
ma guerra taõ dilatada. A Rainha Regente atten• 
ta aos intereífes do Reyno confiderava prudente-
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mente · o quam precifo era. confeguir foccorros de 
alguma Potencia eftrangeira, e que de França feria 
mais fãcil pela guerra , que tinha com Caíl:ella , a 
qual poderia fazerlha ainda mais dura com as Tro
pas auxiliares, que mandaífe a Portugal. A eíle fim 
nomeou Embaixador Extraordinario a ElRey de 
França o Conde de Soure , do qual era taõ conhe
cido o valor , como o talento para os negocios po· 
liticos , fiando do feu louvavel zelo eíl:a importan· 
te negociaçaõ : e agradecendo o Conde à Rainha a 
efcolha , que delle fizera , facrificou pelo bem pu
blico os pezares, que fentia , e depondo as queixas, 
e .f uperando os achaques , que padecia , fe dif poz a 
partir para França a q de Abril de 1659 em huma 
N ao Ingleza , levando por Secretario da Embaixada 
a Duarte Ribeiro de Macedo , peífoa de conhecida 
eílimaçaõ , que depois foy Enviado na mef ma Cor
te. Já quando o Conde chegou a França tinha no· 
ticia , que o Tratado de paz entre as Coroas de 
França, e Caílella fe dava por ajuA:ado ; porque 
em Flandes fe havia publicado huma fuípenfaó de 
armas até nova ordem. Deu grande pena ao Em
baixador eR:a noticia, porque a verdade della alte
rava toda a fubílancia das f uas inA:rucções ; porque 
de todas ellas eraõ os mais importantes pontos, que 
a Rainha lhe recommendava , reprefentar a perigo· 
fa confervaçaó do Reyno , ainda que vitoriofo, 
com a perda das muitas Tropas veteranas nas Cam
panhas , e Gtios de Badajoz , Elvas , e ~'lonçaõ, 

Tom. VII. Xx rnoti· 
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motivo , que a obrigava a pedir a EIRey Chriíl:ia
nHiimo f occorro de quatro mil homens de Infanta
ria , e mil Cavallos, que feriaõ pagos por Sua Ma· 
geftade ChrHlianiffima , e de lhe permittir efco1her 
dous Officiaes Generaes de conhecida opiniaõ para 
occuparem os póíl:os de Meílres de Campo Gene
raes , dos quaes a fidelidade , e pretl.imo feriaõ ap· 
provados pelo Cardeal Mazarino , e que ao mef mo 
tempo pediífe licença para levantar igual numero 
de gente por conta delRey , entregandolhe logo 
creditas para eíl:e effeito, e ultimamente a condu· 
faó da liga offenfiva , e defenfiva das duas Coroas 
contra a de Caíl:e11a, matcria já tratada nas Embai
xadas antecedentes, e fempre differida. 

Continuava o governo da Monarchia de Fran
ça a Rainha D. Anna de Auflria, toda entregue 
às difpofições do Cardeal Mazarino, feu primeiro 
Miniflro, que havia elevado França ao mais alto 
cume da gloria com as continuas vitorias , que ha· 
via confeguido o Marechal de Turene , hum dos 
mais (cientes Generaes , que teve a Europa , cujo 
nome ferá fempre gloriofo nos Faflos daque1Ja Mo· 
narchia. Era o mayor cuidado daquella Corte o 
cafamenco delRey Luiz XIV. que entrava na ida· 
de de vinte e dous annos , para o qual fe propu
nhaõ quatro Princezas , a Infanta D. Catharina de 
Portugal, que depois foy Rainha da Grãa Breta· 
Jiha, IIenriqueta de Inglaterra, depois Duqueza de 
Orleans, l\largarida de Saboya , que depois veyo a 
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fer Duqueza de Parma, e D. Maria Therefa Infan
ta de Caíl:ella, a qual preferia a todas no gofto da 
Rainha, fendo apparentes todas as mais diligencias, 
que fe faziaõ , e fómente dirigidas a dar ciumes à 
Coroa ·de Caíl:ella , encaminhando-fe todo o poder 
das armas de França a fazer precifa a paz por effe 
matrimonio. E mandando a Rainha a Madrid o 
Senhor de Lionne para tratar da paz , declarou ef. 
te aos Miniíl:ros delRey D. Filippe IV. que naõ 
efperalfem a conclufaô daquelle Tratado fem eíla 
condiçaõ. E ao mefmo tempo mandou a Rainha 
ao Conde de Cominges , feu Embaixador em Por
tugal, negocear publicamente o cafamento delRey 
Luiz com a Infanta D. Catharina. E logo puhli· 
cou , que caíava a El Rey em Saboya , para o que 
palfava: a Leaõ com El Rey feu filho para fe avif. 
tar com a Duqueza de Saboya fua cunhada , e ajuf. 
tar eíl:a aliiança com fua filha a Princeza Margari
da , e com effeito partiraõ de Turim , e fe aviffa
raõ ; e chegando eíl:a noticia a Madrid ao t9fnpo , 
que a Rainha havia dado à luz huma Infanta, fe 
concluio o Tratado do Matrimonio entre a Infan
ta D. Maria Therefa, e ElRey Luiz XVI. To
das as noticias deíl:es negociados achou o Conde 
de Soure em Avre de Grace, e que a tregoa eíl:ava 
cm pratica , e já declarado o dia da jornada do Car· 
deal Mazarino para as conferencias com D. Luiz 
de Haro nos Pyreneos. Pareio o Embaixador pa· 
ra Leaõ , onde rec~beo hum avifo de Feliciano 
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Dourado , Minif:lro de Portugal , que refidia em 
Pariz, que lhe dizia, fe naõ adiantaífe fem elle che· 
gar a bufcallo , o que logo fez, e lhe dilfe, que par
ticipando ao Cardeal a íua chegada , lhe advertira, 
que convinha palfaífe elle incognito a Pariz para 
tratar os feus negocios ; porque naõ era conveni· 
ente receber huma Embaixada publica de Portugal 
no tempo , em que o Tratado da paz com Caílella 
fazia precifo naõ amparar os intereífes de Portugal. 

N eíl:e perigofo eftado , em que fe achavaõ os 
negocios , partio o Embaixador de Leaõ para Pa
riz , e teve audiencia do Cardeal , a quem expoz 
brevemente o fim da fua Embaixada ; mas que via 
naquella Corte taó varios accidentes , que lhe pa
recia necelfario fullar primeiro nelles , que no foc
corro dos Cabos , que hia bufcar ; que ouvia efi:ar 
ajuíl:ada a paz de Caftella com exclufaó de Portu
gal, o que lhe parecia incrivel, fabendo o quanto 
Sua Eminencia attendia aos interelfes. da Monarchia 
Franceza , houveílê de facrificar Portugal aos inte
relfes delRey Catholico; e com hum difcurfo ele
gante , e nervofo difcorreo moíl:rando , que naõ de· 
via defamparar França naquella conjunélura a Por
tugal : a que refpondeo o Cardeal allegando os mo• 
tivos , que o obrigavaõ àquelle Tratado , concluin
do, que no Tratado da tregoa, que confeguira por 
tres n1ezes , tinha refoluto mandar hum Gentil-ho
mem a Portugal com propofições, que avaliava 
pra ti caveis, e que quando foífe tempo lhe daria par-
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te das inA:rucções , que levava. Defenganado o 
Embaixador de poder melhorar o empenho naquel
le Congreífo , fufpendeo as diligencias até faber das 
propoíições , que fe mandavaõ a Portugal, e dan
do conta à Rainha Regente de tudo o que pafià
ra com o Cardeal , tratou de bufcar todos os me
yos , que lhe pudelfem íer uteis à íua negociaçaõ. 

N eA:e tempo chegou à Corte de França o 
\ 7 ifconde Marechal de Turene de novo vitoriofo 
com a batalha de Dumquerque , em que totalmen
te havia derrotado o Exercito de Caft.ella, manda
do por D.Joaõ de Auílria. O Marechal de Tu• 
rene, que em todas asoccaíioens havia molhado a 
eíHmaçaõ , que fazia do valor dos Portuguezes, 
coíl:umava dizer , com o exemplo do Duque de 
Rohan , que era taõ importante a França defunir 
Portugal de Hefpanha, como Hefpanha do Impe
rio. O Conde de Soure com a occaíiaõ da fua 
chegada o vilitou , e elle o receheo com huma fin• 
guiar efiimaçaêS , offerecendo-felhe para da fua par· 
te lhe procurar todos os Officiaes, que clle reco
nheceífe de mayor merecimento, para mandar a Por
tugal, e o primeiro, que fez partir para eíl:e Rey
no , foy Jeronymo Giovet por Coronel de hum 
Regimento de Cavallaria , o qual fervindo com dif
tinçaõ em quanto durou a guerra , paífou depois 
à Alemanha ao ferviço do Principe de Brunfwik 
Lunebourg , e occupou o poflo de Meffre de 
Campo General. 

O Ma-
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O Marechal de Turene em huma pratica, que 
.teve com o Cardeal fobre a paz de Hcfpanha, lhe 
diífe , que elle naõ podia confiderar mayor erro , do 
.que expor Portugal à invafaó dos Caftelhanos , que 
fempre feria6 inimigos dos Francezes , e ainda mais, 
-quanto mais poderofos foífem; e que com efia re· 
foluça6 perderia6 a confiança dos feus alliados , 
acompanhando o feu difcurfo de razoens taõ Coli
das , que o Cardeal fe perfuadio : porém a Rainha , 
-que dcfejava ver no throno de França fua fobri
. nha , naó deu attença6 alguma ao que lhe repre-
fentou o mefmo Cardeal. 

Teve-fe nefte tempo noticia, de que D. Luiz 
de Haro havia partido de Madrid para Fuente Ra· 
bia , e logo difpoz o Cardeal a fua jornada , com a 
·qual pertendia acabar as longas diffenções de Fran. 
ça com Hefpanha , e duas horas antes de partir deu 
audiencia ao Conde de Soure ; e tornandolhe a 
reprefentar a inclufaõ de Portugal no Tratado da 
Paz , os Cabos, e foccorros , lhe pedio licença para 
o feguir tanto, que recebeífe novas ordens de Por· 
tugal, que já lhe naõ podia6 tardar. O Cardeal 
lhe diífe o quanto defejava affiA:ir aos negocios do 
Reyno , tanto pelos interelfes de França , como 
pelo refpeito, com que elle venerava as virtudes da 
Rainha Mãy de Portugal ; porém que elle fe acha· 
va na prefente conjunél:ura muito embaraçado para 
lhe nomear Cabos Francezes ; porque feguindo-fe a 
paz, feria o primeiro motivo de fe ter por huma in· 
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fracçaõ do Tratado : porém que el1e lhe nomeava 
dous f ogeitos , com quem fe poderia ajuftar , que 
eraó o Conde Federico Schomberg , Alemaõ de 
N açaõ, e o Conde de Inchiquin , Irlandez , peífoas, 
que haviaó occupado os p6flos de Meftres de Cam
po Gencraes nos Exercitos de França , e adquirido 
grande opiniaó de praticas , e valerofos Soldados , 
e que para o de mais ficava tempo. Approvou o 
Marechal de Turene as peífoas nomeadas para Mef. 
tres de Campo Generaes , e o primeiro , que partio1 

foy o Conde de Inchiquin , e embarcando na Arro
chella , foy atacado de hum coífario Argelino na 
Cofta de Portugal , e depois de hum vigorofo com
bate , o Conde com hum filho feu foraõ cativos a 
Argel , e a nolfa Rainha o refgatou. E vindo ao 
R eyno, palfou à Alentejo , mas apenas chegou a 
eíl:a Provinda, teve aviío da refiituiçaõ de Carlos 
II. ao throno de Inglaterra, o que lhe facilitou po• 
der voltar à f ua Patria , e entrar na polfe dos feus 
Eftados , que havia perdido por feguir o feu parti
do. 

N eíl.e tempo fez o Conde de Soure a fua en
trada publica. Sahio de Pariz com toda a magni
ficencia devida ao feu caraél:er , e lhe deu ElRey 
audiencia em F ontaineb1eau, onde fe achava a Cor
te, e no caminho o efperavaó as carroças de1Rey, 
da Rainha , e Duque de Orleans , e entrando na 
delRcy, na qual vinha o l\Iarechal Duque de Au
mont, o conduzio a hum quarto do Pa~o , que lhe 
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eA:ava preparado. No feguinte dia o veyo bufcar 
o Conde de Soiífons, filho do Principe Thomás de 
Saboya , e o levou à audiencia delRey , e da Rai
nha. E depois no mefmo dia o Marechal du Plet: 
fis, que havia fido Ayo do Duque de Orleans, o 
levou à caía defte Principe , de donde partia para 
Pariz. Aqui querendo diffipar os falfos motivos, 
que os MiniR:ros da Corte de França haviaõ pubJi. 
cado , a fim. de fe efcufarem dos intereífes de Portu
gal , publicou o Conde hum Manifetlo na lingua 
Franceza , que continha vinte e fete razoens , que 
elegantemente concluiaõ, que o mayor intereífe de 
França , era naõ ajuA:ar a paz com Caftella, fem a 
inclufaõ da de Portugal. Foy geralmente applau
dido o Manifeíl:o com tanta aceitaçaõ, que o Car· 
deal julgou fer precifo fupprimir eíl:e papel , paffim
do ordem para que fe recolheílê , e para fer prezo 
o Impreífor , e cambem aquelle, que o traduzira da 
lingua Portugueza na Franceza ; mas elle fe aco
lheo à caía do Conde de Soure , donde o livrou a 
immunidade do Embaixador. Ao mefmo tempo o 
Senhor de Briene , Secretario de Eíl:ado , bufcando 
ao Conde Embaixador , lhe diífe da parte do Car• 
dea1, que a ma teria · daquelle papel poderia alterar 
o Cocego publico da Corte ; que lhe rogava fe dig
naífc mandarlhe entregar todos os exemplares , por· 
que as razoens, que continhaõ, fó pertenciaõ a El· 
Rey feu amo , e aos feus MinHtros , e naõ à cen• 
fura publica , concluindo , que fe queixaria a Por~ 
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tugal. O Conde de Soure lhe refpondeo , que o 
1êu intento fora f6mente na publicaçaõ daquelle 
papel iníl:ruir ·aos Miniflros delRey de França , e 
expor as juílas razoens , em· que fe fundava ·a penen. 
çaõ delRey feu Senhor contra· as injuíl:as perten. 
ções de Caflella , totalmente ignoradas naquella 
Corte; e que ·naõ podia entender, que pudeífe ai-
. terar o repouf o publico com a impreífaõ de hum 
papel ·, que continha conveniencias reciprocas a am
bas as Coroas ; e que por naõ faltar à boa harmonia 
mandava entregar os exemplares , que tinha, os 
quaes foraõ oito , havendo-fe efpalhado mais de qui
nhentos. UJtimamente o Cardeal fe deu por taõ 
pouco fatisfeito , que fe queixou à Rainha do Con
de de· Soure , que ouvindo as fuas razoens fe deu 
por bem fervida , e lhe agradeceo , . e approvou tu
do quanto tinha feito. F oraõ muy delicados os · 
pontos deA:a mHiàõ, que omittimos, e o Conde de 
Soure os manejou com tanta deRreza , que deixou 
da f ua prudencia , e talento , famofo nome naquella 
Corte, como fe vio quando fahindo occultamente 
de Portugal o Duque de Aveiro, palrou a Franga 
para feguramenté fazer o caminho de Caíl:ella, pro· 
curando com grande efficada diffuadir ao Duque 
dos errados intentos, de que depois fcm remedia fe 
veyo arrepender , porque naõ côrreíponderaõ as at
tenções da Corte de Madrid às idéas do Duque. 

Finalmente junto aos Pyreneos, onde acaba ó, 
e começaõ a dividir França de Hefpanha , fe fabri-
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cou huma efpecie de Palacio de madeira na Ilha dos 
Fayzoens entre Foente Rabia, ultima Praça de 
Guipufcua , e Andaya ultimo lugar da Bifcaya : 
aqui fc ajuntavaõ os dous Miniflros a conferir , e 
depois nelle fe viraõ os dous Monarcas de França , 
e Caff:ella , e em fim fe veyo a concluir o matrimo
nio da Infanta D. Maria Therefa com ElRey Luiz 
XIV. Chegando o Conde de Soure a S. J oaõ da 
Luz, o Cardeal o mandou cumprimentar por hum 
feu Gentil-homem , e o mcfmo fizeraõ todos os 
MiniA:ros Eíl:rangeiros. Seguio-fe logo ter o Con
de de Soure huma conferencia com o Cardeal , e 
depois de difcorridos diverfos pontos com a deff:re
za , e engenho , de que eraõ dotados aquelles dous 
Miniíl:ros, dilfe o Cardeal, que conveniencias · fe 
poderiaõ propor aos Caílelhanos , para que elles 
admittilfem a Portugal no Tratado da Paz. O Con
de Embaixador , que era prompto , fem fe alterar; 
refpondeo: Tudo o que D. Luiz de Haro propuzer, 
e V <j[a Eminencia approvar , /àlva a foberania, e in
dependencia da Coroa , tenho poderes para o aju!iar. 
O Cardeal dilfe , que elle empregaria todos os bons 
officios para eíle negocio , e depois de hum largo 
difcurfo concluio , que tinha nomeado ao Marquez 
de Choup para o enviar a Portugal com as condi· 
ções, que mandava à Rainha Regente. Eíla con
ferencia acabou de perfuadir ao Embaixador , que 
o Cardeal naõ eíl:ava de boa fé. 

Chegou nefle tempo a S.Joaõ da Luz Car
los 
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los IV. Duque de Lorena , 'depois de huma larga 
prizaó em Caílella, noticia, que chegando a Pa• 
riz, fuz , que o Duque de Guife, e o Conde de Har· 
court o fofiCm logo bufcar. Tanto, que o Duque 
de Lorena chegou, mandou o Embaixador pedir 
hora para o vifitar, de que o Duque fe defculpou 
com as dependencias dos Caíl:elhanos; e para mof. 
trar mais juíl:a a fua efcufa, mandou viíitar ao Con
de pelo Duque de Guife para lhe fegurar o feu af. 
fcél:o , e de toda a fua Cafa aos intereffes de Portu .. 
gal , de que era boa demonA:raçaõ a propofta de 
mandar fervir a eA:e Reyno feu filho o Conde de 
V audemont com dous mil homens p6ff:os em. Por
tugal à fua cuíla; e que o Conde de Harcourt fe 
offerecia para ir mandar as armas de Alentejo com 
o poflo de Capitaõ General, levando dous Re• 
gimentos de Infantaria , de que feriaõ Meíl:res de 
Campo feus dous filhos , e para o effeito defla jor· 
nada lhe bailava f6mente huma tacita permHfaõ de 
França. O Conde Embaixador rendeo as devidas 
graças ao Duque de Guife das propofiç6es , que 
lhe havia feito, e participando-as à Rainha, chegou 
a ajuflar os Tratados , que depois fe defvanecera6'; 
porque os ajufles do Duque de Lorena fe dilataraó 
tanto em Fran~a , que naó teve meyos de levantar 
os Regimentos , e o Cardeal negou ao Conde de 
Harcourt naõ fó a tacita licença de paífar a Portu
gal , mas lhe diífe , que fe perfiG.iífe naquella refo. 
luçaõ , perderia o grande officio de EA:ribeiro môr 
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delRey , cuja merce já tinha para feu filho .o Con· 
de de Armagnac, deixando-fe aífim conhe.cer quaes 
eraõ as apparentes demonRrações do Cardeal Ma~ 
zarino : porque fendo os dous pontos mais aperta
dos do Tratado da paz a exclufaõ de Portugal , e 
a rellituiçaõ do Principe de Condé , ambos confe
guiraõ os Caíl:elhanos com a inclinaçaõ da Rainha 
Mã y, ficando o Príncipe reG.ituido à graça delRey, 
e aos feus Eíl:ados : e fendo declarado cm hum dos 
artigos da paz , que França , nem direéla , nem in • 
direél:amente affiíl:iria à defenfa de. Portugal, eff:e 
artigo foy abominado de toda a França , como of
fenfivo à gloria da N açaõ ; porém o Cardeal paííou 
pela murmuraçaõ geral, porque já era tido por 
parcial dos Miniíl:ros de Caíl:ella, e ainda mais abo· 
minado , porque de todo julgou· Europa por infal
livel a ruina de Portugal , que depois o tempo mof
trou,, que rompendo pelo mefmo , que parecia im
poffivel, fez mayor a gloria da defenfa coroando-a 

· de triunfos . 
. Determinado o Cardeal a envi~r a Portugal ao 

.l\'Iarquez de Choup , mandou communicar as inf
trucções ao Conde de Soure , o qual com genero· 
fo def prezo , confefiàndo, que as vira, dHfe ao Car· 
deal, que lhe rogava efcufalfe daquella viagem ao 
~:1arquez , porque lhe atfegurava , que EIRey feu 
Senhor naó daria nunca ouvidos a femelhantes pro. 
pofições , o que fe verificou em breve tempo ; por• 
que pafiàndo a Portugal o Marquez de Choup, d«: 

pois 

Digitized by Google 



J4 Cafa 'R.tal 'Portug. Liv. Y li. 3 6 1 

pois de fer tratado com toda a attençaõ por Minif. 
tro de taõ grande Principe , lhe nomeou a Rainha 
llegente aos Condes de Odemira , e Cantanhede 
para conferentes , e affiíHa a efta conferencia o Se
cretario de Eftado Pedro Vieira da Sylva. E de
pois de ouvidas as fuas propofiç6es , ordenou a Rai· 
nha llO Conde de Prado bufcaffe ao Marquez, e 
que entendeífe delle fe trazia poderes mais amplos, 
do que as ma terias , que havia propofto ; e confef. 
fando ao Conde , que naõ trazia mais poderes , do 
que .para aquella commiífaõ , o defpedio a Rainha 
com admiravel refoluçaõ , e o Marquez voltou pa· 
ra França._ _ 

Desfeitas as conferencias , e ajuftado o Trata· 
do da paz entre os Reys Chriff:ianiffimo , e Catho
-lico, voltou eíle para Madrid, e o outro p~ra Pa
riz. O Conde de Soure feguio a Corte , fem em
bargo de que pela Capitulaçaó da paz ficava Por
tugal totalmente feparado dos interelfes de França: 
gaH:ou alguns mezes no ajufle dos Officiaes , que 
haviaõ de paífar a Portugal com o Conde de Schom· 
berg , efcolhendo Artilheiros , e Mineiros , que en
tre todos faziaó o numero de feifcentos , a pezar 
de todas as diligencias do Conde de Fuent-Salda .. 
nha, Embaixador de Ca!le1Ia ; porém a affifiencia 
do ~Iarechal de .Turene diffipava todas aquellas di
ligencias. Teve o Conde audiencia de defpedida, 
que o Miniflro Caflelhano pertendeo naó foífe pu
blica, mas tambem inutilmente ; e naõ fómente a 

'onfe· 
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confeguio com todas as honras coRumadas, mas foy 
recebido delRey com grande agrado , e eílimaça6, 
e na mefma fórma do Cardeal : e para mayores de· 
monflraç6es da fingular eí\imaça6 , que fazia6 da 
fua peífoa, ElRey lhe mandou huma joya de fobi
do preço , e o Cardeal ( contra o coí\ume ) hum 
prefente de grande valor, fendo ainda mayor o con· 
ceito, em que tinha as fuas virtudes. Pois chegan-

<;Jedc, Hift. d1 Port. do a Pariz o Cardeal de Rets, lhe perguntou o Car· 
Iiv.3 i.pag.z45.tom.S. deal Mazarino fe tinha viflo o Embaixador de Por-

tugal , e dizendolhe , que na6 , lhe replicou , que 
o viífe, antes que partiffe, para conhecer hum ho
mem de ta6 grande merecimento , que era digno 
de fer conhecido de todos os que ama6 as virtudes. 
O Cardeal de Rets o tratou , e conheceo fer o 
Conde hum V araõ cabal , e digno da mayor. etli
maçaõ. 

Deixando o Conde de Soure a Corte, paífou 
a Havre de Grace , onde fe deteve algum tempo, 
efperando os tres navios, que havia fretado em_In
glaterra o Conde de Schomberg para a fua paffàgem 
para Portugal , para donde fizera6 viagem com os 
de mais Officiaes, Soldados , e Gentis-homens Fran;. 
cezes , que paffavaõ a fervir nefte Reyno , e em· 
barcando a 29 de Outubro do anno de 1660, che
garaõ a Lisboa a 11 de Novembro. A Rainha re
cebeo ao Conde de Soure inteiramente fatisfeita da 
fua miffàõ , e toda a Corte igualmente applaudia a 
prudencia , e fabedoria , com que . elle fe houvera 

em 
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em França. Ao Conde de Schomberg tratou com 
iguaes honras , e aos de mais Francezes , de forte , 
que todos ficaraô fatisfeitos do agrado , e modo da 
Rainha Regente. · 

Havia cumprido ElRey dezafeis annos, e re• 
fol veo a Rainha ordenarlhe Cafa , o que fe execu· 
tou com toda aquella pompa , com que a Mageíl:a· 
de deve f er fervida : affinou para a fua habitaçaõ 
hum quarto do Paço , que novamente fe havia fa. 
bricado à borda do Tejo. N omeoulhe para Gen• 
tis-homens da Camera ao Marquez de Gouvea, ao 
Conde de Prado , a Garcia de· Mello , Monteiro 
môr do Reyno, a Luiz de Mello , Porteiro môr, 
e a Dom J oaó de Almeida : fervia o Marquez de 
Gouvea de Mordomo môr , Garcia de Mello de 
Camereiro môr , o Conde de Prado de Eíl:ribeiro 
1nôr , e paífando eíl:e a governar as armas da Pro
vi ncia de Entre Douro , e Minho , lhe fuccedeo o 
Vifconde de Villa-Nova da Cerveira, e a D.Joaõ 
de Almeida , que fervia de Repoíleiro môr pelo 
Conde de Caftello-Melhor. Depois fe augmentou 
efl:e numero com as peífoas dos Condes de Aveiras, 
Vai de Reys, e Obidos, D. Thomás de Noronha, 
e Francifco de Soufa Coutinho, por cuja morte fuc .. 
cedeo o Conde de Pombeiro , ficando o Conde de 
Odemira com a preeminencia de A yo ; e affim fo· · 
ra6 nomeados outros Officiaes , e criados inferio
res para affillencia da Caía deIRey. Entrou efte 
a fervirfe de alg'.tmas petfoas , que com differen tes 

mo ti· 
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motivos fe ferviaõ do feu favor , e lhe infpiraraú 
maximas pouco decorofas à Magefiade ; entre os 
mais favorecidos era conhecidamente Antonio de 
Conti, que da humilde occupaçaõ, em que vivia, 
paífou ao Paso a fer cortejado de todos os Gran-

Clede, Hift. dt Portu- des. Sentia a Rainha Regente as defordens , que 
g•I. com.z.pag.715. crefceraõ depois da morte do Conde de Odemira 

feu Ayo , que havia fido a 1 5 de Março do anno 
de 1661 , e vendo , que quafi eraõ irremediaveis, 
defejava dar conclufaõ ao cafamento da Infanta D. 
Catbarina com ElRey de Inglaterra, mareria fobre 
que ultimamente tinha voltado àquelle Reyno o 
Embaixador Francifco de Mello, já Conde da Pon· 
te , como já deixámos largamente referido, quan
do tratámos da Infanta , e tambem o dar Cafa ao 
Infante D. Pedro com a authoridade, que convi
nha a hum Principe immediato fuccelfor do Rey· 
no, para que livre deftes dous pontos, que a em
baraçavaõ, entregar a EIRey o governo do Rey
no , e paffãr a viver retirada em hum Convento , 
ainda que naõ obrigada à Religiaõ : e deíl:a virtuo· 
fa réfoluçaõ deu conta por hum difcreto papd ef
crito da fua letra , que entregou à conferencia de 
alguns Min.iíl:ros , do qual já fizemos mençaõ ; e 
fendo diverfos os difcurfos , que Cobre aquelle pa· 
pel entaõ fe fizeraõ, naõ pode ter effeito, por ur
gentes razoens , a deixaçaõ , que a Rainha perten
dia fazer naquelle tempo. 

· Adiantaraó-fe as negociações '1e Inglaterra, e 
fe 
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fe effeituou o Tratado do cafamento delRey Car· 
los com a Infunta Dona Catharina , e no anno de 
1662 embarcou a Infanta já Rainha da Grãa Bre
tanha no porto de Lisboa em huma Armada ; que 
ElRey feu efpofo mandara para a conduzir , e no 
mefmo anno deu Caía ao Infante D. Pedro, que 
começou a fervirfu com os criados , que lhe nomea
ra6 , e entrou a 4 de Junho no quarto , que fe lhe 
tinha preparado , e no mefmo ponto começou a 
Rainha a difpor a entrega do governo do Reyno 
a ElRey , mandando declarar pelo Secretario de 
Eílado Pedro· Vieira da Sylva aos Miniflros, e Tri
bunaes , que no mez de Agoflo, dia de S. Bernar
do, determinava pôr o governo nas mãos delRey , 
o que havia dilatado pelos continuos embaraços 
militares , e políticos , em que o Reyno fe achava , 
e pela pouca applicaçaõ, que ElRey moflrava ao 
governo da Monarchia , em que quizera , que elle 
entralfe bem inílruido: e que naõ permittindo Deos 
pelos feus peccados , que lograífe o fim dos feus 
bons intentos , os deixava nas mãos de Deos para 
que amparalfe efta Monarchia, e com outras pru· 
dentiffimas razoens moíl:rava o zelo , e amor , que 
a interellàvaõ na confervaçaõ do Reyno. Eraõ va
rios os difcurf os fobre a refoluçaõ da Rainha ; e 
refpondendo os MinHlros , que ella mandara cem· 
fultar, diíferaó, que todos os Eíl:ados do Reyno fe 
achavaõ taõ cabalmente fatisfeitos das fabias heroi
cas acções de Sua Mage(\ade , affim na vigilancia 
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da guerra, como nos negocios politicos, como eraõ 
as allianças de Inglaterra, e as affiA:encias de Fran· 
ça, a paz de Hollanda, e outros muitos, de.que 
fe feguiraó as mayores felicidades aos intereífes da 
Monarchia , que com tanta gloria f ua havia con
fervado , triunfando dos feus inimigos. E que ago· 
ra feria expolla a algum funeffo incidente; porque 
ainda que ElRey fe achava com idade para fe lhe 
entregar o governo, a pouca applicaçaõ o fàzia in
capaz , porque entregue aos feus divertimentos , fe
ria deixar a Monarchia às difpofições dos feus favo
recidos , que dominandolhe a vontade , feriaó muy 
pemiciofas as confequencias , que fe feguiriaõ ao 
Reyno ; e que ao menos ficalfem diffipadas aquel
las nuvens , que eclipfavaó a MageA:ade, e entaõ 
poderia a Rainha feguir a f ua determinaçaõ. N aõ 
fe venceo de todo a Rainha , fem que o Confe
lho de Eílado , a Nobreza , e os Tribunaes , delfem 
meyo à prefente oppreífaõ. 

Diffipadas as revoluções de Inglaterra , e ref
tituido ao throno da Grãa Bretanha feu legitimo 
Senhor EIRey Carlos II. depois de varios ne~ocia
dos fe celebrou o contrato do cafamento da Infan· 
ta D. Catbarina, ainda na regencia da Rainha fua 
mãy, como deixámos efcrito no Capitulo III. de~ 
te Livro. Determinou-fe tambem o modo de fe 
apartarem da peífoa delRey aquellas, que eraõ prc• 
judiciaes com a fua affiffencia, e fe refolveo, que 
no tempo , em que ElRey eftava no defpacho com 

. aRai· 

Digitized by Google 



da Gafo ."Rjal Portug. Llv. Y 11. 9 G 7 
a Rainha, fe prendeífem , e fe degradaífem para f6. 
ra do Reyno. Efle negocio fe communicou ao 
Duque de Cadaval, aos Marquezes de Gouvea , e 
Marialva, aos Condes de Soure , e S. Lourenço , 
ao Bifpo de Targa , a D. Rodrigo de Menezes, a 
Jorge de Mello, a Nico1ao Monteiro, ao Padre 
Antonio Vieira , e ao Secretario de Eflado Pedro 
Vieira da Sylva. Era Antonio de Conti a primei
ra pedra do efcandalo : pe1o que fe determinou , 
que o prendeífem dentro do Paço. A Rainha para 
facilitar aquella execuçaõ, entrou com ElRey pa
ra o defpacho em hum Sabbado 20 de Junho de 
:i 662, e o Duque de Cadaval com o Porteiro môr 
Luiz de Mello , e feu filho Manoel de Mello , ]e .. 
vando comfigo a Duarte Vaz de Orta, Correge· 
dor da Corte , para prender Antonio de Conti , e 
ao mefmo tempo eíl:ava ordenado, que prendeífem 
a feu irmaõ J oa6 de Conti , e a outras pelfoas da 
mefma facçaõ , e categoria: e fuppoílo, que An· 
tonio de Conti fe fechou por dentro na caía , que 
tinha junto da camera delRey, intentando poder 
avifallo , o naõ confeguio , porque o Duque de Ca
daval , vencendo alguns obíl:aculos , o obrigou a 
que fe entregaífe ; porque do contrario fe feguiria , 
que abrindolhe violentamente as portas , perderia 
tem duvida a vida , cujo ameaço o fez render com 
o receyo de perder a vida, na confiança da palavra, 
que o Duque lhe tinha dado de lha confervar : e 
fendo ao mefmo tempo prezos os outros , os em· 
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barcaraõ com Antonio de Conti em hum navio, 
que hia para o Brafil , no qual já eR:ava embarca
do feu irmaõ , e affim que os recebeo deu à véla , 
e feguio a fua viagem. 
. Tanto, que a R.ainha teve noticia de que 
eílava executado , o que fe tinha ordenado , man
dou entrar na cafa do defpacho , em que eíl:ava 
com EIRey, aos Grandes, Fidalgos, Tribunaes, 
Senado da Camera, e Cafa. dos Vinte e Quatro , e 
na prefença de todos leo o Secretario de Eíl:ado 
hum papel, que continha o motivo, porque a Rai· 
nha fe encarregara da regencia do Reyno , que fo .. 
ra por fatisfazer aos preceitos delRey feu marido·, 
e pelo amor , que tinha a ElRey feu filho, e nelle 
relatava tudo, o que tinha obrado até aquelle tem· 
po : e que temendo, o que podia fucceder em gran. 
de prejuizo da Monarchia, mandara chamar a todos 
os que eR:avaõ prefentes , para que pediífem a El
Rey, que lembrando.tê de fi , e do Reyno, fe em
pregalfe com cuidado , e dif vello nos negocios pu
hlicos, gaffando o tempo em occupações dignas da 
fua Real peífoa , para poder governar por ft mef: 
mo , naõ expondo a fua vida , como por tantas ve
zes havia feito, havendo introduzido no Paço, e 
junto à fua Real pelfoa, algumas de inferior quali· 
dade , e de taes coR:umes , confelhos , e artes , que 
por eíl:abelecerem a fua fortuna , haviaõ femeado 
dilfenções entre os Grandes, e feito outras pertur· 
basões prejudiciaes à Corte, que a todos eraó no· 
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torias, as quaes tal vez fe EIRey as Coubera, as caf.. 
·tigaria como mereciaõ. Acabada effa reprefenta
çaõ, beijaraõ todos a maõ a EIRey , e à Rainha , 
.e fe recolheraõ. ElRey naó havendo percebido 
nada , perguntou ao Monteiro môr , fe aquelle 
ajuntamento foraó Cortes. Ref pondeolhe , que as 
.publicas queixas de todo o Reyno, affim· de Anto
. nio de Conti , como de óutras pelfoas femelhantes , 
que haviaõ poR:o em evidente perigo a vida de Sua 
MageR:ade , com diminuiçaõ da fua authoridade , 
obrigaraó à Rainha a ordenar os feparafiem da com
panhia de Sua MageA:ade , o que fe executara com 
o confelho dos V alfallos mais zelofos , de que lhe 
dera conta na prefença dos Tribunaes naquelle pa
pel , que lera o Secretario de Efiado. ElRey en
trando. em colera, perguntou -ao Monteiro môr, 
onde efl:ava Antonio de Conti, que o queria ir buf. 
car. Ref pondeolhe com palavras de refpeito , mo
derando-o muito , que havia embarcado para a Ba
hia em hum navio, que já fe fizera à véla pela bar
ra f6ra , e EIRey ficou por entaó moderado. 

N aõ durou muito aquelle focego em ElRey, 
porque infpirado com novas idéas , que lhe haviaõ 
fuggerido , fe retirou para a Quinta de Alcantara 
com o Conde de CaA:ello-Melhor, ordenando, que 
o feguiílêm o Conde de Acouguia , ( defcontente 
por fe lhe haver tirad,o o governo das Armas de 

. Alentejo) ·e Sebaíl:iaõ Cefar de Menezes , ciue EI
Rey Dom J oaó IV. deixara prezo por culpas de 

pouca 
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pcuca fidelidade , e depois da fua morte fahira f o
bre o indulto de fieis carcereiros. Logo fe deu a co. 
nhecer efla refoluçaó delRey , que era para tomar 
poífe do governo do Reyno. Porém a Rainha, 
que nunca intentou encontrar efta determinaçaõ, 
ainda que fentia o modo dos authores daquella ma
china , a naõ quiz caíl:igar , havendo quem lhe 
aconfelhava , que antes de dimittir o governo o fi .. 
zeífe. Foraõ grandes as machinas, que logo da
.quelles tres Miniíl:ros fe começaraõ a forjar ; mas o 
generofo animo da Rainha reveftida de huma fin. 
guiar prudencia, evitou toda a diífençaõ, que fe po
dia feguir , mandando pelas dez horas da noite ao 
.Bifpo de Targa, Capellaõ môr , com huma Carta 
a EIRey , que dizia : · 

,, Muito alco, e poderofo Principe, Eu a 
,, Rainha envio muito a faudar a V oílà Mageff:a
,, de , como aquelle , que fobre todos meus filhos 
.,, muito amo, e prézo. Agora foube , que havieis 
,, paífado à Quinta de Alcantara , e que mandareis 
,, levar cama , chamar Fidalgos , e alguns Officiaes 
,, de voílã Cafa , o que junto a me naõ dares noti· 
.,, eia defla jornada , parecem indicios de intentares 
,, fepararvos da minha companhia , e fuppofto , que 
,, eu naõ faltey até agora às obrigações de mãy, 
*'me chego a perfuadir, que vos podereis arrojar a 
,, faltar à obediencia de filho , e neff:e fentido vos ro
'' go muito, que para fazer ceifar o rumor deíl:e 
,, povo, vos queiraes logo recolher ao Paço, certi-

'' ficando-
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,, ficando.vos , · que nenhuma das pelfoas , que vos 
,, affiff:em, vos tem tanto amor como eu , nem de .. 
,, fejaõ mais , que eu a volfa confervaçaõ , e aug
,, mento , fem me obrigar a eff:e affeélo nenhum ref.. 
,, peito particular , porque todos dedico ao mayor 
,, intereífe, e credito voífo; e fe eff:a voílà acçaõ fe 
,, encaminha a querer entrar a governar efles Rey. 
,, nos , fabe Deos , que o defejo muito mais , que 
,, v6s , e que f6 a eíle fim fe encaminharaõ a1gumas 
,, refoluções , de que v6s fem caufa jutla tomarieis 
,, fentimento. Comigo deveis tratar eíla materia , 
,, porque affim podereis confeguir o volfo intento 
,, fem eflrondos , nem inquietações , e com a fua-_ 
,, vidade , e obediencia ," que deveis a Deos , e a 
,, volfos pays. V olfos faó eíles Reynos , e eu os 
;, governo .em voífo nome , e fe foraõ meus , f6 pa· 
,, ra v6s os quizera. Vinde, como vos peço, e 
,, aqui juntaremos o Reyno , como for poffivel, e 
,, elJe , que me entregou eíle governo , vo lo entre .. 
,, gará , antes que qualquer defuniaõ, que entre n6s 
,, haja , o entregue a nolfos inimigos , que fe achaõ 
,, com tres Exercitos poderofos, e com eíle, fe ago
,, ra fe 1evantar , mais poderof o , que todos , a quem 
,, fem duvida fe feguirá a total ruina. Querey pe• 
,, lo amor de Deos , pelo amor de volfos V aífallos, 
,, e pelo que vos mereço, confiderar efla materia 
,, com madura reflexaõ , pois he tao importante , e 
,, tanto para encommendar a Deos , que guarde a 
,, V oífa Mageftade , muito alto, e poderof o ~rin-

" cipe, 
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,, cipe, meu fobre todos amado, e prezado filho, 
,, e o encaminhe como muito muito defejo, e lhe 
,, peço. Efcrita em Lisboa a vinte e hum de Ju· 
,, nho de mil e feifcentos feífenta e .dous. Vofiã 
,, boa mãy. 

RAINHA. 

'.A ella Carta refpondeo EIRey com outra de fua 
propria maõ , de que vi a Original , e a mandou 
pelo Conde dos Arcos à Rainha, e era a feguinte: 

,, Muito alta, e muito poderofa Princeza Rai. 
,, nha de Portugal , e dos Algarves, da quem, e além 
,, mar em Africa, Senhora de Guiné , da Conquif. 
,, ta , Commercio da Ethiopia , Arabia , Pedia , e 
,, da India, minha fobre todas muito amada, e pre
" zada mãy , e Senhora , Eu ElRey envio muito a 
,, faudar a Voífa Mageflade. 

,, Tendo refpeito ao eA:ado , em que effe Rey· 
;, no fe acha pelos Exercitos do inimigo , e deter
" minar acodir a elles , como obediente filho de 
,, V oífa Mageflade, compadecido do continuo tra .. 
,, balho, que V olfa Magetl.ade depois da morte dei· 
,, Rey meu Senhor pay governa etl.es Reynos a
" via , cuja confervaçaõ fe deve ao def vello , e pru
" dencia de V oífa l\'IageA:ade , me refolvi a aliviar 
,, a· V olfa Mageílade , pois fegundo as Leys do 
,, Reyno excedo muito nos annos deff:inados à Tu .. 
,, toria, efperando com o favor Divino, e approva· 
,, çaó de V oífa Mageílade , affiílencia, e conformi· 

,, dade 
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;,, dade com o Sereniffimo Infante D. Pedro meu 
,, irmaõ , fatisfazer a meus V aífallos, e triunfar ·dos 
,, inimigos da Coroa deíles Reynos de Portugal~ 
,, Muito alta , e muito poderofa Princeza Rainha 
,, de Portugal, e dos Algarves , daquem , e de além, 
,, mar em Africa, Senhora de Guiné, da Conquií
" ta , Commercio da Ethiopia , Arahia , Períia , da 
,, India, minha fobre todas muito amada , e preza
" da mãy, e Senhora. Noífo Senhor aja a Volfa 
,, Mageftade em fua guarda , efcrita em Alcantara 
,, aos 21 deJunho de 1662. 

,, Beija a Real maõ de Voífa Mageítade 

,, Seu muito obediente filho. 

REY. 

A efla Carta fe feguiraõ outras , em que a Rainha 
com juítificadas , e prudentiffimas razoens lhe dizia 

. voltaífe para o Paço, para da fua maó receber nos 
Sellos do Reyno o governo. A efte fim mandou 
ao Infante D. Pedro a Alcantara para que o perfua
diífe , e lhe diífeífe , que voltaífe ao Paço , e nelle 
fe lhe entregaria logo o governo, ao que EIRey 
deu taõ pouca attençaõ , que o Infante voltou pa· 
ra a Corte-Real. Eílando EIRey em Alcantara 
creou íeis Confelheiros de Eílado , que foraõ o 
Marquez de Cafcaes , o Conde de Atouguia , o 
Conde dos Arcos, o Vifconde de Villa-Nova da 
.. e Tom. V li. Aaa Cer-

-
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Cerveira , o Conde de Obidos , e Antonio de Men .. 
doça~ Com eíla impenfada novidade houve muiw 
conferencias f obre o modo , com que ElRey per .. 
tendia tomar polfe do governo , fem a formalidade 
coíl:umada, e depois de fe vencerem as duvidas com 
o Secretario de Eílado Pedro Vieira da Sylva, que 
acordou o modo, fegnrando , que a Rainha naõ ti .. 
nha duvida alguma em dimittir o governo , e f6 pro
curava , que em hum a acçaõ ta6 féria f e naõ con
fundiífe a. authoridade , e para livrar a EIRey de to· 
da a duvida , lhe mandou ella huma Carta , que 

Ericei~a , Portug. Ref- levou o Conde de Pombeiro em que dizia : Muito 
t411r, ltv.7, pag. 490. ' 

alto , e potlerofo Principe , t:J' e. à manhãa às dez hora& 
do dia tera~ recado os Trihunaes para em Ji1a prefen
ça vos entregar os Se/los, e com elles o governo delles 
vojfa1 Reynos na j orma , 'l"e (e coftuma; e porque nef. 
ta materia naó haverá duvida alguma, vos rogo mui
to vos queiraes recolher à vojfa Cafa. Muito altO'., 
e podero(o Príncipe , e:/ c. Em virtude deff:a Carta 
voltou EIRey ao Paço acompanhado do Infante 
D. Pedro, e entrando na cafu , em que a R ainba 
o efperava, reveflida de Mageftade, que com taó 
agradavel feveridade , e coníl:ancia moíl:rava quaes 
eraõ as heroicas virtudes , que taiS perfeitamente fa .. 
hia praticar , fe fentou EIRey à maõ direita , e o 
Infante à efquerda, e entraraõ tambem os Grandes, 
Tribunaes, Fidalgos, e algumas pelfoas do povo~ 
Depois do Repo!leiro môr pôr diante delR ey hu
ma cadeira raza de veludo carmefim com almofada 

do 
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do mefmo , e o Secretario· de Etlado fobre ella hu
ma bollà , em que eíl:avaó os Sellos Reaes, a Rai
nha tomando-os na mefma bolíà , os entregou, di· 
zendo eil:as formaes palavras : E/ies faô os Se/los, 
t:om que os Reynos de. V ojfa M ageftade. me entregaa 
TaÔ o governo em 'llirtude diJ T.e/lamento de/Rey meu 
SenMr, que Deos tem.: entrego-os a Vojfa Mag~ 
tade , 6 o guuerno , que com e/les recehi, prazu a 
Deos , que debaixo do amparo de V effa M agellad~ 
tenhaõ as folicidades , que eu de/ej.o. ElRey os re
cebeo 1êm dizer palavra , e beijandolhe a maõ to
dos os que {e acharaõ prefentes , fe acabou efla ce ... 
remonia. em o dia 2 J de Junho .do referido anno de 
1662. . 

Seguio-fe logo ordenarfe , que os Gentis-ho
mens da Camera delRey naõ tiveífem exercicio , 
deixandolhe fómente as entradas livres nas horas def. 
occupadas. Ordenou-fe a Francifco de Sá de Me:.. 
mezes, Marquez de Fontes , ferviffe o feu offi~io de 
Camereiro môr , e ao mefmo tempo nomeou Hl
R.ey a Henrique Henriques de. ~iranda Tenente 
General . da Artilharia do Rcyno , e Provedor dos 
Armazens, fatisfazendo-fe a propriedade de!te offi .. 
cio a Luiz Cefar de Menezes , que o exercitava 1 

e havia fido de feus av6s , com o lugar de Alferes 
môr. Seguiraõ-fe outras merces a varias peífoas de· 
pendentes dos tres Miniffros, fendo efcolhido Hen
rique Henriques para affiílir a ElRey nos exercícios 
clomeA:icos. 

Tom. VII. Aaa ii Deita 
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De A: a forte difpuzeraõ o ferviço delRey , o 
querendo-fe elles defembaraçar de pelfoas , que pe-. 
la fua authoridade lhe poderiaó fervir de obftaculo, 
com o pretexto de haverem aconfelhado à Rainha 
no papel , que fe deu a ElRey , e prizaõ de Anto
nio de Conti , ( que foy depois reflituido ao Paço, 
e feu irmaõ J oaõ de Conti , e outros homens , a 
quem a fortuna fem algum merecimento havia le· 
vado à graça delRey) foraõ defterrados para os lu· 
gares mais remotos do Reyno o Duque de Cada-. 
vai , o Conde de Soure, Manoel de Mello, o Mon
teiro m6r, o Conde de Pombeiro , o Secretario de 
Eíl:ado Pedro Vieira da Sylva , o Padre Antonio 
Vieira , e Luiz de Mello teve ordem para naõ en• 
trar no Paço , havendo-felhe primeiro feito merce 
do officio de Porteiro môr para feu filho Chriíl:o-· 
vau de Mello , que entaó governava Mazagaó , e 
o de Capitaõ da Guarda para Manoel de Mello feu 
filho fegundo , fendolhe negociado eíl:e defpacho· 
pelo Conde de Atouguia. O Marquez de Gou
vea Mordomo môr , vendo-fe defütuido dos ami
gos, e defraudado nas preeminencias do feu officio, 
pedio licença para fe retirar da Corte , que fe lhe 
negou , e inítando , fe lhe concedeo com a claufu
la de naõ poder voltar a ella fem ordem delRey .. 
Para o lugar de Secretario de Eíl:ado eícolheo o Con· 
de de Caftello-Melhor a Antonio de Soufa de Ma· 
cedo , em quem concorriaõ partes dignas da occu· 
paçaó; e porque fe havia retirado o Prior de Cedo-

Feit1 
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Feita para a f ua Igreja , foy nomeado para Confuf
fo~ delRey, e eleito Bifpo de Angra Fr. Pedro de 
Soufa , Religiof o de S. Bento , tio do Conde de 
Caflello-Melhor. 

Eftava o governo entregue à peífoa do Con~ 
tie de Caftello-Nlelhor , Minifiro cheyo de zelo, 
vigilancia , e com admiravel capacidade , a qual 
moílrou em tantas occafioens , que o conftituiraõ 
Atlante da Monarchia , porque nelle defcançavaõ 
os negocios politicos , e militares do Reyno : para 
o que ElRey o mandou paífar com a fua familia 
para hum quarto do Paço , que havia occupado o 
Principe D. Theodofio, fem mudança ·alguma nas 
porcas das ferventias interiores , mandandolhe paf. 
far Carta de Efcrivaõ da Puridade feita a 12 deJu- Prova num.46. 
lho do anno de 1662, e com poder abfoluto de go-
vernar o Reyno , e grandes preeminencias , e que 
em todos os Tribunaes levaria as propinas dos Pre· 
fidentes , como fe vê no Regimento , . que lhe foy Prova num. 47-
dado a 12 de Março do anno de 1663. · 

. Celebrada a paz entre EIRey Fi1ippe IV. e 
ElRey Luiz XIV. vendo•fe os Caftelhanos defem• 
baraçados de taõ poderofo inimigo , começaraõ a 
feguir com todo o calor a guerra contra Portugal, 
e em.prenderaõ pôr nella todo o cuidado , e esfor
ço , e com eff a refoluçaõ entrou pela Provinda de 
Alentejo D. Joaõ de Auffria, filho naõ legitimo 
delRey D. Filippe IV. com hum Exercito taõ po· 
derofo , como pedia o empenho de pelfoa taõ gran· 

de,. 
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de , que o mandava com o poA:o de Capitaõ Ge
neral , e tinha já ganhado Arronches em 166 .2 , e 
J uremenha depois de huma vigorofa defcnfa , e 
honrofa capitulaçaó , que fez Manoel Lobato Pin· 
to, que a governava, e pondo fitio no anno de 
166J à Cidade de Evora, cabeça daquella Provin• 
eia , a rendeo ; porém naó confervaraõ muito tem• 
to aquella Cidade , .porque depois de huma glorio· 
fa vitoria a recuperou o Conde de \rilla-Flor, que 
governava as Armas , auxiliado do valor, e fcien· 
eia do Conde de Schomberg , Meftre de Campo 
General dos Exercitos Portuguezes , que havia 
paífado :a eA:e Reyno com o Conde de Soure , e as 
Tropas Francezas, que vierao a foldo del Rey de 
Portugal , como já deixámos referido , o qual de
pois o creou Conde. de Mertola , e lhe fez outras 
merces , de que os feus relevantes ferviços o tinhaõ 
feito . acredor. Feita depois a paz com Caílella, 
paífou a França , e foy Marechal daquella Coroa;· 
a quem fervio , até que por naõ abraçar a Religiaõ 
Catholica Romana , quando Luiz o Grande de 
França revogou o Ediél:o de Nantes no anno dê 
-168$, mandando defpejar os Hugonotes de feus 
Reynos, voltou a Portugal, de donde paífou ao 
ferviço do Eleitor de Brandebourg, e delle ao fer• 
viço delRey Guilherme III. da Grãa Bretanha , e 
acabou heroicamente , fendo morto no anno de 
1690 na batalha de Boyne •. 

Bufcou o nolfo Exercito o de Dom J oaõ -de 
Auíl:ria, 
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AuRria , e atacada , e desfeita huma parte delle, fe 
puzeraó os de mais em defordcnada fogida. Dom 
J oaó de Auíl:ria fez tudo o_ que manda a arte pelos 
ordenar , e meter outra vez no confliél:o , mas inu .. 
tilmente ; . porque abandonando a artilharia, e baga· 
gem , veoceraô os noffos huma completa batalh~, 
porque foy grande a mortandade, e mayor o nume· 
ro dos prifioneiros. Ficaraõ dos inimigos na Cam· 
panha mais de quatro mil mortos de todas as Na· 
ções , de que fe compunha o feu Exercito , e os pri· 
fioneiros paff araõ de feis mil , em que entraraõ dous 
mil e quinhentos feridos. Dos prifioneiros foraõ os 
Officiaes de mayor fuppofiçaõ , cinco Meftres de 
Campo Caff:elhanos , dous Coroneis Alemaens., 
quatro Commllfarios Geraes de Cavallaria , hum 
Tenente de Mef\re de Campo General, onze Ca
pitaens de Cavallos, feífenta e cinco de Infantaria, 
vinte e dous Reformados , trinta Alferes , grande 
numero de Officiaes menores, e de peífoas de quali· 
dade o Marquez de Liche , o MeGre de Campo D. 
Anelo de Gufmaõ tilho do Duque de Medina de 
las Torres, o Conde de Efcalante D. Joaõ Henri• 
quez , e das Tropas Eff:rangeiras o Conde de Fiet: 
co , o Conde de But, o Conde de Locefquin, e ou• 
tras peífoas de qualidade. Tomou-fe o trem da ar· 
~ilharia , que coníl:ava de dezoito peífas, hum mor
teiro , grande quantidade de armas , mil e quatro. 
centos cavallos , mais de dous mil carros carrega
&!os de fato. preciofo, em que entrava quantidade 

de 
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de prata, ouro, e joyas, dezoito carroças, tres del~ 
Ias de D. Joaó de Auil.ria, a fua Secretaria con1 to.P 
dos os feus papeis, que c~ntinhaõ fegredos impor~ 
tantiffimos , os livros das contas das V édorias do 
Exercito , e artilharia ;, doze bandeiras de Infanta• 
ria , muitos eílandartes da Cavallaria: entre tantos 
defpojos foy o de mayor eíl:imaçaõ o eíl:andarce de 
D.Joaõ de Auíl:ria com as Armas Reaes de Caftel,. 
la de huma parte perfeitamente bordadas , e da OU• 

tra huma empreza, que continha o Sol em campo 
Celeíl:e, dando refplandor à Lua entre EílreHas, 
com eíl:a letra: Si 110 es Sol, lerá Deidad. 

Efla vitoria taõ gloriofa confeguida no dia 1 
de Junho de 166} cuílou entre outros Cabos de díC. 
tinçaó a vida de Manoel Freire de Andrade , Ge
neral da Cavallaria da ·Beira , que nella morreo : e 
fe naõ logrou com os vencedores os applaufos dos 
triunfos daquelle dia , em que o feu valor teve ta6 
grande parte, que fez precifa a batalha, atacando 
primeiro com grande vigor aos inimigos ; naõ dei· 
xará de lograr eternamente gloriofa memoria, que 
elle foube adquirir en1 repetidas occafioens pelo va
lor do feu braço. Eíl:a alegre nova mandou logo o 
Conde de V ilia-Flor a ElRey por J eronymo de 
Mendoça , que às onze horas da noite entrou no 
Paço , de donde El Rey logo baixou à Capella a 
dar graças a D<!os por hum1 taõ infigne vitoria, 
que as fuas Armas alcançaraõ, e com piedofa atten· 
~aõ mandou fazer fuffi:agios, e celebra~ muitas l\tlif-

fas 
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fas pelos Offidaes , e Soldados , que morreraõ na 
batalha. Depois defla vitoria determiaaraõ os Ge· 
neraes recuperar a Cidade d~ Evora, para onde mar
chou todo o noffo Exército , em que tambem fe 
achou mandando outro Exercito, que fahio de Lifê 
boa , o Marquez de Marialva , e reconhecendo a 
guarniçaõ da Cidade , que naõ podia efperar foc .. 
corro , fe rendeo .( capitulando dentro no prazo , 
que lhe foy dado) a 24 deJunho do referido anno; 
e o Conde de Villa·Flor, depois de. rendida a Ci
dade, palfou a Lisboa. Efla foy a celebre batalha 
chamada do Ame.xial, e do Canal, pelo fitio , em 
41ue fe deu junto a Eftremoz, e libertou a Provin· 
eia de Alentejo , de que huma grande parte tinha 
l).Joaó de Auff.ria pofto ·em contribuiçaõ; e pela 
perda de Evora houve em Lisboa hum motim , em 
que o povo faqueou injuflamente as caías de alguns 
Fidalgos illuflres t e outras, fendo huma dellas a do 
Marquez de Marialva, que conflante defprezou ef
ta ingratidaõ , e concorreo para a liberdade da Pa~ 
via, tendo íido hum dos motivos princ~paes deíla 
vitoria o eflrago , que · os Caílelhanos padeceraõ na 
paifagem do rio V egeve , em que D. Luiz de 1\ile· 
nc:zes, General da Artilharia , a fez plantar com ra• 
ra, aé\ividade nos lugares mais imminentes da Serra 
vifinha, e Diniz de Mello de Caftro com a Cavai· 
laria obrou como íempre ; fendo eíles dous Gene· 
taes a caufa principal de darfe, e vencerfe a batalha, 
·em que fe dHHng-uio o Conde de; Schomberg , e ou-
~ Tom.VII. Bbb tros 
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tros Generaes , e Officiaes , que fe naõ individuaõ 
pelas muitas Relações impreífas , que entaó fc im,. 
primiraõ deR:a Campanha • 

. Entrou o anno de 1664, e foy entregue o go·. 
verno das Armas da Provinda de Alentejo ao Mar
quez de Marialva com Patente de Capitaõ Gene., 
ral, e por alguns motivos, que tinhaõ queixofo ao 
Conde de Schomberg , o accommodaraó com o t~ 
tulo de Governador das Armas Portuguezas , e Ef. 
trangeiras. Sahio à Campanha o Marquez com 
hum Exercito luzido , e formado diante de Bada. 
joz , aonde Dom J oaõ de Auílria affiR:ia , refolveo 
com os Cabos do Exercito fitiar Valença de Alcan, 
tara , que rendeo em huma terça feira , dia de S. 
J oaõ Bautiffa , em que fe contava hum anno, que 
os mefmos Soldados entraFaÕ vitoriofos em Evora; 
e agora o fàziaõ naquella Praça, que fe rendeo corn 
as condições , fe dentro em quatro dias naõ fo.Be 
foccorrida com derrota do noffo Exercito , às feto 
horas da manhãa fe entregariaõ as portas , e CaR:el• 
lo da Praça, onde fó aceitariaó a guarniçaõ Portu. 
gueza , concedendo ao Governador fahir com hu
ma peffà de artilharia do calibre , que efcolheífe , . e 
que os ReHgiofos , e Religiofas ficaria a feu arbi· 
trio , fahirem , ou ficarem nos feus · Cnnventos , e 
que aos Soldados, e Paizanos fe fariaó as commo
didades coíl.umadas. Se~uio-íe logo , que os mo• 
radores do Lugar .de S. Vicente , os de Santiago, 
Caruajo , e outros , deífem obediencia ao Marquez-, 

que 
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que em nome delRey de Portugal os reconheceo 
por íCus V allàllos, de que fizeraõ hum termo pu· 
blico. 

Em todo o Reyno · era igual a fortuna dei. 
lley Dom ,Affonfo , ·porque havendo o Duque de 
OH"una fitiado Caítello-Rodrigo. na Provinda da 
Beira a 7 do mez de Julho do mefmo anno, Pedro 
Jaques de Magalhaens; Governador das Armas da· 
quella Província , o obrigou a levantar o fitio, der· 
rotandolhe o Exercito cm huma batalha , . cm que 
lhe ganhou a artilharia, e bagagem do Exercito do 
Duque de Oífuna. Hum Author Eftrangeiro pa• M~a~in. .Abrtgt de l' 

1-! Hiftotrt dt Portug4/. 
deceo equivocaçao nefte, .e em.outros grandes fuc· Cap.Lxxm.pag.410, 
celfos das nollàs armas; porque efla batalha de Pe· e4i i, lmi>Jem ' 699• 

dro Jaques a attribue ao Cc;>nde de Villa-Flor , · co. 
mo tambem a de Montes Claros , que foy ganha• 
da pelo Marquez de Marialva , como logo fe verá~ 
Na Provinda de Alentejo intentou Alexandre Far-
oezio , Principe de Parma , General da Cavallaria 
Eflrangeira , que fervia à Coroa de Caflella ., ganhar 
por entrepreza a Valença ; porém fendo fentido da 
Praça , foraõ tantas as balas , que fe retirou com 
rnuito grande perda. EGe foy o principio do anno 
de 166;, ein que as noífas armas chegaraõ ao pon· 
t~ da mayor gloria dos Portuguezes. Eraõ gran. 
des as prevenções de Catlella, e eftas noticias obri. 
garaõ ao Conde de Callello-Melhor ; primeiro l\1i-
niA:ro, e Valído delRey D. Affonfo, de quem de· 
pendiaõ os negocios mayores da Monarchia , pro-

. Tom.VII. . Bbb ii curar 
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curar com incellànte cuidado deíarmar as idéas dos 
Ca~elhanos , e com fortuna, e diligencia , o confe· 
guio com felicidade. Nomeou ElRey de Catlel· 
la D. Filippe. IV. ao Marquez de Carracena por 
General do Exercito da Bff:remadura , pelo que fe 
.retirou D. Joaõ de Auíl:ria para Confuegra pouco 
.fatisfeito : e havendo o Marquez de emendar os er
ros da Campanha palfada , entrou com hum gran .. 
de Exercito pela Provinda de Alentejo com tanta 
foberba , como quem fe fiava no poder das fuas ar
mas. Poz fitio . ao Caftello de Villa-Viçofu , que 
o defendeo valerofamente Chriíl:ovaõ de Brito Pe
reira: e fabendo, que o Marquez de Marialva fahia 
de Effremoz com Exercito a foccorrella , deixan• 
do guarnecidas as linhas-, intentou desbaratallo na 
marcha , e encontrando-íe no campo de Montes 
Claros, fedeu huma das mais difputadas batalhas, 
que até àqueJles tempos fe vio , o que acreditaraó 
o valor , e fciencia dos noffos Generaes diante de 
.tantas Nações da Europa , que fc achara ó miHt~ 
do de huma , e outra parte, e foy effa a ultima ba
talha das íeis , que os Portuguezes ganharaõ aos 
Caflelhanos depois da feliz acclamaçaõ do Senhor 
Rey D.Joaõ IV. e avigefima depois da ftmdaçaõ 
do R eyno, confeguida no dia 14 de Junho do re~ 
f elido. anno. . 

Foy grande a perda do Exercito de Caftelia, 
porque na Campanha ficaraõ mais de quatro mil 
mortos, e de feis mil prifioneiros. Tomaraõ.-fe tres 

mil 
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mil e quinhentos cavallos , que fe dividiraõ pelas 
Companhias , e pelo Reyno. As peífoas de mayor 
diflinçaõ, que ficaraõ prifioneiras, furaõ: o Genera~ 
-da Cavallaria D. Diogo Correa, D. Gafpar de Haro, 
filho do Conde de Caftrilho , genro do Marquez de 
Carracena, e Capitaõ das fuas Guardas , que m0r~ 
reo em Eilremoz das feridas, que recebeo na bata• 
lha , padecendo a mefma delgraça os Generaes de 
batalha Dom Manoel Carrafa , e Nicolao de Lan~ 
gres , que tambem ficaraõ prifioneiros, D. Francifco 
de Alarcaõ, filho de Q.. Joaõ Soares de Alarcaõ, 
.os Tenentes Generaes da· Cavallaria Dom Belchior 
Portocarrero , e D. J ofeph de Reategui 1 os Com~ 
milfarios Geraes da Cavallaria D. J ofeph R·ogue~ 

· ra, e D. Garcia Sarmiento, o Principe de Chalê ~ 
Coronel de hum Regimento de Cavallaria France.;. 
za, D. Francifco Flanquet 1 Coronel de Infântaria ~ 

· o Tenente C_oronel Fiderico Henrique de Ganceut, 
os Sargentos môres Claudio Cubim e Tiburt, D. 
·Antonio Gindafte, Meftre de Campo Reformado·, 
D. Gonçalo da Guerra , Governador das Guardas 
·do Marquez de Carracena , o Conde de S. Martim, 
o Baraõ de -Eflubeque , quatro Capitães de Cavai· 
los , trinta de Infantaria vivos , vinte e fete Refor· 
mados, dezanove Tenentes, e íeis Ajudantes de Ca;. 
vallaria , cinco de Infantaria, feífenta e dous· Alfe .. 
res vivos,. dezafcte Reformados , quatorze F orrieis, 
íeifenta e dous Sargentos , os Adminiflradores Ge. 
raes do Exercito , e. do Hofpital , quatorze Feífas 

de 
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de artilharia , dous morteiros , com grande quanti• 
dade de balias , todas as armas da Infantaria , porque 
toda, a que fe achou na batalha, ficou em Portugal, 
oitenta e íeis bandeiras de Infantaria, dezoito eltan. 
dartes da Cavallaria , os timballes do Marquez de 
Carracena , e do Principe de Parma , todos os for· 
nos , e inftrumentos de expugnaçaõ , que trazia o 
Exercito. 

Com a noticia da vitoria mandou o Marquez 
de Marialva à Corte a Simaó de V afconcellos , que 
chegou no outro dia , e foy grande a alegria, e ge· 
ral o contentamento do povo. EIRey acompanha
do do Infante, e da Corte , baixou à Capella ·a ren· 
der as graças ao Deos das vitorias por huma taó 
manifefta felicidade : houve Sermaó , que dilfe com 
a fua coGumada difcriçaõ Fr. Domingos de Santo 
Thomás, hum dos infignes Oradores , e Letrados 
daquelle tempo. Depois houve Prociílàõ , em que 
ElRey fahio da CapeUa acompanhando ao Santiffi· 
mo Sacramento , que levava o Bifpo de Targa, que 
fervia de Capellaõ môr , eleito Bif po de Lamego , e 
foraõ à Sé, de donde voltou ao Paço acompanha· 
do da Nobreza , e feguido de innumeravel povo, 
que em alegres exprelfoens congratulavaó a EIRey 
da felicidade da vitoria , com que as fuas Armas de 
novo triunfara ó de feus inimigos. No mefmo dia 
defpachou o Conde de Caíl:ello-Melhor pela poA:a 
bum Correyo com Carta delRey para o Marquez 
de Marialva, em que ElRey lhe engrandecia o valor, 

e dif. 
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e dif pofiÇaõ , com que havia ordenado a batalha , e 
outras na mefina f6rma para os Generaes , e Cabos 
mayores, com . ordem , que deixava no feu arbitrio 
os progreíf os da Campanha , e a utilidade 'das fuas 
Armas. 

N aõ foy menos gloriofo nas mais Provindas 
o anno de 1666 às noflàs Armas ; porque na Pro
vinda do Minho , de que era Governa~or das Ar· 
mas D. Francifco de Soufa, III. Conde de Prado, 
depois I. Marquez das Minas , entrou por Galliza 
quafi fem oppofiçaõ , e fitiou a Villa da Guarda , 
que deixando rendida , a guarneceo depois de hu• 
ma vigorofa defenfa., tendo ganhado outras Praças. 
Intentou recuperar ella Praça o Condeftavel de 
Caíl:ella , que governava as Armas no Reyno de 
Galliza ; porém o Conde de Prado fe lhe oppoz 
com vigi1ancia , e fortuna. Na Provinda de Traz 
os Montes confeguio o Conde de S. J oaó Luiz AJ.. 
vares de Tavora , depois Marquez de Tavora, os 
frutos merecfdos do feu valor. Na Beira Pedro 
Jaques de Magalhaens com dura guerra opprimia 
aos inimigos, faqueandolhe os Lugares , e dellruin .. 
dolhe muitos, tomou Redondo, e Umbrales, em 
que eGava D.Joaõ Sallamanques, General da Ar .. 
tilharia , CJUe capitulando livre a fua pelf oa , e de 
alguns, Officiaes , e cento e feífenta Cavallos, tudo 
o mais entregou à merce. Em todas as Provindas 
os Generaes, Cabos, e Officiaes procediaõ de forre, 
que a fi.1a memoria ferá feínpre gloriofa nas noífas: 
· bifio~ 
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biflorias. Déíla torrente de prof peridades , co1n 
que os noífos triunfara ô em memora veis recontros, 
e íinaladas acções, mereceo ElRey D. Affonfo o 
titulo de Vitori<fõ, fem que lhe pudelfe diminuir 
tanta gloria a perda, que na India recebeo aquelle 
Eftado dos Hollandezes. E fem duvida , que fe o 
.governo político da Corte correfpondera às felici
.dades da Campanha, feria incomparavel a grandeza 
deíte Principe. Porém nos primeiros annos da fua 
idade hum accidente de ar, que fe feguio a huma 
febre maligna , que lhe tomou ametade do corpo, 
o deixou lefo, e menos livres, e quaíi confufas as 
deliberações ~o entendimento, de que tê feguiraó 
varias defordens , que a Rainha Regente intentou 
evitar : porém EIRey , que era colerico fem cau
fa , e demafiadamente com ella , fe fentio de manei
ra , que faltou àquella attençaó devida à Rainha 
fua mãy chea de virtudes, que lhe tinha conferva· 
do a Coroa combatida de taõ podcrofos inimigos, 
pelo que dimittio a Rainha de fi o governo, como 
·ficà efcritO• Defembaraçado do refpeito da Rainha 
.Mãy , correra6· fem limite as defordens de alguns 
.daquelles, que com o favor delRey, e com a fua 
.protecçaõ fe atreviaõ a commetter crimes graviffi. 
mos, fem que a prudencia do V alído pudeífe mo
dificar hum genio abfoluto , e fem reflexaõ , como 
era o delRey , em quem as operações do entendi· 
memo moíl:raraõ a lefaõ , que padecia nos negocios 
n1ais arduos, e ainda de mayor empenho, como 

depois 
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depois fe vio quando a Rainha D. Maria FrancU: 
ca lfabel de Saboya fe retirou para a Ef perança, em 
que entrando priméiro em colera , com leve mo
tivo fe efqueceo daquelle fucceífo , entregando-te , 
aos divertimentos , em que inutilmente gaftava o 
~mpo. 

Era o negocio de mayor importancia o cafa• 
mento delRey : e fendo diverfas as Princezas, que 
entaó fe apontaraõ para efpofas , foy ef colhida a 
Princeza Maria Francifca lfabel de Saboya , a quem 
chamavaó M adamoi(ele de Àumale , em quem con-
corriaõ f obre fermofura fingulares virtudes, que a fa· 
2iaõ merecedora da Coroa. Ajuftados · os Tratadog 
do Matrimonio entre Francifco de Mello; Conde 
da Ponte , Marquez de Sande, Bnabaixador delRey, 
como feu Procurador. 1 e o Duque de Eíhees Par, e 
primeiro Marechal de França, e Cefar de Bftrees, 
JJifpo Du~ue de Laon, Par de França, como Pro. 
curadores da Princeza , e o Duque de V and6me, 
e Madama de V andôme, tio , avô , e Tutores, da 
Serenüfima Princeza ; dotou-fe a Prioceza com feif. 
centos mil. efcudos da moeda de França, que. fa . .. 
iiaó a quantia de hum milhaõ , e oitocentas mil li-
vras Tomezas , a faber: quatrocentos mil efcudos, 
que feriaó levados em dinheiro a Lisboa, cem mil 
livras , que já tinhaõ fido entregues em a dita Ci. 
dade por Monfieur Gravier à ordem do Conde de 
Caí\ello-Melhor ; e dos cem , que faltavaõ para a Prova num. 48. 
&tita fomma, te poriaõ noventa mil livras em as 
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mãos da Princeza para os gaf\os da viagem , e pata 
outras coufas , que lhe foífem convenientes ao tem
po da partida , e que affim feria o dote fem dimi
nuiçaõ da dita fomma. ElRey fe obrigou a dar. 
lhe o mefmo , que tivera6 as mais Rainhas defte 
Reyno ; e que em quanto na6 fuccedeífe no Domi· 
nio da Cidade de Faro , e nas V illas de Alenquer , 
Cintra, e outras Villas, Cafi:ellos, Governos, Ju· 
rifdicções, Abbadias, e outros Bencficios annexos 
aos Etlados das Rainhas, que gozava a Rainha f ua 
mãy, lhe daria certas rendas para os feus gaftos, e 
outras condições , que fe podem ver ndle Trata• 
do, affinado em Pariz a 24 de Fevereiro de 1666 
pelo Marquez de Sande , o Duque de Efirees , e 
Cefar de Etlrees , Bifpo , e Duque de Laon , Par 
de França. Em virtude do que fe tinha ajuílado , 
dif poz o Marquez de Sande com grande diligencia 
a fua volta para o Reyno. 

Partio a Princeza para Arrochella acompanha· 
ela de fua av6 a Duqueza de V andôme , viuva de 
poucos mczes, e de feu filho o Duque de Vandô
me. Efperava-a f6ra de Pariz o Marquez de San
de com luzido acompanhamento, e o Duque de Ef. 
trees, Marechal de França,· e feus filhos o Marquez 
de Coewres , e o Bifpo Duque de Laon , Par de 
França, e Monfieur de la Nauve, Confelheiro dei· 
Rey no Parlamento de Pariz, Curador da Rainha, 
e Superintendente da fua Caía , e outras muitas pef
foas principaes. Chegou em vinte e dous dias a Ar· 

rochella, 
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.·rochella , { dHlante cento e vinte legoas de Pariz) 
aonde a efperava f6ra da Cidade o feu Governador 
o Duque de N ovaylhes , Par de França, com toda 
a Cavallaria , e Infantaria da fua guarniçaó , e com 
·todas as ceremonias militares , e politicas , que fe 
coftumavaõ &zer nas entradas dos Reys de Fran
ça, o que fe havia praticado com a mefma folem
nidade em todas as V ilias , e Cidades por ordem 
-delRey Chriíl:ianiffimo. Eftava prevenido hum 
f umptuofo Palacio para affiflencia da Rainha , e 
depois de haver defcançado da jornada, deu aud~ 
encia publica ao Marquez de Sande em hum Do
mingo de tarde., que fe contavaõ 27 de Junho; 
Chegou o Embaixador à prefença da Rainha, que 
eftava com a Duqueza de V andôme , affi{Hda das 
principaes Senhoras de Arrochella, e lhe entregou 
a Carta de Crença , que levava delRey. E baixan
do à Capella, onde eíl:ava o Duque de Laon, o B~ 
po de Xaintes , o Bifpo ~ Lucon , o Vigario Ge
ral da Cidade, o Parocho da Freguefia , o Duque 
de Vandôme, o Duque de Novaylhes, e outras 
muitas peffoas, e Damas , que concorreraõ . das Ci· 
t.iades vifinhas , fe leu a Procuraça6 delRey , que o 
Marquez de Sande aprefentou , e o Duque de Van· 
dôme a da Rainha, e em virtude dellas o Bifpo Du .. 
que de Laon celebrou o cafunento na fórma , que 
ordena a Igreja Romana. 
· Tanto , que fe acabou ef:la funçaó , fôraó to· 

dos , os que nella fe acharaõ , aonde a Rainha os 
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ef perava ' que era em huma grande falla ' fentada 
debaixo de hum docel de brocado Cobre hum thro
oo de quatro degraos , e no fegundo eftava fenta· 
do o Duque de V andôme em hum tamborete, lu
gar , que lhe competia diante da Rainha de Fran
ça. O Marquez Embaixador , depois das col\uma
das ceremonias, chegou aos pés da Rainha, a quem 
cumprimentou com hum largo , e bem compofto 
difcurfo, e lhe entregou huma Carta delRey, man· 
dada para aquella occafiaõ , e beijandolhe a maõ , 
e toda a fua comitiva , o fizeraõ muitos Gen. 
tis-homens Francezes. E tomando o Marquez de 
Sande o lugar 1 que lhe tocava:, .entrou o Duque 
de N ovaylhes reveftido do caraélcr de Embaixador 
delRey Chriftianiffimo a dar o parabem à Rainha. 
Seguio-fe hum Gentil-homem delRey de Inglater• 
ra com huma Carta de feu amo, e depois o Envia .. 
do de Saboya , e ultimamente o Magiftrado da Ci'!' 
dade da Arrochella ; e acabado efte aél:o , fe reco• 
lheo a Rainha , declarando, que havia de embarcar 
na quarta feira feguinte , que fe contavaó J o de J U• 

nho. No dia determinado fahio do Paço em hu
ma cadeira de téla verde debaixo de hum Pallio , 
do qual levavaõ as varas os Magiftrados da Cida
de , e em outra cadeira fc feguia a Duqueza de· 
V andôme , fcrvindolhe de guarda toda a Infanta .. 
ria , e Cavallaria da Cidade , e rodeando a ,.eàdeira 
da R.ainha toda a Corte a pé, e chegando ao bar· 
gantim , fe defpedio da Duqueza fua av~. O Du-

que 
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.que de Novaylhes acompanhou aRainha até abor
·d.o da Capitania , e toda a Armada folemnifou a fua 
chegada com repetidas falvas , entrando em huma 
excellente camera ricamente adereçada. Para que 
a viagem foffi: fem fuR:o a refpeito da guerra de 
·França com Inglaterra, lhe deu EIRey da Grãa 
:.Bretanha hum falvo condué\o. Por caufa do tem· 
po naõ partiraõ, fenaõ a 4 de Julho, e depois de al· 
guns contratempos, de que fe naõ livraõ as Maget: 
i:ades pela inconftancia do tempo , chegou ao por· 
to da Cidade de Lisboa em a manhãa do dia 2 de 
Agoí:lo de 1666, conduzida cm huma Armada de 
França compoí:la de dez navios de guerra, de que 
a Capitania jogava oitenta peças de bronze com 
fetecentos homens de guamiçaõ , da qual era· Gene· 
ral o Marquez de Ruvigni , pe['oa de quem El .. 
Rcy de França fazia merecida eftimaçaõ , e os Ca• 
pitaens dos navios eraó pe['oas de grande qualida· 
de. Deu fundo defronte da praya daJunqueira. Fo· 
raõ muy repetidas as falvas dos navios, e Torres; 
e em quanto EIRey fe prevenia para ir bufcar a 
Rainha , foraõ logo a bordo da Capitania o Conde 
de Caftello-Melhor, e a Marqueza fua mãy, que 
já El Rey tinha nomeado Camereira môr, e o Con
de de Santa Cruz D. J oaõ l\'Iafcarenhas para feu 
Mordomo môr, Manoel de Soufa da Sylva, que 
fervia de Apofentador môr, e D. Joaõ de Soufa, 
que depois foy Graõ Prior do Crato, V eadores de 
fua Cafa. Na tarde pelas íeis horas fahio ElRey 

do 
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do Paço cuA:ofamente veftido , acompanhado do 
Infante D. Pedro, e embarcara6 em hum bargan· 
tim entalhado , e dourado , foberbamente adereça• 
do com cortinas , e almofàdas de brocado cannefim 
franjadas de ouro , e prata', com trinta remeiros 
veftidos de damafco carmefim guarnecido de ga• 

Ericeira' Portug_.Ref- loens de ouro, e prata. Entraraõ no bargantim o 
taur•do,tom.J,liv,11. r. l . E li 
pag.~ J i. ln&nte , os Con1e he1ros de fiado , e entre e es o 

Marquez de Niza D. Vafco da Gama, Védor da 
Fazenda da repartiçaõ dos Armazens , e lndia, 'lue 
exercitou no mar , precedendo a todos nas preemi~ 
nencias defta occupaçaõ naquelle lugar : feguia-fe 
o bargantim do Infante , e outros , que &zia6 agra.
davel , e viílofo o acompanhamen~o. Affim , que 
chegou o bargantim delRey à Capitania., em que 
a R.ainha vinha embarcada , que eílava COJD os de 
mais navios da Armada Franceza , empavezados , 
e ornados de flamulas , e galhardetes de differentes 
cores , abateo a Capitania a bandeira , difparou to
da a artilharia , e o mef mo fizera ó os de mais na· 
vios da fua conferva. Defeco o Marquez de San. 
de , Conduaor da Rainha , a beijar a maó a El
Rey, e ao Infante , feguio-f e o Bif po de Laon (de· 
pois Cardeal de EA:rees) com grandes expreHoens 
da grande honra , que a f ua Cafa recebia naquelle 
dia. Sobio El Rey , e o Infante por huma efcada , 
e no primeiro degrao della eílava o Marquez de 
Ruvigni , General da Armada , a quem EIRey 
agradeceo o cuidado , e dif vello da viagem. A 

Com-
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Companhia do Conde de Mare, que com licença 
delRey havia paífado a cafarfe em ·França, e vol .. 
tando nefta occafiaó , trazia cem Soldados de Ca .. 
vallo, que fe haviaó de montar nefte Reyno, com 
fardas de pano verde guarnecidas de prata, dos quacs 
cincoenta eflava6 com cravinas , e cincoenta com 
partazanas , poff:os em ala do porta16 até à porta 
da camera, em que eff:ava a Rainha, onde EIRey, 
e o Infante entraraó , e depois de paífados os pri· 
meiros cumerimentos' com todas as demonff:raç6.:s 
de agrado , que o Marquez de Sande explkava , 
chegou o Infante a beijarlhe a maó, e na6 confen. 
tio , que fe puzeífe de joelhos: feguira6-fe todas as 
peífoas Grandes , que o acompanharaõ , e o Mor .. 
domo môr , e Camer~ira môr lho$ hiaó dando a 
conhecer. Detiverao.fe as Mageff:ades na camera 
hum breve efpaço, e ElRey fahio logo com a R.ai~ 
nha ao bargantim, em que entrou ElRey , e a Rai· 
nha , o Iofunte , a Marqueza Camereira môr , e 
Madama de Puy , que veyo de França com a oc"' 
cupaçaó de Subgovernante , o Marquez de F on· 
tes, Camereiro môr , o Conde de Caffello-Melhor, 
Repoff:eiro môr , Simaõ de V afconcellos e Soufa, 
Gentil-homem da Camera , e Governador da Caía 
do Infante , que eflava de femana , o Porteiro môr, 
e o Marquez de Sande. Tanto , que o bargantim 
· fe apartou da Capitania , tornou a difparar a arti• 
lharia , e o mefmo fizeraõ os navios da Armada 
Franceza , as Torres , e os mais navios , que efta .. 

vaõ 
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vaó furtos nefi:e porto, com repetidas falvas de ar~ 
tilharia. Chegou o bargantim à ponte , que mag• 
nifica, e cuftofamente efi:ava levantada na praya da 
Junqueira, digna de hum tal recebimento, e nelJa 
cfperava toda a Nobreza, e Grandes da Corte com 
ricas, e luzidiffimas gallas. Defembarcaraõ os Reys, 
e entraraó em hum magnifico coche com o lnfan· 
te , e em outro a Marqueza Camereira m6r , e 
acompanhados de toda a Corte , fe apearaõ na Igre
ja das Religiofas Flamengas da primeira Jlegra de 
Santa Clara , Convento que fica junto da Q.uinta 
delRey , que eftava preparada para a fua affiften
cia nos dias, que foífem precifos para fazerem a fua 
entrada em Lisboa. Na porta da Igreja , por fer. 
já noite , et\avaõ os Moços da Camera efperando 
com tochas accefas , e tanto que chegou o coche, 
em que vinhaêS as Mageftades , fahiraõ da Igreja as 
Damas, Meninas , e Guarda Mayor D. Violante 
Henriques , e as D6nas de Honor , que eftavaõ no
meadas para fervir a Rainha , e no adro da mefma 
Igreja beijaraõ a maó aos Reys. Da parte de den
tro eff:ava o Bifpo de Targa , eleito de Lamego , 
Capellaõ môr , revet\ido de Pontifical debaixo de 
Pallio com a Reliquia do Santo Lenho , que Suas 
.Mageltades beijaraõ , tendolhe prevenido almofa
das para ajoelharem ; e entoado o Te Deum lauda
mus , que feguiraó os Muficos da Capclla , foraõ 
até à Capella môr , onde eíl:ava preparado o fitial, 
e o Bifpo lançou as bençãos aos def pofados : e feita 

· et\a 
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efta ceremonia com toda a folemnidade , tornaraõ 
as M\geflades a entrar no coche , e fe apearaõ na 
Quinta de Alcantara , que eftava magnificamente 
adereçada. O Infante acompanhou aos Reys até 
à porta da fegunda antecamera , e fe recolheo à 
Quinta de Luiz Cefar de Menezes , que tinha pre
venida. A Rainha ceou em publico , affiftida das 
Damas , Camereira môr, e Officiaes da Cafa , e/El· 
Rey no feu apofento , onde entertido com os feus 
continuos affiftentes , fe divertio tanto da oppref. 
íàó, que tivera no tempo daquella funçaõ , que 
chegadas as horas , em que havia de voltar para o 
quarto da Rainha , naõ houve diligencia 1 nem 
perfualàõ , que o obrigaffe , tomando varios pretex· 
tos de indif pofições, que deraõ logo 1 que fentir à 
Rainha , ainda que ElRey com galanteos , e mu• 
ficas as pertendia encobrir ; porém eftas apparente& 
finezas fe encontravaõ com notoria incongruencia 1 

de forte , que crefcia na Rainha o jufto pezar da in· 
felicidade , em que fe via , fem que a elevaçaõ da 
Coroa pudelfe diminuir a adverfidade da fortuna , 
~e que taõ deprelfa começava a ver os effeitos da 
inconfuancia. No dia feguinte foy o Conde da Tor-
re bufcar ao Bifpo Duque de Laon em hum coche 
de Sua Mageflade , e o apofentoa nas cafas de D~ 
Antonio de Alcaçova: ao General Marquez de 
Rovuigni foy conduzir Dom Lucas de Ponugal, 
Meftre Salla , e ordenou Sua Mageftade , que to
dos os Titülos, e Coofelheiros de Eftado tratafiem 

Tom. VII. Ddd de 

\ 

Digitized by Google 



3!11 @jlori4 <je111Alogic11 ·. "e '~ 

~e Excellencia ao Bif po, e que elle a reftituiria f~ 
do igual , e reciproco o tratamento. ' · 

Em hum Domingo 29 de Agofto entraraõ os 
Reys em Lisboa ' e fahindo da Quinta de Alcan
tara ao meyo dia , fe deu principio ao acompanha• 
mento pelos dous Procuradores do Senado com to:
dos os mais Miniftros· da fua jurifdicçaõ ~ montados 
em cavallos bem adereçados , com as libres dos La
cayos viftofas , ·e todos luzidamente veft.idos. Sc
guiaõ-fe os Porteiros dei Rey com as maças aos 
hombros, os Rcys de Armas, Arautos, e Paílãvan· 
tes , com as fuas Cotas · de Armas , e cadeas de ou
ro , e a· eftes os Corregedores do Crime da, Corte 
com as gamachas forradas de téla branca , os J uizes 
do Crime, e mais J uftiças , todos luzidamente ver
tidos. Continuava6-fe os coches, .e liteiras doura· 
das, ·e guarnecidas com todo o primor, e capricho, 
e ·o mefmo fe admirava nas libres ' feguindo-fe fem 
precedencia os da Nobreza até chegar ao do Eftri. 
beiro m6r dei Rey , que feguiaõ os de refpeitó do 
Infante , da Rainha , e delRey , e no ultimo hia6 
as Mageftades. Hia BlRey fentado à maõ direita 
da Rainha , e o Infante na cadeira de diante , e no 
eflribo da parte efquerda · a Camereira môr. · · N aó 
levava o coche tejadilho , e reparava o Sol ·hum 
chapeo de damaf co carmef nn guarnecido de ouro' 
que levava Rodrigo de Almeida , Moço ·da Carne· 
.ra , e· affim era vifta a Rainha de todas as janellas 
com applaufo da fua fermofura. Seguiaõ o coche 
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cs Capitaens. da Guarda, Tenentes, e Soldados, 
'e Moços da Eftribeira. Era a libre da guarda Real 
verde , guarnecida de galoens verdes , e prata. Ef. 
tavaó as ruas armadas com admiraveis tapeçarias 1 
e com bellos , e ricos arcos levantados pelas na~ 
çóes Franceza, Alemãa, Ingleza , ltalia~a, Fia. 
menga , e os Mifleres dos officios da Cidade. Efla. 
va o primeiro às portas de Santa Catharina junto às 
caías do Marquez de Marialva , onde efperava Q 

Senado da Camera 1 e o Vereador mais antiga 
Chriíl.ovaó Soares de Abreu fez a falia em nome da 
Cidade , e acabada , o Prefidente da Camera RuY'. 
Fernandes de Almada entregou as chaves a ElRey, 
que lhe ordenou as déífe à Rainha, que aceitan
do-as , lhas tomou a reftituir , e caminharaõ à Sé , 
~ue ellava magnificamente armada: cantou-fe o Te 
Peum laudamus , e entre os repiques dos finos , e 
falvas de artilharia , e vivas do povo voltaraõ ao 
.Paço. Paífou-fe Decreto ao Defembargo do Paço 
para perdaõ geral aos prezos , em que fe naõ com• 
prehcndia os prizioneiros de guerra , nem os de in· 
confidencia , e certos crimes exceptuados. Pirmit
tio-fe licença ao Marquez de Liche , a D. Anelo 
de Gufmaó , e a D. Belchior Porto-Carrero , para 
verem a entrada da caía do Enviado de Inglaterra , 
que morava nas caías da rua direita , que vaõ dar 
ao poço dos negros no beco 1 que chamaõ do Cor
refco, e depois paírearaõ as ruas com Gonçalo da 
Coíl:a de Menezes , Meftre de Campo da Guar-
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nic;aó da Cidade , no feu coche , e jancaraõ com 
elle. 
: . No tempo, em que com mayor contentamen
to fe applaudia o cafamento delRey , em que o feu 
genio íe pudera moderar , naõ pode a modeff:ia do 
Infante Dom Pedro t~lerar mais algumas defatterr 
çóes , de forte, que fe retirou a affi(tir na Quinta de 
Quéluz , donde vinha todos os dias faber da Raii
pha, que eftava doente, a qual perfuadida do Con .. 
de de Caílello-~lelhor , diífe .ao Infante , que por 
evitar trabalho de taó largo camiaho, ao menos em 
quanto durava a f ua mole{Ua , quizefie ficar na fua 
çafa da Corte-Realj . a que o Infante obedeceo. ~ 
cegados por entaó os incidentes , que tanto defgof; 
cavaõ ao Infante, e havendo melhorado a Rainha, 
cootinuaraõ com alvoroço as prevenções das fef. 
tas , e entre outras fe ordenou huma feíla de Canas, 
«f Ue fe jogaraó no dia 1 S de .Outubro no ·Terreiro 
do Paço. Tanto , que as Mageflades appareceraó 
na tribuna , que lhe eílava preparada , e regada a 
praça, entrou .D. Francifco de Soufa, Capitaó da 
Guarda Alemãa , com grande luzimento a defpejar 
a praça da grande multida6 do povo , que a emba
raçava , e tanto, que fahio da praça, entrara6 nella 
fJenrique de Soufa Tavares, Conde de Miranda, 
Governador das Armas , e Relaçaó do Porto , do 
Confelho de Eílado , e D. Diogo de Lima , Vif.. 
conde de Villa-Nova da Cerveira, Eílribeiro môr 
delRey , e do feu Confelho de EGado , Preíidente 
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.da Junta do Commercio , que eraiS .os. Padrinhos. 
Depois de haverem cumprido com todas as obriga· 
~6es . devidas uaquella funçaõ ; de pedir licença a 
.EIRey , tornaraõ a fabir da .praça, e immediata
mcnte voltaraõ·, fcguidos cada .hum de quatro qua~ 
drilhas. Eraõ os Quadrilheiros oito, a faber : Dom 
J oaõ . da Sy Jva , , Marquez de Gouvea , lVIordomo 
môr delRey, e do feu Coofelho de Eíbdo, a quem 
fahio nas fortes das cores, que fe tiraõ na Secretaria 
de Eílado, a de .pardo, e ouro ; Luiz de·V afconcele 
Jos e Soufa·., Conde de Caflello-Melhor, Efcrivaõ 
da Puridade , azul , e ouro ; D. Antonio Luiz de 
Menezes , Marquez de Marialva , do Con(elho de 
Eftado , V édor da Fazenda , Capitaó General de 
Alentejo, Governador das Armas de Lisboa , e 
Ptovincia da Effrcmadura , anogueirado , e prata; 
Luiz da. Sylva Tello e Menezes, Conde. de Avei• 
ras, Gentil~homem da Camera ·do Infante, e Re· 
gedor das Julliças , branco , e ouro ; D. J oa6 Mat=. 
carenhas, Conde da Torre , Gentil-homem da Ca
mera do lnfànte , do Conlê:lho de Guerra, e Mellre 
de Campo General da Corte, e Provinda da Eflre-' 
madura, acamurçado, e prata; D. Joaõ Mafcare• 
nhas , Conde de Sabugal , Meirinho môr do Rey .. 
no , :do Confelho de Guerra , encarnado, e prata ; 
D. Sancho Manoel, Conde de Villa-Flor, do Con
{elho de Guerra , alaranjado , e prata ; Luiz Alvares 
de Tavora, Conde de S. Joaõ , Gentil-homem da 
Camera do Infante , do Confelho de Guerra , Go· 
~ verna .. 
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vemador das Armas da Provincia de Traz os Mo~ 
tes, Meff:re de Campo General de Entre Douro, e 
Minho , verde , e ouro. Cada hum dos Q_uadrilbei· 
ros nomeou cinco Fidalgos íeus parentes , e ami· 
gos , com que todas as quadrilhas fe formaraõ de 
quarenta e oito Cavalleiros. Havia ordem de naõ 
poder exceder nenhum , dos que entravaõ nas Ca. 
nas, de dous Lacayos , nem os Padrinhos de vinte 
e quatro. Eraõ as libres , e jaezes , tudo taõ luzido, 
e rico , que a todos fe fazia agradavel a bizarria , &; 

deff:reza dos Cavalleiros , e o cuff:o , e difpendio , 
com que brilbavaó nas invenções , e primores da 
arte. Houve diverfos , e differentes artificios de fo. 
go, e tres dias de Touros : tocou o primeiro dia ao 
Conde da Torre , que levava doze Lacayos com 
alamares de ouro batido ao martello ; o fegundo a 
D. Joaõ de Caílro, Senhor de Boquilobo, que_Ie. 
vou cento e feífenta Lacayos veftidos de trages de 
diverías Nações, de differentes fedas, guarnecidas 
de paífamanes de ouro , e prata ; o terceiro tocou ao 
Conde de S. Joaõ, e a feu irmaõ Francifco de; Ta
vora , depois Conde de Alvor, que levaraõ trezen
tos homens veíl:idos de diverfas télas , e chamalotes 
de prata, guarnecidos de palfamanes de ouro, e pra· 
ta , e todos com excellentes cavallos , clinas , e jae· 
zes de muito cuR:o , de forte , que igualando à det: 
peza a bizarria dos Cavalleiros , brilharaõ no pri· 
mor da arte , e nas admira veis forces , e manejo dos 
cavallos. 

Naõ 
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-e·:. Na~ p~ou muito tempo , :que fC naõ ·,come~ 
-çalfem logo a íCntir os paílados defconceitos em 
clomefticos dilfabores , · jCndo o mayor a incapacida. 
de deJRey para o matrimonio , a que fe fegwiraó 
diverfos incidentes , que pondo em aftiicçaõ a R~ 
nha, depois de haver conf ultado- Letrados , tomou 
11 refoluça6 de fe recolher ao Moi\eiro da: -Ef puan• 'ª da ·Ordem de Santa Clara, por fcr habitado .de 
Religiofas da primeira Nobreza do Reyno ., e de 
eXtemplar obfervancia, onde entrou a a de Novemi. 
bro de 1667 , e logo tratou do divorfio , e fepara• 

· çaõ. ·As defordetis do governo , e a notaria inta• 
pacidadf del~cy para o thalamo , obrig~raõ. -aos 
V aKallos ma1S zelofos da faude da Republica , que 
viaõ correr infaJliveJmente à ultima rúina ,- a que 
procura«em remedialla com tempo, bufcando ao ln· 
fante D. Pedro, para que nas fuas virtudes- evitaf!. 
fe a fua prudencia os immincntes damnos, que en• 
taõ ameaçava6 ·ao R.eyno. Affim fe confeguio com 
tánra felicidade, que EJRey dimittio. o governe Prova num. 49• 
por hum papel affinado por elle , e efcr1to por An-
tonio Cavide , que fervia dé feu Secretario de Ef-
tado ~ · tendo-fe depoG:o do lugar Antonio de Sou· 
fa · de Macedo , pelo defacordo , com que fallou à 
Rainha. Huma das mayores difficuldades para ef. 
ta mudança era a prefença do Conde de Caffello-· 
Melhor ·; porém elle com admiravel conG:ancia , fa .. 
trificando toda a fua ·fortuna panicular , e publica 
do Reyno, naõ f6 naó ufou dos meyos violentos, 
~- - : que 
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que podiaõ fomentar huma guerra civil , mas to• 
lerou os pretextos , que fe bufcaraõ para a fua de
pofiçaõ , achando-fe inoocente em muitos , que en
taó fe allegaraõ ; deixou a Corte , e entre grandes 
perigos , de que fe naõ livrou. fem prodigios , fahio 
do Reyno, aonde deixava a fua cafa, mulher, e 
filhos , e atraveífando occultamente toda Hefpa· 
nha , achou em Pariz fingular eíHmaçaõ em EIRey 
Luiz XI V. e a mefma teve em Turim , aonde at: 
fiR:io à Duqueza de Saboya , irmãa da Rainha , e 
ultimamente fixou a fua refidencia em Londres 1 

onde tambem bufcou a protecçaõ de huma Rainha, 
irmãa do feu Rey , a quem fervio , como já deixa• 
mos dito , e depois recolhendo-fe a Lisboa , teve 
com huma larga vida a eR:imaçaõ , que fempre me• 
receo. Finalmente foy EIRey reclufo em hum quar· 
to do Paço em 2 J de Novembro de 1667 , e tomou 
o Infante D. Pedro o governo do Reyno com o ti· 
tulo de Príncipe Regente , com approvaçaõ das 
Cortes , que foraó logo convocadas , e em 27 de 
Janeiro de 1668 foy o lnfunte jurado pelos Tres 
Eflados do Reyno Príncipe herdeiro da Coroa , a 
qual lhe offereciaõ ; porém elle revelHdo de huma 
fingular modeR:ia , a naõ aceitou. Depois por a1 .. 
guns motivos politicos, que entaõ fe ponderaraõ, 
fe tomou a· refoluçaõ de ir EJRey para o Caíl:ello 
da Cidade de Angra na Ilha Terceira , aonde naõ 
reúdio muito tempo , e voltou para o Reyno , e 
fendo apofentado no Palacio de Cintra , nelle aca-

. bou 
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bou a vida de hum repentino accidente em hum 
Domingo .12 de Setembro do anno de' 168J eíl:an ... 
do ouvindo Millà. Em pouco efpaço foy abfolvi· 
do pelo feu Confeífor, com aélos de contriçaõ , e 
arrependimento, e fuff'ocado de hum tuberculo , ef. 
pirou , fem dar o mal tempo , a que fe applicalfem 
remedios. Tolerou com grande paciencia os traba
lhos da f ua vida , que lhe feguraraó a eterna , como 
piamente podemos crer , e o teílemunharaõ V a .. 
roens de grande exemplo acreditados cm virtudes. 
He fama , de que S. Bernardo, de quem foy cordeai 
devoto , lhe apparecera em fórma vifivel , e tam· 
bem he confi:ante, que nos feus ultimos (fias fe lhe 
aclarou o entendimento da lefaõ , que havia pade-. 
cido , quando no tempo , que contava f6mente cin
co annos, teve huma febre maligna , que o deixou 
~fo da parte cfquerda , como dilfemos , a qual foy 
a infelice caufa da inhabilidade, porque foy depofi:o. 
Naquella pequena idade o nomeou EIRey feu pay 
lnquifidor Geral defles Reynos. Manifefl:ou EJ .. 
Rey D. Pedro ( fuccelfor immediato de feu irmaó 
na Coroa, que em fua vida naõ admittio) com vi· 
vas lagrimas , e as mayores demonfi:rações de fenti
mento , a dor da morte delRey , que amava como 
irmaõ , e venerava como Rey : e porque naó teve 
lugar de fàzer Teílamento, fez executar prompta
mente tudo o que entendeo elle poderia determi· 
nar , mandando fazer -pela fua alma todas as obras 
pias , e fuffiagios , que fe juJgaraó mais neceílàrios. 
, Tom.VII. Eee O 
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. O feu corpo foy levado com Real pompa na fiSr. 
ma , que fe obfervara nas mortes dos Reys feus an .. 
teceíforcs, ao Mofteiro de Belem, onde jaz dépofi· 
ta do. 

Foy ElRey D. Aifonfo de eftatura propor
cionada, de agradavel prefença , alvo , olhos azues, 
nariz perfeito , o cabello louro , e comprido, com 
grande memoria, que naõ applicando em nenhuma 
liçaó, ainda defta forte era taó prodigiofa, que fez 
della cm algumas occaíioens admiraveis provas. 
Teve animo Real , e generofo em fazer merces, li .. 
beral para todos ; e fem embargo da lefaó , que pa
decia em meyo corpo , era muy forte a cavallo, 
exercicio , de que goíl:ava , fahindo a1gumas vezes 
em publico. Firmou Tratados de confederações 
importantiHimas , como foraõ a gloriofa alliança, e 
corref pondencia , que fuílentou com Ing1aterra, 
que fe governava como Republica, no anno de 
1659 aceitando a Embaixada publica de Francifco 
de Mello ; e depois ainda confeguio mayores uti
lidades , quando foy a reílituiçaõ de fcu legitimo 
Rey Carlos II. em que o mefmo Francifco de Mel. 
lo no anno de 1660 teve a honra de fer recebida a 
fua Embaixada primeiro , que a de outros Minif.. 
tros, que a pertenderaõ. O dos Hollandezes , que 
celebrou no mef mo anno o Conde de Miranda, de
pois primeiro Marquez de Arronches , e outros 
muitos gloriofos do feu reynado , e o Tratado da 
liga offenfiva, e defcníiva com França, que fe ce-
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Jebrou em Lisboa em 1666. Na fua morte o Pa
pa Innocencio XI. celebrou folemnes Exequias em 
Roma; com efl:a occafiaó o Cardeal de Efl:rees, Pro• 
teétor de Portugal , na prefença do Papa , junto o Prova num. so 
Sacro Collegio em Confiff:orio , fez huma eloquen- • 
te Oraçaõ , rendendo as graças ao Papa , em que 
mofl:ra o quanto era6 benemeritos os Reys de Por· 
tugal da attençaõ da Sé Apoftolica, e os grandes 
ferviços , que ha viaõ feito em feu obfequio , e da 
Religiaõ, defde _o feu principio fem intermiífaó al-
guma. O famofo Padre Fr. J eronymo V ahia , 
Monge Benediél:ino da Congregaçaõ Portugueza, 
em hum Poema Heroico , que compunha, intitula· 
do : Alphon/Cida , empregou a f uaviílima melodia da 
fua admiravel Mufa no Elogio , e na Hiff:oria das 
acções , e virtudes Reaes , e Chriff ãas , de que El-
Rey fe adornou. Delle fe conferva numa copia na 
Bibliotheca Cadavalenfe. Na Villa de Santarem Vaíconcêllos ~ Ri.flor. 
d'fi ElR h T 1 à v· s 'ffi de S4'1tarmi ' pan. J e i cou ey um emp o 1rgem anti 1ma liv,1, cap.u. • 

com o titulo da Piedade, a quem a devoçaó com· 
mua attribuio a vitoria do Canal, affirmando .. fe por 
fentença da Relaçaó Ecclefiaftica de Lisboa dada 
em 11 de Dezembro de 166 j , que fendo aquella 
Imagem formada de barro, fe viraó nas vefperas 
daquelle memoravel dia na Imagem Sacrofanta mo-
vimentos fobrenaturaes à vifta do povo. Palfou 
El Rey a eHa Villa a lançar a primeira pedra na 
Igreja, que lhe dedicava, fituada no Chaõ da Fei· 
ra. ·Entrou ElRey na Villa acompanhado de to-
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da a Nobreza da Corte a pé , levando-o de redea 
D. Diogo Fernandes de Almeida, Alcaide môr da 
dita Villa, a quem tocava eíl:e exercido, e f6 o 
Vifconde de Villa-N ova de Cerveira , que exerci· 
tava o officio de Eft.ribeiro môr, hia a cavallo. No 
dia feguinte , que era f eila feira , em que fe con
tava ó 2 j de Janeiro , lhe lançou a primeira pedra 
com as ceremonias , que manda o Ritual Roma• 
no, onde fe lia a feguinte Infcripçaó: 

Deiparte Virgini à Pietate tlenominat1e 
.Alplwn/i1s V 1. Lu/itanite Rex , 

Quod ejus ope ad miraculum in/igni · 
]oannem Aultriacú Plzilippi IV. Callellte Regisfilium 

Pugna Cana/en/i, 
Sexto Idus ]unias an. Dlii M. DC.LXIII. 

Í - Circa Str1moti11m commjjfa 
Pr'!f/igaverit, 

Muitos lzojlium interfecerit, plures ceperit, 
Tormentis, armis, impedimentis 

P otitus /it : 
Hoc Sacellum 

I mpen/is jilis jaciendum curavit, 
Primumque fandamentorum lapidem 

Propria manu 
1 n ~ternum , grati, devotique animi monumentum 

Ppfait 
SetJ. anno oélavo Kalend. Fehruar. 

Creou 
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Creou de novo os titulas feguintes : 

A D. Antonio Luiz de Menezes, Conde de 
Cantanhede, do feu Confelho de Eí\ado , e Guer. 
n , e V édor da fua Fazenda , Governador das Ar
mas da Cidade de Lisboa, e Eí\remadura, creou 
·Marquez de Marialva , em duas vidas , por Carta 
paílàda em Lisboa a 1 1 de Junho de 1661 , que ef. 
·tá no livro 19 da fua Chancellaria. Depois por 
Carta de 14 de Mayo do anno de 166} lhe fez mer· 
ce defie titulo de juro , e herdade , difpenfado hu
ma vez na.Ley Mental; e que cafando feu filho, o 
mais velho fe pudeífe logo cobrir com o mefmo ti
tulo , como coníla da Carta , que effá no livro J 7 
da fua Chancellaria. Ao mefmo Marquez fez mer
ce do titulo de Conde de Cantanhede de juro , e 
berdac'e, ~ffim como he a fua Caía duas vtzes f6-
ra da Ley Mental. Foy feita a merce a 1; de J U• 
11ho de 1661 , e eRá no dito livro 19 , foi. 15 2. 

A Francifco de Mello , Conde da Ponte , do 
{eu Confelho de Guerra , e feu Embaixador a In
glaterra , fez Marquez de Sande, de que tirou Car
ta palfada a .21 de Abril de 1662, que eftá no livro 
.2 5 , fo1. 277 , e ao mefmo havia já feito Conde da 
Ponte por Carta de 16 de Mayo de 1661, que eíl:á 
no livro 24 , foi. 1 5 4; e depois por Carta de 1 o de 
Outubro de 1665 fez merce do Condado da Ponte 
de juro , dif penfado duas vezes na Ley Mental, a 
feu filho Garcia de Mello e Torres , a qual exifie 
no livro 26 , fol.107. 

AD. 
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A D. Francifco de Sá e Menezes, Conde de 

Penaguiaõ , feu Camereiro môr , fez Marquez de 
Fontes , de que fe lhe paífou . Carta a 2 de Janeiro 
de 16 s 9 , como fe vê no feu alfentamento , que ef: 
tá no livro 2} , foi. 56. verf. 

A Antonio Tellcs de Menezes , Conde de 
Villa-Pouca de Aguiar, do Confelho de Etl:ado, 
lhe fez merce do titulo de Marquez , quando vol~ 
talfe de Vice-Rey da lndia para onde foy naqueJ. 
le anno, e naõ teve etfeito por tàlecer. Foy efte 
Alvará paífado a 2 de Março de 1657, e eflá no 
livro 2f, fol.J6. 

A Dom Rodrigo de Caflro creou Conde de 
Mefquitella por Carta paHàda a 14 de Mayo d• 
16; 8 , como fe vê no feu alfentamento , que eftá 
no livro 21 , foi. 120. 

A D. Sancho Manoel creou Conde de Villa:e; 
Flor , de que tirou Carta paífada a 2} de Junho de 
1661 , e eíl:á no livro 24, fol.188. verf. 

A J oaõ Nunes da Cunha creou Conde de S. 
Vicente no anno, em que paífou por Vice-Rey 
do Eíl:ado da lndia , aonde, logo que chegaífe , fe 
chamaria Conde. Foy a Carta paHàda a 2 de Abril 
de 1666, que effá no livro 20, fo).80. 

A Nuno da Cunha de Ataide fez Conde de 
Pontevel em virtude da mcrce , que havia feito a 
fua mulher D. Elvira Maria de Mendoça, Dama 
da Rainha, por palfar a Inglaterra no ferviço da 
Rainha da Grãa Bretanha D. Catharina, de que 

tirou 
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tirou C.rta paffàda a Ij de Abril de 1662, e eflá 
llO livro l9, fol.19. 

A D. Pedro de Caftellobranco , Vifconde de 
.Cailello-Branco , fez Conde de Pombeiro , de que 
tirou Carta paílàda a 6 de Abril de 1662, que eílá 
no livro 26, foi. 163. 

A D. Manoel da Camera fez Conde da Ri. 
beira Grande de juro , e herdade , conforme a Ley 
Mental, mudando nefte titulo o de Villa-Franca, 
por Carta de 1 j de Setembro de 1662, que eftá no 
livro 27, foi. } 66. 

A D. V afco Mafcarenhas , Conde de Obidos, 
do feu Confelho de Eflado , quando palíou ao Bra· 
ftl por Vice-Rey, lhe fez merce·defte Condado de 
juro , e herdade para ellc , e feus f ucceíf ores , con
forme a Ley Mental, de que tirou Carta feita a 14 
ele Abril de 166J , e eR:á no livro 2J fol. 211. 

A Dom Luiz de Almeida , do feu Confelho, 
creou Conde de A vintes , de que tirou Carta palfa· 
da a 1 7 de Fevereiro de 1664 , que eftá no livro 2; 

foi. 3 23. 
A Lourenço de Soufa da Sylva, feu Apoíen

tador môr , fez Conde de Santiago de Biduido , de 
que fe lhe paífou Carta a 12 de Novembro de 1667, 
que eflá no livro 28 ,, fol. 444 da fua Chancellaria. 

A Atfonfo Furtado de Mendoça , do feu Con
felho de Guerra, fez Vifconde de Barbacena, de 
que fe lhe paHou Carta a 19 de Dezembro de 1661, 
que eftá no livro 41 , foi. 1 J J. , ~ A 
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A Martim Correa de Sá fez Vifconde de Ar. 

feca , de que tirou Carta feita a 1 s de Janeiro de 
1666, que eR:á no livro 20 , foi. J 6. 

A Luiz de Soufa de Macedo , filho de Anto• 
nio de Soufa de Macedo , do feu Confelho, e Secre
tario de Bilado , fez Baraõ da Ilha Grande de J O• 

annes , de que fu lhe paífou Carta feita a 27 de Se· 
tembro de 1666, que eftá no livro 28, fol.219. 

Temos obfervado nas vidas dos fcus antecef
íores fazer mençaõ dos Officiaes da Cafa Real , e 
do Reyno, fem preferencia das prerogativas dos Iu. 
gares : agora referiremos os de que achamos noticia 
ferviraõ no tempo do feu reynado. 

D. Francifco de Faro, Conde de Odemira; 
do feu Confelho de Eílado , e Prefidente do Ultra
marino , foy- feu Ayo ; e fuppofio logo , que EI. 
Rey Dom. Atfonfo fuccedeo na Coroa , entrou o 
Conde a fervir de Ayo , como temos referido , a 
Carta fe lhe paffou a 1; de Mayo de 1659 , que 
eftá no livro 2J da fua Chancellaria , fol. 16; ver~ 
í"o. . 

J oaó Rodrigues de Sá e Menezes , Conde de 
Penaguiaõ, do Confelho de Eílado ,- foy feu Came· 
reiro môr , de que tirou Carta paífada a 4 de De
zembro de 1656, que efiá na dita Chancellaria, li· 
vro 19, foi. 2. 

D. Francifco de Sá e Menezes, Marquez de 
Fontes, fuccedeo no officio de Camereiro môr ao 
Çonde feu pay, de que tirou Carta paífada a J de 

Janei-
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Janeiro de 1659, que eftá no livro 23 da dita Chan· 
-cellaria , foi. 21 j. 

D. Joa6 da Sylva, Marquez de Gouvea, do 
Confelho de Eltado , foy feu Mordomo m6r, co
·mO fe vê no Auto do Levantamento do mefmo 
Rey , celebrado a 1 j de Novembro de 16 5 6 , que 
enta6 fe imprimio , e já o havia fido delRey feu 
pay , como fica dito. 

J oa6 Guedes de Miranda , Senhor de Murça, 
a quem foy feita merce de Efl:ribeiro môr por mor
te de feu pay , teve Carta pafiàda a 8 de Abril de 
t1657; porém naõ exercitou por fer de menor ida· 
de , e morreo moço : eftá no livro da dita Chancel
laria, foi. 1 S. 

D. Francifco de Souía , Conde de Prado , do 
feu Confelho de Guerra, fervio de feu Eílribeiro • 
môr , e já havia fervido a EIR ey feu pay , como 
deixámos efcrito. E fendo mandado o Conde go-
vernar as Armas da Provinda do Minho , lhe man-
dou ElRey paífar hum Decreto, para que em vol- Provanum.;1. 
tando tomalfe a fervir o dito officio de Efiribeiro 
môr, e teria na Camera delRey a mefma affiflen-
cia , que tinha antes de ir ao governo, o qual De-
creto foy paffado a 25 de Agofl.o de 1669. 

D. Diogo de Lima, Vifconde de Villa-Nova 
da Cerveira , do Confelho de Efl.ado , fervio de Ef. 
tribeiro môr , e fucccdeo ao Conde de Prado. 

Luiz de V afconcellos e Soufa, Conde de Caf. 
tello-Melhor, foy Efcrivaõ da Puridade por Carta 

Tom. VII. Fff de 
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de 21 de J olho de 1662 , como deixámos referido ; 
e fe conferva no livro 19, foi. t6l da fua Chanccl· 
laria ; e era feu Repofteiro môr, e feu Gentil·ho
mem da Camera. 

O Doutor Nico1ao Monteiro , Bifpo eleito 
de Angra, foy feu Meílre , e Confeffor , como re· 
fere a Carta do ordenado de Confeffor , paffada a 
2; de Dezembro de 166} , que eílá na dita Chan· 
cellaria, liv. 2.o, foi. 224. 

D. Diogo de Menezes, fervio de Repoíl:eiro 
môr por Alvará de 7 de Agoíl:o de 1659, e nel1e 
diz , que ferviria eff:a occupaçaó na menoridade do 
filho mais ve//zo do Conde de Caftro-Dairo D. GafPar 
ele Tavora e Sorfa, a quem tinha feito a merce da 
propriedade, o qual Alvará etlá na dita Chancella-

• ria, livro 19, fui. 78. 

• 

Lourenço de Soufa da Sylva e Menezes, foy 
reu Apofentador môr , e o era no anno de 16; 9 , 
como fe vê. em hum Alvará de 6 de Outubro do 
dito anno de certa moradia , que etlá no livro 2; 
da f ua Chancellaria , foi. 136 verf. 

D. Lucas de Portugal , foy feu Meílre Salla, 
de que tirou Carta palrada a 1 1 de Dezembro de 
1656, que eft.á no livro 27, fo]. 11 da dita 'Chan· 
cellaria. 

D. Joaõ de Almeida, foy Veador da fua Ca
fa , como coníl:a do Auto do Levantamento do di
to Rey. 

D. Pedro de Almeida, depois Conde de Af. 
fumar, 
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fumar , foy V eador da fua Caía , de que fe lhe p~ 
fou Alvará a 1.s de Julho de 1661 , que eff:á no liv. 
19 da dita Chancellaria, foi. 1j1. 

D. Duarte de Caff:ellobranco, foy Veador da 
fua Cafa, e depois foy fetimo Conde de Redondo 
por fua mãy fer herdeira da Caía de feu pay Dom 
Joaõ Coutinho, quinto Conde de Redondo. 

Luiz de Mello, foy feu Porteito môr , e Ca· 
pitaõ da Guarda Portugueza , como refere o alle~ 
gado Auto do Levantamento , e Juramento. 

Manoel de Soufa da Sylva, que fervia de Apo· 
fentador môr , fervio de Repofteiro môr a EIRey 
D. Affonfo no anno de 1656, como fe vê no Auto 
do Juramento daquelle anno, e depois foy V eador 
ela Rainha D. Maria Francifca lfabel de Saboya • 

. D. Joa6 Mafcarenhas, Conde de Sabugal, 
krvio de Meirinho môr , como refere o fobredito 
Auto. 
. D. Antonio Alvares da Cunha, foy Trinchan· 
te , lugar , em que fuccedeo pela renuncia de Simaõ 
da Cunha, de que tirou Carta paífada a j 1 de Ju· 
lho de 1658 , que eft.á no livro 27 da dita Chan· 
cellaria , foi. 207. 

D. Lourenço de Soufa, foy Capitaó da Guar
da Alemãa, ·e com o mefmo lugar havia fervido a 
EIRey íeu pay, e no Auto do Levantamento do 
anno de 1656 fe achou fervindo a mefma occupa-

J çao. 
D. Francifco de Soufa, foy Capitaõ da Guar-

Tom. VII. Fffii da 
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da Aleniãa, em que entrou a fervir por feu tio D. 
Lourenço de Soufa , por Alvará do primeiro de 
Agofto de 1662. · 

Garcia de Mello, foy Monteiro môr do Rey
no, e já o era no anno de 1656, como fe vê no 
Auto do Juramento allegado. 

Henrique Carvalho , Senhor da Azambuge~ 
ra, foy Provedor das Obras do Paço , por Carta fei· 
ta a 4 de Novembro de 1661, como fe vê da merce 
das tendas da Capella, que eftá no liv. 22, fol.269. 

Fernaõ de Soufa Coutinho, foy V eador da 
fua Cafa por Carta paífada a 1; de Março de 1664, 
fuccedendo no mef mo lugar a {eu pay Thomé de 
Souía , e eftá no livro J2, fol.20. 

D. Pedro da Coíla , foy feu Armaclor môr , e 
fe achou no Auto do Levantamento do anno de 
16j6, e já havia fervido a feu pay. 

Francifco de Faria da Sylva, foy Almotacé 
môr do Reyno, e o tinha fido tambem delRey D. 
Joaó feu pay, como fe vê no Auto referido. 

Martim de Soufa de Menezes , foy feu Co
peiro môr, que tambem havia fervido a EIRey feu 
pay , e como tal o nomea o referido Auto. 

D. Theodofio de MelJo, irmaõ do Duque de 
Cadaval , foy feu Sumilher da Cortina , e como tal 
faz delle mençaõ o allegado Auto. 

Antonio de Mendoça , do feu Confelho , e 
Prefidente da Mefa da Confciencia , foy tambem 
feu Suniilher , como fe vê no dito Auto. 

D. 
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D. Manoel da Cunha , Bif po de Elvas, do feu 

Confelho de Eftado, foy Jeu Capellaó môr , e co• 
mo tal exercitou no anno de 1656 no juramento, 
que fe fez a ElRey , como fe vê no allegado Au-
to. 

D. Francifco de Sottomayor, Bifpo de Tar
ga , foy Deaó da fua Real Capella , e o era em 
16j6, como confia do dito Auto. 

Dom V afco Luiz da Gama, do Confelho de 
Eíl:ado , foy V édor da fua Fazenda por Carta de 11 

de Junho de 1660, que eflá no livro 27 , foi. 226 

da f ua Chancellaria , e já o era no anno de 16 5 6 , 
que aífiflio ao Auto do J uramen~ , que nelle fe ce
lebrou. 

Pedro Vieira da Sy lva , foy Secretario de Ef. 
tado , e já o havia fido delRey feu pay , como fi. 
ca dito em feu lugar, e fervindo efle lugar fe achou 
no anno de 1656 no Auto do Levantamento, e Ju· 
ramento, que nelle fe fez. 

Antonio de Soufa ·de Macedo, do Confelho 
da Fazenda , e Juiz das J uflificações , foy Secreta
rio de Eílado , como fe vê de hum Alvará paílàdo 
a 7 de Setembro de 1662, que eaá no livro 27 da 
fua Chancellaria , foi. } 7 t. 

Luiz Cefar de Menezes, foy feu Alferez môr, 
de que fe lhe paífou Carta a 23 de Julho de 16~4, 
que eflá no livro 20 da dita Chancellaria , fol. 44. 

A Dom J oaõ Mafcarenhas,. Conde de Santa 
Cruz , que havia fido Mordomo môr da Rainha 

fua 
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fua mãy, lhe confirmou o poflo de Capitaõ m6r 
dos Ginetes , e Cavalleiros da f ua Guarda, por Car
ta de 18 de Janeiro de 1660 , que efl:á no livro 5 da 
fua Chancellaria, foi. 79. 

D. Rodrigo de Menezes , foy Regeclor das 
J uíliças , e fe achou com efte lugar no Auto do Le
vantamento, e ]uramento, que fe fez no anno de 
1656, e o foy no anno de 166J, de que fe lhe paf
fou Carta a 29 dcJulho, que eflá no livro 2; da di· 
ta Chancellaria , fol.29. 

Ruy de Moura Telles, do Confelho de Effa
do, foy Prefidente do Paço por Carta de 4 de Fe
vereiro de 1660, que efl:á na dita Chancellaria , li
vro 19, fol.SJ. 

D. Diogo de Lima, Vifconde de VilJa-Nova 
da Cerveira, foy Prefidente daJ unta do Commer
cio por Carta de 27 de Julho de 1666, lugar, em 
que fuccedeo ao Conde de Atouguia: a qual eftá 
no livro 22 da dita Chancellaria , foi. 127. 

Antonio Cavide, Alcaide môr de Borba , foy 
Secretario de Eílado da Cafa de Bragança , como fe 
vê na Carta da dita Alcaidaria môr, feita a 1 1 de 
Fevereiro de 1664, onde diz: Meu Secretario do 
Eftado da C'!fa de Bragança , a qual eG.á no livro 
2;, foi. 9} , da dita Chancellaria: e fendo tefi:emu
nha no Teílamento delRey D.Joaõ IV. diz: An· 
tonio Cavide, Secretario de Sua Magellade, e doCon
{e/ho da Fazenda. 

DomJoaõ de Ca{lro, Senhor de Reris, &e. 
foy 
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foy Almirante de Portugal por Carta feita a 26 de 
Abril de 1662 , que eíla na dita Chancellaria no 
livro 27, foi. 366. 

O Doutor Fr. Francifco Brandaõ, Religioíõ 
.de S. B.ernardo , Cbronifta môr do Reyno , foy Ef
moler môr por Carta de 27 deJunho de 1660, fen. 
do Abbade Geral de S. Bernardo Fr. Confl:antino 
de Sampayo. Livro 4S , foi. 7}. 

Fr. Luiz Coutinho, Religiofo de S. Bernar
.do, foy tambem Efmoler môr. 

D.Joaõ daCoíla, Conde de Soure, doCon
felho de Guerra , fuy Preftdente do Confelho Ulcra
marino , de que fe lhe palfou Carta a 6 de Agoffo 
de 1661, que efiá na dita Chancellaria, livro 24, 
fol.180. 

D. Thomás de Noronha , Conde dos Arcos , 
do Confelho de Eflado , foy Prefidente do Ultra
marino por Alvará de 12 de Dezembro de 166 3 , 
que eftá na dita Chancellaria, liv. 25, foi. 2J9· 

Luiz de Soufa, Deaõ do Porto, (que depois 
foy Arcebifpo de Lisboa, e Cardeal) foy Gover
nador da Relaçaó do Porto por Carta paífada a 2} 

de Setembro de 1659 no tempo, em que feu irma6, 
Governador proprietario daquella Relaçaõ, foy no
meado Embaixador Extraordinario aos ER:ados Ge· 
raes , exiíle a dita Carta no livro 21 da dita Chan
cellaria, foi. 82. 

Ruy F emandes de Almada , Senhor de Ilha .. 
vo, Gentil-homem da Camera do Infante D. Pe

dro, 
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dro , foy Prefidente da Camera , de que fe lhe paf. 
{ou Carta a 27 de Julho de 1667 , que eftá na dita 
Chancellaria, livro 22, fol. 199. 

Francifco Pereira da Cunha, foy feu Secreta
rio do Confelho de Guerra por Carta de 21 de J u
nho de 1660 , fuccedendo a feu pay Antonio Pe
reira, e eftá no livro 2 2 da fua Chancellaria , foi. 272. 

Cafou em 27 de Junho de 1666 com a Rai
nha D. Maria Francifca Ifabel de Saboya, a qual 
apartando-fe delRey feu marido , como fica dito, 
e pondo em juízo a caufa do divorcio , fe procef. 
(ou , e nomeou por feu Procurador ao Duque de 
Cadaval D. Nuno , e feguio-fe a caufa até final 
fentença , para a qual foraõ nomeado~ M inHl:ros 
Varoens de grandes letras, co&umes, e integrida· 
de, a Caber: D. Francifco de Sottomayor, Bifpo 
de Targa , Coadjutor , e Provif or da Igreja l\'I etro· 
politana de Lisboa , os Doutores Valentim Feyo 
da Motta , Conego da dita Cathedral , e Vigari9 
Geral do Arcebifpado , e Pantaleaõ Rodrigues Pa
checo , do Confelho delRey , e do Geral do Santo 
Officio , eleito Bifpo de Elvas , o qual falecendo an · 
tes da fentença, entrou em feu lugar Antaõ de F~· 
ria da Sylva, Conego da dita Sé de Lisboa, De .. 
putado do Santo Officio , e da Mefa da Confcien
cia , e Ordens , e para efcrever na caufa Sebafliaõ 
Diniz Velho , Defembargador da Relaçaõ Eccle
fiaíl.ica , Prior da Igreja de Santa Marinha; e paífa
dos os termos legaes, e conclufo o proceífo a final, 

de 
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de que era Relator o Bifpo Coadjutor , votando , 
além do que o haviaõ aé\uado , Manoel de Salda· 
nha, Sumilher da Cortina, depois Bifpo de Vifeu, 
Francifco Barreto , do Confelho delRey , e do Ge
ral do Santo Officio, depois Bifpo do Algarve, 
Nuno da Cunha de Eça , Conego Doutoral na Sé 
Metropolitana de Lisboa , que depois recufou o 
13ifpado de Miranda, Pedro de Ataide de Caflro, 
lnquHidor Apoílolico da Inquiliçaõ de Coimbra, 
todos Conegos da Sé de Lisboa, e os Defembarga· 
dores da Relaçaõ EccleíiaR:ica Gafpar Barata de 
Mendoça , Prior da Igreja de Santa Engrada, e de· 
pois Arcebifpo da Bahia, J oaõ de Paífos de Maga· 
lhaens da de S. J uliaõ , J oaõ Serraõ da de S. Tho· 
nié , depois Proviíõr , e Vigario Geral do mefmo 
Arcebifpado , todos J uizes nomeados pelo Cabido. 
Na Caía delle , e na fua prefença foy examinado o 
proceífo por cada hum dos J uizes , e com maduro 
acordo ·proferiraõ fentença a 24 de Março de 1668, 
declarando por nullo o matrimonio contrahido de 
faélo , e naõ de direito ; pelo que poderiaõ fazer , o 
'lue bem lhe p·ar.e~, e que haveria divifaõ de bens 
na f6rma dos ·feus contratos. Era filha ·de Carlos 
.Amadeo de Sàboya , ramo da Sereniffima ·Caía de 
Saboya, o qual nafceo no anno de 1624 Duque de 
Nemours, de G~nebra, de Aumale, Par· de França, 
Marquez de S. ·sorlin, e de S. Rambert , Conde 
de Grifors , Bara6 ·de Foucigny, e de Beaufort, Se. 
nhor de Poncin, de Cedron , e de Btay fobre o Se· 
. Tom.VII~ Ggg na, 
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na , Coronel General da Cavallaria ligeira de Fran
ça, o qual foy morto em hum duelo a Jº deJulho· 
de 16 5 2 por feu cunhado Francifco de V andôme, 
Duque de Beaufort : cafado com a Princeza lfabel 

Ri~iro, Pttneg. Hifl. de V andôme, que faleceo a 19 de Mayo de 1 664 , 
Genealog. de Cafa de fi b D d V ' 
Neomurs, imprctT. cm lha de Cefar de Bour on, uque e andome, 
Par~z cm 1669.. e de Mercoeur de Pentheure de Beaufort e de 
Gu1chcnon , Hifl. Gt· . ' . ' • ' 
neat.Jes•wye ,liv.J. ~íl:ampes, Prmc1pe de Anet, e de Mart1gnes, Par 
cap.u.pag. 107 1• de França, filho delRey Henrique IV. de França, 

e de. Gabriela de Eíl:rees , Duqueza de Beaufort, e 
da Duqueza Francifca de Lorena , filha de Filippe 
Manoel de Lorena, Duque de 1"lercoeur, e de Pen. 
thievre , ramo da Sereniffima Cafa de Lorena. N aõ 
teve ElRey filhos, ainda que fóra do matrimonio 
lhe quizeraó attribuir algum; porém com eviden· 
dencia fe moílrou f er fic~a6 , levantada com fins 
particulares. 

ARai-
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dcodcSabo· 
ya , nafc:. cm 
1624 Du
que deNco
mms,+a JO 
de ]olho de 
16si. 

A Duq. lfa. 
bel de Van· 
dome, +cm 
19 deMayo 
de 1664 

Henrique de Sa· 
boya, nafc. a J 
de Novcmb. de 
117 & Duque de 
Ncomurs, + em 
1 o de Julho de 
16Jlo 

A Duqueza An· 
na de Lorena , 
+a 14deMayo 
de 16 J8. H. 

~ar de Bour
bon, nafcco em 
1 f94Duquede 
Vandome, e de 
Mercour, &e.+ 
a u de O..tu
bro de 166s. 

A Ou«t• Fran
cifca dc,Lorcna. 

61"" :> 
. ~ Filippc Duque de Saboya , R~y de 

Filippe deSaboya~n. Chipre, nafcco a 5 de Fevereiro de 

~
em 1490 Duque de 14l8, +a 7 de Nov. de 1497. 
Neomun ' &e. + ª A Duqueza Claudia de Broffe , +a 

Jaques de Saboya, J 5 de Nov.de 15 J ~· 1 l de Ourub. de 1 51 l, 2. mulher. 
na(c. a ~ J de Ou· A Duqucza. CarJoc8a~ Luiz J. Duque de Longacville, + 
tub. de 1 5 J 1 Du- de Orlcans ' + a cm 1 5 16. 
que de Nco:nurs 1 de Sctcmb. de • 5 49• A Duqueza )oanna Botc1in , + em 
+cm 15dc]unho 1504 
de 1585. HcrcuL de E.Lle, Ou·~ Affonfo de Eile, Duque de Ferra• 
A Duqueza Anna que de Ferrara, &e. ra, Modcna, &e. n. a 2 1 de Julho 
de l!Üe, +a 7 de~ nafc. a 4 de Abril de de 1476 ,+a J 1 de Out. de l 5 l4-
Mayo de1606. 1508, +em l de ADuq.LucrcciadcBorja,+1520. 

Outubro de 1558• ~ Luiz Xll. Rcy de França, nafcco a 
A Duq ueza Rcnata 2 7 de Junho de 146 J , + no 1. de 
de França , + a 1 J Janeiro de 1 5 1 5• 
de junho de 1 H 7. A Rainha Anna de Brctagne, +a 

zo de Janeiro de 15 l J. 

Duque de Aumale , fc , n. a 2 o de Outubro de 1496 , 
~losdel.Ofcna, n.cmo 1.dcAgoüo +a u de Abril de IHO• 

Claudio de Lorena , ~ Claudio de Lorcnil , 1Juq. de Gui .. 

Duque de Amna- de 1 5 2 6 , + a 14 de A Duqucza Antonia de Bourbon , 
le, nafuo a 5 de Mayo de 157 l• +azo de Janeiro de 1 S~ l• 

+cm 1618. Breze. H. vrier. 

M . A Condcffa Diana de Poitim. A Duqueza ana 
de Lorena. ~ Renato de Lorena,~ Claudio de Lorena , Duque dct 

Duque de Elbocuf, Guife. 
o, a 14 de Agoíl:o de A Duqocza. Amonia de Bour~on. 
1 H6, + cm 1 566. . . d .. 
A Duqucza Luiza de~ Claud10 de Ricux, Con e de Har 
Ricux +cm 1550. court, + cm 1n2. 

' A Conc!c!Ta Sulana de Bourbon , 
z. mulher. 

Antonio dc,,&urbon ~Carlos de Bourbon, Dm1ue de V'an• 
nafc. a u. de Abril dome, n. a 2 de Junho de 1489, 

Henrique IV. Rcy ~de 1 5 18 Duque de +a 2 S dt Março di: • 5 U • 
de França , e de Vandome , Rcy de Francifca de Alenr,on, Duqueza de 
Navarra, n. a 1 J Navarra +a 17 de Beaumom, +a 18 de Mayo, 1 51 J• 
de OC2cmbro de Novcm~ de is6 2.~Henriquc li. Rey de Navarra,+ 
1sn,+a14de Joanna de A!brer, cm•~H· . . 
Mayo de 1610. Rainha de Navar.+ A Rainha Margarida de Valo1s, + 
Gabriela de Ef· a 9 de Junho, 1 5 u. em 1 5 48. 
tms , Duqucza de ~ ]oaõ de Ellrces , Senhor de Vai• 
Beaufo.rt, +a 10~ Antonio de Eftrccs, licu, +cm• 567. 
de Abnl de 1 599· Senhor de Coeurcs. Catharina de Bourbon Vandomc. 

• ~ ]acobo de Babou , Senhor de Bo• 
Franc1fca de Babou. urdailTerc. 

Francika Robert. 

Nicolao de Lorena,~ Anmnio Duque de Lorena , e de 

n.cm 1519,+a2; ADuqueza Rcnata dcBourbon. ~
Duque de Mercoeur, Bari, na!c. a 4de Junho dt 1489. 
Cond.deVaudcmont + a 1 5 de Junho de 1544. 

Filippe M0anocl dJc de Janeiro de 157 7 • ~ Filipty de Saboya , Duque de Nco .. 
Lorena, uquc e A Ouqueza ]oanna r -

Mercocur, nafcco de Saboya, + a 4 de rnurs. · 
em l 5S'9 , +a • 9 Julho de 156 ~. A Duqucza Carlota de Orleans. 

de Fev. de i 6o~. • ~ F ancifco de Lucembourg , Vif· 
A Duqucza Mana~Seballiao de Luccm• r d de Marti<>ue. 
de Luccmbourg. bourg , Senhor de con e l>. 

lL Pcnthicvrc. Carlota de Pcnth1cvre, 

Maria de Bcaucairc. S Joaó de Beaucaire. 

Ggg ii 2 N ••.•••••••.•••••• 
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CAPITULO V. 
'DefR.ey 'D. Pedro IL 

18 E1xAMOS efcrito no Capitulo 
1. def\e Livro, que do Real 
thalamo dos Auguf\os Reys 
D. Joaõ IV. e D. Luiza fora 
o terceiro filho o Infante D. 

'. Pedro, que nafceo em Lisboa 
- · em hum Domingo 26 de Abril, 

em que a Igreja Bracharenfe celebra a fdla de feu 
illuA:re Prelado S. Pedro de Rates, do anno de 
1648. F oy celebrado o feu nafcimento por mui
tos dias com grandes demonA:raçóes de alegria , e 
bautizado a 2s de Mayo com Real pompa pelo 
Bifpo Capellaõ môr D. Manoel da Cunha , eleito 

Are e-
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Arcebiípo .de Lisboa ; foraó Padrinhos o Principe 
D. Theodofio, e a Infanta D.Joanna, fendo leva
do nos braços de D. Miguel de Almeida , Conde 
de Abrantes , do Confdho de Ellado, e Mordomo 
môr da Rainha , que com opa roçagante hia debai
xo do Palio, de que levaraó as varas Francifco de 
Mello, Monteiro môr do Reyno, D. Francifco de 
Caff:ellobranco, Pedro de Mendoça Furtado, Guar· 
da môr da pelfoa delRey , e D. Alvaro de Abran· 
ches. Levaraó as infignias, principiando pelo tnais 
moderno, D. Antonio Luiz de Menezes, III. Con· 
de de Cantanhede , huma toalha em huma falva ; 
D. Luiz de Portugal , V 1. Conde de Vimiofo , o 
gomil ; Dom F ernaó Mafcarenhas , 1. Conde de 
Serem 1 outra toalha em huma falva; e D. Jerony
mo de Ataide, VI. Conde de Atouguia, o gomil, 
os quaes eraó para fervirem a Infanta , e ao Principe, 
para que depois , que tocalfem , lavaífem as mãos ; 
J oaõ da Sylva Tello , 1. Conde de A veiras , do 
Confelbo de Eftado , Regedor das J uftiças , levou 
a fogaça ; Dom F ernaõ Mafcarenhas , 1. Conde da 
Torre, do Confelho de Eftado, a véla com a offer
ta; D. Francifco Coutinho , VI. Conde de Redon
do , o faleiro , e praticando-fe tudo na fórma de fe. 
melhantes funções , acompanhou à Infanta a Aya 
D. Luiza de Menezes , a Guarda mayor , Senho
ras de Honor , e Damas. A Rainha efteve na Tri· 
huna vendo todo o tempo , que durou a cerca.o· 
nia. 

Contava 
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Contava o Infante pouco mais de feis annos, 

quando EIRey feu pay lhe furmou hum Eff:ado 
digno da f ua pelfoa , a que chamou Cafa do 1 nfan· 
tado , ao qual concedeo todos aquelles privilegies , 
ifençóes , e prerogativas , que gozava o da Cafa 
de Bragança. Para o que lhe fez Doaçaõ da Cida- Prova num. 1i. 
de de Béja , declarando-o Duque daquella Cidade , 
renovando na fua peífoa efta mefma Dignidade , 
que tivera feu terceiro avô EIRey D. Manoel, a 
quem elle fuccedera na Coroa pelo direito do fan-
gue , querendo nefta acçaõ confervar a memoria 
daquelle grande R.ey , naõ f ó na Coroa , que elle 
gozava, e nos feus defcendentes primogenitos ; mas 
tambem a de Duque de Béja , que elle havia pof. 
fuido antes de fucceder no Reyno , que agora no .. 
meava no Infante D. Pedro , para mais com huma 
Real linha multiplicar os feus defcendentes, e fe· 
gurar nella a confervaçaõ , e defenfa do Reyno. 
Com eff:e bem conftderado motivo-, lhe fez Doa-
çaõ da Cidade de Béja, e feu Termo , e juntamen· 
te de todas as Villas, Lugares , Caíl:ellos, Padroa· 
dos , dataS , terras , fóros , tributos , com tudo o 
mais, que fe havia confifcado para a Coroa, pela 
condemnaçaõ do Marquez de Villa-Real , e Du-
que de Caminha feu filho; concedendolhe entre ou· 
tras prerogativas , que o primogenito do Infante, e 
todos os mais dos feus fucceífores, logo , que naf- Prova num. Sl· 
ceifem, fe chamaífem Duques de Villa-Real, e te-
riaõ as rendas , e jurifdic~aõ pertencentes à dita 

Villa. 
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Prova num.;+ 
Prova num. 5 ;. 

Prova num. 56. 

Prova num. S7· 

Prova num. 58. 

Prova num. '5 9. 

418 Bifloria qenealoglc•_ 
Villa. F oy feita efta Doaçaõ a 11 de Agofto do 
·anno de 16 )4· A efta merce fe feguiraó outras, a 
faber : a da Quinta de Q_uéluz com as fuas perten. 
ças , entaó confif cada para a Coroa , de que fe lhe 
paff ou Alvará a 17 de Agoflo de 16) 4. E por hu
ma Carta fe lhe mandou aífentar a quantia , que lhe 
pertencia do titulo de Duque , como tinhaõ os de
mais Duques do Reyno, que venceria da data do 
dia da Doaçaó acima , a qual Carta foy feita a 7 de 
Mayo de 16;;. E por outra lhe fez merce da Vil. 
la de Serpa, feu Termo, e parte dos Celleiros, que 
foy fdta a 16 de Setembro de 16;5 , e já lhe havia 
conferido a Dignidade de Commendador môr da 
Ordem da Cavallaria de Chrifto , na mefma fórma, 
e com as rendas , com que a havia nomeado no In
fante Dom Duarte feu irmaõ , como fe vê de hum 
Alvará paífado a 2.2 de Dezembro· de 1.654. E por
que os poffuidores da Cafa de Villa-Real alcança· 
raó por huma Bulia do Papa S. Pio V. paífada em. 
Roma no primeiro de Julho do anno de 1556, a 
faculdade de tirarem certos frutos das Igrejas do feu 
Padroado , com que formaraõ os Preflimonios, que 
o Papa lhe concedeo por modo de Beneficias fim
plices , os quaes pertenciaõ de prefente ao Infante, 
lhe concedeo EJ Rey os conferiífe com a Ordem 
de Chriíl:o para ficarem em Commendas na mef ma 
fórma , que fe proviàõ as que pertenciaó à Sereniffi· 
ma Caía de Bragança, como conRa 'de hum Alva· 
rá feito a 22 de Dezembro de 16;4. Deulhe tam~ 

· bein 
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bem as Lezirias da Golegãa , de Borba , Mou· 
choens , e Sylveira , fitas por baixo de S. Liborio 
no Termo de Santarem , de que fe lhe palrou hum 
Alvará fui to a J de Novembro do anno de 16;;. E Prova num. 60~ 

Ih d 1 d. ,.. O .d Prova num. 61. por outro e ec arou , que po 1ao os uv1 ores 
das terras da f ua Caía prover todas as ferventias dos 
officios de J ufliça , affim como o podiaõ fazer os 
Corregedores das Comarcas , conforme a Ordena-
çaõ, e Ley do Reyno: foy feito a 2J de Julho de 
16s6. Fezlhe tambem EIRey feu pay Doaçaõ das Prova num. 6.i. 
Saboarias da Cidade do Porto , Villas, e Lugares 
das Comarcas de Traz os Montes, e Entre Douro, 
e Minho, que foy feita a 12 de Outubro de 16;6. 
Depois da morte delRey feu pay , EJRey D. Af. Prova num. 6J. 
fonío VI. feu irma~ mandou à fua iníl:ancia, que 
os Ouvidores do Ducado de Béja, e Caía de Villa-
Real , pudeífem paífar Cartas de Seguro na mefma 
fórma , que as paífavaõ os da Sereniffima Caía de 
Bragança; foy feito o Alvará a 12 de Fevereiro do 
anno de 1658: e por outro de 14 de Novembro do Provanum.64. 
dito anno concedeo aos Ouvidores das terras da 
Cafa do Infantado outras prerogativas. Depois 
lhe fez o mefmo Rey merce por hum Decreto de Prova num. 6;. 
20 de AgoA:o de 1662, de poder mandar tirar todos 
os annos do Eftado do Brafil mil quintaes de pao, 
chamado Bra/il, cuja quantia lhe dobrou depois por 
hum Decreto de 2 de Janeiro de 166}. Confirmou Prova num. 66. 
EIRey D. Affonfo VI. a Caía do lnfantado por 
huma nova Carta de Padraõ , e Doaçaõ , em que Prova num. 67. 

Tom.VII. Hhh en~ 
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encorporou a delRey feu pay , e todas as mais mer. 
ces, que até àquelle · tempo fe lhe havia6 feito , tu
do de juro , e herdade para fempre , a qual foy paf. 
fada em Lisboa a 15 de Setembro de 166j. O ln· 

Prova num.68. fante D. Pedro logrou a Cafa do lnfantado ainda 
depois de Rey, e em quanto viveo, a qual aug
mentou muito em Villas , Lugares , Padroados, e 
rendas, e fez della Doaça6 ao Infante D. Francif. 
co feu filho , como adiante veremos. 

Pela morte delRey feu pay ficou o Infante 
debaixo da tutela da fábia Rainha D. Luiza , Re
gente do Reyno , fua mã y , que o amou muito , e 
elle fe f oube fazer acre dor de todo o feu carinho. 
No anno de 166 2 vencendo a Rainha as difficulda
des , que fe lhe oppunhaó , e já deixamos tocadas 
no Capitulo antecedente, que a obrigara6 à refolu
çaó de querer largar a Regcncia , que entaó naó 
teve effeito , e vendo , que o lnfilnte havia chega
do à idade de quatorze annos , ornado de excellen ... 
tes virtudes ; porque reconhecendo-fe nelle valor, 
e entendimento , fe admirava huma docilidade , que 
a todos fe fazia agradavel. Pelo que , a Rainha fe 
via juftamente obrigada de o apartar, quanto lhe fof. 
fe poffivel, de algumas das peífoas , que indigna
mente continuavaõ na affiíl:encia da Camera del
Rey , inculcandolhe indecentes divertimentos, de· 
terminou dar cafa ao Infante , refoluçaõ, que ap
provaraõ os Miniff:ros de mayor fuppofiçaó ; e af. 
fim elegeo para quarto do Infante as caías do Mar· 

quez 
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quez de Caftello-Rodrigo fobre o Tejo , no fitio 
chamado Corte-Real, nome, que tomou do appel· 
lido do primeiro, que as poífulo. E fendo o coftu. 
me dos antigos Reys de Portugal , quando davaõ 
Caía feparada aos lnf.intes , nomearemlhe Officiaes 
de igual qualidade aos dos Principes , nomeou para 
feus Gentis-homens da Camera a Martim Affi>nfo 
de Mello , Conde de S. Lourenço , do Confelho de 
Efl:ado, e V édor da Fazenda da repartiçaõ de Afri
ca ; a D.J oaõ da Cofta , Conde de Soure, do Con· 
felho de Guerra , e Prefidente do Confelho Ultra• 
marino ; R uy de Moura Telles , do Confelho de 
Eíl:ado , Prefidente do Paço , e Ellribeiro môr da 
Rainha; Dom Rodrigo de Menezes , Regedor da 
J ufliça ; Jorge de Mello , do Confelho de Guerra, 
e General das Galés ; J oaó Nunes da Cunha, Go· -
vernador das Armas de Setuval , e Deputado da 
Junta dos Tres ER:ados ; e para Sumilher da Coni
na Rodrigo da Cunha de Saldanha, Chantre da Sé 
de Lisboa , e por Secretario Antonio de Soufa Ta· 
vares , Defembargador do Paço : e porque as mo· 
lelüas de Nicolao Monteiro , Prior de Sedofuita , o 
def obrigaraõ do exercido de Meftre , foy efcolhido 
Francifco Correa de Lacerda. 

Foy geralmente approvada a referida eleiçaõ, 
porque as peífoas nomeadas , affim na qualidade , e 
merecimentos , eraõ as mais capazes do Reyno pa· 
ra a perfeita educaçaõ de hum Principe. Effes fo
raó os primeiros criados , que teve o Infante , e 

Tom.VII. Hhhü de-
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depois por diverfos impedimentos lhe deu EIRey 
outros ; porque o Conde de Soure eflava injuf. 
tamente deflerrado , J oaõ Nunes da Cunha En
tre Douro , e Minho , o Conde de S. Louren
ço , e Ruy de Moura Telles com mais politica, 
que motivo , tomaraõ o pretexto das fuas occupa
ções, ficando fó Jorge de Mello. Pelo que fora6 
nomeados Gentis-homens da Camcra o Conde da 
Ericeira D. Fernando deMenezes, Pedro Ccfar de 
Menezes , Ruy F emandes de Almada , Rodrigo 
de Figueiredo, D. Diogo de Menezes , e Antonio 
de Miranda Henriques , peífoas nas quaes concor· 
riaõ merecimentos para aquella occupaçaõ. 

As domeíHcas dilfenf oens , e os extraordinarios 
dilfabores , que a Rainha D. Luiza experimentou 
depois, que ElRey D. Affonfo entrou a governar, 
excedendo a mefma tolerancia , com que as diffi
mulava a prudencia deff:a fábia Heroina, a obriga
raõ a recolherfe no Mofleiro das Agoflinhas Def. 
calças no anno de 166} para acabar a vida nefte re
tiro, como já temos referido. O Infante D. Pe• 
dro reveff:ido de huma natural modeftia , f entia em 
extremo os diífabores da Rainha fua mã y , que naõ 
podia remediar , nem menos os defabrimentos, que 
experimentava em EIRey feu irmaõ. Continua· 
vaõ os Gentis-homens da Camera no ferviço do ln• 
fante , excepto o Conde da Ericeira , que por juf. 
to motivo fe havia defpedido delle , quando foy 
nomeado Simaó de V afconcellos, . Gentil-homem 

da 
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ela Camera , e Governador da fua Caía , occupa. 
ça6, que privava quafi totalmente aos Gcntis-ho· 
mens da Camera das fuas prerogativas ; e affim fe 
fora6 feparando do ferviço do Infante, Pedro Cefar 
de Menezes, Jorge de Mello, Rodrigo de Figuei· 
redo , Antonio de Miranda , D. Diogo de Mene
zes, e Ruy F emandes de Almada , que foy occu
pado na Prefidencia da Camera , e no feu lugar foy 
nomeado feu filho Chriílovaõ de Almada, e ao mef. 
mo tempo em Secretario do Infante , de que fe ha· 
via efcufado Antonio Cavide, Joa6 de Roxas de 
'Azevedo , enta6 Defembargador dos Aggravos , e 
depois Defembargador do Paço, e Secretario da Af. 
fignatura, merecedor de todos os grandes empre· 
gos •. 

Adiantava-fe o Infante nos annos, e juntamen· Ericeira , Portug. Rtf
te no conhecimento, do que convinha à fua con~ '""'"do, tom.z.Jiv.!J· 

ciencia , e à f ua reputaçaõ para fe feparar dos efcru- pag.s97• 

pulof os divertimentos delRey ; e affim fem que fal· 
talfe ao refpeito , fe foy def vi ando quanto Jhe foy 
poffivel da fua affiltencia, J?aílando o tempo pro-o 
veitofamente na liçaõ da Hiíloria , e no conheci· 
mento pratico das fortificações. Jogava as armas 
com admiravel deflreza ; no manejo dos ca vallos fe 
havia ta6 bizarro, como fciente; frequentava a ca· 
ça deflro, e robuíl:o, e a eftas, e a outras louva· 
veis doutrinas o inclinava a vigilancia , e cuidado 
de feu Meflre Francifco Correa de Lacerda. E 
quando eftes exemplos poderiaõ fervir a ElRey de 
. hum a 

o 
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huma louvavel emulaçaó às virtudes, degeneraraõ 
em inveja , que fe augmentou de forte , que fendo . 
publico o defprazer, crefciaõ as circunftancias do 
defabrimento ; e quando podiaõ fer perigofas as con
fequencias da Monarchia em tempo taõ delicado, 
brilhou de forte a modeíl:ia do lnfunte, que confe. 
guio refillir aos combates de taó poderotõs inimi~ 
gos, evitando huma fatal ruina, e tirando dos pe· 
rigos huma immortal Coroa. 

No anno de i 666 acompanhou o Iorante a 
E1Rey a Salvaterra , aonde tiveraõ a noticia , de 
que aggravando-fe as queixas da Rainha fua mãy, 
ficava já deplorada , e fem efperanças de vida : nef. 
te e fiado efcreveo a feus filhos por ultima def pedi
da , e a Carta , que mandou ao Infante , dizia: . 

,, Filho , o tempo , que me p6de durar a vi~ 
,, dá , he taó pouco , que por intlantes me vejo aca· 
,, bar. Sou vollà mãy, e ellando de caminho pa· 
,, ra a fepu1tura , naõ vos quero deixar fem a minha 
,, bençaõ. Com ella vos encommendo o temor de 
,, Deos , e a obediencia de voífo irmaõ , em que 
,, vos fica toda a felicidade ; e ultimamente , que de
,, pois da minha morte vos lembreis da minha aJ
,, ma , que tudo deveis ao meu amor. Deos vos 
,, guarde fe1ices , e dilatados annos. Xabregas 26 
,, de Fevereiro de 1666. 

RAINHA. 

Caufou a9 Infante grande fentimento. efta Car!" 
ta, 
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ta , augmentando-felhe na dilaçaõ , com que defe
.java partir no mefmo inftante a tomarlhe a bençaõ, 
o que lhe impedia outros motivos , que ainda ac· 
crefcentavaõ mais a fua dor , e havendo de lhe ref. 
ponder , mandou por Simaõ de V afconcellos , Go· 
vernador da fua Cafa , huma Carta para a Rainha, 
que he a feguinte: 

,, Minha mãy, e Senhora, fê em taõ poucas 
,, regras pudera explicar as andas , com que fica o 
,, meu coraçaõ , depois de haver recebido a Carta,. 
,, que V olfa Mageftade me fez merce efcrever, co
" nhecera V olfa Mageíl:ade o como correfpondem 
,, as lagrimas exteriores ao fentimento , que a ai· 
,, ma padece na confidcraçaõ da falta de huma tao 
,, grande mã y , como V olfa Mageftade; e de hum 
,, taõ obediente filho, como eu fou , fe póde crer, 
,, que pe1a doutrina de V oífa Mageílade naõ falta• 
,, rey nunca no temor de Deos , e na obediencia 
,, delRey, meu Senhor. Fio da mifericordia Di· 
,, vina , que me naõ caR:igue taõ rigorofamente, e , 
,, que ha de dilatar a V. Mageíl:ade por muitos an
" nos a vida, que hey mifter. A Real peífoa de 
,, V. MageA:ade guarde Deos como eu mais , que 
,, todos defejo. Salvaterra 26 de Fevereiro de 1666. 
,, Filho mais obediente de V olfa l\'lageílade. 

o INFANTE. 

EA:a Carta , que chegou juntamente com a 
delRey , ouvio a Rainha ler com grande ternura , 

conhe· 

o 
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conhecendo-fe huma ancia de ver feus filhos antes 
de efpirar. Os quaes chegaraõ a tempo , cm que ~ 
dcílituida de forças , naõ lhe pode refponder mais, 
que com os affeélos, que fe lhe obfcrvaraõ nos 
olhos , e beijandolhe a maõ o Infante com copio
fas lagrimas , por tefi:emunho do feu amor, fe reco. 
lheo com EIRey ao Paço. Com a morte da Rai· 
nha experimentou o Infante mayor contradic;aõ, fe
guindo-fe a hum pezar outros ; porque EIRey do .. 
. minado dos feus divertimentos , havia entregado o 
governo ao Conde de Caftello-Melhor, que com a 
morte do Conde de A touguia, e haver EJ Rey man
dado para o Cafi:ello da Feira a Seballiaõ Cefar de 
Menezes, ficou o Conde de Caílello-Melhor com 
abfolutó dominio na Monarchia , e defc:mbaraçado 
de toda a controvedia , e para fe livrar do cuidado, 
que o Infante lhe poderia caufar , pois ,via , que fe 
adiantava nas virtudes, entendco, que o fegurava 
com a affiA:encia de feu irmaõ Simaó de Vafconcel· 
los , a quem o Infante cfiimava ; porém cm breve 
tempo conheceo o feu engano, porque o lnfunte 
vendo-fe com poucos criados ao tempo, que fe ef. 
perava a Rainha , pedio licença a EIRey para no
mear Gentis-homens da Camera 1 a qual lhe con· 
cedeo , e affim nomeou a Dom Luiz da Sylveira , 
Conde de Sarzedas; a Miguel Carlos de Tavora, 
(depois Conde de S. Vicente) General da Artilha· 
ria da Provincia de Traz os Montes ; a D. Vafco 
Lobo, Conde de Oriola , e Baraó de Alvito; e a D. 

Lou .. 
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·Lourenço de Lencaftre. Publicada a nomeaçaõ , 
paífou o Infante à Camera delRey a agradecerlha , 
e lhe ref pondeo , que tinha motivos para dilatarlha, 
mas que lhe concedia a nomeaçaõ dos dous u]ti. 
mos , o que o Infante naõ aceitou , fem lhe conce
der a dos outros dous. Sentio o Infante eff:a novi
dade, e fem moff:rar perturbaçaõ alguma fahio da 
preíença delRey , a quem com a noticia , que no 
dia feguinte chegara de haver a Rainha partido de 
Pariz , tornou com novo motivo a fazer nova inf. 
tancia a ElRey , que lhe refpondeo com tanto def. 
abrimento , que o Infante fe vio precifado a Cepa· 
rarfe ( fóra das funções publicas ) totalmente da fua 
affill:encia , e deíle feu retiro fe levantaraõ novas 
dilfenções ; porque fe ef palhou no povo , que o ln· 
fance pertendia , reveftido de modeftia , e affabilida· 
de , ganhar os animos dos mal fatisfeitos da condi
çaõ delRey , e exceífos do feu governo ; e diz o 
Conde da Ericeira , que eff:e temor veyo a fer a Ericeira, Portui. Rt{-

primeira difipoíi~aõ , que tiveraõ os efipiritos dos t•ur. liv.i 1 • Pª~· N ~ z. 
"1 • • PafTarcl. De Bel/o Lu-

V aroens efclarec1dos , e prudentes a livrarem o fi'"'º' lib,10. r.45o. 
Reyno do precipicio , a que caminhava. 

N efle tempo chegou ao porto de Lisboa a 
Rainha D. Maria Francifca Ifabel de Saboya , co
mo deixámos referido no Capitulo antecedente ; e 
havendo de voltar a Armada de França, de que era 
General o Marquez de Ruvigni , pedio audiencia 
ao Infante para lhe fullar , e def pedirfe. Achava .. fe 
a {ua Caía fem mais criados , que D. Rodrigo de 
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Menezes, porque naquelle tempo haviaó adoeci
do Simaõ de V afconcellos , e Chriíl:ovaõ de Alma· 
da : pelo que mandou ElRey a alguns Grandes, 
que affifliílem na cafa , em que o Infante dava au
diencia ao General. Acabada ef.la funçaõ , mandou 
o Infante ao feu Secretario J oaó de Roxas de Aze
vedo , diífeífe ao Conde de Caíl.ello-Melhor , que 
reprefentaífe a ElRey , lhe permittdfe poderem af. 
fifl:ir no feu ferviço os Gentis-homens da Camera, 
que havia nomeado ; porque era contra o feu decó
ro, que faltandolhe criados proprios , ficar depen
dente dos que o naó eraó, para lhe affiíl:irem nas 
funções publicas. 

Defcuidou-fe o Conde de Cafl:eUo-Melhor de 
fazer a diligencia , de que o Infante fe deu por mal 
fatisfeito ; porque quando o fez foy inutilmente, 
pois havendo-fe encontrado o Infante com EIRey 
na praya daJunqueira a tempo, que naó havia pre· 
cedido a diligencia , de que tinha encarregado ao 
Conde de CaR:ello-Melhor, lhe diífe EIRey feve
ro , que pois tinha dado em fer teimofo , que eIIe 
tambem eA:ava determinado em teimar. O Infan
te lhe refpondeo, que naõ havia dado caufa algu
ma para aquella propofiçaó, nem podia entender 
pudelfe nafcer mais, que da inílancia, que havia fej. 
to para fe fervir dos criados , que havia nomeado 
com permiífaó de Sua Mageíl.ade ; e que fendo taõ 
benemeritos, como todos reconheciaó, privallo da 
affiflencia delles , naõ podia ter outra caufa , ào 

que 
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que a de o defgoíl:arem , e que fem criados naõ po
dia affiíHr na Corte com aquelle decóro, que ·era 
juflo : pelo que pedia licença a Sua Mageftade pa
ra fe retirar deli a. EIRey lhe ref pondeo , que elJe 
o naõ mandava fahir da Corte , mas que fe quizef
.fe , o podia fazer. Beijoulhe o Infante a maõ com 
a refoluçaõ de fe recolher à Quinta de Q.uéluz tan· 
to , que paífaífe a entrada publica dos Reys na 
Corte , entendendo prudentemente , que feria juf. 
tamente notado fe faltaífe a affiflir a ElRey em 
quanto eflava com a Rainha em Alcantara. Dila .. 
tou·.fe o Infante, e ElRey motejando a fua dilaçaõ, 
lhe diífe por varias vezes, como naõ havia partido, 
a quem refpondeo com modefiia, que a caufa era 
fómente por na6 faltar à obrigaça6 de acompanhar 
a Sua Mageftade no dia , que entraífe em Lisboa. 
·Naõ pezava ElRey as graves confequencias, que 
fe podiaõ feguir dos pezares , que dava ao Infante, 
o qual fentia interiormente tudo quanto podia, ain
da que algumas vezes defaffogava o feu fentimen
to. 

Pallãva hum dia o Infante da Quinta, em que 
eltava , para a delRey, em hum coche , em que o 
acompanhava D. Rodrigo de Menezes , e Simaõ 
de V afconcellos , e diífe , que eflava· perfuadido , 
de que em todo o defabrimento , que reconhecia 
em ElRey, era comprehendido o Conde de Caf
tello-Melhor, porque os affeélos naturaes delRey 
erao a feu favor , antes de communicados ; e depois 
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todas as refoluções eraõ contrarias : pelo que foi· 
garia , que Simaó de V afconcellos diffeffe a feu ir. 
maõ , que puzeífe cuidado em emendar tantos def. 
acertos , porque o naõ precifaífem a tomar outra 
ref ~luçaó. Simaõ de V afconcellos , que era de na· 
tural arrebatado , quando devia brandamente mo
derar o diífabor do Infante , atalhando as confe
quencias , que poderiaó feguirfe , lhe diífe, que vif. 
to Sua Alteza fazer taó contrario conceito, do que 
feu irmaó merecia, fe achava obrigado a defpedir. 
fe do feu ferviço. O Infante revefüdo de pruden· 
eia lhe' refpondeo, que o advertia lhe naó tornalfe a 
fallar por aquelles termos. Porém cego da paixaõ 
replicou, que eíl:ava firme na refoluçaõ , que profe
ria. O Infante lhe diífe , que a confideralfe bem, 
para o que lhe dava de prazo o tempo, que fede
tiveífe no Paço , e que fe o naõ achaífe moderado , 
como efperava, que efl.iveífe certo, que a porta, 
que tantas vezes achara franca para entrar , havia 
de experimentar cerrada para fempre. E quando 
eraõ baíl:antes para moderar a colera de Simaõ .de 
V afconcellos as prudentes palavras, com que o ln· 
fante perter:ideo ·modificalla , levado delJa , naõ ef. 
perou , que o Infante voltaífe para o acompanhar 
até o coche, e depois de haver aquelle entrado nel
le, lhe ordenou tomaffe o feu lugar , e efcufando-fe 
de lhe obedecer , inff:ou o Infante , e naõ fe perfua· 
dindo, mandou andar o c~che com firme refoluçaõ 
de o naõ admittir mais. ao feu ferviço , para o que fe 

naõ 
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naõ deixou vencer das diverfas diligencias , que de
pois fe fizeraõ para o obrigarem a mudar de refolu· 
çaó, com grande fentimento do Conde de Caftello
Melhor, que bem via, que a co1era de feu irma6 era 
a primeira porta, por onde entrava a defgraça, aba
tendo a fua furtuna ; pois tinha por infallivel , que o 
Infante na6 havia de defpedir a Simaõ de V afcon
cellos fem caufa ju{l:ificada , e que em quanto elle 
continuatfe na íua affií\encia, raras feriaó as peífoas, 
que fe refolveífem a tratar com o Infante coufa al
guma, que na6 fo{fe a favor do Conde, o qual de· 
pois de ter tentado todos os caminhos para mode
rar o Infante , tomou a refoluçaó de lhe fallar , buf
cando o pretexto de lhe communicar alguns nego
cios políticos. Affim foy huma tarde à Quinta buf. 
car ao Infante, e depois de huma larga oraçaõ, em 
que referio os ferviços , que havia fc::ito ao Reyno, 
e os que particularmente fizera ao Infante , con
cluio , pedindolhe foífe fervido de fe perfuadir da 
fua fyncera juflificaçaó , admittindo-o na fua gra· 
Ça , e no feu ferviço a Simaó de V afconcellos. O 
lnfunte lhe refpondeo , referindo , que as repetidas 
femrazoens, que tinha experimentado em EIRey, 
tinhaõ fido o motivo do feu juíl:o efcandalo , e que 
fe elle conhecera o indu{\riofo author daquella zi
zania, com a vida lhe fizera pagar os feus atrevidos 
defconcertos; porém fe o Conde fe pertendia juf-. 
tificar no que lhe havia relatado , na fua maõ ti
nha o remedia, moderando as acsões delRey, go-

verna-
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vemadas conhecidamentc pela fua direcçaõ ; e que 
confeguida na experiencia a fua diligencia , daquel
le ponto fe efqueceria totalmente de tudo o que 
havia paífado , dando-o inteiramente por ju{lifica • 
do, e que para entaó refervava refponderlhe fobre 
tornar a admittir ao feu ferviso a Simaõ de V af. 
concellos. · 

N aó tirou o Infante fruto algum deíla prati· 
ca , porque na6 experimentou mudança alguma no 
trato delRey, motivo, que lhe augmentou o efcan
daJo, e o fentimento. N aõ achou entaõ o Conde 
inconveniente em o Infante fe apartar da Corte, 
.como depois conheceo ; e affim naõ lhe embara
çou a partida , como pudera. Sahio o Infante da 
Corte-Real para Quéluz acompanhado fómente de 
Dom Rodrigo de l\1enezes , e da familia inferior; 
porque Chriíl:ovaõ de Almada eG.ava mal convale
cido de huma queixa , que padecera , e Simaó de 
V afconcellos fe havia fe'parado do exercido de 
Gentil-homem da Camera. Tanto, que na Cor· 
te fe efpalhou a notiçia da aufencia do Infante , paf. 
faraó a Quéluz aque11es mefmos , que fem atten· 
çaõ a dependencias, coíl.umava6 affiíl:irlhe na Cor· 
te-Real. Caufou eG.a novidade perturbaçaõ no 
Reyno , e nos Caffelhanos , que eff:avaõ priíionci· 
ros , huma alegre efperança , de que por huma guer· 
ra civil poderiaõ confeguir pelos mefmos Porcu· 
guezes, o que em vinte e íeis annos naõ puderaó 
alcançar as fuas armas. 

O Con-

oigitized byGoogle 



• 

Ja Cafa 'R.eal Portug. Liv. Yll. 443 
O Conde -de Caftello-Melhor conhecendo na 

deliberaçaó do Infante o perigo , que ao principio 
defprezara , entrou em juílo cuidado, como quem 
reconhecia tambem a incapacidade delRey; e pon
derando maduramente a delicadeza da materia , buf. 
cou todos os caminhos para perf uadir ao Infante 
voltalfe para a Corte, e com effi:ito valendo-fe de 
huma opportuna occafiaó , que fe lhe offereceo na 
queixa da Rainha , confeguio por ella , que o Jn. 
fante ficaífe na Corte, ao menos o tempo, que lhe 
duraífe a moleftia, como já deixamos referido. Nos 
dias, que o Infante fe deteve, crefceraó ·as negocia
ções , e ultimamente fe lhe propoz , que para fe 
def vanecer o principio da defconfiança da falta , 
com que fe achava de Gentis-homens , que con
tentando-fe com quatro, os poderia nomear, naõ 
entrando nelles o Conde de Sarzedas , e Miguel 
Carlos de Tavora. Eíl:e meyo pareceo difficulto· 
fo ao Infante , porque tinha empenhado a fua pa· 
lavra na nomeaçaõ dos primeiros Gentis-homens, 
dignos por virtudes , e grande qualidade de toda a 
attençaõ ; porém ponderando as confequencias , 
que fe feguiaõ da feparaçaõ , em que eftava del
Rey, que todas refultariaõ em damno da Monar
chia; porque já confiava, que os Caíl:elhanos pu· 
nhaó toda a diligencia em fomentar a difcordia, 
fuperando todos os embaraços com beneplacito dos 
mefmos excluidos , nomeou para feus Gentis-ho· 
mens da Camera a Luiz Alvares de Tavora, Con-

de 
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de de S.Joaó; a D.Joaó Mafcarenhas, Conde da 
Torre; a Luiz da Sylva Tello, Conde de Avéiras, 
e Regedor das Juftiças; e a Manoel Telles da Sylva, 
Conde de Villar-Mayor. Naõ foy do agrado del
Rey eA:a eleiçaó , nem dos M iniftros , que familiar
mente lhe affiff.iaõ ; mas por fe evitar outros novos 
inconvenientes, ficou approvada por EIRey , e vol
tou o Infante para o Paço da Corte-Real com ge
ral fatisfaça6 da Corte, e do Reyno , mandando-fe 
fufpender as prevenções , que fe haviaõ mandado 
fazer na Villa de Almada , onde determinava pafiàr 
o Inverno. No dia feguinte , em que entraraõ os 
Gentis-homens da Camera , fe defpedio do ferviço 
do Infante Chrií\.ovaõ de Almada , que era muy 
parente do Conde de Caftello-Melhor, com termos 
taõ cortezãos, e pretextos taó decorofos , que o In
fànte os louvou, confelfando o muito , que fempre 
fe dera por fatisfeito da f ua affiftencia , pelo amor , 
e zelo, e acerto , com que o fervira ; o que acredi
tou depois no ferviço das Rainhas D. l\'Iaria Fran
cifca, e D. Maria Sofia , logrando nas affiffencias 
do Paço, as acclamaçóes de fingular Cortezaõ. 

N aõ durou muito efla ferenidade , porque foy 
alterada Jogo com novas defconfianças, pois a aver
faõ, que ElRey moftrava ao Infante, era já publi· 
ca , ainda que etle a diffimuJava com rara pruden
cia , e ao mefmo tempo crefciaõ as def ordens , de 
forte , que chegaraõ a violar o foberano refpeito 
da Rainha , naõ fó em domeflicos dHfabores , mas 
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ainda na imprudente inadvertencia, com que o Se .. 
cretario de Eff:ado Antonio de Soufa de Macedo fe 
houve com a f ua Real peffoa , fallandolhe com def. 
concertadas vozes , e pertendendo-a deter quando 
naõ o querendo ouvir , lhe voltou as cofias , o que 
com efcandalo univerf al fe fentio , e mais quando 
fe determinou fatisfazer à queixa da Rainha com 
fe mandar abfler a Antonio de Soufa do e fficio de 
Secretario por poucos dias para logo tornar ao ex
ercido da fua occupaçaõ. Fazendo-fe ainda mais 
fenfivel , entre tantas defordens , ver o quanto fe 
augmentavaõ , o que o Infante pertendeo atalhar 
pelo modo mais fuave, livrando o Reyno dos emi
nentes perigos , a que por outro modo ficava ex· 
poffo. 

Eraõ grandes as defordens , e já paílàvaó a ef. 
candalo univerfal, de forte, que o Infante eftimuJa .. 
do daquelle exceífo , e de outros , que fe haviaõ 
executado contra o dec6ro da fua peífoa , e o rifco 
a que eftava expofto o Reyno, que taõ vigorofa
mente havia fido combatido de feus inimigos , fe 
determinou depois de ter louvavelmente fofrido a 
irregularidade do humor , que dominava o animo 
inconíl:ante, fogofo, e colerico delRey, a livrar a 
patria do precipicio, a que caminhava. Communi
cou a refoluçaõ '·em que efiava , aos Gentis-homens 
da fua Camera , a feu Mefire Francifco Correa de 
Lacerda, ao feu Secretario Joaõ de Roxas de Aze· 
vedo , que -ajuftaraõ fe communicaífe ao Marquez 

Tom.VII. Kkk de 

oigitized byGoogle 



446 Htjloria qenealogica 
de Marialva, ao Conde de Villa-Flor, ao Conde 
de Sarzedas , a Miguel Carlos de Tavora , Luiz de 
Mendoça Furtado, Francifco Correa da Sylva, e 
D. Joaõ da Sylva, e eftes a feus amigos, e pareo. 
tes , e ao mefmo tempo a Dom Luiz de Menezes, 
que fe achava deíl:errado na Villa de Sanearem por 
eff:a caufa , donde logo veyo occulto a cafa de D. 
Joaó da Sylva, participando-fe ao Duque de Cada
val, que havia poucos dias tinha chegado da Pra
ça de Almeida , onde injuí\amente tinha eílado def. 
terrado ; e todos os referidos , e outros muitos fe 
fora ó unindo à jttíla ref oluçaó do Infante , difpoo
do-fe a fórma de fe executar com o fegredo , que 
neceffitava materia ta6 grave. Com tudo naõ fo.. 
ra6 eftas difpoíiç6es taõ occultas , que naó che· 
gaífem , ainda que confuíamente , à noticia do Con
de de Caílello-Melhor , que perfuadindo-fe fer el1e 
o alvo, contra quem fe movia toda aquella machi· 
na , fe refolveo a armar o Paço com todas as cha
madas patrulhas delRey, dobrar as guardas, e ter 
prompta a Cavallaria nos quarteis. Efias demonf
traç6es, naõ occu1tas, efcandalizaraõ de forte o ani· 
mo do Infante , que fazendo avifo aos Fidalgos já 
nomeados , e de mais ao Conde de Villa· Verde , 
achando-fe todos na Corte-Real , fe refolveo fazer 
por efcrito huma larga propoRa a EIRey, que con· 
tinha o feu fentimento em ver fe armava o Paço, 
novidade já mais vifla até aquelle tempo em Por· 
tugal, e refoluçaõ, que o deixara muy confufo, por 
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IC lhe naõ participar o motivo ; inas que recorren-. 
do aos antecedentes , já executados contra o feti 
refpeito, entendia na6 haverem nafcido das refolu .. 
ções de Sua Mageftade; e affim ellava no inteiro 
çonhecimento, de que aquella demonflraçaõ taõ 
arrojada fora· effeito do mefmo author das machi.., 
nas ·antecedentes , que elle havia def prezado ; o 
com outras razoens reverentes concluia , que prof. 
trado aos Reaes pés de Sua Mageílade , a quem 
refpeitava como Rey , e amava como irmaõ , lhe 
rogava. quizeífe apartar da fua affiA:encia ao Conde 
de Cafiello·Ailelhor , ao. qual como a primeiro Mi
nH\ro devia attribuir aquella taõ defufada novida
de , executando nelle hum exemplar cafligo , com 
que licalfe fatisfeita a culpa commettida contra o 
feu decóro : e que fi1ccedendo, o que elle naõ ef.. 
perava, naõ deferir Sua Mageftade a taõ juffa fup· 
plica , fe veria precifado a tomar a refoluçaõ de 
paífar a Reynos eílranhos • 

. Mandou o Infante aquelle papel por Joaõ de 
Roxas feu Secretario, que o entregou a EJR.ey , o 
qual fem o ver , o deu áo Conde de Caffello-~1e
lhor , e juntando-fe o Confelho de Eílado na pre
fença delRey, e da Rainha, fe procurou moderar 
o Infante com fe lhe mandar dizer pelo Marquez· 
de Marialva , que por juíl:as razoens EIRey man
dara armar o Paço , e dobrar as guardas , e que o 
Marquez procuraífe modo de ver fe o Infante ad
mittiria a demonftra~aõ de o Conde de Caftello-

Tom. VII. Kkk ii Me· 

Digitized by Google 



Hiflori11 qenealogica 
Melhor ir beijar lhe a maõ, e deitarfe aos feus pés, 
para que conílando ao Mundo aquella fubmiífaõ do 
Conde, ficalfe diffipada a queixa do Infante , e juf.. 
tificado o procedimento do Conde. Aceitou o 
Marquez a commiílàó , de que nada confeguio; 
porque o Infante juftamente mo{hou , que a fua 
queixa pedia outro genero de fatisfaçaó , da que fe 
lhe iníinuava , com tanta conílancia, que accref. 
centou em ElRey o receyo , e no Conde de Caf. 
tello-Melhor mayor cuidado na defgraça , que o 
ameaçava. 

O Infante vendo , que naõ era a todos mani· 
Port•g•! Reft~,~do, fella a razaõ do feu fentimento, fe delJberou a dar 
aom.i.üv.u.p.Sói. conta aos Tribunaes, ao Senado da Camera, e Ca· 

fa dos Vinte e Quatro , manifellandolhe as juíli6-
cadas razoens da füa queixa , e de tudo quanto ha
via reprefentado a ElRey; e no mefmo dia , que 
foraõ elles papeis , m:.mdou recado aos Confelhei
ros de EClado, e mais Nobreza , que lhe folfem fa). 
lar, e a todos os que· chegaraõ à fua prefença, in
formou individualmente de tudo o que havia paílã· 
do. Chegou à noticia delRey o caminho, que o 
Infante tomara de fatisfazer à Corte , e ao Reyno 
todo do feu ju{Hficado procedimento , e ordenou 
ao Marquez de Marialva , ao Marquez de Sande, 
e Ruy de Moura Telles, que da fua parte diífef
fem ao Infante, que tanto, que lhe manifeílaífe a 
peífoa , que confpirava contra a íua vida , fem di .. 
laçaó a mandaria juridicamente examinar , e que ~-

na 
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ria logo caíligado o delinquente , ou convencido o 
delator de falfario ; e que era razaõ, que entendelfe 
o quanto convinha à confervaçaõ do Reyno a fo
ciedade de ambos. O Infante reconhecendo as dif
fimulações daquellas propoílas concluio , que naõ 
podia haver razaõ para fe tratarem materias taó 
graves , permanecendo o Conde de Cafte11o-Me· 
lhor no lugar, que occupava de primeiro Miniílro, 
fendo já notorio , que fe conftituia parte , porque;: 
do feu poder eraõ todos dependentes para a Jiber~ 
dade , dos que houveífem de fer J uizes naque11~ 
materia , fem o foborno da dependencia. 

N aõ confeguido o fim daquelle meyo , nem 
de outros , que enta6 fe tomara6, para que EIRey 
.feparaíf e da fua affiílencia ao Conde de Caff ello
Melhor, chegando a declarar , que aquelle plei
to do Infante era feu , e naõ do Conde , prohi· 
bio a muitos Fidalgos a affiílencia do Infante , e 
já dominado da colera mandou chamar o Juiz , e 
Efcrivaó do Povo, a quem notificou o que havia 
refoluto. Ao mefmo tempo fe defpacharaõ pro· 
prios a todos os Govern~dores das Armas, a quem 
El R.ey efcreveo a refoluçaó , que havia tomado , 
e com efpecialidade ao Conde de S. Joaõ, orde· 
nandolhe , que naõ fe apartaífe da f ua Provinda 
fem expreífa ordem fua. E mandando participar 
ao Infante a reft:rida refoluçaó , a qual commu
nicou , aos que mais familiarmente lhe affiHL ó , 
com admiravel coníl:ancia , e valor invcncivel , ret: 
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Bifloria qenealogica 
pondeo a ElRey , o que contém o papel feguin~ 
te: 

SENHOR. 

;, Pelos Confelheiros de Eflado , o Marquez 
,, de .l\tiarialva, o l\tlarquez de Sande, e Ruy de 
,, Moura Telles, foy V. Mageíl:ade fervido man
" darme dizer , que tinha refoluto , que o Conde 
,, de Caflello-1\tlelhor naõ fahiífe defla Corte para 
,, o fim de fe apurar a verdade das minhas queixas, 
,, fundando-fe V oílà Mageftade nos pareceres dos 
,, Letrados, que foy fervido mandar confultar, cu
" jos votos me trouxeraó , dizendome juntamente, 
,, que V offà Mageilade me ordenava , que me re· 
,, folvelfe a refponder logo , por quanto o Reyno 
,, naõ podia eíl:ar na percurbaçaó , em que fe acha· 
,, va ; e reconhecendo , que fou obrigado a me ac
" commodar com a refoluçaõ de V offa Mageílade , 
,, como fiz em todas as minhas acções , parece que 
,, fempre me fica falva a liberdade para pedir a V. 
,, Mageíl:ade com todas as veras feja fervido tornar 
,, a mandar pezar eíl:a ma reria, pois fendo licito em 
,, negocio de menor importancia, quanto mais o fe. 
,, rá nefle , cujas confequencias Ievaõ infallivelmen· 
,, te a perder hum unico Infante , irmaõ , e fideJiffi. 
,, mo V alfallo de V olfa Mageíl:ade ? E infiro deíl:a 
,, refoluçaó , que o intento , a que fe encaminha , 
,, he averiguarfe a minha queixa com maõ ar.nada , 
,, querendo-fe com a violencia amedrentar os ani· 

,, mos, 
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,, mos , e difputarfe huma materia Civil , em que 
,, fe entrou a votar com exquifitas diligencias ante
" cedentes a fom de tambores, e trombetas , vendo
" fe no congrelfo a minha propofiça6 taó aprelfada· 
,, mente , que alguns , dos que votaraõ , a naõ per
,, ceberaõ , como fe vê das declarações , que depois 
,, fizeraõ ; e os que votara6 a favor do Conde de 
,,, Caíl:ello-Melhor , tomaraõ fundamentos contra a 
,, verdade , do que eu pedia , e contra o eífeito , 
,, que de o confeguir refultava ; porque nem eu pe
" dia , que o Conde fe deff:erraífe , nem de fe apar
" tar por alguns dias da affiflencia de V olfa Magef. 
,, tade , como eu procurava , fe lhe feguia perigo 
,, na honra, e neff:e fentido ficava fatisfeita a julli
" ça; porque fe acafo fe provaífe a fua culpa , jufto 
,, era , que perdelfe honra , e vida ; e quando fe naó 
,, averiguaífe, tornaria para o ftu lugar muito mais 
,, acreditado, do que fe apartara delle : o que íup
" pofto parece, que com preífa, e perturbaçaõ fe 
,, confideraraõ os fundamentos de taó grave nego
" cio ; e deve-fe inferir, que melhor o penetraraõ os 
,, Doutores Martim Affonfo de Mello , Joaõ de 
,, Roxas de Azevedo, e Pedro Fernandes Montei
,, ro, moftrando eíl:e ultimo com a pratica de vin
'' te e fete annos , que tratou o crime de Ma~efta. 
,, de offendida , o exemplo de Francifco de Luce
" na , que baftaraõ as queixas de alguns Fidalgos 
,, particulares para fer poflo em cuffodia em huma 
,, prizaõ ; e refolve-fe agora , que naõ bafia a mi· 

,, nha 
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" nha queixa para que o Conde fe retire das f uas 
,, occupaç6es por alguns dias, deixando por defeo
" for da fua innocencia naó menos , que o favor, 
,, e grandeza de V ofià Mageflade , e a feus Reaes 
,, lados feus parentes , confidentes , e feituras , cujo 
,, numero accrefcentou nefle mefmo tempo a per
" turbaçaõ publica , achando , que era melhor ficar 
,, com a nota , de que fe defviava da averiguaçaõ, 
,, que porfe em hum perigo da prova , e confeguio, 
,, que Voífa Mageftade declarafiê fcr a fua cauíà 
"particular , propria de Vofiã Mageflade , fendo 
,, eu o contendor queixofo ; moílrando V offa Ma
" getlade neffa refoluçaõ , que fali os interetfes do 
,, Conde inf e para veis da Coroa , ainda a refpeito 
,, meu, unico Infante , e hoje immediato fucceífor 
,, de V olfa Mageflade em quanto à fucceífaõ , que 
,, efpero ha V oífa M agefi.ade de confeguir o naõ 
,, alterar , e crefcendo de forte o favor , que V oífa 
,, Magefla~e lhe faz, que fobio a prohibir V. Ma· 
,, gefi.ade , que naõ vidfem affiíHrme aquelles Fi
" dalgos , que o coílumavaõ fazer , armando-fe, 
,, com nota de minha petfoa , e de toda a Nobreza, 
,, o Paço , e Corte com Cavallaria , e Infantaria , 
,, juíl:ificando-fe agora aquella minha primeira quei· 
,, xa, que poílo, que Volfa Mageflade entendelfe 
,, fora outra a caufa, verifica o f uccelfo , que aquel
" le feria o pretexto, com que Vofià Mageíl:ade 
,, fora perfuadido ; pois com evidencia fe alcança , 
,, que faõ contra mim as armas , que fe preparaô; 

,, por· 
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,, porque, ou eu fou author , e caufa de motim , ou 
,, entro no perigo delle? Se o primeiro ; contra mim 
,, fe toma ó as armas: fe. o fegundo ; eu fou hum a 
,, das peífoas Reaes , a quem fe havia defender, por 
,, cuja caufa devia V oífa Mageftade mandarme cha· 
,, mar para me advertir 1 que me feguraífe do peri· 
.,, go , que nos ameaçava , e para me mandar, que 
,, foífe o primeiro , que affiftiífe à defenfa da Cafa 
,, Real , e a efle paífo fe me devia dar parte , de 
,, que por crefcer o receyo , fe accrefcenta6 as prc
,, venções no augmento das armas , e como todo o 
,, procedimento defte f ucceífo tem fido taõ con
" trario, venho claramente a· conhecer, que todo 
,, efle ruidof o eftrondo das armas he contra mim , e 
,, que por minha caufa à vifla da Nobreza , e Povo 
,, deíle Reyno fe atemoriza , e perturba o eílado 
,, politico , para que fe naõ obre com o juizo livre 
,, em huma caufa , em que he parte hum irmaõ de 
,, V ollà Mageflade : porém, Senhor, a fortuna def. 
,, te titulo , e o alento defle fangue me fazem def. 
,, prezar as armas , que me ameaçaõ , e fendo taõ 
,, eftimavel, rafgara as veas para o efgotar, fenaó 
,, correfpondelfe às obrigações , com que nafci , pa· 
,, ra imitar os Reys progenitores de V olfa Magef. 
,, tade ; e por conclufaõ torno com todo o devido 
·,, ref peito aífegurar a V oífa Mageílade, que (e V. 
,, Mageftade for fervido refoi ver, que fe me negue 
,, o que tenho propóflo 1 que fem falta alguma buf. 
,, carey em domicilio alheyo a igualdade da jufiiça , 
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,, que me falta na Pat~ia propria , onde ao menos 
,, terey fegura a minha vida , a dos meus criados , 
;, e a das mais pefioas , que generofamente perten· 
"dem acompanharme , e terey por premio defem· 
,, baraçar o Reyno , e V afiallos de V oífa l\'lage~ 
,, tade da perturbaçaó, que padecem. 

Manifefta a refoluçaó do Infante fahir da Cor. 
te, fe delJa naó feparaífem ao Conde de Cafiello
Melhor , fe introduzia na Nobreza , e Povo hum 
bem fundado zelo de atalhar os inevitaveis damnos, 
que fe poderiaõ feguir, o que obrigou a ElRey a 
efcreverlhe huma Carta, fuppoilo , que chea de ex· 
preífoens muy affecl:uofas , na6 lhe offerecia parti· 
do al~um , que pudeife füavifar a refoluçaõ , que 
tinha determinado. Eíl:a demonfiraçaó fez de no· 
vo conhecer ao Infante ferem efcufadas todas as di· 
ligencias, e affim refpondco a EIRey com o ultimo 
defengano da fua partida. N efia grande confufaõ 
fe achava a Corte no anno de 1667, e ao mefmo 
tempo embaraçado todo o Rcyno , quando o Con
de de Caflello-Melhor com refoluçaó admiravel, e 
a todas as luzes grande , fe determinou a facrificar 
os interelfes proprios pela faude da Patria , ceden· 
do às propofiçóes do Infante, perfuadido das pru· 
dentiffimas negociações da Rainha , GUC era dota· 
da de grandes virtudes, e de fublime talento ; e que· 
rendo atalhar as terriveis confequencias , que amea· 
çavaõ ao R eyno com a aufencia do Infante , lhe 
mandou dizer pelo feu Confeífor o Padre Francif. 

co 
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co de ,rme, da Companhia de J efus , que antes de 
pôr em execuçaõ a fua jornada, ella defejava fatif
fazer com a fua mediaçaõ as fuas juílas queixas. O 
Infante com admiravel ref peito refpondeo o quam 
prompto eílava para obedecer a Sua Magefiade; e 
affim fe effeituou o negocio , fahindo o Conde de 
Caftello-Melhor da Corte, e em pouco tempo in
cognito do Reyno , que havia governado com 
grande fortuna , e acerto , acreditando depois nas 
Cortes Eílrangeiras , onde refidio , o feu admiravel 
talento, e amor da Patria. 

Pertendeo o Infante congraçarfe com EIRey 
apartandolhe todo o receyo , e defcon6ança , que 
fe lhe havia introduzido ; porém por mayores , que 
foraõ as diligencias , que o Infante fez , todas fahi
ralS baldadas ; porque EIRey infpirado dos que o 
dominavaó , ditava ao reconhecimento do carinho, 
e fubmillàó , com que o Infante o refpeitava ; de 
forte, que confiderado com maduro confelho o ef.. 
tado , em que fe achava o Reyno com a incapaci
dade· natural delRey, havendo-fe já retirado a Rai
nha para o Moíl:eiro da Efperança , e convencido 
o Infante de taõ juf\ificados motivos , fe refolveo a 
libertar a Patria da oppreífaõ , que padecia , depois 
de haver ElRey feito defiíl:encia do Reyno na pef. 
foa do Infante. Deu efle principio ao feu gover•. 
no por hum Decreto, que nlandou aos Tribunaes , Prova num.69. 
que he hum ManifeA:o da fua reéla intençaó, e hu-
ma admiravel prova do ju{lificado motivo . de fe en· 
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carregar da Regencia do R eyno , em quanto as 
Cortes naõ tomatTem aífento no modo do governo. 
F oy paífado a 24 de Novembro de 1 (,67. · 

Convocaraõ-fe Cortes , em que o Infànte foy 
jurado Principe, e fuccelfor da Coroa na tarde de 
27 de Janeiro de 1668 , na qual baixou do feu 
quarto acompanhado dos Officiaes da Cafa, e dos 
Grandes , e Titulos do Reyno , veílido de pinho
ella negra guarnecida de rendas de ouro , e por ci .. 
ma outras negras, chapeo negro com duas rofas de 
renda de ouro, volta Franceza , e punhos com ren· 
das bordadas, e no peito o habito de Chriílo de dia
mantes prezo de fitas negras , e encarnadas , efpada 

AutodoJurament. lm- dourada e meyas negras. Hia diante o Duque de 
preíro em ' 669º Cadaval 'o. Nuno Alvares Pereira de Mello, do 

Confelho de Eíl:ado , fazendo o officio de Condef. 
tavel deíl:es Reynos , e logo fe feguia o Mordomo 
môr D.Joaó da Sylva, Marquez de Gouvea, do 
Confelho de EHado , e Prcfidente do Defembargo 
do Paço , e adiante D. J oaõ Mafcarenhas , Conde 
de Sabugal , que fazia o officio de Meirinho môr, 
continuando-fe affim os Officiaes da Caía com as 
inlignias dos feus cargos , e entre elles vinha6 os 
Grandes do Reyno fem precedencia, todos vefii
dos com cufiofas galas , collares , e cadeas ricas , e 
defcobertos, como he coílume em femelhantes au- . 
tos. A traz de Sua Alteza hia o Conde de S. Joaõ 
Luiz Alvares de Tavora , Gentil-homem da fua 
Camera , e do Confelho de Guerra , que efiava de 

fema-
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femana , e fez o officio de Camereiro môr, e Dom 
Francifco de Sottomayor , Bifpo de Targa , o de 
Capellaõ môr, e os Sumilheres da Cortina. Senta• 
do Sua Alteza, fe poz à fua maõ direita na ponta 
do eíl.rado pequeno o Duque de Cadaval , que fa. 
zia o officio de Condeftavel , e de traz da cadeira o 
Conde de S. Joaõ, que fazia o officio de Camerei
ro môr , e da parte efquerda o Mordomo môr com 
a fua infignia na maõ, e logo mais abaixo o Meiri
nho môr , e no meyo do eftrado hum pouco para 
a parte efquerda o Secretario de Bilado Pedro Vi
eira da Sylv .. , do Confelho de Sua Mageíl:ade. E 
tendo todos tomado os lugares , que lhe compe· 
tiaõ, depois de fazer a falla D. Manoel de N oro
nha , Prior môr da Ordem de Santiago , Bifpo elei· 
to de Vifeo , leo o Secretario de Eíl:ado a fórma do 
juramento , que he a feguinte : . 

,,Juramos aos Santos Euangelhos corporal
~' mente com nolfas mãos tocados , e declaramos, 
,, que reconhecemos , e recebemos por nolfo verda
,, deiro, e natural Principe , e Senhor, ao muito al
,, to , e muito excellente Principe D. Pedro, filho 
,, legitimo delRey D. ~ oa~ IV. e. da Rainha ~· 
,, Luiza fua mulher, e trmao do mutto alto, e mui-

to poderofo Rey D. Affonfo VI. noífo Senhor, 
:: {eu verdadeiro, e natural fucceífor na Coro~ def. 
,, tes Reynos , e como feus verdadeiros, e natu· 

raes f ubditos , e V aífallos , que fomos , lhe faze· n . 
,, mos pleito , e homenagem , e, promettemos , qu.e 

,, depots 

Digitized by Google 



Hijlori11 <jenealogic4 
,, depois dos dias de Sua Mageíl:ade, falecendo fem 
,, filhos legitimos o reconheceremos , e receberemos 
, , por noíf o verdadeiro , e natural Rey , e Senhor 
,, defies Reynos de Portugal , e dos Algarves , da· 
,, quem, e dalém, mar em Africa, Senhor de Gui
" né , e da Conquifia, N avegaçaó , Commercio de 
,, Ethiopia , Arabia, Peiíia , e lndia , &e. e lhe obe· 
,, deceremos em tudo , e por tudo , e a feus man
,. dados , e juizos no alto, e baixo , e faremos por 
,, elle guerra , e manteremos paz a qut m nos man· 
,, dar , e naõ obedeceremos , nem reconheceremos 
,, outro algum Rey , falvo a eJJe , e tudo o Cobre-! 
,, dito juramos a Deos , e a efia Cruz , e aos Santos 
,, Euangelhos, em que corporalmente pomos no.fiàs 
,, mãos , de affim tudo , e por tudo o guardar , e em 
,, final da fubmillàõ , e obediencia , e reconhecimen· 
,, to do dito Senhorio Real beijamos a nra6 a Sua 
,, Alteza , que eflá prefente. ,, 

Entrara6 os Tres Effados do Reyno a dar 
principio aos congreífos, propondo ao Principe fu. 
blimallo ao Throno pela notoria incapacidade de 
feu irma6 ; mas foy tal a fua modeffia , que recu
fou o coroarfe Rey , naõ fe deixando perfuadir das 
repetidas inflancias , com que as Cortes, em nome 
de todo o Reyno , Jho pediraõ , naó admittindo 

. mais , que fer Governador do Reyno , e affim fen
Auto do Jurimento do do já Principe : depois fe determinou a tarde de 
Regente ~ Príncipe D. 9 de Junho de 166 8 em hum Sabbado na qual os 
Pedro , 1mpreífo c:m T 4 ~ ' 
1669• res Enados do Reyno fizerao o Juramento de 

Regen-
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Regente, e Governador deftes Reynos, naó que
rendo utàr de outro Titulo em quanto viveo ElRey 
feu irmaõ , fem embargo das vivas infiancias , que 
depois fe lhe fizeraõ nas Cortes do anno de 1674, 
em que conA:antemente o recufou. 

. Havia-fe nefte me6no anno de 166 8 proferi· 
do a fentença do divorfio entre a Rainha D. Maria 
Francifca de Saboya, e ElRey D. Affonfo VI. co
mo já dilfemos , e vendo-fe a Rainha defembaraça
da dos laços .do matrimonio , mandou declarar aos 
Tres Eft.ados do Reyno , que em virtude da fen
tença dada a feu favor, ellava refoluta fem dila
çaõ voltar para França, o que naõ podia pôr em 
execuçaõ , fem fer entregue da reílituiçaõ do feu 
dote , e que reconhecendo a inteireza das Leys , 
e equidade dos Portuguezes , ef perava fe lhe fizdfe 
fem demora a entrega. Quando a Rainha fe re
colheo no Mofteiro da Efperança , e principiou a 
caufa do feu divorúo , mandou a França a Luiz de 
V erju , que affitlia em Lisboa com o titulo de En
viado do Duque de V andôme , para informar na. 
quella Corte a _EIRey , e a feus parentes das jufti
ficadas acç6es do feu procedimento , e com a certe
za , com que fe achava de ter a feu favor a fenten
ça do divorfio, a qual tanto , que foy proferida, a 
mandou pela pofla, e referindo, que muito tempo 
antes de ella tomar a refoluçaõ referida , era noto-
1ia a incapacidade delRey. 

Man4ou-fe entregar em cada hum dos Tres 
Eíla-
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Etlados do Reyno , que eftavaó juntos em Cortes, 
o papel da Rainha com a copia da fentença dada a 
feu favor na feparac;a6 do matrimonio. Uniforme .. 
mente fe entendeo , que convinha à confervaçaõ 
do Reyno , o celebrarfe o cafamento do Principe 
com a Rainha , na6 f ó pelas grandes virtudes, que 
nella refplandeciaó, mas por fe confeguir com ma
yor brevidade, fendo a fua Real peffoa a unica ef. 
perança da fucceífaõ do Reyno , e tambem pela 
difficuldade , que fe confiderava em reftituir com 
brevidade à Rainha o {eu dote, que fe havia dif
pendido nas guerras antecedentes ; e affim depois 
de dilatadas conferencias , em que maduramente fe 
confiderara6 todos os motivos , porque convinha 
effe matrimonio ao Principe , fez cada hum dos 
tres braços dos Effados do Rcyno a fua confulta 
ao Principe , cm que ultimamente lhe pediaõ com 
grande efficacia fe quizelfe accommodar ao com· 
mum confentimento dos feus V afiãlJos , e ao meC. 
mo tempo o Senado da Camera fez igual repre
fentaçaõ. O Príncipe depois de ver as propof
tas , que lhe haviaõ feito , e fazer encommendar a 
Deos fervorofamente por pelfoas de vida exemplar 
o acerto daquella refoluça6 , ouvindo o parecer dos 
homens mais doutos , dos Miniftros mais intereífa· 
dos no bem da Monarchia, e do Confelho de Ef. 
tado , fe conformou com o feu parecer , dizendo, 
que eftava prompto para executar o que foífe mais 
do ferviço de ·neos , e utilidade do R eyno , prece-

dendo 
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dendo a vontade da Rainha, a quem os Tres ELla
dos, tanto que tiveraõ a repofta do Principe, re
prefentaraõ o defejo univerfal de todo o Reyno , e 
o quanto eftimariaõ de a ter por Senhora; e ella de· 
pois de ter feito encommendar a Deos eLle nego
cio , que ponderou com a prudencia , de que era 
largamente dotada, refpondeo, que obrigada do 
affeél:o , que devia aos Portuguezes , e das razoens 
politicas, que lhe reprefentaraõ da confervaça<S do 
Reyno , fe ajuftaria ao que pareceífe mais juftifica· 
do , e. de mayor utilidade ao bem commum. Com 
a refo1uçaõ da vontade dos Principes, e geral con· 
tentamento de todos os V alfallos , fe determinou fe 
fizeífe o Tratado defte matrimonio, para o que o Prova num. 7o. 
Principe nomeou por feus Procuradores ao Mar-
quez de Niza , Conde da Vidigueira , Almirante 
da India , do Confelho de Effado , e V édor da Fa. 
zenda ; e D. Rodrigo de Menezes , feu Gentil-ho-
mem da Camera, e feu Effribeiro môr; e a Rainha 
nomeou ao Duque de Cadaval, Marquez de Fer• 
reira, Conde de Tentugal , do Confelho de Eftado, 
e ao Marquez de l\'Iarialva, Conde de Cantanhe· 
de , do Confelho de Eftado , e V édor da Fazenda, 
os quaes em virtude dos feus poderes ajuíl:araõ o 
Tratado defte Matrimonio a 27 de Março de 1668. 
A Princeza fe dotou com hum milhaõ de cruzados 
da moeda do Reyno de Portugal , o qual dote 
quando veyo de França fora entregue aos Minif. 
tros deputados para o receberem : pelo que a ·co-
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roa eítava obrigada à reftituiçaõ ; e affim fe dava 
por entregue da dita quantia. O Principe para mof. 
trar a eftimaça6 deíla alliança lhe dotou todas as 
Villas, terras , jurifdicçóes , e Padroados , com to· 
dos os mais, que polfuira a Rainha D. Luiza fua 
mã y , e outras condições coftumadas em fcmelhan
tes Tratados , que íe podem ver nelle. 

No tempo , em que fe concluia efte Tratado 
em Portugal, fuccedeo acharfe o Cardeal Duque 
de V andôme, Legado à Latere em França , com 
poderes ampliffimos do Papa Clemente IX. e em 
virtude delles , à inflancia de Luiz de V erju , que 
fe achava na Corte de Pariz , já informado da von
tade do Reyno para o eifeito defte negocio , recor
reo ao Cardeal Legado, o qual palrou hum Breve, 
em virtude da fentença proferida a favor da Rainha 
na feparaçaõ do matrimonio , no qual difpenfava o 
impedimento da publica honeftidade para fe poder 
eifeituar o cafamento entre os Principes D. Pedro 

· de Portugal , e D. Maria Francif ca Ifabel de Saboya, 
o qual foy paffado em Pariz a 15 de Março de 1668. 
Com efle Breve voltou pela pofta a Portugal Luiz 
de V erju com Cartas delRey de França , e de to
dos os parentes da Rainha , em que applaudiaó o 
acerto da ref oluçaõ do cafamento do Principe , e 
foy recebido com geral contentamento na nolfa 
Corte , e logo fe dif poz a fórma da celebridade do 
cafamento do Principe, que naó quiz entaõ mais, 
que as indifpenfaveis para a validade do Sacramen-

to. 
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to. · N efta conformidade, na primeira Oitava da Paf· 
coa, que fe contavaõ 2 de Abril de 1668, os rece-i 
beo o Bifpo de Targa, que fervia de CapelJaó môr, 
em virtude das procurações, que tinha do Principe 
o Marquez de Marialva , e da Rainha o Duque de 
Cadaval, a que f6mente affitl.iraõ os Gentis-homens 
da Camera do Principe. Depois no dia determina· 
do às tres horas da tarde fahio o Principe do Paço 
acompanhado de toda a Corte , e foy ao MoA:eiro 
da Efperança, e apeando-fe, achou a Princeza na 
Portaria, e fahindo della entraraó ambos os Prin~ 
cipes no coche , e paílàraó para a Quinta de Alcan
tara , onde , tanto que chegaraó, entraraó no Ora· 
torio, em que efperava o Bifpo de Targa , e rece· 
beraõ as bençãos matrimoniaes na fórma, que de· 
termina a Igreja , de que em breve fe viraõ confe. 
~uidas feiices ef peranças da defejada fuccefiàó na 
fecundidade da Princeza; a qual fuppofto, que no 
:Breve do Legado do Papa lhe feguravaõ os Letra
dos a validade do matrimonio , com tudo queren· 
do em negocio taó grave a mayor juflificaçaõ , e a 
mayor fegurança da confciencia , mandou a Roma 
ao feu Confeífor o Padre Francifco de Villes, da 
Companhia , darlhe conta do que havia , para que 
o Papa declaraífe tudo o que foífe mais convenien• 
te , para que naó pudeífe haver o menor efcrupulo, 
ao que o Papa refpondeo muy benignamente com 
hum amplo Breve , paffàdo em Roma em Santa Prova num. 71. 
Maria Mayor a 1 o de Dezembro de 166 8 , o qual 
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Bifloria genealogicd ,_ 
commetteo a Diogo de Soufa , primeiro InquHidor 
por authoridade A potlolica no officio da Inquifiçaõ 
contra a heretica pravidade nos Reynos de Portu
gal, e Algarve; Antonio de Mendoça, Commifià. 
rio Geral da Bulia da Cruzada , Deputado no mef
mo officio da Inquifiçaó; Martim Affonf o de Mel
lo , Deaó da Igreja Metropolitana de Evora , De
putado no mefmo offici~ da Inquific;aó ; Luiz de 
Soufa , Deaó da Igreja do Porto; e Manoel de Ma· 
galhães de Menezes , Arcediago da Igreja de Evo• 
ra , os quaes depois de juflificadas as premillàs pro
feriraó a fentença em Lisboa a 1 S de Fevereiro de 
1669. 

Começou o Principe Regente o feu governo 
pela felicidade da paz,· confeguida com grande lã. 
tisfaçaó dos feus póvos , depois de mais de vinte e 
fete annos de dura guerra , fendo ainda mais glorio
fa eíl:a paz por fer negociada pelos mefmos Caí\e• 
lhanos , que fe achavaó prifioneiros no Caftello de 
Lisboa , fendo o de mayor íuppofiçaó o Marquez 
de Eliche , a quem a Rainha Regente da Monar
chia de CaA:ella concedeo poderes para ncgocear 
com o Principe o Tratado de Paz. Tanto , que o 
Marquez recebeo etle avifo, o que. lhe pareceo 
mais conveniente foy publicar em Lisboa , e em 
todo o Reyno , quanto lhe foy poffivel , que tinha 
poderes da Rainha de Caff:ella para tratar da paz 
com todos os intereífes, que Portugal quizeífe. Soa• 
raõ eflas vozes nos corações dos póvos , já cança• 
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dos de huma prolixa guerra, com taó vigorofas for
ças , que fora6 baílantes efles clamores para que o 
Principe na6 feguilfe os impulfos do feu generofo 
animo, que o inclinavaó a continuar a guerra , indo 
governar os feus Exercitos. 

Duvidava entaõ o Principe prudentemente 
entrar no Tratado da Paz com CaR:ella confideran
do os interelfes da Coroa. Sendo o primeiro mo
tivo de querer deferir entrar nefte Tratado o da li
ga offenfiva , e defenfiva , que ElRey D. Aífonfo 
havia celebrado com EIRey Chriflianiffimo pelo 
leu Embaixador o Abbade de S. Romain , que ha-. 
via mandado a efl:e Reyno tratar elte negocio. 
Tanto , que efte teve noticia do que o Marquez 

. de Eliche propuzera, reprefentou com todo ardor 
ao Principe as forçofas razoens , que tinha para fuf. 
tentar em todo o feu vigor o Tratado , que EIRey 
feu irmaõ havia feito com França , pois tomara 
com o Reyno as obrigações delle , ajuntando ou~ 
tros motivos , com que fufl:entava a fua propofta. 
N aõ tardou em chegar às mãos do Marquez de Eli
che a propofta do Embaixador de França , e fazen
do hum papel, em que contradizia as propofições 
do Abbade de S. Romain , logo o efpalhou pela 
Corte , e pelo Reyno todo. No tempo , que mais 
vivamente difcorriaõ os Miniíl:ros , debatendo por 
huma , e outra parte o mais conveniente à Coroa , 
entrou em Lisboa , fem haver precedido avifo , o 
Conde de Sanduick Duarte Montegu , Embaixador 
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Extraordinario delRey da Grãa Bretanha na Corte 
de Madrid, a quem a Rainha Regente de Caílella 
obrigara a efla jornada , para que encobrindo o in
tento della , unido com o Marquez de Eliche , fo. 
licitaífe a conclufaõ deff:e Tratado , o que fe feguio 
taó felizmente , qúe àdmittindo-fe as propofiçóes, 
nomeou o Principe para Plenipotenciarios ao Du. 
que de Cadaval , aos Marquezes de Niza , Marial
va, Gouvea , o Conde de Miranda , e ao Secreta
rio de ER:ado Pedro Vieira da Sylva , e depois de 
varias conferencias , que os Plenipotenciarios tivc
raõ com o Marquez de Eliche , fuperadas as diffi
culdades de huma , e outra parte com a mediaçaõ 
do Embaixador de Ing1atena , fe deraõ por ajufta. 
dos os anigos do Tratado a 1 o de Fevereiro de 
1661, e fe affinaraõ a 1 J no Convento de Santo 
Bloy de Lisboa pelos referidos Minifiros, e o Con
de de Sanduick o fez como mediador , e fiador em 
nome delRey Carlos II. de Inglaterra, de quem ti
nha poderes : e depois de ratificados , e trocados os 
Tratados , fe publicou a paz na Cidade de Lisboa 
a 2 de Março do referido anno , com condições 
muy ventajofas à nofià Coroa , e reciprocamente fe 
mandaraõ Embaixadores defl:a Corte , e da de Ma
drid , para onde partio o Conde de Miranda , de· 
pois Marquez de Arronches, a 1 J deJunho de 1669, 
de donde tambem veyo por Embaixador o Baraõ 
de Bataville, Conde de Corbiers, Marquez de Ufiâ, 
Gentil-homem da Cantera delRey Catholico, e do 
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.Confelho de Guerra , e do Bítado de Flandes , e de 
Borgonha , a reíidir na noífa Corte. Entrou nel1a 
a 12 de Novembro de 166 8 , e depois de fer hofpe• 
dado magnificamente . por tres dias na Quinta do 
-Duque de Aveiro em S. Sebaftiaõ da Pedreira, fez 
a fua entrada publica a 1 J de Fevereiro de 1669, 
fendo conduzido em coche do Principe pelo Con· 
de de Obidos D. Vafco Mafcarenhas. Neff:e anno 
a 6 deJaneiro nafceo a Infanta D. Ifabel Luiza Jo· 
fefu com univerfal contentamento de todo p Rey .. 
no. · Achava-.fe neíla Corte o Abbade de S. Ro
main, Enviado da de França, e com eff:a occafiaõ 
fe declarou Embaixador para dar aos Principes os 
parabens do nafcimento da Infanta , e a 2 de Março 
fez a f ua entrada publica , fendo conduzido à pre
fença do Príncipe pelo Marquez de Marialva D. 
Antonio Luiz de Menezes em hum coche da pet: 
foa do Principe. 

Mandou o Principe a Roma a D. Francifco 
de Soufa , Conde de Prado ( depois Marquez das 
Minas ) por Embaixador Extraordinario a dar obe
diencia ao Papa Clemente IX. que entaó refidia na 
Cadeira de S. Pedro , e partindo de Lisboa fez em 
Roma a fua entrada publica a 22 de Mayo do an
no de t670, que foy huma das mais magnificas, 
que vio aquella Corte, refidindo já na Cadeira de 
S. Pedro o Papa Clemente X. por falecer o feu an
teceífor eílando já em R orna o Embaixador. No 
referido dia fez Antonio Moniz de Carvalho , Se-

cretario 
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cretario da Embaixada , no Confiflorio publico a 
Oraçaó , conforme o cofl:ume das Embaixadas de 
Obediencia. Nomeou o Principe Prelados para as 
Igrejas deíle Reyno, e fuas Conquiflas, que todas fe 
achavaó vagas, e fem Pafl:ores, que as governalfem. 
Em virtude da nomeaçaó do Príncipe conferio o 
Papa Clemente X. no anno de 1671 o Arcebifpado 
de Braga em D. V eriffimo de Lencaftre., do Confe
lho Geral do Santo Officio , Sumilher da Cortina; 
o de Lisboa em Antonio de Mendoça, doConfelho 
de Eflado, Commilfario Geral da Bulia da Cruza
da , Prefidente da Mefa da Confciencia, e Ordens; 
no de Evora a Diogo de Soufa, do Confelho -de Ef. 
tado , e do Geral do Santo Officio ; em Capellaó 
môr . a Luiz de Soufa , Deaõ , e Governador do 
Porto, e Bifpo titular de Bona. Nos Bifpados de 
Coimbra a D. Manoel de Noronha , Prior môr da 
Ordem de Santiago ; no de. Vifeu Manoel de Salda· 
nha , Conego dã Sé de Lisboa , Sumilher da Corti· 
na; no Porto Nicolao Monteiro, Prior da Colle
giada de Sedofeita ; em Miranda André Furtado de 
Mendoça , Deaõ da Sé de Lisboa , Chancellcr môr 
do Reyno; na Guarda Fr. Alvaro de S. Boaventu· 
ra, Religiofo Capucho da Provinda de Santo An
tonio·; em Lamego D. Luiz de Soufa, SumiJher da 
Cortina , Lente de Prima de Theologia na Uni ver
ft Jade de Coimbra ; em Leiria Pedro Vieira da 
Sylva, Secretario de Efl:ado; em Portalegre Dom 
Richardo Rulfel , Inglez ; no Algarve Francifco 
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l3arreto , do Confellio de Sua Mageff:ade, e do Ge
ral do Santo Officio. Dos Ultramarinos , foy Bif po 
do Funchal D. Fr. Gabriel de Almeida, da Ordem 
de Ciffer; de Angra D. Fr. Lourenço de Callro, 
da Ordem dosPrégadores; Arcebifpo de Goa, Pri
maz do Oriente D. Fr. Chriítovaõ da Sylveira, da 
Ordem dos Eremitas de Santo Agoff:inho; Bifpo da 
Bahia ( ainda entaõ naõ erigido em Arcebifpado ) 
D. ER:evaõ dos Santos, Conego Regrante de San· 
to Agoftinho; de Angola D. Fr. Pedro Sanches, 
da Ordem de Chriíto; de S. Thomé D. Fr. Ma
noel do N afcimento, da Ordem de S. J eronymo; 
de Malaca D. Fr. Antonio da Paz, Monge de S. 
Bento; de Cabo Verde D. Fr. Fabiaõ dos Reys, 
Carmelita Calçado; de Meliapor D. Fr. Antonio 
de S. Dionyfio, da Ordem Serafica da Provinda de 
Portugal, e outros; com que todas as Igrejas do 
Reyno , e das Conquií\as ficaraõ regidas por pro
prios Paíl.ores. Eíl:es negociados feiices do cuida
do do Príncipe Regente accrefcentava em os P6-
vos o amor de forte , que crefcendo o contenta
mento , e o goffo de lograrem em doce tranquilli
dade a fuavidade da paz por muitos annos , ao mef. 
mo tempo , que na Europa ardia huma fanguino· 
lenta guerra: pelo que mereceo ElRey D. Pedro 
o titulo de Pacifico, em que permaneceo até o an .. 
no de 1704, como veremos. 

Corria com profpera fortuna a Regencia do 
Principe , e applicado aos negocios domeíticos , flo· 
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reda o commercio com grande utilidade 1 e abun. 
danda dos V alfallos. Achava-fe o Principe cafado 
havia annos , fem que lograífe outro fruto do Real 
chalamo, do que a Infanta D. Ifabel: pelo que con
vocando-fe Cortes, foy jurada herdeira do Reyno 
a 1 5 de Janeiro de 167 4. N eft.as Cortes o Eíl:ado 
da Nobreza propoz aos P6vos por hum papel , que 
mandou pelo Duque de Cadaval D. Nuno Alvares 
Pereira de Mello , e o Conde de Villar-Mayor Ma. 
noel Telles da Sylva, para fe dar ao Príncipe, que 

Memori11m.tdo Da· dizia: Unidos ditofamente o Eft.ado do Povo e 
que de Cadaval D.Na• " ,,. ' 
no, t. VL pag. 40. ,, o da Nobreza 1 forao duas vezes gloriofos refiau-

" radores da Monarchia Lufitana, huma apoyando 
,, a valente refoluçaõ delRey D. Joaõ I. outra de
'' fendendo a ju6iça violentada do Senhor Rey D. 
,,Joaõ IV. Sendo eftes os braços, que f6 podem 
,, tirar os R eynos aos Príncipes intrufos, eftranhos, 
,, e 'iolentos , fa6 os que f6 devem , e podem dar 
,, as Coroas aos Principes juftos, naturaes, e fuaves, 
,, como V oífa Alteza. Efirs faõ os dous braços, 
,, com que offerecemos a V oifa Alteza efla Coroa, 
,, a Nobreza com a authoridade do feu amor , do 
,, feu merecimento , e da fua prudencia ; os P6vos 
,, com hum a affiff encia Divina no concurf o dos f eus 
,, clamores. Unidos os pareceres dos dous braços 
com os de muitos Bifpos , que fe achavaó na Cor
te , perfuadira6 ao Principe, que aceitaílê a Coroa. 
Ajuntou-fe o Confelho de Eftado a. 21 de Feverei
ro , aonde ,o Principe mandou fe viífem as Conful-
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tas, que o Eíl:ado da Nobreza, e Povo lhe roga• 
vaõ. aceitaífe a Coroa: o Marquez das Minas D. 

· Francifco de Soufa , e o Duque de Cada vai vota· 
raó com tal energia , e folidas razoens , que todo 
o Confelho de Eíl:ado fe conformou com o (eu pa• 
recer , · entendendo , que o Principe devia coroarfe 
Rey: eraõ os Confelheiros Ruy de Moura TeJ. 
·Jes , o Vifconde de Villa-N ova da Cerveira Dom 
Diogo de Lima, o Marquez de Niza Dom V afoo 
Luiz da Gama , o Marquez das Minas,· e o Duque 
do Cadaval. E fem embargo dos Eftados da No• 
·hreza, e Povo etl.arem conformes , e o Ecclefiaff:i· 
co, que naõ infiA:ia com ardor, naó o impugnou; 
porém o Principe com louvavel modeília, naõ quiz 
admittir a offerta , confervando-fe em quanto feu 
kmaó viveo, com efle titulo, no que moíl:rou o feu 
admiravel talento livre , e o quam longe eftava de 
ambiçaõ. 

Era a Infanta D. lfabel Luiza J ofefa herdeira 
prefumptiva da Coroa , jurada nas referidas Cortes, · 
e achando-fe os Principes , ainda que moços , fem 
efperanças de mais fucceffaõ, determinaraó darlhe 
eflado , e fendo diverfos os Principes Cobre que 
entaõ fe votou, foy preferido o Duque de Saboya 
Viél:or Amadeo de Saboya feu primo com irmaõ, 
por fer filho de Madama Real Joanna Bautiíl:a, ir .. 
mãa inteira da Princeza D. Maria Francifca. Op. 
punha·fe a ette fim a Lcy fundamental do Reyno 
das Cortes de Lamego , que difpoem , que as filhas 
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herdeiras· naõ cafêm fóra do Reyno, de que entaõ 
os Tres Eíl:ados do Reyno juntos em· Cortes , dif. 
penfaraó por aquella vez f6mente , ~m virtude do 
que fe defpofou a Infanta com o Duque ·de Saboya 
no anno de 1682. 

Para conclufaó deRe Tratado mandou o Du
que de Saboya a Lisboa por feu Embaixador Ex
traordinario ao Marquez de Omano , que a 1 o de 
Mar~o do mef mo anno fez a f ua entrada publica 
com grande pompa , fendo conduzido pelo Mar• 
quez de Fronteira D. Joaõ Mafcarenhas, do Con
felho de Ellado , Gentil-homem da Camera do Prin
ci pe , V édor da fua Fazenda , e Mcftre de Campo 
General da Provinda da Extremadura. Concorre
raõ todos os coches dos Grandes, e N obrcza da 
Corte , como he coA:ume, com os feus Gentis-ho
mens ; a elle cortejo fe feguiao quatro coches de 
refpeito da Princeza , e cinco do Pftkicipe, e em 
hum da fria pelfoa hia o Embaixador à maõ direita 
dó Marquez Conduél:or, com dezoito Lacayos com 
librés de pano azul fino guarnecidas de pallàmanes 
de prata , fitas amarellas , e efpadins dourados, oito 
pagens com uniformes veA:idos do mefmo pano , 
mas com mais cuHofa guarniçaõ. Levava huma 
liteira forrada por dentro , e por f6ra de veludo car· 
meft , com grandes franjoens de ouro , e o primei
ro coche na mefma f6rma , tirado por feis fermofos 
cavallos bayos ; no fegundo , que tambem era rico, 
hiaó feis Gentis ... homens com luzidas galas ; no ~r-
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~ceiro , que. imitava no cut\o ao fegundo , hiaõ al
·guns Cavalheros Saboyardos , que acompanhavaó 
-0 Embaixador , veftidos de capa de varias fedas de 
ouro, e prata , guarnecidas de paífamanes da mef· 
ma qualidade : e depois de ter tido audiencia do 
.Príncipe na grande falia do Forte no Paço do Ter· 
reiro , paífou ao da Corte-Real', onde teve audien· 
:eia da Princeza, affiíl:indo a ella a Infanta D. lfabel. 
No dia 21 do referido . mez teve o Embaixador fe· 
gunda .funçaõ ; porque nefl:e dia fe haviaõ de ceie· 
brar os defpoforios da Infanta com o Duque de Sa· 
.boya, e foy conduzido em hum coche da peífoa do _ 
.Principe pelo mefmo Marquez de Fronteira, que 
.havendo dado na primeira conducçaõ libré a vinte e 
cinco Lacayos, fahio nefte dia de fua cafa às duas 
horas. da tarde com o mefmo numero , e nova li
hré de pano fino verde cuberta de rendas de ouro , 
e prata , fitas encarnadas , plumas brancas, e junto 
aos eftribos doze Pagens em corpo com galas de 
.admiravel feda negra , multidaõ de fitas amarellas, 
l! plumas da mefma cor , e todos os Lacayos dian· 
·te, precedidos de dous trombetas a cavallo , vef
tidos de me1anea verde , guarnecidos de rendas· de 
prata, e ouro , fitas encarnadas , e plumas brancas. 
Detraz do coche hia o feu Eíl:ribeiro montado em 
hum foberbo cavallo, feguiaõ-fe quatro Pallafernei
ros veflidos como os trombetas com outros tantos 
cavallos à maõ·, com ricas fellas , e jaezes bordados 
de ouro , e prata ; e logo huma liteira , hum coche 
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de reípeito , e tres mais , todos de cuíto , de forte , 
que naó era facii de decidir qual dos eftados era 
mais luzido. O Embaixador com o mefmo efla
do, mas ditferente libré ; porque a dos Lacayos era 
de pano azul guarnecida de paífamanes de ouro , 
fitas cor de fogo, e plumas brancas , os Pagens com 
capas do mefmo pano , e quatro ·ordens de paífama· 
nes, giboens de téla amarella, calças Imperiaes com 
diverfas fitas , e plumas de varias cores , os Gentif. 
homens com galas de capas taõ cobertas de rendas 
de prata , e ouro, que ma1 fe divifavaõ as fedas, de 
que eraó os veG.idos. Entraraó os coches do Prin· 
cipe , e do Embaixador no pateo do Paço , onde o 
efperou D. Francifco de Soufa , Capitaõ da Guar
da Alemãa , e D. Lucas de Portugal , Meflre Sal· 
la: fobiraó à falia dos Tudefcos , e dahi fe encami· 
.nharaó à cafa do Forte, onde no feu throno eG.a
va o Príncipe , e a Princeza debaixo de docel com 
grande magnificencia : no terceiro de grao eíl:ava o 
Marquez de Gouvea, Mordomo môr , exercitando 
o feu cargo, e o Conde de Villar-Mayor, Gentil.1. 
homem da Camera , que eíl:ava de femana , ficou 
detraz da cadeira do Principe : no fegundo degrao 
eff:ava hum bofete coberto com rico pano , e jun
to a elle o Duque de Cadaval , o Embaixador , e o 
Bifpo D. Fr. l\iianoel Pereira , Secretario de Eíl:a
do ; fcguiaó-fe os Grandes Seculares , e Ecdefiaíl.i
cos com a fua coíl:umada precedcncia : da mef ma 
parte no fim da tea, que cerca a caía, eíl:avaõ os 
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camaradas , e familia do Embaixador ; da parte da 
cadeira da Princeza à maó efquerda fic~va a Ca
mereira môr , Senhoras de Honor , Damas , e Of
ficiaes da fua Cafa, dando entrada à porta da tea 
Manoel de Mello , que fervia de Porteiro môr por 
feu f obrinho Luiz de .à{ello , admirando-fe cm to
dos o cutlof o das galss, a riqueza dos adereços das 
Senhoras , de admiraveis diamantes , e preciofas pe
rolas , que tudo fazia huma g ofiofa , e prodigiofa 
vitla. Leu o Secretario de Eff:ado huma Carta do 
Duque de Saboya , que o Embaixador entregou , 
na qual promettia acharfe netle Reyno na Prima~ 
vera do anno de 1~8 2 , e logo hum a procuraçaõ 
com o poder para o Embaixador celebrar os Efpon· 
faes. Lidos efles papeis , o Marquez Embaixador 
fez as devidas reverencias aos Principes dandolhe os 
parabens , e o Marquez Conduélor , D. F rancifco 
de Soufa, e D. Lucas de Portugal lhe beijaraó a 
maó , e dcfpedidos palfaraó à Corte· Real , onde 
teve audiencia da Senhora Infanta , a quem o Em· 
baixador , e todos os da fua familia lhe beijaraó a 
maó , e o Embaixador lhe entregou humas perolas 
de grande valor, que fe diífe ferem as mefmas , que 
ElRey D. Manoel dera à Infanta D. Brites , quan· 
do caf ou com Carlos Duque de Saboya. 

Era hum dos artigos , que fe contrataraõ, que 
o Duque feria conduzido a eíl:e Reyno em huma 
Armada Portugueza ; e affim mandou o Principe 
Dom Pedro bufcar ao Duque de Saboya em huma 
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das mais ricas Armadas , que vio fobre fi o mar 
Oceano , e M editerraneo , de que era General Pe
dro Jaques de Magalhaens, Vifconde de Fonte Ar
cada : compunha-fe de oito grandes naos , de que 
era Capitania S. Francifco de Affis, a que chama· 
raõ o Monte de ouro , em que fe via igualmente 
competir a riqueza com o delicado do gofio, e per· 
feiçaõ. Era o feu primeiro Governador ( nome , 
que naquella occafiaõ fe deu aos Capitaens ) Dom 
Joaõ de Lencaftre; o fegundo Manoel Jaques de 
Magalhaens, filho do General da Armada; primei· 
ro Tenente Pedro de Figueiredo de Alarcaõ. Nef. 
ta nao embarcou o Duque de Cadaval D. Nuno 
Alvares Pereira de Mello , Embaixador Extraordi
nario , para conduzir o Duque de Saboya, com a 
prerogativa de o General , e todos os mais Cabos 
da Armada irem à fua ordem. Servia de Almiran
te o Conde de S. Vicente Miguel Carlos de Ta
vora, que embarcou em S. Benediél:o , e o feu Go
vernador era Lourenço Nunes ; as demais eraõ 
Santa Clara, em que hia por Fifcal Gonçalo da 
Cofia de Menezes ; da Conceiçaõ Luiz Lobo da 
Sylva ; de Santo Antonio de Padua o Marquez de 
Fronteira D. Fernando M afcarenhas; de S. Francif. 
co de Borja Viél:orio Zagallo ; de Santo Antonio 
de Flores D. Joaõ de Caftro ; e de S. Boaventura 
o Conde de Coculim D. Francifco Mafcarenhas. 
Embarcaraõ voluntarias Francifco de Brito Freire, 
que havia fido General da Armada do Commercio, 
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e.A.imirante-'darJA.rmada Real·, Triíbiõ .da Cunha 
4e Ataide, Senhor dt.Povolide , depoi~ .Conde da· 
quella:Villa, D;Joaó: Diogo:de Attaide,. hoje Con
de de Alva, e;outros, e;foraõ·.os.Officiaes da.Caía 
Real para feiirirem. ao Duque de.:Saboya:, D. Jo.aó 
de Almeida, V-eador da Caía delRey·,. depois,Con
C1e: de Alfumar; Trinchante D. Antonio Alvares da 
Cunha, Senhor.· de Taboa ; . Sumilher da Cortina· 
D.Joaó deSoafa, que depois faleceo Arcebifpo d~ 
Lisboa ; Ef crivaó. :da. CoGnha · Balthafar Rehell0:; 
doze.Moços da Camera,.. dezoito Repofleiros ,.,~ 
todos os mais Officiaes, de que fe compoem .a Ca.· 
fa, ReaJ. : \ : : : . i ~ 

· : Chegou .a Armada .a. Niza .- com profpera via· 
gem , havendo fahido de· ·Lisboa a ·2·~ 1 de Mayo de 
"Jd 82. · · Daquella (;:idade paffou o Duque de Cada· 
vai a Turim acompanha<lo de ·muitos Senbo1es ., e 
<::abos da Armada,·, -e. foy recebido: com aq\lellas 
demoní\rações .de:obfequio t e ·goflo:, que pedia hli.m 
negocio , em· que Madama: Real {e: empenhava. 
Achou: ao Duque derSaboya. mal :coiwalecid() ;de 
huma febre·, 1que. padecera .pornquarcnta. dias .cem 
grande· ·perigo; da ~da ,) e .diJatando-fe_ ,a rd\.itujçaó 
da fàude.màist do.que:~ dcfujava, moflr@u o:Du
que. de Cadaval a impoffibilidade. da.Armada inver· 
nar nos p6rtos .-de Italia, .e .affim voltou para .l.if. 
boa. . · Efte foy o fim de huma negociaçaâ. taó de· 
f ej ada pela . Princeza · .Dona. Maria F rancifca- , : que 
'iuaG.pareci& iod.ubitavd· .a füa conclufaõ.. Pcrém 
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Deos , que tinha decretado a felicidade da nolfa 
Monarchia , difpoz, que o Duque de Cadaval, en
-taõ arrebatado do amor do feu Principe , lhe per
(uadiífe o quanto devia valerfe da occafia6 , que 
Deos lhe offerecia para def vanecer a que li e cafamen· 
to , o que depois acreditou o tempo, como vimos. 

Ericeira,CornJl!'"'iotl• O Conde da Ericeira D. Fernando de Menezes taó 
r;u d1' R1'i""" DMl4 11 Er. . p 1. · r. • d a~ 
M-14 Fr•riÍ'', m.f. exce ente 1cr1tor , como o 1t1co , re1cnn o eu.e: 

.fucceífo, diz: De/empenhou o D"'lue ntfla acça'ó aa 
obrigações do fe11 fangue , e o zelo , e amor da P atria, 
'I"' com a efpada dif endeo , e '!ffegurava com a pru· 
dencia. 

No anno feguinte de 16 8} fà1eceo a 12 de 
Septembro BIRey D. Aifonfo VI. em cuja vida 
naõ quiz o Príncipe mais titulo , do que o de Re
gente , como temos dito , e depois começou a fer 
conhecido pelo de Rey D. Pedro II. de Portugal. 
No mefmo anno a 27 de Dezembro fa1eceo a Rai· 
nha D. Maria Francifca de Saboya , o que ElRey 
fentio com tanto excelf o 1 que penetrado da dor de 
fua falta, pafiàraó annos fem que confentiífe prati· 
ca fobre haver de paffàr às fegundas vodas , de que 
tanto pendia a felicidade do Reyno ; e como já fe 
·dilatava muito , alfentou o Confelho de Eftado de 
·lhe fazer huma reprefentaçaõ, e no dia 6 deJanei· 
· ro de 16 8 5 , em que cumpria annos a Infanta D. 
lfabel Luiza Jofefa, foy o Confclho de Eítado à 
prefença delR ey manifeft:arlhe a obrigaçaõ, que ti· 
nha Sua Mageftade de cafar fegunda vez. Tocou 
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ao Duque de Cadaval naõ fó por mais antigo, mas 
tambem pelo feu titulo , que o preferia aos de mais 
Confelheiros , para que em nome daquelle efclare· 
cido corpo fizelfe huma taó julla reprefentaça6, a 
qual reduzio o Duque a huma breve fupplica, di· 
zendolhe : ,, Que o Confelho de Eflado junto na 
,, fua Real prefença , pedia foífe Sua Mageílade 
,, fervido de aprelfar o importante negocio do feu 
,, cafamento ; porque em a fua Real f ucceffaõ et\a. 
,, vaõ em perigos os feus Reynos, pois a neceffi
,, dade, que havia do feu effeito, naó era fómente 
,, do Confelho de Eftado , porque era commua a 
,, todos os feus V aHàllos , e tambem à mayor parte 
,, da Europa. .Que o N uncio do Papa 1 e os Minif.. 
,, tros Efhangeiros , que reftdiaó netla Corte , lhe 
,, tinhaó referido as diligencias, que com Sua Ma· 
,, geffade tinhaó feito da parte dos feus Amos. B 
,, affim o Confelho de Bilado confiadamente efpe
" rava de hum Principe taõ prudente , como era 
,, Sua Mageftade , que obedeceífe ao Papa, e fatif. 
,, fizelfe aos Reys feus parentes, e A11iados, ampa· 
,, rando, e remediando affim a huns V alfallos , que 
,, com trabalho mais , que ordinario , bufcaraõ na 
,, pelfoa de Sua Mageffade a confervaçaõ do nome, 
,, e da gloria Portugueza. ,, O Duque em quem 
,, concorriaõ annos 1 e authoridade, lhe diífe: ,, Que 
,, Sua Mageílade lhe havia de permittir , que valen· 
,, do-fe da confiança de o haver trazido nos f eus 
,, braços, lhe pudeífe dizer, que a Princeza, que 
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,, tiveffe a dita de Sua Magdlade a ef~olher pa~a 
,, efpofa , já era nafcida ; porque parecia concorria 
,, Deos naquelle dia com o Confelho de Efiado ; 
,, porque naõ fem myíl:erio tinha permittido , -que 
,, em dia de Reys foífem 2os Reaes pés de ~ua 
,, Magcíl:ade pedirlhe feliciffimos Reys para eft.e 
,, Reyno. ,, · 
_ EA:a eloquente , e taõ juíl:a fupplica , e outras 
femelhantes ajudou muito a poderofa interpofiçaó 
da Santidade do Papa Innocencio X 1. que movido 
do paternal amor, com que efpecialmente amava a 
El Lley D. Pedro, entre os ,nais Príncipes Catholi
cos, lhe enviou hum Breve, em que o txhonava-, 
e prudencemente perfuadia para que contrahindo fe
~undas vodas , feguraífe a fua Real defcendencia, 
da qual te feguia univerfal contentamento aos feus 
V affallos , e Cocego à ChrHlandade. Communica
va El Rey com homens doutos , e de fãa confcien
cia eíl:a materia, e todos lhe reprefentavaó a obri
gaçaó , que tinha de cafar fegunda vez , ~m que 
teve grande parte o Padre Manoel Rodrigue,; Lei
taó , da Con~regaçaó do Oratorio de S. -Filippe 
Neri, FundaJor da Caía do Porto, aonde foy man
dado bufêar para eA:e negocio , e foy V araó emi
nente em Jecras, e coff:umes , dotado de eloquencia, 
e igualmenre deíintereífado: finalmente lavrou tan· 
to no coracaõ delR.ey a razaó , que defferrou ,a 
magoa , e determinou eícolher efpofa. Propuze .. 
raõ-felhe de todas as Princezas de Europa aqueJJas, 
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que pela foberania do nafcimcnto, e pelo claro das 
virtudes fe. faziaó dignas do Real cunforcio ,' fa-
2endo-fe a eíl:e fim diverfos negociados por parte 
das mayores Coroas da Europa por meyo dos feus 
Miniflros. refidentes na noífa Corce , que interpuze
raó poderofos officios a favor de varias Princezas. 
Porém ainda que todas era6 dignas de fe coroarem 
no Real tha1amo , foy ·preferida pelas prerogativas , 
e partes , que concorrfaõ na fua peífoa , a Sereniffi
ma Princeza Eleitoral Maria Sofia lfabel , filha do 
..Eleitor Palatino do Rhim Filippe Vilhelmo de 
N eubourg. E antes de fe entrar. neíle negocio , 
mandou EIRey à Corte de Heidelberg incognito 
ao Doutor Antonio de Freitas Branco , entaõ Def
embargador da Cafa da Supplicaçaõ , e depois do 
feu Confelho , e da f ua Fazenda , a fim de fe infor
mar f Ómente da faude deA:a Princeza , o que eA:e 
MiniGro fez na fórma , que fe lhe havia encarrega
do ; e entendendo-fe dos feus aviíos , que a difpofi
çaõ da Princeza era a melhor, que fe podia defejar, 
e das iníinuações, que da parte delRey havia feito 
ao Eleitor feu pay dos intentos, que Sua Magef. 
tade tinha de fe aparentar com a fua Caía, foratS 
recebidas todas com particular agrado , e etlimaçaó. 
E tendo dado fim à fua miífaõ o Doutor Antonio 
de Freitas fe recolheo a Lisboa, e para a conclufaó 
defle negocio nomeou ElRey por Embaixador Ex
traordinario ao Conde de \Tillar-Mayor Manoel 
Tdles da Sylva , ·do feu Confelho de Eílado , e 
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Guerra , Gentil-homem da fua Camera , e V édor 
da (ua Fazenda , depois Marquez de Alegrete. 

No dia 8 de Dezembro de 1686 fahio de LiC. 
boa o Embaixador , paffou o Tejo a Aldea-Galle
ga, e além da luzida comitiva de criados , o acom. 
panharaõ feu filho Joaõ Gomes da Sylva, depois 
Conde de Tarouca , que com poucos anoos de ida
de começou a obfervar aquelles mefmos Paizes , 
que depois foraõ gloriofo theatro , em que brilhou 
o fublime do feu talento por ef paço de muitos an· 
nos em diverfos empregos, até que fuleceo em Vi
enna de AuA:ria. Eraõ os outros Fidalgos Jorge 
Furtado de Mendoça , Vifconde de Barbacena, de
pois do Confelho de Guerra , e Meftre de Campo 
General dos Exercitos defta Coroa, e Femaõ Cor. 
rea de Lacerda , filho de Francifco Correa de La· 
cerda, que havia fido Secretario de Eftado; e por 
Secretario da Embaixada foy Antonio Rodrigues 
da Col!a, em quem concorriaõ partes, que o habi· 
litaraõ para grandes empregos, e ultimamente aca· 
bou no de Confelheiro do Confelho Ultramarino. 
A 1} do referido mez palrou o Embaixador o rio 
Caya, que divide o noffo Reyno do de CaA:ella, 
e feguindo a fua jornada chegou a. Alemanha ; e 
depois de haver concluido o Tratado Matrimonial, 
. o affinou a 22 de Mayo do anno de 1687 em virtu .. 
de do feu pleno poder , como Procurador delR ey: 
e por parte do Eleitor foraõ Procuradores W ol
fctngo Theodorico, Conde do Sacro Romano Jm. 
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perio , Senhor de Caíl:el , do Conf elho de Eíl:ado 
do Eleitor, e feu Mordomo môr , Burgario em AI. 
zey , e J oaõ F crnando de Y ofch , Senhor heredita· 
rio de Cafiro Mazen , do Confelho de Eílado do 
Eleitor , Chanceller môr , Prdidente da Camera 
Neoburgica, e Governador da Corte Feudal de 
N eoburg , e do Senhorio de Reycherzhovienfe. 
Deu o Eleitor de dote à Princeza fua filha cem mil Provanum.7-4• . 
florins do Rheno , ( que era o mefmo dote , que 
havia dado à Emperatriz Leonor fua fi.Jha , quando 
cafara com o Emperador Leopoldo ) e EIRey lhe 
prometteo a mefma Caía, re!ldas , Villas, Lugares, 
e prcrogatívas concedidas às outras Rainhas defte 
Reyno , com outras condições commuas , e reci· 
procas cm femelhantes Tratados, o qual depois foy 
ratificado por EIRey. 

Teve o Embaixador audiencia publica no pri
meiro de Julho para nclla fazer a funçaõ. de pedir a 
Princeza Maria Sofia para efpofa delRey D.Pedro, 
na fórma , que fe tinha ajuftado. O Eleitor o veyo 
efperar à primeira porta da caía, por onde fe entrava 
para o feu quarto , e dando1he fempre a maõ direita, 
e entrada , o conduzia ao quarto da Eleitriz , que ef. 
tava com a Princeza Maria Sofia ; e fazendo o Em· 
baixador a f upplica a Suas Altezas Eleitoraes com 
o obfequio devido à Princeza , refpondeo o Eleitor 
com grande fatisfaçaõ defta alliança , e refpeito à 
pcffoa de Sua M ageft:ade : e tanto , que proferio , 
fiUe eR:ava concedida a Princcza para cfpofa de Sua 
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Mageff:ade , fe'. levantou o· Embai:xadot.; e .fe, pez 
em pé ,. reconhecendo-a já como fua: S.oberana t e 
depois -de ·cortezes : expreífoens: do Embaixador·, . e 
dos Principes,. fe acabou a audiencia. : : ... ~ . 

Antonio Rodrigaet da ! - No _ mefmo' dia . à. tardct fe dedatou publica.; 
Colh , Emb4iud4 llo p · M · S fi n 'nb d p MMqun. de Alegrert, mente . a. nnceza . a111a. o a , 1 t.n.a1 a . e · or.tu-
r condUCí~ tÚ R•i~b· gal ' '.para o que o.Conde Embaixàdor à hora' que fe 
D. M4r14 Soft4 , 1~ • h ..L... • ad nh do d d r.. J 
prcila cm 16'1+ - tm ar ,Ul:Jterntm o , acompa a . e to a. a 1ua · ~ 

zida fàmilia ,. tanto, que recebeo o.recado , .que lhe 
levou o Conde de Caíl:el ,. fahio do feu quarto, e 
achou , ao Eleitor , ·que o efperayai na. parte collu. 
mada, e o tratou com as ·mefmas ceremonias, e 
dandolhe fempre a maõ direita , e a porta , o con
duzio , à: principal antecamera do Palacio, que efla. -
va .riquiffimamente ornada, e tinha os retratos dos 
Principes da Caía Palatina , . e alliados della , . em 
que; já fe. via o delRey D. Pedro com fingularida
de ornado. EA.ava a Rainha debaixo de hum rico 
doce], e.ao lado direito, fóra delle, a Eleitriz Jua 
mãy , e Principes de ambos os fexos , e ao efqueti
do a. Camereira . môr ., A ya , e Damas das Prince• 
~ ; o Eleitor conduzio o Embaixador· até a tari
ma, qu~ beijando.:a maó à Rainha, fe feg\lio. o Elei
tor. feu pay a darlhe os ;parabens t .mo{lrando- quc
rerlbe;beijar a maó, .o que a. ·Rainha ·l!'aÕ·.confmitio, 
e fe feguio a Eleitrii, e mais Priocip.és -.a fazerem 
a me~a., dem<ll)llraçaõ , . e depois delles ~ íe dêguio a 
Çamereira mbr:,.Guarda :mayor_, Damas, .e a effas 
os Fidalgos .Portuguezes, Gentis-homens, e.ma\t 

familia 

oigitized byGoogle 



JA Cafa 'R.eal Portug. Liv. Yll. 4 8 s 
familia do Embaixador , e todos os mais Senhores 
da Corte do Eleitor. 

Tanto , que fe deu fim ao aélo , deu o Elei
tor o braço à Rainha , e lhe levou a cauda da rou
pa Real a Princeza Dorothea f ua irmãa, ( depois 
Duqueza de Parma) e o Embaixador deu o braço 
à Eleitriz , e recolhendo-fe com todo o acompanha· 
mento ao feu quarto, depois de eftar na ultima an· 
tecamera , lhe oífereceo o Embaixador a joya , que 
ElRey lhe mandava , que a todos pareceo digna 
da fua Real grandeza, e a Rainha a recebeo com 
grande eftimaçaõ. Na noite houve Comedia Ita• 
lia na , e fe feguiraõ diverf os feftins, com que f e ap· 
plaudia o gofto defta Real alliança. No dia 2 de 
Julho em virtude da procuraçaõ , que o Conde 
Embaixador tinha , fe fez , o aé\o do recebimen· 
to na Capella Eleitoral de Heidelberg , onde o Bif
po Coadjutor de Spira reveftido em Pontifical o 
celebrou com grande folemnidade , na fórma orde· 
nada pela Igreja Romana, fendo applaudido com 
tres Calvas de artilharia , e mofquetaria da Praça. 
N efte dia , e no feguinte repareio o Embaixador ri
cas joyas pelas Damas , e Senhoras da Corte do 
Eleitor , e repartio tambem , conforme o coftume 
de Alemanha , groífa quantia de dinheiro por toda 
a familia inferior , moR:rando em tudo a Real gran
deza , e poder 'de Sua Mageftade Portugueza. E 
tendo o Embaixador audiencia de def pedida, no dia 
s de Julho pelas fete horas da tarde fahio a Rai-
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oba daquella Praça em publico em hum coche , em 
que hia f6mente na cadeira de detraz , e na de di· 
ante os Sereniffimos Eleitores feus pays, o qual co
briaó na dianteira duas tropas de Dragoens , a que 
fe feguiaó quatorze coches do Eleitor , tirados por 
feis cavallos cada hum , e acompanhada de luzida 
Nobreza , entraraó em Manbeim, onde a Rainha 
foy recebida com todas as demonftraçóes de goílo, 
entretendo-a com feila de fógos , de grande artifi· 
cio, e defpeza , em que fe via a magnificencia do 
Soberano, e o primor dos artífices. Aqui fe dete• 
ve a Rainha tres dias , que fe gaftaraõ em difpofi. 
çóes para a jornada. E no dia 10 defiinado para 
lhe dar principio , fahio o Embaixador dos feus apo· 
Centos com todo o feu magnifico trem de carroças,. 
e cavallos , na mefma f6rma, que havia entrado em 
Heidelberg, e chegando à margem do Rhim, que 
fica pouco efpaço fóra da Cidadella, em que etla-

. vaõ os bargantins, em que haviaó de embarcar, fe 
apeou com toda a fua comitiva , ef perando , que 
chegaffe a Rainha, que naõ tardou , e vinha com 
hum grande , e luzidiffimo acompanhamento em 
hum rico coche com Suas Altezas Eleitoraes feus 
pays na mefma fOrma , que viera de Heidelberg. 
Entraraõ no bargantim , que ellava prevenido para 
a Rainha, e aqui fe defpedio de feus pays, e ir
mãos com reciprocas , e affeél:uofas demonilraçõcs 
de ternura , que a natureza defcobre , ainda quando 
fe previne a diffimulaçaõ , e diff inguio-fe o atICélo 
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da Princeza Marianna fua irmãa, (depois Rainha 
de Hefpanha ) querendo-a acompanhar até Duífel
dorp. Entraraõ no bargantim a Condelfa de Wi. 
fel , que fervio a Sua Mageftade de Camereira môr 
àté Hollanda , donde fe naó atreveo a palfar pelo 
temor do mar , a Condefià de Gravenek, que fer. 
via de Guarda mayor , fez o officio de Camereira 
môr até Lisboa , e as Baronezas de Speth , e de 
Retz , Damas da Rainha ; accommodara6-fe no 
mefmo bargantim algumas Moças da Camera, e 
a outra familia feminina inferior do ferviço da Rai
nha em outros bargantins. Veyo tervindo tambem 
à Rainha por ordem do Eleitor , o Conde de Caf
tel , feu Mordomo môr , e os Baroens de . Creu ter; 
e N ovelJis, Gentis-homens da fua Camera, e qua• 
uo Pagens do Eleitor , que na qualidade , e foro 
correfpondem o de Moços Fidalgos. O Embaixa
dor embarcou em hum bargantim do Eleitor de 
Treveris, em que arvorou as Reaes Armas Portu· 
guezas , que levaraõ os demais bargantins , e bar· 
cos' em que hia a fua ramilia' e fato. 

Tanto, que a Rainha entrou no bargantim ; 
e fe defpediraõ os Eleitores , começou a anilharia 
da Praça com continuas Calvas , até que dando à 
véla o bargantim , em que hia a Rainha , feguido 
dos mais , perdeo em breve tempo a vifia daquella 
Cidade , e feguio a f ua viagem, fendo comprimen
tada por todos os Soberanos dos dominios das Ci
dades , e Praças, por onde pafiãvaõ , naõ defembar-
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cando em nenhuma ' e fómente o fez em nuae1 ... 
dorp , Corte do Principe Eleitoral J oa6 Guilhelmo, 
Duque de J uliers , feu irmaõ mais velho , onde 
com a Archiduqueza Marianna Jofefa, fua primei· 
ra mulher , filha do Em pera dor Fernando III. a ef. 
peraraêS na margem do Rhiin , e íêus irmãos os 
Principes Francifco Luiz, entaó Bifpo de Breff'auu 
Governador de Sílleíia , depois Eleitor de Treve· 
ris·, e Alexandre Segifmundo , entaõ Bifpo Co
adjutor, e depois Proprietario de·Ausburg, acom• 
panhados de grande· numero de Nobreza_, de Ca
valheros , e Dàmas , todos com· ricas galas. Depois 
de fe haver entretido neff:a Corte com magnificos 

· · ohfequios · daquelles Principes , chegou a Rothcr· 
da5, onde teve noticia, de que a Armada lng1eza, 
que ElRey da Grãa Bretanha mandara pôr promp· 
ta para_ conduzir a Rainha a Portugal, era chega
da a Brila. · Os EA:ados Geràes a comprimentaraõ 
pel~s feus Deputados , e o Principe · de Orange , 
que depois foy Rey da Grãa Bretanha , com gran· 
des obfequios moftrou o quanto eRimava aqueJla 
occidiao. O Duque de Graffi:on Henrique Fitz 
Rey, General da Armada , filho delRey Carlos II. 
Almirante de Inglaterra, Coronel de hum Regi
mento de Infantaria das Guardas delRey , Caval
leiro da Jarretiere, veyo logo vifitar a Rainha da 
parte de Sua MageRade Britanica , e lhe entregou 
huma Carta, em que a congratulava dos feus feli· 
lices defpof orios , dizendo , que mandava aqueJla 
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Armadà à fua ordem , a que o Duque ajuntou re .. 
verentes. exprdfoens da fumma efl:imaçaõ , que fa. 
zia da honra , que lhe refultava de fervir , e obede
cer .à Rainha. No dia 26 de Julho , defembarcan· 
do Sua Mageftade do bargaotim , entrou em hum 
Y ate Inglez por fer mais feguro para entrar no mar 
alto , onde eftava a Armada , porque naõ podia fo. 
bir mais acima , pelo perigo dos baixos daquelle 
porto ; e affim no mefmo dia pelas duas horas da 
tarde abordou o Y ate a Capitania Real, que eA:a
va toda empavezada , em que entrou a Rainha , 
fendo recebida com tres. falvas de artilharia , e vo
zes , como he coftume no mar , e com feliz viagem 
a· 11 de Agofto ·entrou no porto de Lisboa, ha
vendo lido falvada das Torres com tres defcargas 
de artilharia , a que o Duque de Graffton mandava 
refponder. Pouco depois do meyo dia deu fundo 
a Capitania Ingleza defronte da Igreja de S. Paulo, 
e dando huma Calva geral com todos os navios da 
Armada , lhe refponderaõ os Portuguezes , e todos 
os mais navios , que eílavaõ furtos· no rio. Na6 
havia ainda acabado de entrar a Capitania, quando 
chegou a eUa o Conde da Eticeira D. Luiz de Me
nezes , V édor da Fazenda dá repartiçaõ da Mari
nha , em hum excellente bargantim, com huma Iu. 
zida comitiva , que fe compunha de dez Gentif
homens , e íeis Pagens , todos excellentemente vef. 
tidos, e depois de otferecer da parte de Sua Magef. 
tade ao General da Armad~ tudo o que fo{fe ne-
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cellãrio dos Armazens Reaes para provimento da 
Armada , paffou a beijar a maõ à Rainha 1 e fea 
filho primogenito D. Francifco Xavier de Mene
zes , depois Co~de da Ericeira , no qual brilhava já 
em poucos ·annos o fublime engenho , com que de· 
pois havia de aífombrar o Mundo com a fua larga 
erudiçaõ ; porque explicou à Rainha o feu obfe
quio em hum breve difcurfo formado de cinco lin~ 
guas , a que ella refpondeo nas mefmas. N aõ tar· 
dou em chegar o Conde de Santa Cruz Dom J oaõ 
Mafcarenhas , Mordomo môr da Cafa Real , a 

· comprimentar da parte de· Sua Mageftade a Rai
nha , ao qual acompanhavaõ oito Gentis-homens, 
e feis Pagens, veílidos todos magnificamente ; e de
pois de receber a repoff:a da Rainha , voltou ao Pa
ço a dar conta a Sua Mageftade. Q..uafi ao mefmo 
tempo chegou o Conde de V ai de Reys Nuno de 
Mendoça , do Confelho de Etlado , Prefidente do 
Ultramarino, e Mordomo môr da Cafa da Senhora 
Infanta D. lfabel , que da parte de Sua Alteza hia 
fignificar . à Rainha o grande alvoroço , com que ef. 
perava a Sua Mageftade, e o quanto feflejava a fua 
feliz chegada , e hia ·ricamente veílido com oito. 
Gentis-homens , e feis Pagens , todos com grande 
luzimento ; e depois de ter beijado a maõ à Rainha, 
e recebido a repofta do feu recado , voltou ao Pa
ço, havendo vHitado da parte delRey a Henrique 
Fitz J emes, filho delRey J acobo II. da Graõ Bre· 
tanha, que vinha na Armada. 

Naã 
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N aó fe deteve EIRey em ir bufcar a Rainha 

.mais tempo , que o que foy precifo para fe ajuftat 
huma magnifica efcada na Capitania para a Rai
nha poder defembarcar por ella, commoda, e fegu .. 
ramente , como era conveniente. Embarcou m. 
Rey no Paço da Corte-Real em hum bargantim 
muy rico , e de cuflofa fabrica , entalhado , e dou
rado , a camera toda guarnecida de vidraças cryfi:al· 
linas , com toldo , e cortinas de fetim de ouro , e car· 
mefim, cadeiras, almofadas·, e alcatifa do mefmo, 
com vinte e dous remeiros veftidos ao ufo Africa .. 
no de efcarlata, e galoens de ouro. O Patraó vef. 
tia de borcado encarnado com a mefma guarniçaõ , 
e o Patra6 môr de pano cuffofamente guarnecido 
de ouro, com o Eftaodarte Real ricamente ·borda· 
do com as Armas Reaes: hia6 os Trombccas nt 
proa do bargantim com trombetas de prata , e 
bandeirollas com as Armas Reaes bordadas. Accm· 
panhavaó a EIRey os Grandes do R.eyno • Offi
ciaes da Cafa Real , Prefidentes dos Tribunaes , e 
mais peífoas , que coffumaõ acompanhar os Reys 
em femelbantes occafioens , que para ilío tiveraõ 
avifo , indo todos com os veftidos cobertos de ou. 
ro, e prata , taó magníficos , que efgotavaó o pri· 
mor da arte. 

EIRey , que era de huma foberana, e galhar
da prefença , excedia na bizarria natural aos mefmos 
adornos da arte. Levava huma cafaca cor de fogo 
bordada de ouro de ineíl.imavel preso , efpadim , e 
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baffaó guamccido de riquiffimos diamantes , · fendo 
de incomparavel valor hum, que levava na garava• 
ta, e os que ornavaõ o habito de Chriff o , e cha
peo. Os que entraraõ no bargantim Real foraó 
o Conde da Ericeira D. Luiz de Menezes , V édor 
da Fazenda ; D. Pedro de Menezes , Marquez de 
Marialva, Gentil-homem da Camera delRey; D. 
J oaõ Mafcarenhas , Conde de Santa Cruz , feu 
Mordomo môr; D. Jofeph de Menezes, feu Eftri
beiro môr ; D. Francifco Mafcarenhas , Eflribeiro 
môr da Rainha ; Manoel de Mello, Graõ Prior da 
Ordem de S.Joaó cm Portugal, Porteiro môr; D. 
Nuno Alvares Pereira de Mello , Duque de Cada· 
vai , do Confclho de Eflado , MeA:re de Campo 

. General junto à peífoa de Sua Mageflade , Mordo
mo môr da Rainha ; Henrique de Soufa Tavares, 
1.'larquez de Arronches , do Confelho de Eíl:ado; 
Luiz de Soufa , Arcebif po de Lisboa , Capellaõ 
môr , e do Confe1ho de Eftado ; D. Luiz de Sou
'fa , Arcebifpo Primaz das Hefpanhas , do Confelho 
de ER:ado ; Nuno de Mendoça , Conde de '' al de 
Reys, e D. Fernando de Menezes, Conde da Eri· 
ceira , ambos do Confelho de Eíl:ado ; o Bifpo D. 
Fr. Manoel Pereira , Secretario de Eíl:ado : entrou 
tambem no bargantim Real por efpecial graça de 
Sua Mageflade D. Fr. Domingos de Gufmaõ , Ar
cebifpo de Evora, porque todos os mais pelas pre
rogativas dos feus minifterios lhe era concedida 
aquella honra. 

Depois 
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Depois deJRey ter embarcado no bargant im 

Real com as pelfoas referidas , entraraõ os mais 
Grandes em vinte e quatro bargantins muy bem ef. 
quipados, e adereçados de toldos de fedas de ditfe. 
rentes cores com grande numero de remeiros, te>; 
dos veflidos à proporçaó do mais , e diverfos córos 
de trombetas : e vogando com preífa fe adiantaraõ 
-todos ao bargantim Real, que hia em ultimo lu .. 
gar. Tanto, que EIRey entrou no bargantim, a 
Capitania Real colheo a bandeira , e difparou tres 
vezes toda a artilharia , que fe alternou com ou~ 
tras tantas cargas de mof que ta ria , e o mefmo fize~ 
raõ todos os mais navios da Armada. 

Chegou ElRey à Capitania, e affim que fo
biraõ os Grandes , baixou ao bargantim Real o Ge
neral Duque de Graffion , a quem ElRey fallou 
com grande agrado , e attençaõ , como merecia a 
fua peffoa , e pof\o. Ao mefmo tempo baixou tam· 
bem o Conde Embaixador·, e Conduél:or a beijar a 
maõ a EIRey t que o recebeo com ef pedal honra, 
mo{l:rando o quanto fe dava por bem fervido da fua 
commiffàõ , como depois molhou , fazendolhe a 
merce do titulo de Marquez de Alegrete. Sahio 
EIRey do bargantim, e havendo baixado o Con
de da Ericeira , Védor da Fazenda , a exercitar a 
fua occupaçaõ , fendo huma das preeminencias do 
feu officio dar a maó a Sua Magefiade ao fahir do 
bargantim, fuccedeo , que quando houve de pôr o 
pé na efcada da Capitania 1 onde effava o Duque 
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de· Graffion ; ao mefmo tempo , que o Conde da 
Ericeira foy dar a maõ a Sua ~fageft:ade, fez o met: 
mo o Duque , e ElRey com difcreta promptidaõ 
deu a maõ aos dous , dizendo , que a dava a am· 
bos, naõ querendo faltar em fatisfazer ao hofpede, 
e honrar ao V aífallo. Sobindo à Capitania , o efpe
ravaõ no bordo os Fidalgos Inglezes , e Alemaens, 
que acompanhavaõ a Rainha, aos quaes fallou com 
agradavel benevolencia, e muy efpecial a Henrique 
Fitz Jayme. Entrou EIRey na camera, em que 
eftava a Rainha veflida de riquiffima téla de ouro 
branca , ornada de muitos , e cutlofos diamantes de 
ineftimavel valor. Feitos aquelles decorofos com
primentos , que palfaraõ neíla primeira vifia , cm 
que foy reciproca a fatisfaçaõ dás Mageíl:ades , dit: 
parou neíle tempo a Capitania , e mais navios da 
Armada toda a artilharia , e todos os mais , que et: 
tavaõ no rio ; e fahindo EIRey , e a Rainha , e 
as Damas , que a acompânhavaõ , e a M arqueza de 
Alenquer D. Catharina Barbara de Noronha, Ca
mereira môr , que antes de chegar EJRey havia 
entrado a beijar a maõ à Rainha, e exercitar a fua 
occupaçaó , acompanhada de feus fobrinhos o Con ... 
de de Aveiras Joaõ da Sylva TeJlo, e o Conde de 
ViHa-Verde D. Pedro de Noronha : na camera do 
bargantim naõ entraraó mais , que as duas Magef. 
tades , e de mais dos Grandes , que haviaõ ido nel· 
le , fuy o Embaixador Conduétor. A Marqueza 
Camereira môr entrou logo no bargantim , em que 
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havia vindo , e as Damas Alemãas em outro , em 
que as conduzio o Conde de Oriola, Baraõ de AJ • 
. vito, Veador da Caía da Rainha; eftcs dous bar· 
gantins fe adiantaraõ aos mais para que a Camerei
ra môr , e Damas , pudeífem acompanhar a Rai
nha quando defembarcaífe. 

Chegou o bargantim Real a huma ponte , 
que fe havia fubricado na da Caía da lndia de ad
miravel archiceél:ura, a qual fe communicava com 
o pateo da Capella Real , por onde fe encaminha· 
raõ as Mageílades acompanhadas de todos os Gran
des , e de mais Nobreza, Minifhos, Fidalgos pani
culares , todos luzidamente vetlidos , e a Guarda 
Real : quando chcgaraó ao pateo acharaõ ahi a Se
nhora Infanta D. lbibel, acompanhada de todas as 
Damas , e Senhoras de Honor , que havia baixado 
do Paço a bufcar a Rainha. V eflia primavera de 
ouro fobre fetim encarnado , ricamente ornada ; e 
Cobre a riqueza da gala fe via huma prodi~iofa fur· 
mofura , com que a natureza a havia dotado , e as 
Damas affim da Rainha , como da Infanta , eff a· 
vaó veffidas de borcados guarnecidos de rendas de 
ouro , e prata , com diverfas , e magnificas inven
ções. Intentou a Infanta em demonflraçaõ do feu 
refpeito beijar a maõ à Rainha , que com grande 
agrado naõ o confentio , e levando-a nos braços , 
com carinhofas expreífoens mofl:rou o feu afkélo, 
que foy reciprocamente correfpondido. Sobiraõ à 
Capel1a , que eflava foberbamente ornada, e rece-
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beraõ Suas MageR:ades as bençãos nopciaes do Ar· 
cebifpo Capellaõ môr , e baixando, fobiraõ ao Paço, 
e fora6 ao quarto da Rainha , onde eíl ava6 efperan
do as mais Senhoras da Corte com diíferentes , e ri
cos veil:idos. Na noite houve luminarias , e falvas 
da artilharia das Torres , e dos mais navios , e Ar
mada, que efl:ava6 no rio, que por tres dias repe-
. -urao. 

Palrados poucos dias teve o Duque de Graff
ton audiencia delRey, e foy conduzido à fua Real 
prefença por D. J oaõ de Soufa , V eador da fua Ca
ía , e juntamente com Henrique Fitz Jayme feu 
primo ; falloulhe EIRey em hum gabinete interior, 
e aos mais Officiaes , e pelfoas de qualidade da Ar· 
mada com demonR:raç6es de grande benevolencia, 
particularizando os. dous primos , como filhos de 
dous Reys de Inglaterra , hum que reynava , e ou
tro, que havia pouco occupara o mefmo throno. 
Haviaõ-fe prevenido caías para os hofpedarem com 
toda a magnificencia , como pediaõ as eminentes 
prerogativas das f uas pelfoas ; e affim tanto , que a 
Rainha defembarcou entraraõ na Capitania Dom 
Joa6 de Soufa, e D.Joaõ de Almeida, Veadores da 
Cafa delRey , que os mandava convidar, D. Joaó 
de Soufa ao Duque de Graffion, e D. Joaõ de Al
meida a Henrique Fitz J ayme , e para os ·conduzi
rem às caías, que lhe effavaõ prevenidas , que eraó 
as de Dom Diogo de Menezes, e as de Manoel de 
Soufa Tavares às Chagas : porém como as ordens 
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do General naõ lhe permittiaõ dormir em terra , 
naõ defembarcou entaõ nem elle , nem o outro 
Príncipe ; e Gonçalo da Coíl:a de Menezes , Mef. 
·tre de Campo de hum dos Terços da guarniçaõ da 
Corte , conduzia os Fida1gos Alemaeos às caías, 
que faõ de. lgnacio Xavier Vieira Matofo , hoje 
.General de Batalha , onde fe lhe havia preparado a 
hofpedagem , que fe lhe continuou todo o tempo, 
-que affiftiraõ na Corte , até voltarem pará Alema
· 11ha. 

Quando fahiraõ os dous Principes da audien· 
eia , os dous Veadores acima nomeados, os convi
dara ó para as hofpedagens , e, como fe naõ quiz fe
parar do General o outro , os conduzio D. J oaõ 
de Soufa a ambos ao lugar , que eftava prevenido 
para o Duque ; e alfun foraõ ambos com as fuas 
comitivas tratados com a magnificencia, e regalo 
digno da mayor grandeza. Deu ~lRey em outro 
dia audiencia feparadamente ao filho delRey J aco· 
bo, e lhe fallou no mefmo gabinete, com novas de· 
moníl:rações de affabilidade , e de honra. Defeja
va EIRey , que aquelles Príncipes fe detivefiCm pa· 
ra verem a entrada da Rainha , e as feff as, mas as 
ordens , que o General trazia , lho naõ permittiraõ ; 
e affim palfados alguns dias partio a Armada , ha
vendo-felhe primeiro mandado hum grande refref. 
co com muita abundancia de carnes , frutas , e do. 
ces , que fe repartio por toda a Armada. Ao Du .. 
')Ue de Graffion mandou EIRey o mefmo efpadim, 
. · e baf. 
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e baflaó de diamantes , que havia levado quando 
foy ao mar , e ao outro Principe hum broche de 
grande valor, e joyas de preço a todos os Officiaes, 
e Cavalheros da Armada, e quantidade de dinhei
ro à familia inferior, que havia vindo no ferviço da 
Rainha. 

Determinou-fe o dia 30 de Agofto para Suas 
Mageíl:ades haverem de fazer a entrada publica do 
Paço à Sé a dar graças naquella Cathedral ao fu. 
premo A uthor das felicidades , para o que fe erigi
ra ó vinte arcos de maget\ofa fàbrica , em que os 
naturaes , e Eí\rangeiros com louvavel emulaçaõ 
quizeraõ mot\rar a Suas Ma~eftades o goflo, com 
que celebrava ó as fuas auguft.as vodas. Na tarde 
do dia referido às quatro horas baixaraõ Suas Ma· 
geílades, e a Senhora Infanta D. lfabel do Paço ao 
pateo da Capella a entrar no coche Real , que era 
de huma magnifica fabrica , acompanhados de to· 
dos os Officiaes das fuas Caías , Grandes , Prefiden
tes dos Tribunaes , Fidalgos , e Miniflros , todos 
veilidos de ricas galas , e ornados de preciofas joyas. 
Seguio-fe o acompanhamento pela parte da Tanoa· 
ria , em que fem precedencia caminhavaõ os co· 
ches dos Grandes precedidos dos Corregedores da 
Corte , e mais Miniflros , e effes dos Porteiros das 
Maças, Reys de Armas , Arautos, e Pafiãvantes 
com as fuas Cotas de Armas deft.e Reyno, e fuas 
Conquií\as. Depois de todos os referidos coches 
hiaõ os dos Eíl:ribeiros môres ; o primeiro , o da Se-
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nhora Infanta , em que naõ hia o Eílribeiro môr de 
Sua Alteza , o Conde de Pontevel , por fer precifa 
a f ua affiftencia no Senado da Camera , de que era 
Prefidente : feguia-fe atraz o do Eíl:ribeiro môr da 
Rainha D. Francifco Mafcarenhas , e em ultimo 
lugar o do Eilribeiro môr delRey , D. J ofeph de 
Menezes , que depois foy Conde de Vianna, e lo
go immediatamente os coches de ref peito com a 
mefma preferencia. Seguia-fe o coche Real co
berto com as guardas dos Archeiros em duas alas, 
guiadas pelos Tenentes Belchior Rodrigues de 
Mattos , e Francifco Rodrigues de Almeida , mon. 
tados em bons cavallos com cuftofos adereços , e 
atraz do coche os Capitães das mefmas guardas o 
Conde de Pombeiro D. Antonio de Caftellobran
co, e D. Filippe de Soufa, montados em foberhos 
cavallos ajaezados com grande primor., e cufto: 
hum pouco diante do mefmo coche hiaó os Ef
tribeiros Manoel Galva6 , e Francifco Banha , e os 
.Moços da Eftribeira , e logo quarenta Moços da 
Camera de huma , e outra banda das portinholas 
do coche Real, todos veíl:idos com bellas galas_: de· 
traz do coche das Mageflades , e das guardas mar· 
chavaõ as Camereiras môres da Rainha, e Infanta, 
a que fe feguiaõ os coches das Damas , e Senhoras 
de Honor da Rainha , e Infanta. 

Tanto , que o coche Real chegou defronte 
da porta de Santo Antonio , onde efl:ava o Senado 
da Camera , o feu Prefidente o Conde de Pontevel 
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Nuno da Cunha de AtaiJe chegou ao coche com 
os Vereadores , a faber : os Defembargadores J oaõ 
Coelho de Almeida , lgnacio do Rego de Andra• 
de, Antonio da Cofta Novaes, Francifco da Fon. 
feca Sifnel, Sebaftia6 Ruys de Barros, Francifco 
Ferreira Bayaó , o Ef crivaõ da Camera Antonio 
Rebello , e os Procuradores da Cidade Miguel de 
MeUo , e Francifco Pereira de Viveiros , e os Pro
curadores dos Meíl:eres, com todos os mais Offi
ciaes , e Miniftros do Senado : e parando neíl:e lu· 
gar o coche , o Doutor J oaõ Coelho de Almeida, 
hum dos Vereadores do Senado , a quem por mais 
antigo tocou reprefentar a Suas Mageff:ades em no· 
me delle , e da Cidade , a alegria , que lhe caufava 
aquelle dia , de que fe havia feguir a felicidade de 
todos os feus V alfallos , o executou em huma Ora
çaõ muy bem feita , o que o povo applaudio com 
alegres vivas. Acabada a arenga , o Prefidente offe
receo a Suas Mageflades as chaves da Cidade em 
huma falva dourada em nome do povo della , El
Rey pegandolhe as tornou a entregar ao mefmo 
Prefidente. 
. Entraraó Suas Mageff:ades na Sé, onde o mef. 
mo Senado os recebeo com hum Palco muy rico , 
em cujas varas pegavaõ o Prefidente , e Vereado
res : efl:avaõ à porta daquella Cathedral o Cabido 
com o feu Arcebifpo debaixo de rico Palco com a 
Relíquia do Santo Lenho , que Suas Mageftades , 
e Alteza adoraraó , para o que fe poz huma alcati· 
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fa , e almofadas , que os RepoA:eiros trouxeraõ no 
aco,npanhamento ; e o Marquez de Alegrete Ma
-noel ·relles, Gentil-homem da Camera , que affif. 
-tia de femana, accommodou a almofada para EJ .. 
-Rey ajoelhar, e o Duque de Cadaval D. Nuno a 
almofada da Rainha, e o Conde de V ai de Reys a 
·da Senhora Infanta.. Feita a adoraçaõ , acompanha· 
·ra6 Suas Mageíl:ades , e Alteza a Sacrofanta R.eli
quia até o Altar môr, onde eíl:ava hum rico fitial, 
·em que Suas MageA:ades fizeraõ oraçaõ. Ellava o 
Templo armado com a mayor grandeza, e cufto 1 

que fe p6de imaginar; e cantados os Hymnos, e 
Orações, que a Igreja coíl:uma em femelhantes ac• 

, ções ., voltaraõ Suas Magellades pela mef ma fórma 
pelo Terreiro do Paço, aonde fe recolheraõ entre 
acclamações, e demonftrações feff:ivas de toda a Ci· 
-dade. 

Segundo o coA:ume do Reyno fe continua· 
-raõ as feíl:as, em que houve tres dias de Touros, . 
em que no primeiro toureou o Conde de Atalaya 
D. Luiz Manoel de Tavora, e no fegundo Dom 
Lourenço de Almada , e no terceiro o Conde de 
Vi1la-Flor D. ChriA:ovaõ Manoel, em que fobre a 
deíl:reza dos Cavalleiros em primorofas fones , fe 
admirou a grandeza na exceffiva comitiva de cria
dos , com que cada hum cobrio o corro , ricamen
te veff.idos com excellentes invenções. Seguio-fe à 
feíla dos Touros a de artificios de fogo , que com 
grande primor fe executaraó por tres dias no mar, 
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e na terra , feitos pela direcçaõ do Conde da Ericei
ra D. Luiz de l\'1enezes , V édor da Fazenda , em 
quem a grandeza do animo competia com as ex· 
cellentes virtudes, de que foy ornado. Ao mef mo 
tempo fe celebraraõ em todo o Reyno os Auguf. 
tos def poforios de Suas Mageíl:ades. 

F oy efla uniaõ abençoada por Deos , porque 
fobre a grande harmonia, cm que viveraõ ditofamen
te eíles Principes , a fecundidade da Rainha, a que 
fe ajuntavaó grandes virtudes , a filziaõ univerfal
m ente amada dos feus Vaífallos; porque deRe Real 
thalamo fe feguio a mayor ventura de Ponugal. 
No dia 3 o de Agoíl:o , que fe compria hum anno , 
em que os Reys haviaõ ido à Cathedral de Lisboa, 
renderlhe as graças daquella uniaõ , e pedirlhe a 
mayor felicidade della , que era a fuccelfaõ , deu a 
Rainha à luz hum Principe com grande fatisfaçaõ 
dos feus V aífallos , que em breves dias fentiraó a 
fua falta. Porém como aqueUe naõ era o Princi
pe , que Deos havia promettido para a perpetuida
de da Monarchia Portugueza , em breve fatisfez os 
votos de todos os feus V aífallos ; porque a Rainha 
os encheo de huma viva efperança , que Deos fa
tisfez no dia 2 2 de Outubro do anno feguinte de 
1689 com o Principe D.Joaõ, feguindo-fe depois, 
com alguma interpolaçaõ, tres Infantes, e duas ln· 
fantas , como adiante veremos , gloriofo fruto delte 
Real thalamo, que com geral fentimento naó che· 
gou a durar doze annos perfuitos, fendo a pena del
Rey inexplicavel. Eíla 
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t EGa continuada felicidade, q\Je entaó applau~ 
diaõ os V affallos, fe fazia ainda mais eftimavel na 
doce tranquillidade, e na fuavidade da paz, que por 
tantos annos gozara6 ., áo me1ino tempo , que na 
Europa ardia em toda a parte huma fanguinoJenta 
guerra ; e por efta caufa mereceo entaõ EIRey D. 
Pedro o titulo de PaciPco, como dHfemos, nome, 
que os feus V affallos repetiaõ com veneraçaõ. 

Havia pouco , que reípirava Europa da cruel 
guerra , que havia padecido , quando f uccedeo a 
morte delRey D. Carlos II. de Caft.ella em o pri
meiro de Novembro de 1700, e aberto o feu Tef
tamento fe achou chamar à fucceífaõ da fua Jarga 
Monarchia a Filippe de França , Duque de Anjou, 
feu fobrinho , que acdamado Rey em Madrid a 
24 de ·Novembro , e entrando de polfe , moGraraõ 
enta6 os intereífes do noffo Reyno fer conveniente 
reconhecer efte Principe por verdadeiro polruidor 
daquella Monarchia , e nefta conformidade paífou a 
Portugal com o caraél:er de Enviado D. Domingos 
Cappecellatro , e na Corte de Madrid continuou 
com o mef mo emprego Diogo de Mendoça Corte
ReaJ , que já havia annos , que refidia nella por 
Enviado Extraordinario delRey D. Pedro. lnte
refiàva-fe na füa confervaçaõ ElRey ChrH\ianiffi
mo Luiz XIV. a quem chamaraõ o Grande , avô 
delRey D. Filippe: e propondo à nolfa Corte hum 
novo Tratado de alliança, o veyo finalmente a con
feguir , e outro com Hefpanha , e ambos fe affina-
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ri-ó no·mefmo ·dia de 1S deJunho doanno de 1701, 

fendo. hum dos artigos o auxiliar as oofiàs armas 
com huma Armada , que defenddfe o porto de Lif. 
boa de alguma invafa6 de inimigos , e fe feguraífem 
os noífos mares , em virtude do que a .21 de Setem• 
bro de 1701 deu fundo em Cafcaes huma Efqua• 
dra , que mandava o Conde de Chaternau, Vice· 
Almirante da Armada de França, a qual fe compu
nha de vinte e hum navios de . guerra , de fogo , e 
ferviço da Armada. 

Entrou a Armada pela barra, falvando a nao 
do General as Torres de S. Lourenço, S. Juliaõ, e 
Belem , que lhe refponderaó com igual numero de 

Memorium.r.doDa- tiros. Tanto, que a Armada deu fundo no rio, o 
qoe de Cadaval D. Nu· Prefidente Roville , que refidia nefla Corte com Q 
no' tom. X. pag. U>J, .n. E b · d d F d' S caraYer de m a1xa or e rança , pe 10 ao ecre-

tario de Eílado audiencia de Sua Magefl:ade , di
zendolhe , que o Conde de Chatemau defejava ir 
à fua Real prefença ; porque naõ queria executar 
as ordens delRey Chriff:ianiffimo , fem. primeiro re
ceber as de Sua Mageff:ade , como dle lhe manda
va. Havia ElRey nefi:e dia fahido f6ra, e chegan
do ao Paço à noite , fe avifou ao Embaixador de 
França , que podia ir à audiencia com o General 
da Armada : foy efi:a audiencia particular , e fem as 
ceremonias coflumadas. Entraraó às nove horas 
da noite à prefença delRey , que m~ndou cobrir 
f6mente ao Embaixador, e ElRey honrou muito ao 
General com palavras de eff:imaçaõ, dizendolhe a 

muita, 
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muita ~ que fazia da fua peífoa ~ e o quanto lhe fo. 
ra grata à eleiçaó, que . della fizera ElRey Chríilia· 
niffimo , · e outras femelhantes attenções , com que 
fahiraõ o Embaixador, e o General muy fatisfeitos 
da fua prefença. Ordenou-fe a Joa6 Rebcllo de 
Campos, .Correél:or da Fazenda Real , que -difpu
ze{fe hum grande refrefco para a Armada , o 'lual 
levou a 26 do referido mez , em tanta abundancia, 
que o General o .mandou repartir por todos os na· 
vios da fua Armada. A J de Outubro teve.audi· 
encia de Sua Mageftade para pôr na fua Real pre
fença os Cabos , Officiaes , e peífoas de mayor dif. 
tinçaõ da Armada. Foy o General conduzido nos 
coches do Embaixador de França , e os Officiaes, 
que vieraõ nos feus efcaleres , -.. defembarcaraõ na 
praya da Corte-Real. Eflava ElRcy na cafa cof
tumada do Paço da Corte-Real , coberto , affiíl:ido 
dos Grandes , e dos feus criádos , todos no, lugar , 
que lhe competia. Entrou o Conde de Cbaternau 
com cento e cincoenta Officiaes muy luzidos , e 
depois de haver fa11ado a EJRey, lhos aprefentou 
todos , que enchendo a caía fizeraéS hum circulo : 
EIRey honrou muito a todos com agradavel pre· 
fença , e eftava com o chapeo na cabeça , que nun~ 
ca tirou, e defpedidos, fatisfeitos da fua Real atten
ça6, fe recolhera6 aos feus navios. 

Era o fim deíl:a Armada fegurar o porto de 
Lisboa de algum infulto da Armada Ing1eza , que 
governava o General Rook ; porque fe tinha ef pa

lha do, 
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lhado , que os Ing1ezes fentidos do noífo Tratado 
com França emprenderiaõ alguma facçaõ , fendo 
ella a que déífe o primeiro avifo do rompimento. 
O que deu motivo a determinarfe a defenfa de Lif. 
boa , e a prevenir os Lugarês maritimos da nofiã 
Coí\a. F oy logo guarnecida a Cidade de Infanta
ria , e Cavallaria , e encarregando-fe o governo del
la a Generaes de grande valor·, fe dillribuiraõ os 
.empregos na f6rma feguinte. Na Ribeira defde a 
porta do Conde de Coculim até Xabregas , o Con· 
de de A talaya Dom Luiz Manoel de Tavora , do 
Confelho de Guerra ; da Ribeira até à Boa vifta o 
Marquez de Alegrete Manoel Telles da Sylva, do 
Gonfelho de Eftado; defi.e lugar até o Forte de 
Alcantara o Condê de Alvor Francifco de Tavora, 
do Confelho de Eftado. A Torre de S. J uliaõ da 
Barra como mais importante, fe entregou ao Mar
quez das Minas Dom Antonio Luiz de Soufa , do 
Confelho de Guerra, juntamente com todos os For~ 
tes até o Paço de Arcos , e os mais, que fc feguem 
até Cafcaes , com o governo deíla Praça. Os For
tes, que guarnecem toda a Marinha, fe encommen
dara6 a Officiaes experimentados , e pelfoas da pri
meira grandeza. A Praça de Setuval foy governar 
Ayres de Saldanha de Menezes e Soufa , e para 
Peniche foy o Marquez de Niza D. Francifco -Bal
thafar da Gama, do Confelho de Guerra. A Arma
da Real fe entregou ao feu General o Conde de 
S. Vicente .Miguel Carlos de Tavora , de quem 

era 
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era Almirante o Conde do Rio Grande Lopo Fur-
. tadó de Mendoça. . 

Deíla forte fe havia preparado o porto de Li(. 
boa, quando fe deu por certo , que a Armada ln. 
gleza, que governava o General Rook, fe recolhe· 
ra ao Canal, 'havendo fómente expedido para fóra 
trinta navios, cujo ddl.ino fe ignorava. O Gene· 
Jal Chaternau com efta noticia, juntamente com o 
Embaixador , pediraó audiencia a Sua Mageftade, 
.que lha concedeo particular à noite , na qual lhe 
reprefentaraó , que era conveniente, que a Arma
da , que fe achava neíl:e porto, palfaff'"e ao de Cadiz 
a unirfe com a do Conde de ER:rees , para toma· 
rem noticia do rumo, que bavia6 feguido os trinta 
navios Inglezes, que fc apartaraõ do Almirante 
Rook ; e que no cafo de fer neceífario , que elle 
folfe à altura das Ilhas dos Açores ef perar as noílãs 
frotas , o faria feguindo as ordens , que tinha del
Rey de França para efte mefmo intento: e que 
tambem fe lhe conftaífe , que os navios Inglezes ti· 
velfem tomado a derrota das lndias de Hef panha , 
determinava ir em feu feguimento , ( e na verdade 
elle era o intento, pa.lfar às Indias a conduzir os ga· 
Jeoens com os cabedaes de Hefpanha.) EIRey lhe 
refpondeo logo prcmptamente na mefma audien· 
eia , fem ter ouvido o Confelho de Eftado , dizen
dolhe , que podia fahir com a fua Armada defte 
porto quando lhe parecelfe , porque naó defejava 
faltar a coufa alguma, em que EIRey de França ti-

veífe 
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vefíe conveniencia ; e que affim queria , que o Con
de de Chaternau fizeífe, o que füfiê mais util àquel
le fim. Tratou logo o General de pôr corrente a 
Armada de tudo o que neceffitava para fe fazer à 
véla ; e ultimamente pedio audiencia o Embaixa
dor de França para Chaternau fe diípedir , e agra· 
decerem ambos a Sua MageR:ade a urbanidade , e 
grandeza , com que fe houvera com a Armada de 
França neff:e porto. Era o Duque de Cadaval con· 
ferente dQ Embaixador de França, o qual \he dilfe, 
que a marinhagem da Armada Franceza neceffita
va de algum tabaco de fumo , e que pedia a Sua 
Mageíl:ade lho mandaífe dar no ER:anco pelo feu 
dinheiro , e que fiaífe do Embaixador , que aquelle 
tabaco naõ teria outro confumo , nem com elle fe 
faria fraude à fuzenda Real. Ordenou Sua Magef. 
tade, que fe lhe déllC logo graciofamente por con
ta da fua Real fazenda quinze mil àrrateis de taba
co, que fe mandaraõ pagar ao Contratador, e El
Rey mandou ao General huma Joya de muito va
lor. 

Def pedido o Conde de Chatemau, levou fer· 
ro, e paífandQ pela Capitania da Armada Portu
gueza , que eílava por cima de Belem , em que fe 
achava embarcado o Conde de S. Vicente, Gene· 
ral della, a falvou com onze pefiàs, e lhe reípon
deo o Conde de S. Vicente com outras onze, e 
palfando pela Torre de Belem lhe fez a mefma fal. 
va, e a Torre lhe refpondeo igualmente ; e fahindo 

pe1a 
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pela barra a 20 de Outubro do referido anno de 
1701 foy na volta de Cadis. Eftava ordenado nef. 
te tempo a D.Joaó Diogo de Ataide, Meftre de 
Campo de hum dos Terços da Guarniçaõ da Cor
te , que fe achava embarcado , para que fahifie a 
correr a noífa Cofta com outro navio , que gover· 
naya D. Luiz de Almada; e como D.Joaó levaífe 
ancora primeiro, que a Armada de França, naõ po· 
dendo fahir naquella maré , deu fundo na bahia de 
S.Jofeph: logo, que D.Joaõ palrou a Torre, poz 
no maftro da mezena a bandeira, que pertencia ao 
feu pofto ; quando paff"ou a Capitania de França a 
falvou D. Joaõ com onze peífas, e Chaternau lhe 
refpondeo com outras tantas, e depois de terem os 
comprimentos coftumados no mar de fe lhe agra
decerem as falvas, fe foraõ de ambas as partes dimi
nuindo os tiros, até que ficou a Capitania de Fran· 
ça em tres; e unindo-felhe na outra maré o navio 
de D. Luiz, foraõ ambos logo pela barra a correr 
a Colla. N effa Armada fe embarcou huma gran· 
de parte da primeira Nobreza. 

No anno feguinte de 1702 em 1; de Julho 
chegou ao rio de Lisboa em huma fragata de guer
ra Ingleza o Principe Jorge Darmftad, primo com 
irma6 da Rainha D. 1Ylaria Sofia , e dando fundo 
defronte das Tercenas, na mefma tarde defembar
cou , e foy para cafa do Conde de V aldefiein , Em
baixador de Alemanha , que já havia tido a fua au
diencia de defpcdida , e morava cfte Minifiro nas 
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caías do. Vifconde da Alíeca, que tem communica· 
Çaó. com a marinha ; e affim na porta , que tem pa· 
ra o mar, defembarcou o Principe, e pedio audien
cia ·a ElRey , que foy fervido darlha no dia 29 às 
dez horas da manhãa , aonde o conduzia o Conde 
de Aífumar D. Joaõ de Almeida, Veador da Caía 
Real, e o ef perou no primeiro degrao da efcada do 
Paço da Corte-Real. ElRey eflava na caía de 
dentro à em que dava audiencia, e nefta eRava6 al
guns Officiaes da fua Caía , e alguns Grandes. Na 
Camera delRey fe achavaõ o Marquez de Marial
va , feu Mordomo môr , e Gentil-homem da fua 
Camera, que eflava de femana; o Marquez de Ale
grcte , Gentil-homem da Camera ; o Cond~ de Vi· 
anna , Eftribeiro môr, e tambem Gentil-homem da 
Camera; o Duque de Cadaval; eJoíeph de Faria, 
que fervia de Secretario de Eílado , e entre cflas 
pelfoas naõ houve differença , nem prefcrencia de 
lugares. Entrou o Principe de Darmff ad conduzi· 
do_ pelo Conde de Alfumar , e EJRey eíl:ava en· 
coA:ado no bofete, e naó poz o chapeo na cabeça , 
e Jhe fallou com muito agrado , e quando fe defpe
dio , fioou no mef mo lugar , em que eíl:ava encofta. 
do ao bofete. O Conde de Alfumar ficou na mef. 
ma caía em quanto durou a audiencia , e o tornou 
a conduzir ao mefmo lugar. A fua liteira entrou no 
faguaõ da Corte-Real ; porém as guardas nao lhe 
pegaraõ nas armas. Era o Principe de Darmflad 
muy addiélo às conveniencias do Emperador, a quem 

" fervia, 
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fervia, -e como ElRey naquelle tempo havia feito 
a liga com França, e Hefpanha , os MiniR:ros def. 
·tas Cortes , que eraó o Prefidente Rovill~ , Em
:baixador de França, e o Enviado de Cafiella .Dom 
·Domingos Capecellatro , reprefentaraõ a Sua Ma· 
;geíl:ade , que naõ devia confentir na f ua Corte 
hum Príncipe totalmente oppofto às duas Coroas 
·d.e F.rança , e llefpanha , com quem Sua MageA:a~ 
de efl:ava ligado , principalmente na6 tendo o Prin~ 
·cipc negocio ·, nem interelfe proprio , que o trou .. 
xelfe a Lisboa. Determinou EIRey ínandarlhe 
hum recado pelo Secretario de Eflado Jofeph de 
Faria, que lhe dilfeffe, que a conjunétura prefente 
.naõ dava lugar à · fua affiffencia neA:e Reyno , e 
ainda que com muito pezar delRey, era precifo 
i:lizerlhe , que fahilfe logo delle. O Principe de 
.Darm8:ad lhe refpondeo, que logo o faria, e a 16 
de Agofl:o embarcou no navio lnglez, em que ti· 
nha vindo , que eflava na bahia de Cafcaes , a que 
fe ajuntou outro, em que tinha vindo D. J oaõ Me. 
thuwin, pay de D. Paulo Methuwin, Enviado de 
Inglaterra , que refidia nefla Corte, aonde já feu 
pay havia tido o meímo emprego , que vinha re· 
veff:ido de grandes poderes , e começou logo a ne
gocear com taõ boa direcc;a6, que elle foy o pri· 

. meiro motor de entrar EIRey D. Pedro na grande 
alliança , que o Emperador havia feito com Ingla· 
terra, e Hollanda , como adiante fe dirá. 

No mefmo anno entrou em Portugal pela Ci-
Tom. ·v11. Sss ii da de 
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dade de Miranda o Almirante de Caílella D. Joa6 
·Thomás Henriques, e caminhando em direitura a 
Lisboa , parou no Lugar de V ilia- Longa na Quin
ta do Conde de V ai de Reys , de donde ekrevco 
ao Secretario de Eftado l\!endo F oyos Pereira , di· 
zendolhc , que por dependencias particulares f uas 
deixava a Patria , e paílàra a Portugal , com animo 
de fc p6r aos pés delRey , e bufcar o fcu Real am
paro. O Secretario lhe ref pondeo ~om palavras. gc· 
raes aconfelhandolhe, que ficaífe naquelle fitio; po
rém elle lhe refpondeo , que na6 tinha alli o necef. 
fario para a fua familia, pelo que paílàva a Belem 
para a Q.uinta ( que entaó era ) do Conde ·de S. 
Lourenço, onde já fe achava parte do feu fato. 
Publicou entaõ o motivo da fua refoluçaó , que 
nafcera, porque a Corte de Madrid o nomeara Em
baixador Ordinario para refidir na Corte de Pariz, 
contra o ufo daquella Corte , que naó permittia, 
que os homens da fua grandeza aceitaffem, fcnaó o 
caratl:er de Embaixadores Extraordinarios ; e fendo 
compellido a fazer huma coufa contra a fua pelfoa, 
e grandeza , fe paff ara a efte R eyno , e deixando o 
caminho para França , tomara o de Portugal , e re~ 
mettendo pelo feu Secretario à Rainha de Caíl:ella 
todas as inflrucçóes , e papeis da fua Embaixada, o 
defpedio da fua companhia, mandando-o para Ma
drid. O Embaixador de Alemanha, que aqui fe 
achava , tanto, que teve efta noticia, intentou per· 
fuadir, que o Almirante vinha determinado a reco-

nhecer 

Digitized by Google 



Ja Ca/a 'R.eal Por111g. Liv. I' II. .. S 1 3 
·~nhecer o: Archiduque Carlos Rey ,de CafleUa , e 
·foy a Vil1a-Longa íncognito a ver .o Almirante ;: ef. 
, te lhe naó :quiz faUar, refpoodendo, que fe pre1U· 
. mira, que . naquelle_ lugar fe havia de encontrar com 
fua ExceJlencia, naõ viera por aquella ettrada. Ha
·via já o mefmo Embai.dor· tomado, e preparado 
as ca6d de Manoel Lobo da Sylva a Santa Apollo-
, nia , publicando , que eraó para o Almirante , e 
-mandandolhas offerecel', na6 as quiz aceitar; e no 
·dia 24 de Outubro do rererido anno de 1702 che· 
gou o Almirante a Lisboa , e foy poufar a Belem 
·na Quinta do Conde de S. Lourenço , onde depois 
o vilitou toda a Corte. Havia trazido comfigo a 
. .feu fobrinho D. Pafcoal Henriques , filho herdeiro 
-de feu irmaó o Marquez de Alcaniças, o qual ou 
. folfc f uggerido pelo Almirante , ou por propria re-
foluça6 do mef mo Fidalgo , bufcou a caía do En
viado de Cafidla, que aqui fe achava, e lhe dilfe, 
que eUe queria paHàrfe à obediencia delRey Dom 
FiJippe 1 e ficando em cafa do Enviado, pedio efte 
MiniRro a EJRey D. Pedro o mandaífe fegurar até 
Badajoz , e fe ordenou ao Corregedor do Crime do 
:Bairro Alto Çrifpim l\iafcarenhas , que o acompa
nhaffe até o pôr na R aya de Cafi:ella , o que com 
-eff'eito fe executou. N aõ bufcou o Almirante ao 
Enviado de Caíl:ella , nem ao Embaixador de Fran .. 
ça, e teve audienda delRey. Achava-fe na gala
ria o Porteiro da Camcra , e entrando nella o Al
mirante , fem que foife conduzido por pdfoa algu-

ma, 

Digitized by Google 



Bifloria <jenealogica 
ma, nem menos haver entrado a fua carruagem no 
fagua6 do Paço , lhe dHfe , que fe fua Excellencia 
pertendia fallar a Sua Mageftade , daria recado ao 
Gentil-homem da Camera, que eG.ava de femana, 
e refpondendolhe, que iífo pertendia, deu o Por· 
teiro da Camera recado ao Conde de Vianna , e el· 
le lhe ordenou diffeífe ao Almirante , que Sua Ma· 
geftade o efperava.; e entrando, ElRey praticou 
com elle o mefmo , que com o Principe de Darm· 
ftad , eftando em pé encoftado a hum bofete , on· 
de tinha o chapeo, e fàllandolhe com muito agra
do , fe defpedio. Na Cafa, que era a mefma já re
ferida , efliveraó o Conde de Vianna , Gentil-ho
mem da Camera , que eftava de femana , o Mar• 
quez de Alegrete , o Duque de Cadaval , o Secre
tario de Eflado Mendo Foyos Pereira, e Jofeph 
de Faria, que fervia por elle a dita occupaça6. Te· 
ve depois audiencia do Principe , e Infantes , na 
qual fe obfervou o mefmo , que na delRey ; por
que eíl:avaõ em huma caía immediata à antecame· 
ra do quarto da Rainha , em que vivia6 , na qual 
havia hum bofete com duas cadeiras de cada par
te , e encoff:ados ao bofete , e cadeiras eíl:ava6 Suas 
Altezas ; o Principe tinha à fua ma6 efquerda os Se
nhores Infantes D. Francifco, D. Antonio , e D. 
Manoel; de traz da cadeira do Principe eíl:ava a 
Condelfa de Pombeiro , Senhora de Honor , na au
fencia da Marqueza de U nhaó , Aya de Suas Alte
zas; na cafa affiG.iraó fem preferencia o Duque Mor· 
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domo m6r , e os V eadores de Suas Altezas , e o 
Principe, e Infant~s tinhaó o chapeo na maô. Na 
mefma tarde foy o Almiranre à audiencia da Rai
nha da Grãa Bretanha D. Catharina , que effava na 
fua antecamera em eflrado , alfentada em cadeira 
debaixo do docel ; acompanhava6 .. na da parte dfrei
ta as Marquezas , Condefiàs , e muitas Senhoras, e 
da parte efquerda muitos Grandes, e Fidalgos, com 
a mefma ordem , ·e preferencia , que coíl:umaõ ter· 
na cafa delRey , e como a Rainha naó havia de 
mandar cobrir ao Almirante , naõ mandou cobrir 
aos Grandes. Entrando ~ Almirante achou a Rai· 
nha em pé encoftada à cadeira , que eftava no ef
tr.ado debaixo do docel , e eile por obíequio quan·· 
do chegou onde ellava a Rainha, poz o joelho no 
chaõ , e dizendolhe ·a Rainha , que naõ cft:ava af
Ítm bem , f e levantou , e fali ou· em pé def coberto, e 
a Rainha lhe refpondeo com igual agrado~ que ·dif
criçaõ. Naõ tardou muito em fe def,obrir a de
voçaõ do Almirante ao Emperador Leopoldo , a, 
quem todo fe havia o~recido , como elJe declarou 
em hum l\fanifel!o , que entaõ imprimio , em que 
vem as repoftas das Cartas do Emperador. Em 
Caftella fe procedeo contra o Almirante , até que 
por fentença foy condemnado à morte , e confifca· 
dos todos os feus bens , e publicada a fentença no· 
Confelho Real de Caíl:el1a a 17 de Agollo de 1703. 
Havia já o Emperador Leopoldo I. feito huma li
ga oífenfiva , a que chamaraõ a Grande ..A.lliança , 
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Hiflori11 qeneAlogicA 
com Inglaterra , e Hollanda, na qual depois entrou 
Saboya , fendo o fim defta alliança meterem de pof. 
fe da Monarchia de Hefpanha ao Archiduque Car· 
los , filho fegundo do Emperador. 

Convidara ó os intereífados da· grande alliança 
aEIRey D.Pedro a entrar naquelle Tratado, com 
o qual lhe offerecera6 condiç6es muy ventajof as à 
nofià Coroa : e difcorrcndo os Minilhos Portugue-
2es o eftado da Europa, perfuadiraõ ~uitos a El
Rey , que abraçaífe as propofições , que Jhe faci· 
litavaõ os Miniff.ros , que tratavaó cfle negocio. 
Eraõ elles Carlos Ernefi:o , Conde de V aldeftein, 
Embaixador doEmperador, D. Joaõ Methwin, e 
D. Paulo Methuwin feu filho, Miniílros de lngla· 
terra, e D. Francifco de Schonomberg, Miniff:ro 
de Hollanda , que todos refidiaõ nefi:a Corte, e tra· 
balharaó eff:e negocio com grande cuidado. O 
qual finalmente depois de debatido por huma , e 
outra parte , fe reduzio a hum Tratado de liga of. 
fenfiva entre o Emperador , e EIRey de Portugal 
com as mais Potencias interefiàdas na grande allian· 
ça, o qual fe affinou em Lisboa a 16 de Mayo de 
1703 , em que foraõ Plenipotenciarios por parte de 
Portugal o Duque de Cadaval Dom Nuno Alvares 
Pereira de Mello , o Marquez de Alegrete Manoel 
Telles da Sylva, o Conde de Alvor Francifco de 
Tavora, o Secretario de EA:ado Jofeph de Faria, e 
o Secretario Roque Monteiro Paim, e da parte do 
Emperador o Conde de V aldeflein , e no mefmo 
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da Cafa 'lq"l Portug. Liv. Y II. s 1 7 
dia fe affinaraõ outros Tratados com Inglaterra , e 
Hollanda da mefma liga , em que fora6 os Pleni po· 
tenciarios, de Inglaterra D. Paulo Methwin, e de 
HoHanda D. Francifco Schonomberg, e de Por"'. 
tugal os mefmos referidos acima. 

Pelo referido Tn1tado fe obrigou ElRey de 
Portugal a fuflentar à fua defpeza tómcnte doze 

· mil Infantes, e tres mil cavallos. E que para fe 
formar hum Exercito . de vinte e oito mil homens, 
levantaria ElRey mais treze mil homens de gente 
Portugueza , dos quaes feriaõ onze mil Infantes, e 
dous mil Cavallos , e feria-O pagos pelos Alliados , 
para o que fe obrigaraõ a dar a EIRey Dom Pedro 
hum milha6 de patacas todos os annos em quanto 
duralfe a guerra , o qual feria pago às mezadas, 
tendo principio a fatisfaçaõ no rompimento da guer• 
ra. E além do dito milhaõ de patacas , fe obriga• 
raõ a dar quinhentas mil patacas para o aprefto do 
Exercito , e mais coufas neceífarias , as quaes fe 
haviaõ de entregar ao tempo da ratificaçaõ deffe 
Tratado. Os AIIiados fe obrigaraõ a porem neff e 
Reyno para fervirem na guerra todo o tempo , ciue 
ella duraífe , doze mil homens de Tropas Eílrangei
ras veteranas, a faber : dez mil Infantes, mil Cavai. 
los ligeiros , e mil Dragoens , t9dos armados , e pa
gos à cufta dos ditos Alliados , e que à ~ef ma fua 
def peza mandariaó hum trem de dez pelTas de arti
lharia de bronze com tudo o que lhe pertencelfe , 
excepto as mulas. E que juntamente com as armas 
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Bifloria qenealogica 
para os onze mil homens Portuguezes dos treze , 
que fe haviaó mandar levantar , viria outro trem de 
dez peífas de artilharia de bronze de calibre de doze 
até vinte e quatro , o qual trem , e armas haviaó de 
ficar como proprias em Portugal , fem fe poderem 
repetir , nem pedir o cufto dellas. E para fervir na 
primeira Campanha mandariaó os Alliados pôr em 
Portugal quatro mil quintaes de polvora. E em 
quanto duraffi: a guerra, todos os annos poriaó em 
Portugal o mefmo numero de quintaes de polvora. 
à foa cuff a , antes que fe abriífe a Campanha. E 
que com a gente Etlrangeira , que vieífe de foccor
ro, viriaó dous Mefhcs de Campo Generaes , qua
tro Generaes de Batalha , quatro Officiaes de Ca· 
vallaria, dous Tenentes de Meílre de Campo Ge
neral , dous Tenentes Generaes da Artilharia, doze 
Engenheiros, quarenta Condeílaveis, dez Officiaes 
de fogo, vinte Mineiros, todos pagos à cufta dos 
Alliados. Com a dedaraçaó , que toda a gente 
Etlrangeira , que os Alliados mandalfem a Portu
gal , eftaria naó fó fogeita ao mandado fuperior dei· 
Rey , mas tambem ao dos feus Generaes. E que 
as Potencias maritimas fuftentariaõ nas coílas , e 
p6rtos de Portugal competente numero de naos de 
guerra para as guardarem corp fegurança dos inimi
gos; e affim tambem tendo-fe noticia, de que fe 
pertendia fazer invafaõ em a1gum dos p6rtos de Por
tugal , mandariaõ a elle numero de navios füperior 
aas dos inimigos. E fuccedendo fazer qualquer P~-
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tencia guerra nas Conquill:as de Portugal , e feus 
-Dominios , ou tendo-fe noticia , de que a intenta· 
va fazer , dariaõ os Alliados todos os navios de 
guerra , que foffem necefiãrios para poderem im. , 
pedir a tal guerra, o que fariaõ em quanto élla du
ralfe. E eflariaõ todos os navios de foccorro às or .. 
dens delRey para tudo o que lhe ordenaífe ; e que 
paffàndo às Conquiíl:as de Portugal , obedeceriaõ 
ao que fe lhe ordenaífe da fua parte pelos feus Vice
Reys , e Governadores nas ditas Conquiftas , e 
Dominios. E tambem quando os navios de foc· 
corro das duas Potencias , em qualquer occafiaõ , 
ou qualquer cafo, que fe uniífem com os de Portu· 
gal , o Cabo da Armada , ou Efquadra Portugue
za·,. feria o que faria os finaes , e chamaria a Con. 
feJho, que fe faria na Capitania de Portugal , e do 
que fe determinalfe paffaria as ordens pelo Cabo da 
Armada, ou Efquadra Portugueza , as quaes execu
tariaõ os Cabos dos navios auxiliares, ·cada qual na 
f ua Efquadra. E que fe naõ faria ó pazes , ou tre
gQas , fem confentimento reciproco de todos os Al
liados. E que o Archiduque Carlos viria a eff e 
Reyno a defembarcar com todos os foccorros , a que 
os Alliados fe haviaõ obrigado pelo referido Trata• 
do, e fem que tiveffem chegado a efl:e Reyno 1to
dos os foccorros , affim de gente, como de navios, 
naõ feria ElRey de Portugal obrigado a romper a 
guerra. E que tanto, que o Archiduque chegaífe 
a efie Reyno , Sua Mage~ade Portugueza o reco-
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S 2 o Bifloria <jenealogicA 
nheceria , e . trataria como Rey de Heípanha , affim 
como a poífuira ElRey D. Carlos II. mas com de
claraça6, que primeiro havia de coní\ar a EIRey 
D. Pedro juridicamente , que o direito de fcr Rey 
daquella .Monarchia eílava cedido, e transferido na 
peífoa do Archiduque ; e outras condições compre· 
hendid~s em vinte e nove artigos. Houve mais dous 
artigos fecretos pertencentes à mefma liga , nos 
quaes o Archiduque fe obrigava, que affim ,. que 
foffe reveflido do direito de Rey de Hefpanha , e 
lndias Occidentaes , cederia logo, e faria doaçaõ a 
EIRey Dom Pedro das Praças de Badajoz , Albu
querque , Valença de Alcantara na Provinda da 
Eíl:remadura , e das Praças da Guarda , Tuy, Bayo. 
na , e Vigo no Reyno de Galliza , e todas eflas 
Praças', Cidades, e Fortalezas, com o territorio de 
cada huma dellas in perpetuum para a Coroa de 
Portugal; e o direito, que tinha, ou pudeífe ter às 
terras fitas na margem Septentrional do rio da Pra· 
ta , para que por aquella parte fe dividiífem os Do· 
minios da America de huma , e outra Coroa. O 
que tudo por hum artigo fecreto feparado perten
cente à liga fe corroborou , e depois o Archiduque 
já reveíl:ido da dignidade Real , com o nome de 
Carlos III. os ratificou , como nelles fe continha. 

Neíl:e tempo refi4ia neíl:a Corte com o cara· 
· éter de Enviado da Corte de Madrid D. Domingos 

Capecellatro , o qual com pouca reflexa6 entrou 
em hum empenho , de que fahio muy mal. Suc
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.cedeo ir a fua caía hum Caftelhano , ao qual por 
ter com elle humas razoens , ou por outro motivo 
premeditado , o prendeo em f ua cafa , e a poucos 
dias de prezo, em huma noite o mandou violenta· 
mente embarcar em hum navio Francez : fabido 
eíl:e cafo , e tambem , que hum criado Portuguez 
havia fido o que por fua ordem levara o Caftelha
no a embarcar, fpy o dito criado prezo na Torre 
de Belem. O Embaixador de França o Prefidente 
Roville fe interpoz para compor efte cafo , dizen· 
do ao Duque de Cadaval , feu conferente , que pe
dia a Sua Mageíl:ade fe naõ queixaífe a ElRey de 
Caff:ella , como determinava ; porque o Enviado 
reporia o Caff:elhano outra vez em Lisboa , e que 
rogava a Sua Mageftade mandaífe foltar o criado 
do Enviado. Refpondeo-felhe , que a queixa a El
Rey Catholico Sua Mageftade a fufpenderia, e que 
o criado do Enviado feria folto quando o Caflelha
no foífe repofto ; porque do contrario correria a 
mef ma fortuna , que o Caftelhano , e que Sua Ma
geftade fu fpendia o Enviado de poder ir à fua pre· 
fença em quanto fe naõ repunha em Lisboa o Caf
telhano. Efl:a repofl:a poz em grande confl:erna
çaõ ao Enviado, porque correo baftante tempo na 
diligencia de fe bufcar o Caff:elhano. Ultimamen
te antes , que efte chegaffe a Lisboa, em 1 S de NO• 
vembro de 170} efcreveo o Enviado ao Secretario 
de Eftado dizendolhe , que EIRey feu amo o man· 
dava recolher , e retirar da Corte, que pe~ia a Sua 
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5 2 2r - Biflori~ qenealogic11 
:Magcftade o mandalfe fegurar até à Praça de EJ.· 
vas , aonde efperaria , que chegaífe a Badajoz o 
Enviado de Portugal , que· eftava em Madrid , pa-

.;:,. ra que hum , e outro fe recolhelfem às fuas Cortes. 
ElRey D. Pedro fem dar audiencia ao Enviado , 
n~m lhe mandar dar a joya coíl.umada , pelo atten· 
tado , que havia commettido contra as Leys da 
bof pi talidade , naõ quiz faltar em o mandar fegurar 
até Elvas , e foy com elle. o Ajudante da Cavalla· 
ria Joaõ Pertira Fidalgo com trinta Cavallos. Pou
cos dias antes do Enviado partir , o Caíl:elhano, 
que elle havia prezo, e remettido a Caíl:ella, che· 
gou voluntariamente a efta Corte a caía do Almi· 
rante, que mandou dizer ao Secretario de Eftado , 
que em füa cafa eflava o homem , que o Enviado 
prendera. Tanto , que efte teve noticia da chega· 
da do homem , bufcou ao Secretario de Eíl:ado , e 
lhe diífe , que o Caflelhano , que elle cff:ava obriga• 
do a repor, fe achava em cafa do Almirante, e que 
affim pedia fe lhe mandaífe foltar o feu criado ; po
rém naõ fe lhe refpondeo , e o Enviado partia para 
Elvas , e depois foy f oito o feu criado , que dla va 
na Torre de Belem. Nefle mefmo tempo fe efcre· 
veo a Madrid ao Enviado Diogo de Mendoça Cor
te-Real, que íe recolhelfe a eíl:e Reyno. Poucos 
dias depois de lhe chegar eíl:a ordem a Madrid, hu· 
ma noite entrou em caía do Enviado hum Alcaide 
de Corte , e lhe dHfe, que fe ab{Hvelle de fahir fó
ra 1 e com effeito o deteve em cafa ; e dando conta 

. Diogo 
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Diogo de Mendoça por· hum Expreífo , o Conde 
das Galveas, Governador das Armas da Provinda 
de Alentejo, mandou pôr guardas , e fentinellas ao 
Enviado , mandandolhe dizer , que naõ tinha ou· 
tros AJcaides de Corte , com que poder guardar 
ao Enviado ; porém eíl:e quiz tomar como obfequio 
as guardas , que eraõ reclufa6. Achava-fe nefta 
Corte já por Embaixador delRey de França o Mar· 
quez de Châteaunéuf, que quiz com muita pruden
cia moíl:rar, que a Corte· de Madrid naõ procede
ra contra o Enviado Diogo de Mendoça Corte
Real , porque como eíl:ando taõ proximo · o rom
pimento da guerra entre as duas Coroas de Portu
gal, e Caíl:ella, tendo EJRey Catholico noticia, 
que o povo fe alterava contra o Enviado Diogo de 
Mendoça, o mandara guardar, e fegurar. Final
mente a 1} de Dezembro do referido anno entrou 
em Elvas o Enviado Diogo de MenC.oça, e o En
yiado D. Domingos Capecellatro paífou a Bada
JOZ. 

Em quanto Hlo palfava em Portugal, fe apref
fava na Corte de Vienna a jornada do Archiduque 1 

para o que o Emperador feu pay o fez acdamar 
Rey de Hefpanha , e dos mais Domínios perten· 
centes àquella Coroa a 12 de Setembro de 1703 , 
com o confentimento das Potencias interelfadas na 
grande alliança. E affim com o nome de Carlos III. 
Rey de Caíl:ella fahio da Corte de Vienna, e paf
fàndo a Hollanda , embarcou em huma Armada , 

que 
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S 24 Htjl_~ria qenealogica 
que os Alliados tinhaó prompta para nella palJà.r a 
l'ortugal com os foccorros , que fe haviaó eílipula
do no Tratado , de que fizemos mença6. A 7 de 
Março em huma fefta feira do anno de 1704 ama· 
nheceo fobre a barra de Lisboa a Armada Ingleza, 
e Hollandeza, de que era Almirante o Cavalleiro 
Jorge Rook : entrou toda junta por achar vento , 
e maré, e foy falvada tres vezes com toda a artilha
ria das Torres, e Fortalezas da marinha, por onde 
paff9u, obfervando-fe em cada huma das falvas co· 

Memorias do Duque lherfe a bandeira. A Capitanià naõ ref pondeo a 
de Cadaval D. NllDo h d d. fi } "" d e. m.C. r.XLpag. 111• nen uma as 1tas avas em quanto nao eu cUD• 

- do , o que fez defronte de Pedrouços , e entaõ fal .. 
vou com huma andaina de artilharia de eílibordo , 
e outra de bombordo ; e tanto, que a Capitania deu 
fogo à primeira pelfa , poz huma bandeira no ef. 
tais do mafto grande por final à Armada , a qual 
logo toda Calvou , e continuando a falva juntamen· 
te por toda a Armada , fez huma fermofa , e agra
davel viíla pelo bem compaffàdo , com que todos 
os navios feguiraõ a Capitania. Achava-fe neffa 
Corte o Marquez de Châteauneuf, Embaixador de 
França , que havia fido teftemunha dos grandes 
apreftos , que fe haviaõ feito para receber o Archi· 
duque , de que fe naõ deu por entendido , e de 
novo propoz huma neutralidade para o Reyno de 
Portugal , de que pedia a repoíla no termo de quin~ 
ze dias; neíl:e negociado gaíl:ou algum tempo, até 
<JUe chegando a dar fundo a Armada Ingleza , que 
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conduzia a ElRey Carlos III. havendo tido audi~ 
encia de defpedida , partio de Lisboa no dia S de 
Março , palfando o Tejo a Aldea-Galega para vol
tar a Pariz por Heípanha. · 

Eftava ajultado o Ceremonial , que fe havia 
·de praticar naõ f 6 entre ElRey Carlos III. e El
Rey D. Pedro II. mas entre huma, e outra Cor
te , de modo , que regulada a fórma , naõ pudeífe 
haver diífabor de nenhuma parte. N efia conformi
dade o Conde de V ilia-Verde , V édor da Fazenda 
da repartiçaõ da Marinha, foy logo no mefmo dia 
a bordo da Capitania , e offereceo ao General da 
parte delRey feu amo tudo o que pudelfe neceffi
tar para a fua Armada, que promptamente fe lhe 
daria nos Armazens de IR ey ; e pafiàndo a ver a El
Rey Catholico , o recebe o na f ua Camera em pé, 
e defcoberto , e defpedindo-fe , o General o acom. 
panhou até o portal6 com grandes cumprimentos 
de huma , e outra· parte. 

Encarregou ElRey ao Marquez de Marialva, 
.feu Gentil-homem da Camera, que fervia de feu 
Mordomo môr, a quem por efte exercido tocava 
cumprimentar da füa parte a ElRey Catholico, e 
ao Duque de Cadaval , Mordomo môr , que fora 
da Caía da Rainha fua mulher, e fe confervava a 
mcfma Caía no ferviço de Suas Altezas, que _fo.ffe 
da parte da Rainha da Grãa Bretanha , fua irmãa, 
e do Principe do Brafil , e dos Senhores Infantes, 
feus filhos, a dar a boa vinda a EIRey Carlos. Po-
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rém o Marquez de Marialva fe deteve tanto , que 
entendendo o Duque , que já teria feito a f ua .com· 
miífaó , embarcou em hum bargantim acompanha ... 
do do General de Batalha Diogo Luiz Ribeiro, e 
Triíl:aõ de Mendoça, Tenente General da Caval
laria da Corte , e em outro bargantim hia hum gran· 
de numero de Officiaes de guerra. Chegou já de 
noite , e o General o efperou ao porta16 , e o condu
zia acima. Entre as pontes eftava o Príncipe de Li· 
chtenflein, Ayo, e Mordomo môr delRey D. Car
los, que o conduzia até a primeira Camera, dizen· 
dolhe, que hia dar recado a ElRey Catholico. En· 
trou o Duque na.fegunda Camera, em que eíl:ava 
EIRey f6 , em pé , e defcoberto , e tanto , que o 
Duque lhe fez a primeira reverencia , deu ElRey 
huns paíf os largos a recebello quaíi até o meyo da 
Camera, e deulhe o Duque o recado , que levava : 
o primeiro foy o cumprimento da Rainha da Grãa 
Bretanha D. Catharina, viuva de Carlos II. Rey 
daquella Coroa , querendo EJRey D. Pedro , que 
precedelfe ao Principe, e defte foy o fegundo , e o 
terceiro da parte dos lnfuntes. Depois delRey Ca
tholico haver refpondido aos referidos cumprimen
tos , o Duque fez hum da fua parte , a que ElRey 
ref pondeo com grande benevolencia ; e tanto , que 
o Duque fez a reverencia para voltar, EIRey deu 
outros paífos , como na entrada , e o Principe de 
Lichteníl:ein o acompanhou até o lugar , em que o 
havia recebido, e na mef ma fórma o General da Ac-

mada. 
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mada. O ?vlarquez de Marialva chegou à Capi
tania às onze horas da noite em hum bargantim , e 
outro , em que hiaõ os feus criados , a tempo, que 
EIRey Catholico eftava já recolhido, e voltou fem 
lhe dar recado , o que .fez no outro dia , que era 
Sabbado. 

No Domingo , que fe contavaõ 9 de Março, 
levou ferro a Capitania lngleza, chamada a Real 
Catlurrina, em que vinha ElRey Catholico, e veyo 
·dar fundo defronte da Corte-Real , fendo falvada 
de todos os Fortes da Marinha por onde pairou 1 

na mefma· f6rma, que o fizeraõ as Torres, e mais 
Fortes na entrada da barra. Tanto que deu fun
do, mandou ElRey Catholico ao Principe deLich· 
tenflein, feu Ayo, e Mordomo môr, a cumpri· 
mentar a EIRey , e darlhe o pezame da morte da 
Infànta D. Therefa fua filha, que a 16 de Feverei-

. ro morreo de bexigas , poucos dias antes de cum • 
prir oito annos. ElRey o recebeo na fua Camera 
{6 , e defcoberto, e havendo-o tratado com grande 
benignidade, voltou com a repoff:a para a Capita-

. nia. Na hora, que fe havia alfentado, fahio ElRey 
do Paço da Corte-Real, ( entaõ andava a Corte de 
luto pela morte da Senhora Infunta D. Therefa , o 
que ElRey f uf pendeo nefta occafiaõ , ordenando , 
que toda a Corte veftHfe de gala por tres dias , e 
depois tambem aliviou o luto , permittindo , que 
veíl:iífe de pal)o branco forrado de preto , que naõ 
folfe feda) e ornando-fe EIRey da fua natural ga-
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lbardia , brilhavaõ com ventura os adornos. Hia ver. 
tido em corpo com cafaca de veludo cor de prata, 
tbrrada de feda adamafcada cor de fogo , botoens 
do mefmo veludo , veftia de veludo cor de fogo, 
torrada da mefma feda, calções do mefmo, · meyas 
da cor da veflia, çapatos negros com fivellas de dia· 
mantes , no chapeo centilho, e prizaó, e o habito de 
Chrifto, tudo de diamantes de hum grande valor. 
Hia acompanhado de toda a Corte, e das pelfoas a 
que he permittido acompanhar aos Reys em feme· 
lhantes occafioens , todas veflidas como elle 1 fe. 
gundo a Pragmatica , mas com grande luzimento , 
e def peza; e vindo pelo paífadiífo do Paço da Cor
te-Real para o do Forte, defeco à ponte, que fe 
tinha fabricado do Forte até o mar. 

Havia EIRey encarregado a obra deffa pon
te a D. Joaõ da Coft:a, III. Conde de Soure, feu 
Provedor das Obras , em quem concorriaõ excel
lentes partes ; porque era naturalmente animado de 
hum efpirito ge~erofo, e com huma aéHvidade taõ 
viva , que nenhuma coufa lhe pareda difficu!tofa 
poder executar ; e affim o feu cuidado em breves 
dias fez conftruir da parte do mar hum magnifico 
efpaço com huma Cupula , ou Domo, taõ bem ex· 
ecutada pelos primores da arte , que era de agrada· 
vel vifta; no fim, aonde fazia principio a entrada da 
ponte, era dourada , e pintada com grande primor , 
e guarnecida com EA:atuas , e Infcripçóes proprias 
do alfumpto. O portico por onde fe entrava no fa--guao 
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guaõ ·do Forte era tambem de admiraveis talhas ma
gnificamente dourado , e pintado. Era efla ponte, 
ou tranfito do mar para o Paço , efpaçofa , e com 
tanta largura , e proporç6es geometricas , que fcm 
confufaõ , nem embaraço , antes. com boa ordem , 
coube todo o grande acom'panhamento de Sua Ma· 
gef\ade. A guarda dos Archeiros na fórma coftu ... 
mada eftav~ por hum, e outro lado , e na ultima ef. 
cada, aQnde batia o mar , eff ava o bargantim Real, 
e pór huma , e outra parte os bargantins para os 
Grandes, Officiaes , e mais pdfoas , que acompa- . 
nhavaõ a EIRey. 

Entrou Sua MageA:ade cm hum bargantim 
todo ornado de huma bella talha dourada com a 
Camera guarnecida , e toldo de téla encarnada , e 
por dentro na mefma f6rma com duas cadeiras da 
mefma téla, com vinte e quatro Remeiros veR:idos 
de grãa guarnecidos de prata , e o Eftandarte Real 
foberbamente bordado. Ao entrar EJRey no bar
gántim , o Conde de Villa-V erde , a quem pelo lu
gar de Védor da Fazenda da repartiçaõ da Mari
nha tocava a preeminencia de dar a maõ a Sua Ma
gefl:ade , cumprio com aqueUa ceremonia tendo o 
melhor lugar. Entrara ó no bargantim o Duque D. · 
J ayme, genro delR.ey , que ainda na6 era do Con
felho de EA:ado , e poucos mezes dtpois lhe fez EJ
Rey efia merce; o Duque de Cadaval feu pay; o 
Marquez de Alegrete Manoel TeUes da Sylva , 
Gentil-homem da Camera , ambos do Confelho de 

Eftado; 

Digitized by Google 



Eflado; Dom Antonio Pereira da Sylva, Bi(po de 
Elvas , Secretario de ER:ado , e naõ fe acharaõ mais 
Confelheiros de ER:ado nefta occafiaõ por cftarem 
impedidos; o Marquez de Marialva D. Pedro de 
Menezes, Gentil-homem da Camera, que fervia 
de Mordomo môr na menoridade do Conde de San· 
ta Cruz D. Martinho Mafcarenhas; o Conde de 
Vianna D. J ofeph de Menezes, ER:ribeiro môr , e 
Gentil-homem da ~amera , que eR:ava de femana; 
e AI varo de Soufa e Mello , Porteiro môr. Affim , 
que EIRey fe embarcou no bargantim Real , os 
Grandes , e Officiaes da Caía entraraõ nos bargan
tins , e efcaleres ' que eftavaõ promptos ' fem que 
houveífe prccedencias , e em cada huma das refe. 
ridas embarcações eftava hum Capita ó de mar·, e 
guerra , ou Tenente das naot da Coroa. Todos 
os bargantins eftavaõ toldados de varias fedas com 
os Remeiros veftidos de encarnado : o mar eftava 
todo coberto de barcos , e diverfas embarcações , 
que faziaõ huma fermofa viíla , e pelas bordas da 
marinha grande numero de povo, foando de todos 
os navios huma harmoniofa confufaõ de inflrumen· 
tos, e trombetas. 

O Conde V édor da Fazenda mandou ao Pa
traõ môr fizelfe vogar o bargantim Real, e o mef
mo fizeraõ todos os de mais efcaleres , que acom· 
panhavaõ a EIR.ey, que havia pouco antes orde· 
nado ao Conde , que mandalfe ferrar o ER:andarte 
Real, e ferrado elle pelo Patraõ môr, arreou a Ca· 

pitania 
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-pitania a bandeira, largando ao mcíino tempo im· 
menfidade de fiamulas pelas vergas , e enfarceas do 
navio , que ficou com bella vifla. Tanto , que o 
bargantim Real chegou à efcada, que na Capitania 
mandara pôr o Conde de Villa-Verde , fobiraõ di,. 
ante todos os que acompanhavaõ a El R ey, fican
do f6 detraz o Conde de Vianna , Gentil-homem 
da fua Camera , que eftava de femana , e o Conde 
de Villa-Verde deu a maõ a EIRey ao fobir da ef .. 
cada. No portal6 da banda de dentro eftava El
Rey D. Carlos III. acompanhado da fua familia; 
e affim , que fe avHlaraõ os Reys, fe deraõ os bra. 
ços , e com hum breve cumprimento fobiraõ aci
ma , ElRey Catholico deu fempre a maõ direita a 
EIRey de Portugal , e tambem a porta, e a melhor 
cadeira. Entraraõ as Mageftades na Camera, em 
que naõ havia mais , que duas cadeiras , e hum bo
fete coberto com hum pano ; a em que ElRey fe 
fentou, lhe chegou o Conde de Vianna, feu Gentil
homem da Ca01era, a delRey Catholico o Princi· 
pe de Lichtenftein feu Ayo , e Mordomo môr ; e 
depois de eílimarem ambas as Magefiades recipro
camente a occafiaõ daquella viíl:a, e uniaõ, difpa· 
rou a Capitania toda a artilharia , e todos os mais 
navios da Armada feguira«S a falva: acabada ella, 
deu o Conde de Villa-Verde, Védor da Fazenda, 
recado , que o bargantim eíl:ava prompto. Lcvan· 
taraõ-fe os Reys , e pelo mefmo caminho , porque 
haviaõ ido, chegara~ ao portal6, e fazendo EIRe! 

cumpri· 
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cumprimento ao Catholico para que pafiàíle pri
meiro, o fez affim, e na elcada, que defcia para o 
bargantim, lhe deu, o Conde de V illa-V erde a maõ, 
e fazendo o meGno a EIRey de Portugal, entraraõ 
os Reys no bárgantim Real, e o de Caff ella fe af
fentou à maõ . direita. O Conde de V ilia-Verde 
mandou vogàr o bargantim , e largar o ER:andarte 
Real , e em quanto os Reys elliveraõ no mar , naõ 
largou a Capitania Ingleza a bandeira , que havia 
arreado. Entraraõ no bargantim Real de mais das 
peífoas, que haviaõ acompanhado a EIRey , os 
Principes de Lichtenílein , o de Darmíl:ad , o A.1-
mirante de Caflella, e o Conde de la Corfana. No 
bargantim Real nem à ida , nem à volta houve dif
ferença de lugares entre os Grandes, nem preferen· 
cia, e to4os foraó em pé. Tomaraõ os Grandes, 
e mais Senhores da Corte os feus.·bargantins , e efca
ler~ , e vieraõ f eguindo o Real. O Príncipe , e 
os Senhores Infantes D. Francifco, e D. Antonio, 
acompanhados dos feus_.Officiaes, e alguns Gran
des, defceraó do Paço, e vieraõ pela ponte ao me~ 
mo tempo , que os Reys defembarcavaõ. As trin· 
cheiras, que defde Xabregas até o Forte de Alcan· 
tara eftavaõ guarnecidas de Infantaria , deraõ tres 
cargas, e juntamente toda a artilharia. Chegaraõ 
Suas Altezas, e fazendo primeiro cortezia a EIRey 
feu pay , a fizeraõ a EIRey Catholico, a quem fig· 
nificaraõ o contentamento , que tinhaõ da fua che
gada , e da fua prefensa , a que ElRey refpondeo 

com 
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~m igual ceremonia, e attençaõ. Deu ElRey de 
Portugal a· maõ direita ao de Cafiel1a, e a efquc:rda 
ao Príncipe feu filho , e feguia6-fe os Infantes D. 
Francifco , e Dom ·Antonio: fobiraõ para o Paço, 
cobriraõ~fe os Reys, Principe, e Infantes , e man
•raó cobrir os Grandes de hum, e outro Reyno, 
e o fizeraó o Almirante, os Principes de Lichten, 
flein , e,de Darmftad, e naó houve no acompanha
mento preferencia. Por huma , e outra banda da 
ponte eff ava a guarda dos Archeiros , e as portas 
entregues .aos Capitaens d~ Guarda , .e Tenentes 
delJa. Paffaraõ Suas Mageftades , e Altezas pela 
falia dos Tudefcos; os Terços, que ellavaó furma
dos no Terreiro a cargo de Diogo Luiz Ribeiro, 
deraõ tres cargas de mofquetaria; e fobindo pela 
efcada principai, foraõ parar à Tribuna da Capclla 
Real. Deitoulhe agua benta o Bifpo Dom Fr. J o .. 
feph de Lencaftre , Capellaó môr, e Inquifidor Ge
ral, primeiro a ElRey Catholico, logo a Sua Ma
geítade, ao Principe, e aos Senhores Jnfantcs D.· 
Francifco, e D. Antonio. Tirou o Capellaõ môr 
o fitial , e correraõ as cortinas os dous Sumilheres 
Nuno ·da Cunha de Ataide , que depois fuccedc. o 
nos mefinos lugares , e no de Cardeal , e D. J ofeph 
de Almada. Ouviraõ Suas Mageflades o Te De111n 
de joelhos cant~do pela M ufica da Cape11a , e dla· 
vaõ na Tribuna as cadeiras poffas nefla ordem : à 
maó efquerda da delRey de·Cafle11a , a delRey de 
Portugal, à fua maõ efq':lerda a do Principe, e tam· 

Tom. VII. Xxx bem 
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bem à fua efquerda a do Infante D. Franci(co, ·e 
em ultimo a do Infante D. Antonio. Detraz da ca.• 
deira delRey Catholico fe poz o Principe de Licb-t 
teníldn, da delRey de Portugal o Conde de Vi~ 
anna, da do Principe, Fernaó de Soufa, Védor da 
Cafa Real, da dos Infantes eíl:avaõ Gaff:aõ Jofeph 
da Camera Coutinho, e D.Jofeph de Menezes, os. 
quaes haviaõ chegar as cadeiras quando as Magef.. 
tades, e Altezas , {e houvdfem de aífentar , e eíl:a 
mef ma ordem fe obfervou todas as vezes ,. que OS; 

Reys , e Suas Altezas fe ajuntaraõ na Tribuna. 
Acabado o Te Deum, fe levantaraõ os Reys, e: 
Suas Altezas , e íê encaminharaõ- à Camera do quar .. 
to, que eA:ava preparado-, e foberbamente adereça .. 
do para ElRey Catholico.. Na Camera havia cin~ 
co cadeiras poíl:as na fórma referida , mas a do Prin
cipe chegou-a o Duque de Cadaval.. Acabada a. 
viíita fe recolheo ElRey , e Suas Altezas ao Paço• 
da Corte-Real pelo pa«àdilfo, acompanhados de 
toda a Corte. Naquella noite houve luminarias, e: 
nas duas feguintes ,. com tãlvas de artilharia das Tor .. 
res , e Fortes, que guarnecem a Cidade. Suf pende
raõ-fu os Tribunaes por tres dias , ordenando EI
Rey, que fu(fem à prefença delRey deCaGella a 
fe1idtaremno da fua vinda , e entraraõ affim com°' 
chegaraõ fem guarda, nem ordem, nem preceden• 
eia , e fo-y o primeiro-, que entrou , o Senado da 
Camera, e o ultimo a Caía da Supplicaçaõ. 

Havia·fe aíftntado., que as Mageftades Portu
gueza» 
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gueza , e Catholica , o Principe , e o Senhor Infan
te D. Francifco haviaõ de cear juntos em publico; 
-e affim à ·hora déterminada voltou EIRey com o 
Principe , e Infante, e entrando na Camera deIR ey 
Catholico, fahiraõ todos para a mefa : o Conde de 
.Alfumar, V eador da Caía delRey , que tinha fido · 
-nomeado para affiflir a ElRey Catholico, ordenou 
aos Moços da Camera foífem bufcar as iguarias , e 
depois de feita a ceremonia da prova, deu recado 
·às Mageffades, e póflos os Reys , e Principes à me
fa , antes de fe aífentarem, no topo da banda , aonde 
~flava El Rey Catholico , benzeo a mefa D. Pedro 
de Soufa , Dom Prior de Guimaraens , Sumilher da 
.Cortina, por impedimento do Capellaó môr. D. 
Pedro Alvares da Cunha, Trinchante da Cafa R ea1, 
fez à mefa o feu officio, e ·a EIRey Catholico fer. 
vio o Conde de Althen , feu Gentil-homem da Ca
mera. Mandou ElRey de Portugal cobrir os Gran· 
des , e em quanto durou a mefa -, os M uficos da 
Cape11a Real em huma cafa feparada cantaraó mui· 
to fuavemente. Acabada a mefa , o mefmo Sumi· 
lher poflo no lugar referido, foy dar graças a Deos, 
e em quanto o fez, Suas Magefiades , e Altezas, ef.. 
tiveraõ em pé, e acabadas as graças , fe recolhe raõ; 
e tornaraõ com ElRey de Catl.ella até a fua Cá· 
inera, e alli fe defpediraõ: ElRey Catholico fahio 
com Sua Ma~eíl:ade , e Altezas até a cafa de fóra ·, 
e rogandolhe ElRey, que ficaífe, ofuz, e Sua 11a· 
gefiade com feus filhos fe recolheo para o P>lçO 
. Tom.VIL Xxxii da 
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~a Corte-Real , acompanhados na f6rma coftumà~ 
da. 

No dia íeguinte , que era fegunda feira 1 o de 
Março, foy ElRey D. Pedro acompanhado de to
da a fua Certe vifitar a EIRey Carlos, que o veyO. 
ef perar na terceira caía da Camera do Paço., em. 
que efl.ava, e ~mpre EIRey de Portugal lhe deu à. 
·porta, e a melhor cadeira, por·huma convençaõ·.,. 
que fe bavia. aílentado entre o Duque de Cadaval•,. 
e o Almirante de CatleHa., e havia fido· 6nnada por 
ambos em nóme de feus Senhores.. N ella fe decla
rava, que em todas as panes defle Reyno, teria a 
preferencia BlRey Catholico·; porque tambem em. 
iodas as partes do fêu Reyno,, elle· daria o. melhor
lugar a. BlRey de Portugal·. Enttou efte na Carne
.ia delRey de Callella, onde· os criados de cada hum, 
lhes chegaraó as cadeiras na f6rina, que 1ê havia de~ 
terminado ; a caía fe def pejou , e depois de breve 
tempo , Sua Mageíladc Portugueza. fe levantou , e 
Sua Mageff:ade Catholica veyo com elle até fahir
da caía , em que lhe tomou a vilita , que era aonde 
tinha.a fua cama; e depois de·paffiir a porta para a
fegunda caía , ElRey rogou a ElR ey de CatUlla ,, 
que fe deixaílê ficar, e affim- o fez-. No outro dia 
fioy ElRey Catholico ver a EIRey ao Paço da Cor
te-Real acompanhado· da· fua familia., e· o veyo ef
perar à. terceira caía acompanhado. de toda a Cor• 
te , e voltaraõ para a em que tinha a cama , aonde· 
kS entrara-ó os criados, que· c~garaõ as cadeiras:, 

. gb(er, 
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«>hfeivanacrfe o mefmo ceremonial em ·tudo, como 
na vifita palfada. N eile mef mo dia foy o Principe 
com os Senhores Infantes viGtar a EIRey Catholi· 
co , e fahiraõ do Paço da Corte-Real pelo palfa:· 
dHfo, acompanhados dos Officiàes da Caía , e dos 
·Grandes , e nefta vifita praticaraó. com El Rey Ca-
tholico o mef mo., que havia praticado ·EIRey feu 
·pay com o mef mo Monarcha. · Cbegaraõ-lhe as ·ci
. tleiras ao Principe o Duque de Cadaval , e &<>$ ln· 
· fantes os têus Veadores ; e porque fuccedeo decla• 
· ratfe , que havia bexig.as no Paço da Corte-Real , 
jantaraõ Suas Altezas nas caras· do Arco, que· cha
-maõ do Ouro, de D. Antonio da Cofia, Armeiro 
môr , e à noite fe i:ecolheraõ à Q_uinta de Alcan1 

tara acompanhados do Duque , têu. Mordomo môr 
e de Gaí\aõ J of eph da Camera Coutinho :t feu V ea 
-dor. 

N eA:e mefmo dia o Almirante Rook mandou 
a t-erra o. Contra-Almirante Dilkes para cumprimen· 
tar a EJRey da parte da Rainha Anna da Grãa 
:Bretanha, , e foy levado à. audiencia por D" Paulo. 
Methwin : ElRey o recebéo com agrado, e defp~ 
dido, teve depois audiencia dei Rey Catholico. Te· 
ve tambem audienda delRey o Duque de Scbom
·berg , General das Tropas 1 nglezas, que haviaõ de 
fervir nefte lleyno, e lhe aprefmtou a Milord Port .. 
more , e todos os mais Generaes , . e Officiaes da
·'l ue]fa, Coroa , que acharaõ em EIRey huma doce: 
benignidade,. de que fiearaa muy fatisfeitos .. 

No 
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No dia feguinte, que era o de 12 de Março; 

·mandou EIRey D. Pedro hum Gentil-homem da 
Camera Caber como tinha paílàdo El Rey Catholi
co. O CameriA:a entrou na fua Camera, e· eflan• 
do EIR.ey Catholico em pé , e defcoberto, lhe dea 
o recado , e recebeo a repot\a. Seguio-fe outra vi· 
fita com a mefma formalidade da parte do Princi
pe , e Infantes , cujo recado levou o Duque feu 
Mordomo môr; e todos os dias pela manhãa man· 
~avaõ os dous Reys faber hum do outro , e a fa-
. tisfazer à vifita do Principe, e Infantes, foy o Prin
cipe de Lichteníl:ein ·da parte dei Rey Catholico a 
· Alcantara , os quaes o receberaõ em pé , e defco
bertos, e lhe deraõ a repoíl:a com muita affabilida· 
de. N eA:e mefmo dia defembarcou o Almirante 
Rook com todos os Officiaes principaes da fua Ar
mada, e teve audiencia deIRey no Paço da Corte-

. Real, e foy levado por D. Paulo ·Methwin , e Sua 
MageA:ade os recebeo com demonff:rações de eíl.i· 
maçaõ , de quem o Almirante Rook fe dcfpedio 
muy obrigado. 

Havia Sua MageA:ade mandado ao Conde de 
Alfumar, V eador da fua Cafa , para affiíl:ir a El Rey 
Catholico , exercitando o feu officio : e affim no-
·meou a D. Carlos de Noronha para fervir de Por
teiro môr , com os Porteiros da Cana necellàrios 
para affiairem, e para Porteiro da Camera a ~{i .. 
·guel Diogo da Gama; e a Joaõ de Seixas, feu Man
tieiro ,. com os Moços da Camera, e Repoíl:eiros 
' .. neceffa. 
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necefiàrios para aquella affiftencia. Nos primeiros 
dous dias levaraõ os Moços .. da Camera as iguarias 
para a mefà deIRey Catholico, e o ferviraó da 
mefma maneira , que he ufo , e coftume no nolfo 
Reyno ; porém depois o krviraó os feus Pagens, 
que hiaõ com a fua guarda bufcar as iguarias , e o 
ferviraõ os feus criados à melà , e fómente ficou o 
Mantieiro delRey , J oaõ de Seixas com a mant~ 
ria, e Repofteiros, e por f ua ordem fe punha a me
fa, e tudo o mais , que pertencia à mantearia , em 
quanto durou efta hofpedagem. 

No Paço fe accommodaraó os criados preci
fos para o ferviço delRey Catholico, como tamp
bem algumas peffoas de mayor fuppoíiçaó , que 
apofentou o Conde de Santiago, Apokntador môr. 
Ficaraõ no Paço os Principes de Lichteníl:ein , e 
Darmíl:ad, o Almirante de Caílella ~ e alguns cria ... 
dos Alemaens, de que eraó os principaes os Con.. 
des de Althen, Colloredo , e Sinfendorf, e o Mar.,. 
quez da Laufrani , Gentis-homens da Camera , o 
Conde de Ulfeld , Capita ó da Guarda, e a todos fe· 
lhe concertaraó os feus quartos com grande magni,., 
ficencia , e com o mefmo apparato foraó fervidos. 
nas mefas, que eraõ differentes , conforme a catego
ria das pellõas , e dos lugares , fendo fervidos pelos 
Repoíl:eiros de Sua Mageflade Portugueza ;~ e tudo. 
o que pertencia à hofpedagem delRey Catholico,, 
dentro- no Paço, encommendou Sua Mageílade fe: 
1Cguiífe .a direcçaõ,. e ordem .do Conde de A.ífumar;. 

'l\le: 
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que com admiravel difpofiçaõ ordenou tudo de ror~ 
te, que todos foraõ tratados com muita grande
za, e todo o tempo , que EIRey Catholico affiftio 
em Portugal , foy hofpedado por conta , e defpeza 
de Sua Mageftade , que foy em tudo magnifica , 
com huma grande abundancia de iguarias , vinhos, 
e licores , e huma incrivel profufaõ , de K>rte , que 
fe gaff:avaõ cada mez cem mil cruzados. 

Haviaõ-fe preparado os prefentes, que EIRey; 
o Príncipe , e Infantes , haviaõ de mandar a EIRey 
Catholico: pelo que ordenou ElRey D. Pedro ao 
Conde de Vianna , feu Etlribeiro môr , que da fua 
pane foffi: offerecer a ElRey Catholico doze ca· 
vallos. Sahiraõ effes das Cavalhariças da Corte• 
Real com mantas de veludo carmefim guarnecidas 
com franjas de prata , e os quatro cantos bordados, 
e fobre a anca com humas cifras grandes de prata , 
e bridoens, e ferraduras tambem de prata : levavaõ
nos os moços, que tratavaõ delles, com hum Sota 
das mefmas Cavalhariças , que hia atraz a cavallo. 
O Conde de Vianna fahio do Paço da Corte-Real, 
e pelo paífadilfo entrou na Camera de1Rey Catho· 
lico a darlhe o recado de Sua Mageflade. ElRey 
Catholico depois de agradecer, e eíHmar muito os 
cavallos, dilfe , que os queria ver: o Conde o le· 
vou a huma janella , que cahia para o Terreiro do 
Paço, da qual vio os cavaHos, e os gabou muito, 
e de novo os tornou a agradecer ao Conde , e logo 
alli ordenou ao Principe de Lichte.nffein os m~n-

daíí~ 
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daffe recolher, e ter nelles grande cuidado. Man
dou dar aos moços, que os levavaõ, duzentas moe· 
das de ouro , do valor de quatro mil e oitocentos, 
.que elles naõ aceitaraõ , como tinhaõ por ordem. 

No mefmo dia , que era hum Sabbado 1; de · 
Março, foy o Duque de Cadaval , Mordomo mô~ 
de Suas Altezas , a offerecerlhe da fua parte o pre .. 
fente, que lhe mandavaõ. EIRey Catholico ore~ 
cebeo na fua Camera , e- depois de lhe dar o reca· 
do , e refponder, ElRey dando as graças a Suas Al
tezas , diífe ao Duque, que defejava , que Jhe mof. 
traífe , o que Suas Altezas lhe mandavaó , e fahin
do à caía de fóra os quatro Moços da Camera , que 
levavaõ as bandeijas , as puzeraõ fobre dous bofe· 
tes, que ellavaõ prevenidos. O prefente do Prin• 
cipe era hum efpadim de ouro guarnecido de dia• 
mantes , e o do Infante D. Francifco duas piflolas , 
todas guarnecidas de ouro, e diamantes , e o do ln· 
fante D. Antonio hum baA:aõ guarnecido de dia
mantes , tudo obra de grande cuílo , e primQr ; e o 
do Infante D. Manoel confiava de luvas , e outras 
coufas de ambar, feitas com admiravel perfdçaó, e 
cada pelfa deílas hia' de per fiem huma bandeija de 
ouro, coberta com huma toalha de ló. Vio EIR(y 
o efpadim , e depois de o gabar muito , ordenou ao 
-Príncipe de Lichteníl.ein, que lhe tiraífe o que tinha 
.à cinta , e lhe puzefiê aquelle ; e ficando cem o b:if
taõ na maõ , tornou a dizer ao Duque a eílimaçaõ, 
que fazia da atten~aó de Suas Altezas. Depois dif-
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to , e poucos dias antes delRey D. Carlos íahlr de 
Lisboa, em attençaõ das peífoas , que conduziraó 
eíles prefentes , mandou ao Duque huma fonte de 
prata , que tambem era relogio, e ao Conde de Vi· 
anna hum relogio tambem de grande artificio, guar• 
necido de prata , que tambem era efpelho. · 

Defejava ElRey Catholico fahir ao campo, 
mas achava-fe impoffibilitado por naõ ter cavallos 
para montar a guarda de Corpo , que trazia, nem 
para a fua comitiva : e dando-o o Principe de Lich
tenA:ein a entender ao Conde de Aífumar, ElRey 
mandou ao Conde de Vianna, feu Eftribeiro môr,. 
que das Cavalhariças déífe todos os cavallos , ·que 
foífem necelfarios para a familia delRey Catholico, 
e ordenou ao Duque . Meíl:re de Campo General ,, 
que das tropas de Lisboa mandalfe para a guarda 
todos os neceffarios, de forte , que em huma fegun· 
ca feira 4 de Abril pode EIRey Catholico fahir em 
publico a cavallo. Acompanhou-o o Almirante,. 
o Principe de Lichtenff:ein, o Conde d·e la Corífa
na, e toda a Corte, naõ havendo naquelle acompa• 
nhamento prcferencia, e fó de traz delRey Catho" 
Jico hia o Conde de Ulfeld, Capitaó da fua guarda 
de Corpo , com huma efquadra de vinte cavallos. 
O Conde de Aífumar, V eador da Caía Real , di
~endolhe EIRey Catholico, que folgaria o acom
panhalfe , o fez , e affim foy até o fitio de Pedrou. 
ços. Em outro dia querendo EIRey Catholico ir 
:ver o Convento de Belem, baixo u do Paço acom 
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panhado da fua Corte , é da fua Guarda ao pateo 
da Capella, e alli entrou no coche, levando na ca· 
deira de diante ao Principe de Lichtenflein , feu 

, Ayo , e Mordomo môr , à maó direita , e da ef. 
querda o Almirante de Caflella , e o Principe de 
Darmílad no eflribo efquerdo , e levava outro co· 
che com Gentis-homens da f ua Camera : o Conde 
de Alfumar fe adiantou partindo primeiro , que EI• 
Rey. Os Religiofos o receberaõ com Paleo, Re
liquia, e Te Deum, da mefma forte, que recebem 
os Reys deíle Reyno, menos na Oraçaõ: Regem 
110/lrum. Vio o Convento, e os Religiufos lhe otfe• 
receraõ hum refrefco , que el1e naõ aceitou , e re
colhen ~o-fe ao Paço, o furaõ bufcar doze l\i!oços 
da Camera com tochas, e o vieraõ allumiando até 
acima. Teve ElRey D. Pedro noticia pelo feu 
Confeífor o Padre Sebafliaó de Magalhaens, a quem 
() Principe de Lichtenflein havia reprefentado, que 
EIRey Catholico fe achava com falta de dinheiro, 
porque fe retardava ó as remefiàs, que efperava: pe· 
lo que EIRey D. Pedro lhe mandou gratuitamen
te cem mil patacas, que fe entregaraõ à ordem do 
Principe de Lichteníl:ein. 

NeHe anno de 1704 a '26 de Abril comprio 
EIRey D. Pedro ciocoenta e feis annos. EJRey 
Catholico pela manhãa o foy ver ao Paço da Cor
te-Real com toda a fua Corte de galla, e depois 
de cumprimentar a EIRey foraó ambos p2ra a Tri· 
huna da Capella, e juntamente o Principe , e In-
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Cantes ; e acabada a Miflà , fe recolheraõ os Reyt• 
Deve-fe faber o modo, com que eíles Reys fe jun
tavaõ quando hiaõ à Tribuna. Vinha Sua Magef. 
tade do Paço da Corte-Real , e na caía, que lhe 
parecia , que coíl:umava fer na que eíl.á antes da 
que chamaõ da Galé , fe detinha em quanto EIRey 
Catholico. chegava à caía, que tambem fe chama 
do C on/elho de E/lado ; e na outra caía , que fe lhe fe· 
gue , fe encontravaõ os dous Reys , e quando vol· 
tavaó, no mefmo lugar fe defpediaõ. 

Na tarde do mefmo dia dos annos de Sua Ma· 
geR:ade mandou ElRey Catholico ao Picadeiro os 
feus Trombetas , e Timbaleiros , veClidos com lu· 
zidas librés , a celebrarem os annos de Sua Magef.. 
tade com os feus inílrumentos , e lhe mandou dar 
huma coníideravel fomma de dinheiro, que elles 
naó aceitaraõ. Neíl:a mefma tarde o Principe de 
LichtenClein dilfe ao Conde de Aífumar , que a Cor· 
te dei Rey Catholico defejava ter a honra de ir 
cumprimentar a Sua Mageff:ade ao Paço da Corte• 
Real , para o que lhe pedia mandalfe abrir o pallàdif. 
{o: abrio-fe efte, e foy toda a Corte delRey Ca· 
tholico veflida de galla com grande pompa, em que 
hia o Almirante de Caff:ella, o Principe de Darm· 
íl:ad , o de Lichtenftein , o Conde de la Corífana , 
já Grande de Hefpanha , e· os de mais Gentis-ho· 
mens da fua Camera , e Officiaes, e pelfoas de dif. 
tinçaõ , e pararaõ todos na gallaria da Corte-Real~ 
O Principe de Lichtenftein pedio pelo Conde de 
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Vianna , que· eftava· de femana , audiencia a Sua 
Mageftade, que fahindo à caía, aonde a coA:umava 
dar , lhe fallou fem pôr o chapeo. O Principe de 
Lichtenftein .lhe düfe, que EIRey Catholico feu 
amo mandava a f ua Corte affiffir no Paço de Sua 
MageA:ade, em obfequio daquelle dia, cuja celebri· 
dade elle feílejava , como devia : e depois de Sua 
Mageílade com palavras de eftimaçaõ lho agrade
cer , paífou ao quarto do Principe, e Infantes a fa~ 
ierlhes as ~efmas expreífoens , e Suas Altezas o re..; 
ceberaõ na mefma fórma, que ElRey feu pay. Da 
Corte delRey Catholico , . f6 o Principe de Lich~ 
tenllein fallou a Sua Mageíl:ade , e Altezas , e to
dos fe detiveraõ na gallaria até à noite , e fe reco· 
lheraõ pelo mefmo paífadiífo , que eftava allumia. 
do com tochas em tocheitas de prata. Temos com 
· alguma individuaçaó referido o que entaõ fe palrou 
na vinda delRey Carlos III. a Portugal, como ma• 
teria , que coA:uma fer poucas vezes f uccedida , 
vede a juncçaõ de Reys ; e affim íe fará agradavel 
ao Leitor , o iníl:ruirfe do Ceremonial , que fe ob
fervou , e de tudo o mais , que na noífa Corte en:
taõ fe paífou. No fim deíl:e mez de Abril decla~ 
rou EIRey Dom Pedro ao Duque de Schomberg, 
(que pouco durou no ferviço defte Reyno por lhe 
fucceder Milord Conde de Gallovay) e ao Baraõ 
de Fagel, por Meftres de Campo Generaes dos feus 
Exercitos , dando ao mefmo tempo a outros Gene
raes lnglezes , e Hollandezes , femelhante gradua .. 

. ~ 
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çaõ nas fuas Tropas, conforme os p6A:os , que ex
ercitava ó nas fuas, rolando a meGna igualdade çom 
os noífos Cabos nacionaes , por evitar diiputas, 
conforme o que fe havia ajuA:ado pelo Tratado , e 
tambem porque as pelfoas , e experiencias militares 
9s faziaõ dignos daquella merce. 
. Era o fim da vinda dei Rey Carlos , como já 
~Hfemos , introduzirfe na Monarchia de Hefpanha, 
o que facilitaraõ tanto os feus parciaes , que lhe aC. 
fiftiaõ , que achavaõ efcufados todos os apreA:os , 
que fe faziar> para a Campanha ; e em breve tem· 
po fe defenganaraó , vendo os poucos , que eíl:avaõ 
à fua devoçao , como os malcontentes por fins par· 
ticulares efpalharaõ , dizendo eíl:es , que o mef mo 
feria apparecer ElRey C~rlos na Raya, que divi· 
de Portugal de Caílella, /que daremlhe obediencia 
os Póvos , e as mefmas Tropas paífarem a unirfe 
com as fuas, porque raro feria dos Hefpanhoes , que 
naõ feguiífe a fua voz, acdamando a fua peífoa. 

Memorias do Duque Depois de varios pareceres, e naõ conformes, 
de Cadaval m. f. tom, fc l EIR D p d · p · · Xl.pag.•.lf-º• re o veo ey • e ro partir para a rovmc1a 

da Beira , feguindo o projeél:o ideado de fer efla a 
parte, por donde fe havia de introduzir ElRey Car· 

. los naque1Ia l\'lonarchia, ainda que primeiro fe fi. 
zeraõ as preparações da guerra pela Província do 
Alentejo. Depois del R.ey chegar a San tarem , 
fez huma promoçaõ de Confelheiros de Eíl.ado, 
~m que creou de novo os feguintes : a D. J ofeph 
de Lencafire. , lnquifidor Geral , e feu Cape1Jaõ 
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môr , Ruy de Moura Telles , Arcebif po Primaz , 
D. J oaô de Soufa, Arcebiípo de Lisboa , D. Simaõ 
da Gama, Arcebifpo de Evora; aos Marquezes de 
Marialva D. Pedro de Menezes, de Caíêaes Dom 
Luiz Alvares de CaCl:ro, das Minas D. Antonio 
Luiz de Soufa , e de Niza D. Francifco Balthafar 
.da Gama; aos Condes de Vianna Dom Jofeph de 
Menezes, de Atalaya D. Luiz Manoel de Tavo .. 
ra , de V ai de Reys Lourenço de Mendoça , de 
.V1lla-Verde D. Antonio de Noronha , de S. Vi
cente Miguel Carlos de Tavora, de Sarzedas Dom 
Luiz da Sylveira , das Galveas Diniz de Mello de 
Calho, e o da Caff:anheira Simaõ Correa da Sylva; 
a Garcia de Mello, Monteiro môr, e a D. Francif: 
co de Soufa , Capitaõ da Guarda Alemãa , e havia 
dous mezes antes feito do Confelho de Eflado ao 
Duque de Cadaval D. J ayme, feu genro. N efle 
grande lugar eR:ava entaõ íómente o Duque de Ca
daval Dom Nuno Alvares Pereira, o l\tlarquez de 
Arronches, o de Alegrete, o Conde de Alvor, e 
o de Caflello-Melhor, que antes o havia fido, e de· 
pois o exercitou. Encarregou na f ua aufencia o 
goven10 dos feus Reynos à Rainha da Grãa Bre· 
tanha fua irmãa. 

E!egeo El Rey para o acompanharem a Ma· . 
noel Telles da Sylva , lV[arquez de Alegrete , D. 
Pedro de Menezes, Marquez de Marialva, D. Jo· 
feph de Menezes, Conde de Vianna, D. Francii
co Xavier de Menezes , Conde da Ericeira , Dom 

Anto-
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Antonio Jofeph de Mello, Conde da Ponte, D. 
Rodrigo da Sylveira, Conde de Sarzcdas, Fernaó 
Telles da Sylva, Conde de Villar-Mayor, Manoel 
Telles da Sylva feu filho primogenito , tambem 
Conde de Villar-Mayor, Joaõ Gomes da Sylva, 
Conde de Tarouca , Aleixo de Soufa , Conde de 
Santiago , D. Pedro de Noronha , Conde de Villa~ 
,y erde , D. J oaó de Almeida , Conde de Alfumar' 
D. Thomás de Lima, Vifoonde de Villa-Nova da 
Cerveira , D. Pedro de Caff:ellobranco, Conde de 
Pombeiro , D. Martinho Mafcarenhas, Conde de 
Santa Cruz, Dom Jeronymo de Ataide, Conde de 
Atouguia , e Dom Rodrigo Telles de Menezes , 
Conde de U nhaõ , que de Santarem pedi o licença 
para o acompanhar. Alguns delles tambem eraõ 
Officiaes da Caía, que he precifo nomear. O Mar· 
quez.de Marialva, Mordomo môr, e Gentil-homem 
da Camera , o Marquez de Alegrete , Gentil-ho
mem da Camera , o Conde de Vianna , Eflribeiro 
môr, e Gentil-homem da Camera, o Conde de 
Alfumar, Veador da fua Cafa, D. Pedro de Soufa, 
Dom Prior de Guimaraens, Sumilher da Cortina, 
D. Jofeph de Almada , Sumilher da Cortina, Fr. 
Pedro de Lencallre, Efmoler môr, D. Pedro da 
Cunha, Trinchante, Joaõ Gonçalves da Camera 
Coutinho, Almotacel môr , o Conde de Santiago, 
A pofentador môr , Francifco de Mello , Monteiro 
môr do Reyno , D. Lourenço de Almada , Mef. 
tre Salla, D! Antonio da Cofla, Armador môr, o 

Conde 

o;gitized by Google 



Ja Cafa ~J Portug. Liv. YII. 5'49 
Conde de Pombeiro , Capitaõ da Guarda Portu• 
gueza, Diogo de Mendoça , Secretario das Mer· 
ces , e Expediente , para exercitar a occupaçaõ de 
Secretario de Eíl:ado; e de Fidalgos foraõ Anto- · 
nio Telles da Sylva , filho fegundo do Conde de · 
VilJar-Mayor, e Thomé de Soufa Coutinho , filho 
de F ernaõ de Soufa , V eador da Caía Real , de
pois Conde de Redondo. As pelfoas referidas ; 
que acompanhara6 a EIRey, tiveraõ Cartas firma
das da fua Real maõ , na f6rma , que fe póde ver 
nas Provas. Prova num. 75. 

Havia nomeado para Capitaens da fua Guar· 
da de Corpo aos Condes de Aífumar, de Tarouca, 
de Sarzedas, e o Vifconde de Villa-Nova da Cer· 
veira , de que tiraraõ Patentes pelo Confelho de 
Guerra, com a graduaçaõ de Tenentes Generaes 
da Cavallaria, os Tenentes com a de Capitaens de 
Cavallos , os Alferes com a de Tenentes, os Fur
rieis com a de Alferes, e os Cabos de Etquadra com 
a de Furrieis. Nomeou, já na Beira, para levarem 
as ordens com o nome de Ajudantes delRey, ao 
Conde de ''iJlar-Mayor Fernaõ Telles, ao Conde 
de Prado D. Joaó de Soufa, ao Conde de Atalaya 
D. Pedro Manoel, e ao Conde de Atouguia D. 
Jeronymo de Ataide. Para Governadores das Ar· 
mas das Provindas tinhaõ fido nomeados a 24 de 
Junho do anno antecedente de 170}, para a Beira 
o l\1arquez das Minas D. Antonio Luiz de Soufa, 
para o Minho o Conde de Acalaya D. Luiz J.\ila-
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noel, para Traz dos Montes o Conde de Alvor 
Francifco de Tavora, a de Alentejo governava o 
Conde das Galveas Diniz de Mello de Ca{lro , to
dos do Confelho de EA:ado , e na da Eftremadura 
ficava o Duque de Cadaval, Meftre de Campo Ge
neral junto à Peífoa. O Reyno do Algarve go· 
vernava o Conde de Avintes D. Antonio de Al
meida. A D. F emando Mafcarenhas , Marquez 
de Fronteira, fe encarregou o governo da Marinha 
de Belem até Cafcaes: a Torre de Belem, na au
fencia do Conde de Atalaya , ao Conde da Ribeira 
Grande Dom Jofeph Rodrigo da Camera: para a 
Praça de Setuval foy A yrcs de Saldanha de Soufa, 
e para a de Peniche D. F erna6 Martins Mafcare
nhas, que havia fido Governador da India. 

No mez de Abril paífou EIRey D. Filippe 
V. de Madrid a PJacencia para fe pôr em Campa· 
nha. N aquelJa Cidade imprimio a dedaraçaõ da 
guerra contra ElRey de Portugal , e o Archidu
que Carlos , com a data de } o de Abril de 1704 , 
que fe publicou em l\1adrid a fom de trombetas, 
com a fua coflumada formalidade. Sobre eíla de
claraçaõ, fez EIR.ey D. Pedro imprimir hum l\'Ia
nifeí\o a favor delRey D. Carlos III. moí\rando 
os juíl:os motivos, que o obrigavaó àqueUa guerra , 
que logo fez imprimir na língua Caflelhana , e fe 
efpalhou por Heípanha, e para fer notorio a todas 
as Nações da Europa fe imprimio outro na lingua 
Latina com efie titulo : J uRa Lz!fita11orum , pro 
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vindJcanda H jfpanorum libertate Gallico dómi11at11 
oppre/fa ; e continha mais largamente o mefmo , que 
o Hefpanhol. Palfou ElRey D. Filippe depois a 
Alcantara a 1 de Mayo, e marchou com o feu Ex
ercito contra Portugal, o qual mandava o Duque 
de Berwik , Marichal de França , e era compofi:o 
a mayor parte de Cabos, e Tropas Francezas. Naõ 
efi:avaõ as nolfas coufas em eflado de fe poder for
mar promptamente o Exercito pela parte da Beira; 
e affim naó lhe foy difficil occupar algumas peque
nas Praça.s daquella Provinda, como foy Salvater· 
ra , que era das mais expoff:as, e vifinha de AJcan
tara , pelo que a 7 de Mayo a fez invefHr pelo Con
de de Aguilar , e o l\1arquez de 'fhovi , e a 8 fe 
rendeo o Governador com a guarniçaõ priíioneira 
de guerra; e efcrevendo o General ao Governador 
de Segura , feguio aquelle mao exemplo, e lhe di
zia , que naõ expozeífe a guarniçaó a fer paffàda à 
efpada, refi{Hndo fem força a hum Exercito ReaJ. 
Continuou o inimigo de fe aproveitar da dilaçaõ, 
que as noífas Tropas tiveraó de fahir em Campa
nha; e affim tomaraõ alguns Cafle!Jos, e Povoa
ções , fem reíiíl:encia alguma , excepto Monfanto , 
e ldanha a Nova , que foy por aífalto. Entraraõ 
em Cafiello-Branco, e paífando o Tejo em V illa
V elha , onde Jançaraõ huma ponte de barcas , en
trou o Exercito dos inimigos na Provinda de Alen· 
tejo , tendo primeiro já entrado na mefma Provin
cia o Principe de Tferclaes Tylli, e unindo-fe os 
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dous Exercitas, ganharaó Portalegre, e depois o 
Marquez de Villa Darias Caftello de Vide, e fe 
apoderaraõ de alguns Lugares abertos , e Praças de 
pouca defenfaó , o que naõ confervaraõ , porque 
logo deixara6 humas , e outras , e fe recuperaraó 
tanto que os nolfos fe puzcraõ em campo , e em 
eíl:ado de lhe difputar aquellas emprezas. Como 
com effeito fez o Marquez das Minas, Governador 
das Armas da Beira , que vencendo algumas diffi
.culdades , por fe haverem feito os Armazens pela 
parte de Alentejo , fahio de Almeida , e fe poz em 
marcha a 2 deJ unho , e chegando à Aldea da Pon
te lhe foy precifo dilatarfe alli dous dias , para re· 
frefcar as Tropas das grandes marchas, que haviaõ 
feito~ e tendo alli noticia, que a Villa de Fuente 
Ginaldo fe achava com rodo o preciofo dos mora-
. dores de Arganhaõ , que he huma das mais ferteis, 
e ricas campanhas do Reyno de Caílella, ordenou 
_ao Tenente General da Cavallaria o Conde de S. 
J oa6 Luiz Bernardo de Tavora , que com feifcen
tos Cavallos, e outros tantos Granadeiros, folfe lo
go atacar aquella Villa. E fuppofto, que a povoa
çaõ era de quatrocentos vifinhos , e d.lava bem 
guarnecida de Infantaria paga , e miliciana, com 
fua trincheira, e palliçada, e muy boas cortaduras 
nas ruas ; o Conde de S. J oaõ excitado do ardor do 
leu efpirito , executou com tal va1or , o que Jlle 
mandaraó , que fem embargo da refiflencia , a en
trou com o primeiro aífalto , e a rendeo à merce, 
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íem capitulaçaõ alguma, com tanta felicidade, que 
naõ perdeo mais , que hum Soldado. Deu-fe a 
.Villa a facco aos Soldados, perdoando porém ao 
muito, que fe havia recolhido às Igrejas , em que 
fe naõ tocou por ordem, que o Conde levava do 
Marquez Governador das Armas; mas ainda affim 
foy o facco rico , e taõ importante , que os Solda· 
dos vieraõ bem providos, e contentes. A preza 
dos gados foy muy confideravel , porque os boys 
palfaraõ de mil , e o numero do gado miudo com 
grande exceífo. E continuando a marcha , e che
gando ao fitio das Taliifcas, huma legoa de Pena
macor, teve noticia , que o inimigo havia marcha
do de Caíl:eUo-Branco para a Raya de Caílella, e 
que ·as guarnições , que tinhaõ na Idanha, e alguns 
Lugares abertos, fe haviaõ retirado para o feu Exer· 
cito. E fuppofto, que a guarniçaõ da Villa de 
Monfanto, que conílava de cento e cincoenta 
Francezes, tiveífe ordem para fe retirar, o naó po
~e fuzer , porque o Marquez fe antici pou , man• 
dando na noite de 9 do referido mez trezentos ln. 
fantes com os Paizanos daquefie Lugar a ataca1Jos, 
os quaes dego11araõ todos os F rancezes , que acha
ra ó f6ra do Caílello ; e tendo õs inimigos noticia, 
de que os nolfos eílavaõ atacando o Cafiello, mar· 
chou para os foccorrer D. Francifco Ronquilho, 
General deíl:e Exercito, e que governava as Armas, 

. do que teve noticia o Marquez no dia 11 pelas on
ze horas da manhãa , e que o inimigo fe poria em 
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poucas horas Cobre a noílà gente , que atacava o 
Caff.ello : pelo que mandou logo pegar nas armas, 
e marchou com a Cavallaria na vanguarda , dando 
ordem à Infantaria , que o foífe feguindo ; e affim 
com hurna arrebatada marcha fe achou o Marquez 
com a Cavallaria formada diante do inimigo, e ven· 
do, que já haveria pouco mais de huma hora de 
dia , marchou para elle ainda antes da Infantaria 
fer n1etida em batalha ; mas eftando já junto à fe. 
gunda linha da Cavallaria , procuraraõ os inimigos 
pelo feu lado efquerdo, em que fe achava a mayor 
parte dos Officiaes da fua Cavallaria , e o melhor 
della , atacar o notfo lado direito, em que eRava o 
!viarquez Governador das Armas ; porém foraõ re· 
chaçados depois de hum vigorofo combate : e fup· 
poíl.o, que fizeraõ hum grande esforço pelo feu la
do efquerdo contra o direito , pertendendo por ella 
parte meter a noífa linha em confufaõ; o 1\-larquez 
com todos os Cabos, Officiaes, e Soldados, fo hou
ve com tal valor, que naú fó rechaçou os deRe lado 
efquerdo, mas tambem os do direito , pondo-os 
em precipitada fogida, que foraõ feguidos da no!fa 
Cavallaria, em quanto houve dia , para a pane da 
ldanha a ·Velha , onde de noite tomaraõ o cami· 
nho da Sarfa para Caíl.ella com grande defordem, 
deixando muitas barracas, armas , e equipagens dos 
Officiaes, e tres E<lendartes, que lhe ganhámos, 
pondo fogo na Idanha a alguma parte da bagagem. 
Neíla derrota da Cavallaria inin1iga perderaó mui· 

ta 
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ta gente , entre elles íeis Capitaens de Cavallos, 
feis Tenentes, e muitas peífoas de diílinçaõ , enten
dendo-fe , que à fua parte entre mortos, e priíio
neiros chegaria a trezentos homens. Dos noífos, 
entre mortos, e feridos, foraõ fómente cincoenta, 
e hum dos feridos foy o Capitaó das Guardas do 
Marquez Joaõ Dantas da Cunha, e o Ajudante 
Alexandre Falhares, e o Tenente da Companhia 
de Antonio Carlos de Caftro. O Marquez das 
Minas naó lhe fofrendo o ardor do feu grande co
raçaõ fatisfazer com as obrigações de General, 
paífou a exercitar as de valerofo Soldado com tal 
esforço , que recebeo varias feridas , levando huma 
em hum braço , e huma contufaõ na cabeça : po· 
rém o in~igo, que o havia ferido, naó pode glo
riarfe de o haver feito, porque acabou alJi. Acha
raõ-fe tambem neí\a occafiaõ os Condes de Alvor, 
e Atalaya, que eíl:avaõ com os foccorros das fuas 
Provindas, e obraraó com todo aquelle coff.umado 
valor, e prudencia , com que fempre acredicaraõ 
os feus nomes , e o mefmo fizeraõ os Condes de 
Prado, e Atalaya D. Pedro Manoel, e todos os 
mais Cabos , e Officiaes do Exercito. Depois, que 
mandou o Marquez das Minas atacar a Villa , e 
Caíl.ello de Monfanto, como fica dito a 9 do mef
mo mez , continuaraó os do Caíl:ello a defendcrfe 
valerofamente; o que vendo o Marquez, o mandou 
--atacar pelo Tenente do MeAre de Campo General 
Francifco Ferraõ de Caflellobranco com quatro. 

centos 
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centos Granadeiros ; e porque o fitio do dito Caf
tello he quafi inexpugnavel, e fe achava com mui· 
tos mantimentos , ordenou o l\1arquez ao Quartel 
Meflre Francifco Pimentel , que ajuntando algumas 
faxinas , procuraífe queimarlhe as portas , o que af
fim fe executou ; e vendo os inimigos queimadas as 
portas, fe retirou ao interior delle para fazer capi
tulaçaõ , o que o Marquez das Minas lhe na6 ad· 
mittio, e ficaraõ priftoneiros de guerra , e rendido o 
Caíl:ello em 14 do referido mez. Conílava a guar· 
niçaõ de cento e cincoenta Francezes com dous 
Capitaens de Infantaria , quatro Tenentes , e hum 
Alferes: da noífa parte ficou morto o Sargento môr 
do Terço de Antonio de Sá de Almeida, e ferido 
em huma perna o Quartel 1\ileíl:re Franciíco' Pimen· 
tel, e mais dez Soldados feridos. No Caíl:ello fe 
acharaó muiras armas, e bayonetas, e varias mu
nições de guerra , e boca. Na Provinda de A1en· 
tejo , de que era Governador das Armas o Conde 
das Galveas, querendo reparar os damnos, qué os 
inimigos no principio defta Campanha haviaó fei· 
to no Termo da Vil1a de Serpa , e vifinhança de 
Moura , deílruindo a Aldea Nova, e Villa de San· 
to Aleixo , mandou a Franciíco de 1\.Iello, Gover
nador da Vi!Ja de lvioura, que fizelfe huma entra· 
da pelo Condado de Niebla , e o puzeífe à obedi· 
encia ddlley Carlos; e affim com o rerço do AI· 
garve , e com dous de Auxiliares , e algumas mili
cias, levando tres peças de artilharia, duzentos ca· 
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vallos , e quatrocentas egoas, que por todos os Sol
dados fariaõ o numero de quatro mil homens: en
.tregou a Cavallaria a feu. irmaõ Jofeph de .1\tiello; 
e no dia 2J deJulho chegaraõ à Villa de Alqueria, 
que por outro nome chamaõ Puehla de G efmon , 
povoaçaõ de mais de novecentos viíinhos, diíl:ante 
quatro legoas da noífa Raya , defendida com hum 
Forte regular de quatro baluartes, prdidiado por 
tres Companhias, o qual fe poz em defenfa, ainda 
que naõ n1uy vigorofa : o que vendo Francifco de 
1\1ello , lhe mandou hum recado , que fenaõ cellàf. 
fem de atirar com a artilharia, havia de p.affi1r to
dos os feus moradores à efpada ; e avifinhando-fe 
Francifco de 1"1ello, fem difparar tiro para o Forte, 
<>s cercados lhe mandaraõ algumas peífoas a dizer, 
que elles já fe rendiaõ. Foy entrada a Villa, e 
havendo os feus moradores recolhido muitos mo
veis às Igrejas , mandou Francifco de Mello , que 
nellas fe naó entraffe , e que fe guardafiê o dec6ro 
ao fexo feminino , o que tudo fe obfervou pontual
mente ; e foy faqueada toda a vma' ( excepto o 
que eíl:ava nas Igrejas ) e mandou pôr fogo à po .. 
voaçaõ , eximindo as caí: s dos Ecclefiaíl:icos , e re
colhendo-fe com trezentos prifioneiros , entre os 
quaes era o Governador da Praça , e dous Capi
taens , trazendo o Efiandarte do Forte, e muitas 
armas ; e vindo arrebanhando a Campanha , con
duzia della mais de dez mil ovelhas, e o facco foy 
muy confideravel por fer a Villa muy rica. Os 
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Soldados Infantes todos trouxeraó , o que puderaõ 
carregar, naõ f6 elles , mas hum grande numero de 
mulas , que alli tomara6 : e os da Cavallaria trazia 
as garupas taõ cheas de deípojos , que mal podiaó 
com ellas ; os SoldaJos tomaraõ muitas armas , e 
Francif~o de 1\i1ello naõ quiz cnufa alguma para fi. 
Na mefma Província no mez de Agoíl:o o General 
da Cavallaria D. Joaó de LencaR:re, com hum deC
tacamento de mil e duzentos cavallos , rendeo Bar· 
carota , pequena Praça junto de Olivença , e por 
naõ fer faqueada fe compoz pela contribuiçaó de 
fete mil patacas. 

Em hum Sabbado, que fe contavaõ 21 de 
Mayo do anno de 1704, fahio ElRey D. Pedro de 
Lisboa para a Beira , e baixando do Paço da Cor .. 
te-Real acompanhado de toda a Corte, entrou no 
coche, e levando comíigo ao Principe D. Joal> , e 
aos Sereniffimos Infantes D. Francifco, D. Ant()o 
nio , e D. Manoel, foy fazer oraçaó à milagrofa 
Imagem da Madre de Deos, e depois de feita ora• 
çaõ , entrou no coche com feus filhos, acompanha· 
do do Marquez de Marialva, Mordomo môr, e do. 
Conde de Vianna, Etlribeiro n1ôr. Parou o co
che ao chafariz de Arroyos, aonde fe dividem as 
duas efiradas de Sacavem , e Loures, aqui fe apar· 
tou de feus filhos, e reveíl:ido de Mageftade, com 
animo confiante venda o amor de pay ; mas os 
poucos annos de Suas Altezas , naõ fe podendo fe
parar do pay , com todos os affeétos indefpenfaveis 
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ao amor , fe pegaraõ ao eftribo do coche" rogando. 
lhe , que os levaífe na fua companhia, porque era 
impoffivel a feparaçaõ. EIRey ultimamente diffi. 
mulando os aifeaos da natureza, e reveílida a Ma· 
geff ade de feveridade , imperiofamente mandou a 
feus filhos, que tomalfem o coche, em que fe ha· 
viaõ de recolher para o Paço : e fazendo caminho 
pelo da Rainha de Inglaterra fua tia , que acharaõ 
tambem magoada, e faudofa , fe recolheraõ à Cor
te-Real acompanhados do Duque de Cadaval, ku 
Mordomo môr, e de Gaíl:a5 Jofeph da Camera 
Coutinho, Veador da fua Cafa. Continuou El· 
Rey a fua jornada pela efirada de Loures, e foy 
dormir à Caílanheira, e foy dentro de poucos dias 
a Santarem, onde vifitou a milagrofa In1agem de 
N olfa Senhora da Piedade , e foy adorar o Santo 
Milagre, que prodigiofamente {e conferva por taó 
grande numero de annos. N dla Villa efp\'!rou a 
ElRey Carlos , que partio de Lisboa a 3 o de .l\[a. 
yo , acompanlmdo da fua Corte , e conduzido pelo 
Conde de Aífumar , V eador da Caía de Sua Ma· 
gefiade Portugueza , por cuja defpeza fe continu{m 
o gafio da jornada da mefma mane~ra , que fe fazia 
em Lisboa. O dia, que chegou àquella Villa EI. 
Rey Catholico, o foy Sua l\'lageíl:ade efperar hum 
quarto de legoa fóra da Villa acompanhado de to
da a Corte, e marchando juntos, chegaraô a San ta
rem. ElRey foy com EIRey Catholico até às ca
~s de D. Francifco de Soufa , que lhe efiavaõ pre· 
. Tom. VII. Aaaa ii veni-
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venidas para feu apofento , e ElRey fe recolheo à~ 
do Conde de Unh:õ aonde eftava poufado. NeC. 
ta Villa fe deteve EIRey até o mez de Agoflo, no 
qual a } partia para Coimbra , deixando a ElRey 
Catholko moldl:ado de huma leve queixa, que du· 
rou al~un; dias. Havia ElRey ordenado ao Con· 
de de Alfumar, que o avifaffe da defejada melhoria 
dei Rey Catholico , como tambem do progreífo t 
que corria a moleília, a que fobreveyo febre , e ul
timamente fe dedarou tiricia , com que fe fufpen
deo a jornada delRey Catholico para Coimbra. Sa
bendo.fe da fua moleíl.ia em Lisboa , a Rainha da 
Grãa Bretanha , que havia ficado com a Regencia 
d > Reyno, mandou logo a Santarem ao Conde de 
Vimiofo D. Francifco de Portugal , para que da 
fua parte fignificaífe a ElRey Catholico o grande 
cuidado , com que eílava na fua queixa ; e o Prin~ 
cipe, e Infantes frzeraõ <> mefmo por Gaff.aô Jo· 
frph da Camera Coutinho , feu V eador , os quaes 
dando os recados a ElRey Catholico , voltaraõ 
com as repoílas a Lisboa, aonde tinhaó ficado muy 
poucos Fidalgos , que a pezar das inílancias, que 
fizeraõ de acompanhar a ElRey , para o que to· 
dos eíl:avaó prevenidos , foraõ obrigados por Car• 
tas firmadas por fua Reli maõ , affiíl:irem à Rai• 
n~1a Regente, e Principe, prevenindo-fe para al
guma invafaõ, que pudelfe haver por mar nas nof.. 
fas Coffas. 

Sahio EIRey de Santarem no referido dia-, 
que 
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-que era hum Domingo , com toda a fua Corte , e 
foy dormir a Rio-Mayor, dando fempre pelo ca
minho mefa de Eftado a todos os feus Criados , e 
Officiaes da Cafa, e tambem aos Fidalgos , que vo· 
luntariamente queriaó ir comer a ella. A primei
ra mefa era fervida ·pelos Repoíl:eiros , como be 
coílume ; e a fegunda dos Capellaens da Capella, e 
Moços da Camera , pelos Moços da Prata. No 
dia · feguinte entrou na Cidade de Leiria , e poufou 
n.as caías do feu Bifpo D. Alvaro de Abranches, o 
qual com muita grandeza mandou prover as ocha
rias de carnes, frutas, e doces, e o mefmo fez de
pois a EJRey Catholico. Deteve-fe EIRey hum 
dia em Leiria , e feguindo a fua jornada , palfou a 
Pombal , dahi a Condeixa , e foy a Coimbra. An· 
tes de entrar na Cidade , como a ellrada , que fe. 
guia, paffava pelo niiofteiro de Santa Clara, pouco 
antes de chegar aelle, oefperava o·Reytor da Uni· 
veríidade D. Nuno Alvares Pereira ·de Mello com 
alguns Lentes , que por fer tempo de ferias, e a 
mayor parte dos Lentes teremfe recolhido a fuas 
caías, por eíl:a caufa naó fez a Univerfidade mayo
Fes demoníl:rações. Quiz Ellley entrar na Igreja, 
e apeand~fe do coche a fazer oraçaõ à Rainha 
Santa Ifabel , feguio a jornada, e à entrada da Ci. 
dade efiava a Camera de Coimbra em ceremonia, · 
e depois de huma Oraçaõ, entregou as chaves a EJ. 
Rey hum Vereador , como he coff.ume; e com lu
minarias, e repiques, applaudio a fua ,begada, ob-
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fequio , que em toda a parte, que entrava, lhe fa. 
ziaõ com fiel affeél:o os feus Ieaes V alfallos. 
· Determinou EIRey ver, e adorar o Sagrado 
Corpo da Rainha Santa lfabel , f ua glorioíiffima af
cendente , que depois de tantos feculos fe conferva 
incorrupto; e affim acompanhado de toda.a Corte, 
foy à Igreja de Santa Clara , onde por fer a Tribu
na pequena, ordenou, que ficalfem na Igreja os 
Grandes , e Officiaes da Cafa , e que f ó fobiífem 
com elle os Confdheiros de Eíl:ado , que foraó o 
Duque de Cadaval, os Marquezes de Marialva, e 
Ale grete, os Condes de Villa-Verde, e Vianna , e 
o Secretario de Eflado Diogo de Mcndoça Corte
Real , e D. Pedro de Soufa, D. Prior de Guima· 
raens, Sumilher da Cortina, que eflava de femana: 
e porque haviaõ de fer íeis dos Grandes, que tiraf. 
fem o tampo do caixaõ, fe aviíou ao Conde de San
tiago , que fobiífe à Tribuna com Sua Mageíl:ade , 
a quem o Conde de Viann1 pertendeo pelo cargo 
de Confelheiro de Eíl:ado preceder ao de Santia· 
~o; porém EIRey refolveo, que havia preceder o 
Conde de Santiago por mais antigo. Tem o cai
xaõ tres chaves, a primeira tem EIRey, a fegun
da o Bifpo de Coimbra , e a terceira o Guardiaõ de 
Saõ Francifco da Ponte. Com a chave delRey o 
abrio Diogo de lv1endo~a Corte-Real, Secretario 
de Eftado, com a do Bifpo o Deaõ de Coimbra An· 
tonio Monteiro Paim por fe achar a Sé Vacante, 
e com a terceira o mefmo Guardiaõ da Ponte , em 
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cujo poder eaava. Tirado o tampo do primeiro 
caixa ó, que he de prata com cryaaes, fe tirou tam· 
bem o caixaó , em que eíl.á o Corpo, e aberto eUe,. 
beijou Sua Mageíl:ade a maõ à Santa Rainha, naõ 
f ó com a veneraçaó merecida de fua Santidade , 
mas coni o affeél:o , e memoria de fua afcendente : 
feguiraó-fe os Con(e\heiros de Eflado na fórma, em 
que fe coaumaó preceder , depois o Conde de San· 
tiago , e o Sumilher D. Pedro de Soufa , e os mais 
Grandes pela fua antiguidade , e depois os O.fficiaes 
da Caía , havendo.fe difpollo tudo por avifos do Se· 
cretario de Eíl:ado. Encerrado o Santo Corpo, fe 
recolheo ElR ey com toda a fua Corte à U niverfi •. 
dade. Depois foy EIRey em publico, acompanha· 
do de toda a Corte, ao Molleiro de Santa Cruz, e 
fendo recebido , na f órma do ceremonial, com gran
de authoridade , fez oraçaõ , vio os fepulchros dos 
lnviél:os Reys D. Affonfo 1. e D. Sancho 1. feus 
gloriofos predeceífores , e entrou a ver o Conven
to ; e affim vio tambem outros Conventos na meC. 
ma Cidade. 

Antes de Sua Mageflade fahir de Coimbra, Prova num. ,76. 
lhe pareceo fiizer merce às Efcolas de algum tem..; 
po por lho pedirem os Eíludantes ; e em attençaõ-
ao applaufo , com que feíl:ejara6 a f ua entrada na-. 
quelia Cidade, como tambem ao alvoroço, com: 
que ef peravaõ a El Rey Catholico , lhe fez graça 
de feis mezes aos naruraes do Reyno, e aos do Ul-
trJmar de oito : foy paffàdo o Decreto a 17 de 
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'Agoíl:o de 1704. Achava-fe a .Cadeira da Igreja 
de Coimbra vaga pela morte do feu Bifpo D. Joaõ 
~e Mello , e o Cabido Sede Vacante mandou ef. 
pontaneamente otferecer a Sua Magetlade hum do
nativo de mil moedas , por duas Dignidades da fua 
Cathedral, que ElRey agradeceo , e aceitou a of.. 
ferta , e fe entregaraõ à ordem de Sua 1\tlageff:ade ; 
o Reytor da U niverfidade lhe offl!receo quatorze 
mil cruzados das rendas da mefma U niverfidade, 
que El Rey aceitou , e agradeceo , e ordenou , que 
1e mandaífem receber , e fe applicalfem da mefma 
maneira, que os doze mil cruzados do Cabido, pa
ra pagamento dos Soldados. A Abbadellà do Mof. 
teiro de Santa Clara mandou a Sua l\iageffade hum 
magnifico prefente de diverfos doces, que Sua Ma
geíl:ade lhe mandou agradecer , e ordenou fe repar
tiílêm pelos Grandes , Fidalgos , Officiaes da Caía, 
e Miniíl:ros, que o acompanhavaõ. A Camera da 
Cidade tambem lhe mandou outro grande prefente 
em demontlraçaõ do feu rendimento. Sahio El· 
Rey da Cidade de Coimbra a 2} de Agoff:o acom
panhado de toda a fua Corte , e foy dormir à V a
cariça, e no outro dia , que era Domingo, foy a 
:Buflàco, deferto dos Carmelitas Defcalços, onde 
fe vive em grande obfervancia. ElRey natural· 
mente pio, fe agradou muito da amenidade do íi· 
tio , -e dos fantos exercidos , em que frequentemen· 
te fe vive naquelle deferto, fervindo a Dcos; e de· 
pois de venerar aquclle Santuario , e de pedir aos 
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Religiofos , que o encommendafiem a Deos , fe re· 
colheo a V acariça , de donde continuou a fua jor
nada para a Cidade da Guarda , na qual entrou a 
3 o de Agoílo. Tinhalhe preparado a cafa para a 
fua affillencia o Conde de Santiago , A pofentador 
môr , como havia feito em todas as partes , em que 
ElRey pernoitou ; e affim agora tinha preparado o 
Seminario da Cidade para habitaçaó de Sua Magef
tade , cntregandolhe a chave da f ua Camera por 
preeminencia do feu officio. 

No dia 27 de Agoflo do referido anno, em 
huma quarta feira, chegou EIRey Catholico à Ci
dade de Coimbra , e fe apofentou no Palacio da 
Univerfidade. O Reytor o foy efperar com os Len
tes fóra da Cidade por cima de Santa Clara , aonde 
chamaó ·Noffa Senhora da Efperança: alli fe apeou 
o Reytor da fua liteira, e acompanhado do corpo 
da Univerfidade cumprimentou a EIRey Catholi
co : parou elle o cavallo , e com o chapeo na ma6, 
o ouvio , e refpondendo ao cumprimento , o Rey
tor, e Lentes fe puzeraó a cavallo, e foraõ acom
panhando a Sua Mageftade Catholica , naõ haven
do entre elles preferencia por affim o ter determina
do EIRey de Portugal. Nas portas da Cidade da 
banda de dentro eflava o Senado da Camera da Ci
dade , e o Vereador Manoel do V alie fez a prati· 
ca, e lhe entreJ?;OU as chaves da Cidade: EIRey ti
rando o chapeo , lhe poz a maõ , e diífe ao V erea· 
dor as tomaífe a recolher : e fendo recebido com to· 
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das as demonllrações de alegria , danças , e fulias , 
com que o povo applaudia a fua vinda, guarneci
das as ruas das Ordenanças da Cidade , paífou por 
entre duas alas de Infantaria ao Palacio da U niver
fidade , que lhe ellava preparado. No dia 29 foy 
EIRey . Catholico ouvir Milfa ao Moíl:eiro de San
ta Clara , e alli o receberaó com Palio , e Te Deum 
/audamus , fem oraça6 alguma , por fer effa cere· 
monia devida fómente ao R ey natural. Paffou EJ... 
Rey Catholico da Igreja à Tribuna a adorar o Cor
po da Santa Rainha , para cujo effeito fe mandou 
entregar ao Reytor da U niverfidade a chave , que 
tocava a Sua 1"Iageffade Portugueza , e as outras 
tinhaõ os mef mos a quem pertencia , como já di f
femos. Sobio EJRey Catho1ico à Tribuna com o 
Almirante de Caíl:eHa , o Principe de Lichtenflein, 
e outros feus criados , a quem ElRey encarregou 
o ferviífem naquella funçaõ: aberto o caixaõ pelas 
peífoas , a quem tocavaó as chaves, venerou ElRey 
Catholico com grande piedade aqueila prodigiofa 
Re1iquia, e permittio , que a fua familia fobiífe à 
Tribuna a adoralla. Foy ElRey à Capella da Uni• 
verfidade ouvir Miífa, aonde foy recebido com Te 
De um, e Relíquia , e na mef ma fórma no 1\iloíl:eiro 
de Santa Cruz , no Collegio da Companhia , e ou
tros, que ElRey foy ver. O Cabido lhe offereceo 
hum prefente , que conílava de grande numero de 
caixas de doces , e o Geral de Santa Cruz lhe man
dou outro grande prefente de doces, frutas, caças, 
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e outras carnes. No primeiro de Setembro , em hu. 
ma fegunda feira , fahio ElRey Catholico de Co
imbra tomando o caminho para a Cidade <?a Guar
da, acompanhado do Reytor na mefma fórma com 
os Lentes quando entrara na Cidade. Hum quarto 
de legoa mandou. ElRey Catholico por hum Pa
gem dizer ao Reytor, que fe podia recolher: apeou
fe o Reytor da liteira, chegou ao coche delRey, 
que lhe fa1lou com o chapeo na maó , inclinado ai. 
guma coufa da cadeira, em que eftava affentado , e 
affim fe defpedio. Antes de chegar à Cidade da 
Guarda, EIRey D. Pedro o foy efperar. a cavaUo 
com toda a Corte meyo quarto de legoa : aviíla· 
raó-fe os dous Reys, e fe fallaraó com a cofluma· 
da urbanidade. ElRey Catho1ico , que tambem vi· 
nha a cavallo, foy à maõ direita delRey; o Almi· 
rante de Caf\ella , e mais Senhores Alcmaens, acom· 
panharaõ a Suas Mageftades adiante , fem haver 
preferencia , e a traz hia o Principe de Lichtenflein, 
e à fua maó ef quer da o Conde de Vianna , Eftrj. 
beiro môr , e o Marquez de Alegrete , Gentil-ho
mem da Camera , que effava de femana , e à fua 
maõ efquerda Milord Conde de Galoway , que no 
principio de Agoflo tinha chegado a efl:e Reyno 
para General das Tropas de Inglaterra, o qua1 acom
panhava a ElRey Catholico. Foy recebido com 
todas as demonflraçóes de obfequio, e na porta da 
Cidade o aguardava o Senado da Camera , onde o 
Vereador mais velho Antonio das Povoas de Brito 

Tom. VII. Bbbb ii tinha 
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tinha em hum prato dourado as chaves da Cidade, 
e parando os Reys com os cavallos , fe encaminhou 
p<1ra ElRey de Portugal, que lhe diífe as offerecef. 
fe a ElRey Catholico , e fazendo-o affim , ElRey 
Carlos as tomou , e tornou a pôr no prato : a Ci
dade o Calvou com defcargas da artilharia , e deixan
do ElRey de Portugal ao de Caftella na cafa, que 
tinha prevenido , fe recolheo à fua. Havia El R ey 
declarado , que o Duque de Cadaval , Meftre de 
Campo General da Extremadura junto à fua peífoa, 
por huma Carta eícrita a 28 deJunho de 170}, ex· 
ercitaífe o mef mo pollo junto à fua Real peífoa, 
.em qualquer parte deftes Reynos , onde fe achaffe 
EIRey : pelo que lhe ordenou, que em applaufo 
da celebridade , com que naquelles tres dias fe feíl:e
java a chegada delRey Catholico, lhe fizeífe o of>. 
fequio de lhe ir tomar o Santo , e affim o fez na
quelles tres dias ; porém na Campanha , o tomou 
fempre a ElRey de Portugal, e na mefma Tenda o 
pafiãva ao Baraõ de Fagel, 1\tleíl:re de Campo Ge. 
neral: e duvidando os lnglezes recebello do Baraõ 
de Fage1, oConde de Galoway, feu General, man
dou ao feu Mellre de Campo General Windon o 
tomaífe do Duque. No tempo, que os Reys fe de
tiveraõ neíl:a Cidade , fe viíitaraõ reciprocamente, 
mandando-fe cumprimentar com grande cuidado, 
na mefma fórma, que já temos dito. 

Achava-fe na Praça de Almeida o Marquez 
dus Minas, Governador das Armas da Beira , mal· 

tratado 
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tratado dos olhos, por cuja caufa fe deteve em ir 
à Corte ; porém tanto, que ceífou a enfermidade , 
foy logo informar a Sua Mageff.ade de todas as cou· 
fas da fua Provinda. O Conde de Alvor, Gover
nador das Armas de Traz os Montes, que fe acha
va no Quartel de Trancofo, e o Conde de Atalaya, 
Governador das Armas do Minho , que efiava no 
de Pinhel , foraõ ambos a beijar a maó a Sua Ma
geftade , e na mefma fórma os mais Cabos , e Offi
cíaes do Exercito , fahindo da fua Real prefença 
fatisfeitos, e contentes da honra, que experimenta· 
vaó no agrado·, e benevolencia delRey. Em hum 
Sabbado 20 de Setembro fahira6 os Reys da Guar· 
da para o Exercito , que fe achava junto da Praça 
de Almeida, e ainda que por ditferentes caminhos, 
chegaraõ no mefmo dia. ElRey de Portugal che· 
gou primeiro às quatro horas da tarde ao Exercito, 
que logo vio, paífando pela vanguarda da primei
ra, e fegunda linha, e depois foy efperar a EIRey 
Catholico , e o encontrou antes de chegar à ponte 
do Rio Coa , e palfando ambos os Reys pelo Ex· 
ercito , o de Portugal levou ao Catholico ao feu 
alojamento , e defpedido delle , fe recolheo à fua 
Tenda. Na Campanha , como nas outras partes, fe 
vilitaraõ os Reys da mefma maneira, que fempre. 
Tanto, que entraraõ nos Dominios da Coroa de 
Hefpanha, logo ElRey Catholico cedeu o melhor 
lugar a EIRey de Portugal ; e affim continuaraõ 
até o Exercito tornar a entrar em Portugal. Em 

26 
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26 ·do referido mez fez o Exercito a primeira mar
cha , e a pouco fe reconheceo , que os inimigos 
tinhaõ occupado os póftos das paífagens do Rio 
Agueda , que impedia totalmente a determinaçaó 
da empreza de Ciudad Rodrigo. Determinou El
Rey de Portugal pôr em Confelho eíl:a materia , e 
avifando a ElRey Carlos, que efperava por elle 
para o Confelho , que no dia de antes eíl:ava aífen· 
tado entre ambas as Mageff:ades, veyo EIRey Ca
tholico à Tenda delRey de Portugal, em que en
traraõ o Duque de Cadaval , o Marquez das l\'li
nas , ambos do Confelho de Eílado ; o Principe de 
Lichtent\.ein, Ayo, e Mordomo môr delRey Ca
tholico , o Conde de Ulfeld, Capitaó da fua Guar· 
da, o Almirante de Cafte11a, o Conde Galoway, 
General das Tropas Inglezas, o 1\tarquez de .Alt:
grete, do Confelho de Eftado, D. Joaõ de Lencaf
tre , do Confelho de Guerra , General da Cavallaria 
de Alentejo , o Conde de Villa-V erde, do Confe
lho de Eíl:ado, o Conde de Alvor, do Confelho de 
Eftado, o Baraõ de Fagel, 1V1eíl:re de Campo Ge
neral do Exercito, e General das Tropas de Hol· 
)anda , o Marquez de Marialva , do Confelbo de 
Eíl:ado, o Conde de Vianna, do Confelho de E fia
do, o Conde de la Corífana, e o Secretario de E fia
do Diogo de Mendoça Corte-Rea1, e todos tive
raõ affento em cadeiras de couro razas , na mefma 
fórma , que fe ufa no Confe)ho de Efl:ado. E pro
pondo .. fe, fe fe havia de continuar a empreza de 

Ciudad 
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Ciudad Rodrigo , fe confideraraó as difficuldades 
de ter o inimigo occupado os póllos da paffagem do 
Rio Agueda, e acharfe com o feu Exercito encof. 
tado àquella Praça : pe)o que pareceo uniforme· 
mente , que fe continuaífem as marchas , e fe che· 
galfe ao rio , para que tomando quartel perto del
Je , fe obfervaria melhor os movimentos do inimi
go , e com efle parecer fe conformaraõ os Reys. 
Porém ElRey de Portugal fe achava já {entido de 
ver , que lhe faltava o que tantas vezes haviaõ pro· 
mettido , e ratificado o Almirante de Caflella , e· 
o Conde de la Corlfana , que tanto , que chegaífe 
o noífo Exercito à Raya de Cafle11a , naõ ficaria 
naquelle Reyno pelfoa , que fe naõ paífaífe a Por~ 
tuga1, de que tambem alguns Miniflros Portugue
zes fe haviaõ perfuadido , dizendo a EIRey , que 
fem golpe de efpada, haviaõ de conquiílar Hefpa
nha. Eíl:as, e outras circunílancias na occafiaõ pre· 
fente , <leraõ motivo a a1guma impaciencia a El
R ey: pelo que queria , que a todo o rifco fe forçaf. 
fem os pórtos do Rio Agueda, e palfalfe o Exer
cito à outra banda: e cançado das perfuafoens, que 
o zelo , e amor dos feus 1"1iniftros lhe faziaõ , de
terminou reconhecer eUe mefmo as difficuldades do 
porto. E tendo-o intentado, foy precifo , que vol· 
taífe, por naõ fer cortado dos inimigos, porque com 
valor incrível expoz a fua Real pelfoa. No dia fe· 
guinte, quatro de Outubro , marchou o noífo Ex
ercito ao rio : governava a linha da vanguarda o 

Duque 
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Duque de Cadaval, e a fegunda o Conde de Alvor, 
e depois de duas horas de combate com a artilharia 
de hum , e outro Exercito , na mefma Campanha 
chamou EIRey a Confelho aos MiniA:ros, e Gene• 
raes , que aUi fe achavaó , a Caber: o Duque de Ca
daval, os Marquezes das Minas, de Marialva , e 
Alegrete , os Condes de Vianna , de Villa-V erde, 
de Alvor , de Atalaya , D. Joaõ de LencaA:re , o 
Príncipe de LichtenA:ein, o Almirante de Caftella , 
Milord Galoway , e o Baraõ de F agel , aos quaes 
EIRey D. Pedro quiz perfuadir , que fe naõ devia 
de defiíl.ir de paflàr o rio ; porém a todo o Confe
lho pareceo ( depois de ponderadas muitas razoens , 
e motivos ) o contrario , excepto ao Marquez das 
Minas, que fuíl:entava, fe naõ devia de defiflir de 
paffàllo: o Almirante de Caílella o contrariou , e o 
Duque de Cadaval , moflrando , que fe naõ devia 
intentar. EIRey Catholico approvando, o que fe 
tinha vencido , diífe, que os mef mos motivos , que 
fe haviaõ difcorrido , eraõ o fundamento para fe 
conformar , reconhecendo o acerto , com que ha
viaõ votado aquelles Miniftros , e Generaes , e que 
fe dava por fatisfeito , pois os interelfados na caufa 
commua entendiaõ , que era contra ella o que Sua 

. Mageftade pertendia executar; a que ElRey hum 
l\Temor1as do Duque r. "d r.. d C h J' d 
de Cadaval, 1om. 11• pouco 1ent1 o, reapon eo ao at o 1co, que a· 
1ag.140, quella maneira naõ feria Rey de Hefpanha, e vol-

taria para Alemanha. EIRey Catholico mofhou 
no femblante naõ lhe agradar repoCla taõ defabrida. 

Hum 
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Hurn illuftr~ Author muy conhecido pela fua mui~ 11arqüez de San Phili-
ta erudkaõ que efcreveo huns Commentarios peJC!m. ~, 1' Gt4er. de .,. , Bf J"nll , lib. V. p. 1 7 S' • 
defta guerra com admiravel effy lo , padeceo gran-
de equivocaçaõ nas noaãs coufas , trocando lafü-
. moíamente eíl:e , e outros fuccelfos , tal vez porque 
as diverfas miffoens , em que andou occupado fóra 
de Hcfpanha , foHCm o motivo de fer taõ mal in· 
formado , do que nella fe paífou. O fucceífo , que 
referimos , fuccedeo na f6rma, que acima fica efcri· 
to, contado pelos mefmos Gencraes , que fe acha
raõ naquelle Real Confelho, de que fó o Marquez 
das Minas fe conformou com a vontade delRey D. 
Pedro , votando fe naõ retiralfe o Exercito , e buf
caife o dos inimigos , a que fe oppuzeraõ todos os 
mais Generaes, que alli fe achara ó, Portuguezes, e 
Eftrangeiros , com quem ElRey Carlos fe confor· 
mou 1 como temos dito. E fe, como refere o mef. 
mo Author , foy prejudicial efta ref oluçaõ aos in• 
terefiês dos Alliados, que podiaõ entrar , como elle 
diz, livremente por Caftella , e turballa muito; cla
ramente fe tira, que Deos queria confervar no thro· 
no de Hefpanha a EIRey Filippe , e por iífo foraõ 
ineviraveis eíl:es , e outros erros daquella guerra. 

Eftava o Exercito acampado junto ao Lugar 
de Guinaldo, e determinando.fe, que naõ fe devia 
continuar a Campanha, por fe haver anticipado o 
Inverno , e ferem grandes as chuvas , retrocedendo 
a marcha , acampou junto à Praça de Alfuyates , de 
donde ElRey J?. Pedro paífou à Cidade da Guar· 

Tom.VII. Cccc da, 
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da , e dalli continuou a jornada para Lisboa. Paf. 
fou EIRey Catholico à Guarda , aonde já naõ 
achou a ElRey de Portugal, que tinha partido pa· 
ra Lisboa , e feguindo a jornada até a V ilia de San• 
tarem, achou a EIRey ainda neíla Villa, e nelh.! 
ficou depois delRey continuar a jornada para Lií
boa: e havendo paífado alguns dias , depois de EI
Rey de Portugal eíl:ar na Corte, lhe mandou dizer, 
que defejava accommodarfe na Quinta, que o Con. 
de de A veiras tinha no fitio de Belem , a qual logo 
le lhe poz prompta. Na Provincia de Alentejo , 
por eílar impedido o Conde das Galveas feu Gover· 
nador das Armas , foy nomeado o Conde de S. Vi
cente Miguel Carlos de Tavora , Capiraõ General 
da Armada , do Confelho de Eff ado , para gover .. 
nar o Exercito, que acampou fobre o rio Sever, e 
poz em contribuiçaõ as Villas de S. Vicente, Fer
rera, e outros Lugares. 
. Chegando EIRey D. Pedro a Lisboa a 17 de 
Novembro do referido anno de 1704 , o Príncipe 
com os Infantes feús irmãos , o faraó efperar ao 
Campo Grande, e depois de lhe tomarem a bençaõ, 
e Sua Mageíl:ade ter o goí\o· de ver feus filhos , fo· 
raõ todos a fazer oraçaõ à miJagrofa Imagem da 
Madre de Deos , e Jogo à da Senhora das N eceffi
dades. Tendo ElRey cumprido com a piedade, e 
devoçaõ daquellas vifitas, palfou com Suas A.ltezas 
ao Paço da Rainha da Grãa Bretanha , que com 
grande fatisfaçaõ recebeo a EIRey {eu irmaõ , e 
, ~ acaba-
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acabada a vHita , fe recolhco com feus filhos ao Pa .. 
ço da Corte-Real. A 17 de Dezembro , em huma· 
quarta feira, chegou EIRey Catholico à Quinta do 
Conde de A veiras , e logo no mefmo dia o foy 
cumprimentar da parte de Sua Magefiade o-Con• 
de de Vianna , e depois de elle fahir, entrou o Ou .. 
que de Cadaval a darlhe a boa vinda da parte da 
Ráinha D. Catharina, do Principe, e dos Infantes. 
O Conde de Affi1mar teve ordem para affiílir em 
Belem , o que elle fez continuando aquella affiíl:en ... 
eia , de forte , que merecia o agrado delRey feu 
Amo , juff:amente devido ao zelo do Conde, e ao 
modo, com que Cabia agradar a EIRey Catholico .. 
Continuaraõ os Reys fempre em boa correfponden• 
eia , mandando por muitas vezes reciprocamente 
faber hum do outro , e na mefma f6rma, da Rainha 
de Inglaterra , do Principe , e Infantes; e affim fe vi· 
fitavaõ muitas vezes, e ElRey Catholico o fazia 
tamhem algumas à Rainha da Grãa Bretanha. 

Havia EIRey Dom Pedro muito antes de ir M . í.d 0 e h ad "d h fc l . C',l emonasm •• o u-para a ampan a p ec1 o umas omno enc1as 1u• que de Cadual o. Nu· 

ra do tempo , e horas do defcanço , e ainda que EI- 00, tom.XL pag.z s 8, 

Rey racilmente cabia no fomno, crefceo fempre de 
maneira , que nos defpachos , e na força dos may~ 
res negocios , fe achava preoccupado do f omno em 
f6rma, que o naõ podia vencer , e continuava o 
achaque , naõ fem grande cuidado , e reparo dos 
feus criados , e Miniíl:ros , que lhe affiA:i.tÕ , de que 
o zelo de alguns, reveHido do amor, com que o fer. 

Tom.VII. Cccc ii viaõ, 

oigitized byGoogle 



5 7 6 Bifloria (jenealogic11-
viaó , o advertiaõ , e na6 bailava a advertencia pa· 
ra diminuir a propenfaõ , que fe originava de vapo
res , que fobiaõ à cabeça ; porque naõ era facil to· 
do o cuidado de os poder emendar. Procedeo effe 
achaque de hum defluxo de eftillicido , a. que El
Rey era fogeito muitas vezes, e durando mais tem
po , dous mezes antes de partir para a C_ampanha, 
fe queixou por vezes da garganta , até que ultima
mente crcfcendo a inflammaçaõ , teve Sua Magef
tade difficuldade em engolir , e com ella fe fogei· 
tou a ufar de alguns medicamentos leves , e os feus 
Medicos juJgavaõ necefiàrios outros, a que ElRey 
íC naõ queria fogeitar , já pela repugnancia natural, 
que tinha a remedios , como tambem por entender 
lhe deteria a cura a brevidade , com que queria ir 
à Campanha. Finalmente a 27 de Dezembro , fe 
achou totalmente rendido da queixa , e fe f ogeitou 
à difpofiçaõ dos Medicos, e antes de fe principiar a 
cura , que lhe haviaõ determinado fer ma.is conve· 
niente , fe começou a aggravar a doença de forte , 
que no dia primeiro deJaneiro, que era huma.quin· 
ta feira, do anno de 170;, amanheceo Sua Magcf
tade com muito fomno , e mayor febre : foy logo 
fangrado naquel1a manhãa, e feguiraõ-fe a eíla fan· 
gria mais tres. Aggravaraõ-fe os fymptomas no dif
curfo do dia de maneira, que recearaõ os Medicos 
fe confiituiífe apop1etico, e foraó unifurmemente de 
parecer , que fe facramentalfe. Participou o Padre 
Sebafiiaõ de Magalhaens , Confeífor delRey , o pa
~ recer 
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récer dos Medicos, e o que haviao aífentado : Sua 
Mageflade , que era naturalmente pio, quiz logo 
commungar da Freguefia , e fazendo-fe Confelho de 
Eff:ado, pareceo, que na fua Camera entralfem f6 
os Confelheiros de Efl:ado, e os Sumilheres da Cor
tina Nuno da Cunha de A taide , e Dom J ofeph de 
Almada , para exercitarem o feu officio , adminif
trandolhe o Santiffimo Viatico o Capellaõ môr D. 
Fr. Jofeph de Lencaff:re, com affifl:encia dos referi· 
dos Sumilheres, o que affim fe executou. E rece· 
bido o Santiffimo V iatico com fingular piedade del
Rey , e com grande edificaçaõ , .dos que lhe affif. 
tiaõ , o Principe com toda a Corte acompanhou o 
Santiffimo à Freguefia dos Martyres. Eraõ fete 
horas da noite , quando ElRey recebeo o Santiffi· 
mo Viatiaco , e fuf pendeo-fe a U nçaõ por parecer 
dos Medicos. Era nefl:e tempo N uncio Apoff:oJi. 
co neíl:es Reynos D. Miguel Angelo Conti , Ar· 
cebifpo de Tarfo , { depois Cardeal , e Papa Inno
cencio XIII. ) que fe achava notificado por ordem 
da Rainha da Grãa Bretanha , quando na aufencia 
delRey ficou governando o Reyno, para que naõ 
entraífe no Paço , nem foífe admittido pelo feu 
Conferente a tratar negocio algum, por haver man· 
dado notificar aos Padres da Companhia fobre a fa. 
tisfaçaõ dos quindennios, que o Papa pertendia lhe 
pagaífem de certas Igrejas, que a Companhia pof
fuia em Portugal. No dia feguinte depois ao em 
que ElRey havia recebido o Santiffimo Viatico, 

man· 
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mandou o N uncio dizer ao Duque de Cadaval , 
que era feu Conferente, que defejava lhe houveífe 
permilfaõ de Sua Mageíl:ade para ir a huma das an· 
tecameras do feu Paço , a faber do Gentil-homem 
da Camera , como Sua Mageftade eftava. O Du· 
que lhe efcreveo , que Sua Magefi.ade dizia , podia 
ir à fua Real prefença, e darlhe a abfolviçaõ, e ln. 
dulgencias concedidas no artigo da morte. Na 
mefma manbãa da feíl:a feira, foy o N uncio ao Pa
ço, e na cafa immediata à Camera delRey , lhe 
poz a eA:ola. hum feu Capellaõ, e lhe deu o Ritual 
para a abfolviçaõ. Chegou à ilharga da cama dei· 
Rey , e em pé , depois de repetir a Confiífaõ , per· 
guntou a Sua Mageíl:ade , fe queria receber as In
dulgencias, que elle lhe podia communicar naquel· 
la hora: EJRey lhe fez final com a cabeça, de que 
as queria receber , e por eA:ar muy embaraçado da 
falia , fe valeo a fua piedade daquella demoníl.raçaõ. 
Depois do Nuncio haver applicado a EIRey as In
dulgencias , e acabada a ceremonia , lhe diífe o feu 
grande fentimento de o ver naquelle eA:ado : El
Rey abraçou o Nuncio com grandes moflras de 
piedade , e o N uncio lhe corref pondeo com todas 
aquellas demonA:rações, que cabiaõ no refpeito, e 
no têntimento. Paífou ElRey o dia com tanto tra
balho, que os Medicos entenderaõ , que nelle aca· 
bava a vida ; e affim às oito horas da noite tomou 
a U nçaõ , que lha adminiflrou o' Parocho da Fre
gueíia de _N oílà Senhora dos Martyres , porque ~ 

Capellao 
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Capellaõ môr era muito velho : pelo que fe deter
minou foífe o Parocho, affiílindo D .. Jofeph de Al
mada, Sumilher da Cortina, que alimpava os Oleos .. 
Na noite teve algum alivio , porém no dia feguin· 
te começara ô os Medicos a temer o mef mo , e II\ 
applicaraó remedios violentos, que fora6 bem fuc~ 
cedidos , principalmente a tintura do ouro pata• 
vel, que lhe mandou ElRey Catholico. Vendo
fe EIRey taõ proíl:rado , nomeou a Regencia do 
Reyno na Rainha fua irmãa, na mefma fórma, que 
quando fora para a Campanha. Nefte mefmo dia, 
que era Sabbado J de Janeiro , foy EIRey Catho· 
lico faber de Sua Mageíl:ade : naõ lhe fallou , mas 
fim ao Principe, que o recebeo na cafa do Docel , 
debaixo do qual fe puzeraõ duas cadeiras. N eíl:e 
mefmo dia veyo a Rainha da Grãa Bretanha , e_na 
mef ma noite, na prefença do Duque , e dos Carne .. 
riíl:as , o Confeífor delRey entregou ao Bifpo de 
Elvas , Secretario de El\ado , o TeGamento, e Co· 
dicillo de Sua Mageíl:ade , o qual havia feito no 
anno antecedente na Cidade da Guarda. Fizeraõ
fe preces publicas em todas as Igrejas da Cidade; 
em algumas el\eve o Senhor expoíl:o, e nellas con· 
cedeo o Nuncio por hum Edital Indulgencias a to
dos os que confefiàndo-fe , e commungando , ro
galfem a Deos pela faude delRey. Na Cidade fe 
fizeraõ muitas Prociífoens com Imagens milagrofas, 
e todas hiaõ à CapelJa Real: o povo em grande 
multidaó , e com geral fentimento acompanhava 
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com muita devoçaõ as Prociífoens, pedindo a Deos 
a vida delRey. A Santiffima Imagem do Senhor 
com a Cruz às Col\as , que vulgarmente chamaõ 
dos Pef[os , veyo do Mofteiro de N oílà Senhora da 
Graça , e ficou na Capella fete dias, e concorrendo 
immenfa multidaõ de gente , fe continuavaõ as pre
ces. 

Era ElRey muy devoto da milagrofa Imagem 
de N oífa Senhora das N eceffidades , que fica em 
huma Ermida f6ra da Cidade , onde coftumava ir 
todos os Sabbados a vifitalla , e pedirlhe a fua pro· 
tecçaõ: pelo que inflammado da fua devoçaõ , pe
dio , que lha trouxeffem , e affim fe executou , vin
do a Santiffima Imagem em Prociífaõ , e fe collocou 
em hum .Altar na mefma Camera de Sua Mageffa
de , que ficou livre do perigo , mas continuou a do· 
ença com diverfos fymptomas, que davaõ , que dií
çorrer aos Medicos. Defejou EIRey mudar de fi .. 
tio , e parecendo conveni~nte aos Medicas as cafas 
do Conde de Vimiofo , em hum Sabbado , que fe 
contavaõ 14 de Fevereiro do referido anno, palfou 
do Paço da Corte-Real para aquelle fitio , onde 
fobrevindo diverfos incidentes à faude de Sua Ma· 
geílade ~ continuaraó os remedios. O defejo , que 
todos tinhaõ da faude , e vida dei Rey , fez enten
der pela mudança o defejado effeito da melhoria : 

- pelo que o Senado da Camera fez huma Prociíiaõ 
publica, que fahio da Cathedral de Lisboa em 20 

de Fevereiro, acompanhada do Clero, e Religioens, 
e fe 
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e fe reéolheo na Igreja. de S. Domingos. Pareceo 
a Sua Mageflade, que fe devia repor a Imagem de 
N ofia Senhora das N eceffidades na fua Ermida, pa· 
ra o que fo convocaraõ todas as Religioens ao Pa· 
c;o da Corte-Real , onde foy a Capella Real com· 
Cruz, e fe fez avifo aos Grandes, e a outras pet: 
foas, na fórma do eflylo; ordenou, que os Gran
des, e Coníelheiros de Eílado, haviaõ de levar o 
andor , e depois da Capella cantar o Te Deum , fe 
poz em ordem a ProcHfaõ, e fahindo do Oratorio 
do Paço. da Corte-Real , foy levada \a Imagem à 
fua Ermida em Domingo 28 de Fevereiro. O Prin· 
cipe , e Infantes acompanharaõ a Prociílàó , indo 
rl~traz do Andor vefiidos de gala , para o que tam
bem teve avifo a Corte. . No outro dia foraõ Suas 
Altezas à Ermida de N olfa Senhora , acompanha
dos da mefma Corte , e houve M ilfa cantada em 
acçaõ de graças , e prégou o Arcehifpo de Cranga
nor D. Diogo da Annunciaçaõ J ufliniano. 

Vendo EIRey, que a mudança do fitio naõ 
tinha fido remedio , antes lhe tinhaõ fobrevindo 
outras mo]eílias, cuidou em paílãr para Azeitaõ; 
porém naõ parecendo conveniente aos Medicos, e 
reconhecendo goílo em EIRey de ir para a Quinta 
de Alcantara , onde lhe moíl:rava a experiencia , que 
padecia menos defluxos , na6 tiveraõ os l\1edicos 
duvida, em que fize!fe a mudança, eem 12 de Mar• 
ço pa<fou Sua Mageflade das caías do Conde de 
Vimiofo para aquclla Quinta , onde com diverfos 

'l"'om.VII. Dddd me-
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medica·mentos, em poucos mezes , teve melhoria ; 
conhecendo-fe com mais forças , e mais nutrido , de 
forte , que começou a fahir fóra , montar a cavai
lo, e ir à caça : pelo que fe f ufpenderaõ por entaõ 
os remedios, que fe tinhaó determinado , que to
talmente fe deixaraõ, porque ceífou o achaque, que 
taõ grande cuidado deu a todos os feus V aífallos. 

Neíle anno de 170; fa~eceo a S de Mayo o 
Emperador Leopoldo 1. Achava-fe na noílà Corte 
ElRey Carlos feu filho , que logo mandou partici
par a ElRey D. Pedro efta noticia. E fuppofl:o fe 
naõ tinha recebido ainda a conta delRey dos Ro
manos , como he coftume entre todas as Coroas , fe. 
rem femelhantes noticias mandadas pelos f ucceff o
res ; pareceo a EIRey , que achando-fe EIRey 
Catholico neí\a Corte, que lha participava, e que 
pelo parentefco , que havia entre elles , Sua l\la
geftade , e Altezas , deviaõ fazer as demoníl:rações 
coflumadas. ElRey fe encerrou por oito dias, que 
começaraõ a 16 deJunho do referido anno, toman
do luto de capa comprida por dous mezes, e tres 
de capa curta; eí\e luto fe eílendeo a toda a Corte, 
fómente nas pelfoas, e naõ nas familias. Achava
fc EIRey outra vez doente da grande n101efl:ia_, que 
acabámos de referir : pelo que mandou ao Marquez 
de Alegrete , feu Gentil-homem da Camera , que 
foífe ao Paço delRey Catholico, que ainda eílava 
na Quinta do Conde de Aveiras, e Sua l\Iageílade 
na de Alcantara, para que da fua parte reprefentaf. 

fe 
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fe a ElRey Carlos o ·grande fentimento, que tinha 
da morte do Emperador. E no dia feguinte foy o 
Duque de Cadaval da parte ·da Rainha da Grãa 
· Eretanha , que fe achava com a Regencia do Rey~ 
no , e tambem da parte do Principe , e lnfuntes ; 
·depois recebeo ElRey a Carta delRey dos Roma
. nos, ef cri ta da fua propria ma6 , que lhe levou o 
Principe de Lichtenffein. 

Effava ordenado ao Conde das Galveas, Go· LctteresHiS:oriqucsa~ 
--vemador das Armas da Provincia de Alentejo, que •1°s· 
.·fahilfe em Campanha com o Exercito daquella Pro· 
.,·incia noprincipio da Primavera. E a mefma or· 
-dem teve o Marquez das Minas, Governador das 
·Armas da Provinda da Beira ; e executando os dous 
. Generacs pontualmente as ordens de Sua Mageíla-
·de , fahio o Conde das Galveas de Eílremoz , e 
marchando dalli com a mayor parte do Exercito à 
·Praça de Arronches , junto deUa fe ajuntou o reíl:o 
das Tropas , que eftavaõ repartidas- .pelos- quarteis ; 
e acabando de formar o Exercito, entrou por aquel
. la parte em Caflella. A vHlando a Praça de Albu· 
· querque , a deixou , e paffando a 2 de M ayo do an- . . . 
no de 170~ fe poz à viR:a da Praça de Valen~a de t1lrim•f!0 ncia da ex· 

~ t 'J · pugnaçao da l.)raç.i de 
Alcantara, huma das melhores, e mais bem ford· yalcnça de .\kanwa, 

ficadas, que tinha Hefpanha na Fronteira de Por- ampr.~m ' 70S• 

· tugaJ. Era o General fupremo defie Exercito o 
Conde das Galveas , do Confelho de Eflado , e 
Governador das Armas-de Alentejo, e MeAres de 

·Campo Generaes o Conde de la Corlfana , o Con-
Tom. VII. Dddd ii de 
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de de Galoway , General tambem das Tropas Jn
glezas, que militavaõ no nolfo Exercito ; o Baraõ 
de Fagel, a cujo cargo eílava o mando das Tropas 
Hollandezas : eraõ tambem l\'lefires de Campo Ge· 
neraes o Conde de V ilia-Verde , do Confelbo de 
Efiado, com o governo da Cavallaria , e o ·vif
conde de Barbacena , do Confi. lho de Guerra, com 
o governo da Artilharia. Achavaõ-fe no Exercito 
o Conde de Alvor, do Confelho de Eílado, e Go· 
vernador das Armas da Provinda de Traz os Mon
tes , com o partido das Tropas da fua Provinda ; 
.era6 Generaes de Batalha Pedro Mafcarenhas , de
pois Conde de Sandomil, D. Joaõ Diogo de Atai
de, depois Conde de Alva, o Conde de Monfanto 
.D. Manoel deCailro, depois Marquez deCafcaes, 
o Conde de S.Jqaõ Luiz Bernardo Alvares de Ta
.vora, e o Conde do Rio-Grande Lopo Furtado de 
Mendoça , que fendo Almirante da Armada , pa-
ra acharfe na Campau.ha quiz exercitar effe poíl:o. 
Formado o íitio, e plantadas as batarias debaixo do 
fogo da Praça, que era muito, e incommodava os 
nolfos com a1gum damno , matando , e ferindo al
guns Officiaes , e Soldados , e hum dos mortos foy 
o Capitaõ de Cavallos Ayres de Soufa de CaCho ; 
começaraó a 6 a jogar as batarias contra a Praça , 
das quaes a principal para abrir a brecha na face do 
baluarte conilava de doze peças de calibre de vinte 
e quatro , e naquelle dia, e no feguinte, tirou dol.1S 
mil e quinhentos tiros. Havia outra bataria de oito 

pe~as 
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peças de Campanha, e outra de íeis, e àlém ddlas 
tres, huma de fete morteiros grandes, e quarenta 
pequenos. Obrou com taó bom effeito a bataria 
deilinada para a brecha, que naquelles dous dias a 

. poz capaz do aífalto; e recufando o Governador da 
Praça Oom Alonfo Madariaga , Marquez de Villa 
Fuerce, entregalla por capitulaçaõ, porque eíl.ava 
refoluto a defundella , efperando o foccorrelfe o 
1\i1arquez de Bay, que havia chegado com quatro 
mil Cavallos a Piedra Buena , quatro legoas do nof. 
fo Exercito , onde elle pertendeo juntar mais ues 
mil Infantes , e todas as Tropas Francezas , para 
poder foccorrer effa importante Praça: o que fa .. 
bendo o Conde das Galveas, Governador das Ar
mas, refolveo mandarlhe dar o afiàlto; e affim foy 
enveílida na manhãa de 8 de 1\ilayo por dous Ter-
.ços de Infantaria Ponugueza, e dous Regimentos 
Eíl:rangeiros , hum de Ing1ezes , e outro de Hollan· 
dezes ; o primeiro foy o de D. Francifco N aper d~ 
Lencaíl:re , que ficou morto em cima da brecha, 
havendo procedido valerofiffimamente. Seguio-fe o 
do Conde de Coculim , que procedeo da mefma for
te , defprezando huma contufaõ, que lhe fez huma 
balia de moí que te , e a efle o Regimento do Coro
nel Dunkinfen, que ficou ferido , e elle , e os feus 
So1dados , deixaraõ bem acreditado o valor da f ua 
N açaõ. Na retaguarda hia o Conde de N oyelles, 
Brigadeiro Hollandez, que todos correfponderaõ à 
~ranJe opiniaõ do feu esforco. Durou o confliél:o 

na 
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na brecha hum bom efpaço; e naõ podendo os Caf. 
telhanos já fupportar os golpes da nollà gente, fo 
rctiraraõ ao Caíl:ello , onde logo fizera6 final , lar· 
gando bandeira branca , e mandou o Governador 
capitular: porém ao tempo, que fe efiavao propon
do as condições da entrega , fe houvera6 com tal 
defacordo, e perturbaçaõ os que eff:avaõ no Caf
tello, que abriraõ as portas ames de ajuffada a ca
pitulaçaõ , e entrando por ellas os noff os Soldados-, 
fe fizeraõ inteiramente fenhores de tudo. Os 111(). 

radores haviaõ falvado no Caff:ello as fuas mais pre
ciofas alfayas para as fegurarem, e naõ fe pode em· 
baraçar , que os Soldados as tomaífem , fegundo o 
coftume , e maximas da guerra. Da nolfa parte 
houve além da perda do Meílre de Campo Dom 
Francifco Na per, morrer junto a e Ue hum valeroe 
fo Capita ó de Infantaria do mef mo Terço, chama
do Manoel Jorge de Figueiredo ; e dos feridos de 
mayor confideraçaõ , foy o General de batalha D. 
Joaõ Diogo de Ataide, paílàdo com huma balla no 
peito junto ao hombro , havendo procedido neíle 
a«àlto com fingular valor. No mefmo dia 8 de 
Mayo , em que foy ganhada a Praça , defpedio ler 
go o Governador das Armas a feu filho o Tenente 
'General da Cavallaria Pedro de MelJo de Cafho, 
para participar a Sua Mageflade etla etlimavel no· 
ticia, e Sua Mageft:ade em attençaó do bom fer· 
viço do Conde das Galveas, e remuneraçaõ do tra
balho de feu filho Pedro de Mello, lhe fez, merce 

de 
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de o mandar cobrir Conde , para que def Je logo 
logralfe as honras da grandeza em vida de feu pa y. 
O Auchor dos Commentarios da Guerra de Hefpa- Marquez de San Phili· 
nha referindo, que os noífos ganharaõ efia Prara, pc,Co~.d,/4 Gurr.de 

· "J Htjpa:M, lib.õ. l'·' 8 ~· 
diz , que fora o Governador della obrigado a entre· 
galla depois de cinco aífaltos, com a guarniça6 pri-
fioneira de guerra: o affàlt() naõ foy mais que hum, 
e montando-fe a brecha , fe rendeo na f6rma , que 
deixamos dito; e accrefcenta, que a guarniçaó, fen-
do priíioneira , fora enviada a Lisboa, ekoltada por 
cento e trinta cavaUos, e que deixando os Caflelha· 
nos , ainda que defpidos , e defarmados , defcuidar 
aos noífos, os ataraõ, e opprimiraõ repentinamen-
te , e lhe tomaraõ os cavallos , e fogiraõ. Se os fuc-
ceífos, que eíle i11uíl:re Author efcreveo, aconteci-
dos aos Hef panhoes no theatro daquella guerra em 
diverías partes, faõ com femelhante verofimilidade, 
merecem muy pouco credito as fuas memorias , pe· 
lo mal, que fe informou ; porque efia guarniçaó foy 
remettida a Caílello de Vide , e naó eflava em ef: 
tado da aventura , de que elle fe perfuadio , com 
hum Exercito ta6 viíinho, e vitoriofo, que occu-
pava os paífos da Raya por toda aquella parte. De· 
mais , que defpidos , e defarmados , como podiaõ 
atreverfe aos Soldados armados , que eUe f uppoem 
defcuidados pela arte dos feus ? Na verdade, que me 
caufa admiraçaó, ciue hum homem , ainda que naõ 
militar , fendo erudito, fe perfuadiífe de hum taõ in· 
verofimil fuccdfo. De mais , que no mefmo lugar, 

diz, 
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diz, que depois de fe render Valença , tomarac> os 
noifos Albuquerque, e deixando acima ao 1\1.:rquez 
das Minas na Beira, a elle attribue o mando, ego
verno delle Exercico , de que era General o Cond~ 
das Galveas ; e fendo eíle grande V araõ ta6 conhe· 
ciclo na Europa , naõ teve delle noticia , nem lha 
deraõ , que governava nefie tempo as Armas dá 
Provinda de Alentejo. 

Depois do Conde das Galveas haver ganhado 
a Praça de Valença , e mandado para a de Cafiello 
de Vide cento e quatorze Officiaes, e duzentos e 
oitenta e tres Soldados prifioneiros , e ter repara· 
do a Praça, em que fe acharaõ muitas munições de 
boca, e guerra, e além da artilharia de ferro, dez 
peças de bronze , e hum morteiro grande ; no dia 
14 de l\'Iayo mandou occupar o Lugar de S. Vi• 
cente , advertindo aos Soldados, que-fe abfiiveífem 
de lhe fazer qualquer violencia, por ter aquelle Lu. 
gar dado obediencia a Sua Mageftade, como já fe 
dilfe, e marchou Jogo o Exercito cm duas linhas, 
cobrindo a artilharia, e era o l\f efire de Campo Ge
neral de femana o Conde de la Corlfana , e General 
de Batalha o Conde do Rio-Grande Lopo Furta· 
ào de Mendoça. No dia 1) marchou o Exercito 
na fórma fobredita, e palfando à viíla do Caftclio 
de Piedra Buena, fe mandou hum Alferes com hu· 
n1a partida para que examina!fe os frutos, que alli 
eílavaõ recolhidos , e fe acharaó mais de oitenta 
moyos de trigo, e cevada, muita quantidade de lãas, 

e Ot!• 
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e outros generos , de que fe aproveitaraõ os Solda· 
.dos , e muitos Paizanos. Chegou o Exercito à vif. 
ta de: Albuquerque , e fe aquartelou na fua campa
nha. Fica eíl:a Praça em hum alto , · diíl:ante tres 
Jegoas da Fronteira de Portugal, com muros anti
gos , mas de forte fubrica , e hum Caíl:ello fttuado 
no mais imminente da Praça , reputado por inex
pugnavel , fendo o terreno fertil de frutos , e gados, 
com a vifinhança do rio Gebra a meya legoa. Ha
bitavaõ-na dous mil vifinhos , repartidos em duas 
Parochias , com hum Convento de Frades , e ou
tro de Freiras. Era governada a Praça por D. J o
feph de Lofada , Coronel de hum dos Regimentos 
daquella Provincia , Soldado de valor., e experien· 
cias militares. Mandoulhe o Conde das Galveas 
por hum Bolatim hum efcrito , e outro ao corpo 
Secular, e outro ao Eccldiaftico, os quaes levou o 
Tenente de Meftre de Campo General Antonio 
Pelfanha de Ca{lro , em que lhe perfuadia , fe ren
delfem , fem chegar à violencia das armas , a que o 
Governador refpondeo briofamente, que fe havia 
de defender até a ultima gotta de fangue : o corpo 
Secular, e Ecclefiaflico refponderaõ, que elles naõ 
tinhaó voto em ma terias de guerra , e que a V ilia 
eíl:ava entregue ao Governador, cujas ordens elles 
deviaõ feguir. Depois dos Generaes reconhece
rem a Praça, mandou o General fegundo Bolatim 
com Carta fua , e havendo-fe refpondido na confor· 
midade da primeira, foy nomeado o Conde de S. 

Tom.VII. Eeee Joaõ, 

oigitized byGoogle 



S g o Hiftori11 qenealogictJ 
Joaó, General de Batalha, para ganhar os p6Aos 
com os Terços do Conde da Vidigueira D. Vafco 
da Gama , e do Conde de Alvor :Uernardo Antonio 
de Tavora , em que hiaõ por particulares o Mefi.re 
de Campo Pedro da Cunha de Mendoça, D. Luiz 
Jofeph da Gama, filho do l\ilarquez de Niza, D. 
Fernando de Noronha, filho do Marquez de Caf. 
caes, e Antonio de Miranda de Mendoça, e fe ga
nharaõ os póílos com valor > e preíl:eza , a pezar da 
refiílencia dos inimigos , em que da nolfa parte hou• 
ve quinze mortos , e trinta feridos, e da outra ma
yor numero. No mefmo dia t que era ó 16 , foy 
nomeado o Conde de Soure D .Joaõ Jofeph daCof. 
ta para com o feu Terço affiítir ao principio dos 
ataques , e defender feifcentos homens trabalhado
res, que lhe deraõ para o trabalho, o que fez com 
tanto valor, como aél:ividade , deixando-os capazes 
de logo fervirem. Entendeo-fe , que o inimigo po
deria fazer alguma fortida de noite : pelo que ó 
Conde das Galveas mandou reforçar os dous Ter· 
ços do Conde da Vidigueira , e Alvor , por outros 
dous , que foraõ os do ~ieíl:re de Campo Francifco 
de Abreu, e o que governava o Sargento môr Ma· 
noel Gomes , os quaes foy meter o Conde do R iot 
General de Batalha. No dia 17 começou a art lha· 
ria a bater o muro, que cinge a Praça, e coníl:ava 
de íeis peças , e tres morteiros, e fe ~andaraó mu
dar os Terços dos arrebaldes pelos dos Inglezes, fi. 
cando duas Co~npanhias de Portuguezes para guar-

. da 
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da das Igrejas. Na noite fe deu principio às minas, 
que pareceraõ ferem precifas., pelo pouco effeito, 
que as ballas da artilharia fazi~õ na muralha , que 
por antiquiffuna , refiíl:ia de forte, que com pouco 
íentimento f~u rebatia as balias. Porém o Vifcon· 
de de Barbacena, l\1eft.re de Campo General, que 
governava a artilharia, esforçou a bataria com mais 
quatro meyos canhoens, e a fez laborar inceífante· 
mente de dia , acodindo a tudo com tal prompti· 
daõ , que a elle fe lhe deve juílamente attribuir hu"" 
ma grande parte do bom fucceílo deíl:a em preza, 
como o havia tido na expugnaça6 de Valença, acre
ditando affim o feu valor com as mefmas experien
cias. No dia feguinte fe mandara6 pôr promptas 
mil e duzentas faxinas com novos trabalhadores pa ... 
ra as minas , que adiantara6 de tal forte , que no dia 
feguinte ficariaõ na fua ultima perfeiçaõ. N eíle dia 
entrou de guarda nos ataques o Marquez de Fon
tes Rodrigo Annes de Sá , em cujo Terço ferviaõ, 
como particulares, o Conde de Villar-Mayor Ma,. 
noel Telles da Sylva, fcu irmaõ Antonio Te11es da 
Sylva, e Luiz Gonçalves da Camera Coutinho, por 
,que o Conde da Ericeira , que fervia no mefmo Ter· 
ço, foy nomeado no principio da Campanha Meílre 
de Campo, e Governador de Evora, e nefla occa
fiaó fe acharaó outros muitos Fidal~os; e no arrabal· 
de entraraó tambem de ~uarda os l\'leftres de Cam
po Joaõ de Saldanha da Gama, D. Antonio de No
ronha , filho do Conde de Villa-\t erde , e o Conde 
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de S. Vicente J oaõ Alberto de Tavorá. Entrou 
de femana no dia 20 ·O Meftre de Campo General 
Conde de Galoway, e o General de Batalha Mar
quez de Montandre , e eftando já a brecha aberta 
para fe poder inveílir , pelas dez para as onze do 
dia fez final a Praça no fitio da brecha para capitu
lar, e ceffàndo as armas, defceo pela brecha hum 
Sargento môr para refens , e da noífa parte lhe man· 
dara6 os Sargentos môres dos Terços do Marquez 
de Fontes, e do Conde de S. Vicente ; e entrand~ 
fe a capitular , propuzeraó os inimigos, que entre• 
garia6 a Villa , e naõ o Caílello , cuja propofta foy 
logo regeitada , e outras femelhantes. 

Concederaõ-lhe finalmente a de fahir pela bre· 
cha a guarniçaõ da Villa , e Caílello, com balia em 
boca ,. bandeira folta , caixa batida , e huma peça 
de artilharia , e os mandaraõ conduzir com feguran
ça até Merida, com huma bailante efcolta. ·E que 
entregando-fe a Villa, e Caffello de Albuquerque; 
todos os moradores della , affim EcdefiaA:icos , co
mo feculares , feriaõ confervados no mefmo eftado, 
em que fe achavaõ , guardandolhe os feus privile· 
gios , e fóros , que tinhaõ , até o tempo delRey D. 
Carlos II. gozando pacificamente todos os feus 
bens, affim movei;, como de raiz, o que feria in
violavelmente guardado , palfando-fe para ilfo or
dens aos Cabos , Officiaes , e Soldados. Permittin
do-fe de mais a qualquer Paifano, morador na Vil
Ja , que quizeík fahir della até o termo de oito 

dias, 
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dias , para onde lhe parecelfe , o poderia fazer , le
.vando todos os feus bens moveis, e fe lhe daria paf. 
faporte. Que aos Officiaes de Capitaõ para cima, 
fe concedia levarem fuas bagagens, para o que lhe 
dariaõ as carruagens , que faltaífem , por naó as 
haver na Villa , e a guarniçaõ poderia conduzir o 
mantimento necelfario para a marcha, a qual fe ex
ecutaria no dia 22 do mez de· Mayo às duas horas 
da tarde. E que os Officias da Praça entregariaõ 
todos os prifioneiros, e defertores, que eílavaõ ao 
prefente na Villa. E para fegurança da capitula
çaõ, entregariaõ na noite do mefmo dia 20 huma 
porta da ViJla., e outra do Caftello, e a parte exte· 
rior da brecha, os quaes póflos feriaõ guarnecidos 
pelos Portuguezes até à fahida da Praça. Aceita• 
das eA:as capitulações pelo Governador, foy man
dado o Marquez de Fontes com o feu Terço guar
necer os fobreditos lugares , o que executou , ha· 
vendo-fe com os rendidos com ·prudencia, e civili
dade. Acharaõ-fe neíl:a empreza , e na de Valeil• 
ça, além dos particulares já referidos , o Conde de 
Tarouca Joaõ Gomes da Sylva -, e o Conde de Sar
zedas D. Rodrigo da Sylveira , tendo adoecido o 
Vifconde de Villa-Nova da Cerveira D. Thomás 
de Lima no principio da Campanha, e todos fe fi
zeraõ dignos pelo feu valor do applaufo commum 
do Exercito, e da eff.imaçaó dos Generaes. As Tro
pas Inglezas, e Hollandezas, íe houveraõ com iD
crivel valor em todos os confliélQS , e accidentes 

· deíle 
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defte fitio , às quaes as nolfas em nada lhe cederaõ , 
de forte, que o MeRre de Campo General Conde 
de Galoway , recommendava aos Officiaes Portu• 
guezes, que de(fem os agradecimentos aos fubalter• 
nos, e aos Soldados da adividade ,_ defembaraço, e 
valor, com que fe houveraõ. Eíl:a . agradavel noti
cia mandou o Governador das Armas à Corte por 
feu neto D. Joaó de Almeida, a quem ElRey fez 
merce de huma Commenda. Eff:as Praças confer .. 
varaõ os nolfos até que Valença foy demolida em 
1709, e ambas reffituidas pelo Tratado da Paz de 
Utrech. 

Effes gloriofos fuccelfos deixaraõ muy fatisfei. 
tos aos Generaes dós nolfos Alliados , que ferviaõ 
no mef mo. Exercito , vendo o valor , com que os 
Soldados Portuguezes fe expunhaõ defUmidos aos 
mayores perigos. O nolfo Exercito ficou quinze 
dias depois junto a A1buquerque, e difcorrendo os 
Generaes, qual feria a empreza, a que fe encami· 
nhariaõ , foraõ diverfos os pareceres : porque huns 
votaraõ, foífe o fitio da Praça de Alcantara, Villa 
forte , e rica , fituada fobre o Tejo ; porém a o~ 
tros pareceo melhor fitiar Badajoz, que era a cha· 
ve da Extremadura da parte de Caílella , moffran
do, que tomando-fe aquella Praça , a de Alcanta• 
ra, e outras, facilmente cahiriaõ por fi mefmo, ven• 
-do-fe cortadas para os foccorros : cada huma das 
-partes fuflentou o feu parecer, e como fe naó pu· 
deraõ concordar, fe determinou mandarem à Cor~ 

te 
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te ao Conde do Rio Grande , para que Jevalfe as 
ordens, do que fe havia de executar. Com a fua 
volta houve Confelho de Guerra , em que fe relol
veo , que no dia .2 de Junho marchaííe o noífo Ex
ercito para Badajoz. Haviaõ os Francezes fortin• 
cado aquella Praça com muito cuidado, e lhe me
teraõ huma numerofa guamiça6. O Marichal de 
Teífé fe tinha amparadó junto da Praça com o 
principal Exercito de Caíl:ella, em que eftava o l\{ar· 
quez de Bay , em tanto , que o Marquez de Tho~ 
vy com outro menor , obfervava o pequeno Exer
cito do Marquez das Minas na ~eira junto a Pena
macor. Tudo Hlo difficultava o fitio de Badajoz, 
ao qual fe fazia predfo darfelhe principio para fe of
ferecer huma batalha ao Marichal de Teífé, a qual 
os noífos Generaes refolveraõ fe lhe déífe , conftde· 
rando, que eftando o Marichal acampado deff:a par• 
te do Guadiana , naõ recufaria o combate. N ella 
efperança marcharaõ para o Exercito dos inimigos. 
a 4 do referido mez, e chegaraõ à noite , duas le· 
goas diftantes do feu Exercito , que fe achava com 
ventagem de lugar, e com fuperior numero de Tro ... 
pas ; porém como da outra parte eraõ os feus ma· 
yores intereíles, e a perda de huma batalha podia 
for de perniciofas confequencias a ElRey D. Filip.;. 
pe , e tambem caufa de huma fublevaçaó geral em 
Hefpanha, naõ julgou o Marichal fer conveniente 
o exporfe a hum lance da fortuna , e fez que o feu 
Exercito repaílalfe o Guadiana , tendo tido a pre--cau5aa 
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cauçaõ de fàzer marchar diante as bagagens. E aC. 
fim fe retirou ao amparo da artilharia de Badajoz, 
que lhe ficava nas coíl:as , e o Guadina defronte. 
Com eíl:a difpofiça6 do Marichal de Teífé, perde
raõ os nolfos as efperanças do premeditado fitio de 
Badajoz , que deixaraõ , e marcharaõ no dia ) da 
ribeira da parte de Elvas, e no outro dia paífaraõ o 
váo , malogrando a refiflencia do deíl:acamento. do 
inimigo, que havia intentado impoffibilitarlhe o ca· 
minho. Depois foy o nolfo Exercito acampar, ten
do a direita a la Caía , e a efquerda a Campo-Ma ... 
yor, e como fobrevieraõ huns calores exceffivos, 
que na Provinda de Alentejo faõ neila eftaçaó in
foportaveis , e naó permittem perfiíl:ir na Campa.; 
nha em quanto duraõ , fe recolheo o noífo Exerci. 
to, e fe puzeraõ as Tropas nos quarteis. Depois 
o Conde de S.Joa6 com hum deíl:acamento recu
perou a Praça de Marvaõ, muito forte pelo fitio, 
com quatrocentos homens de guarniçaó. Eíl:ando 
já os Generaes na Praça de Eíl:remoz , faleceo de · 
huma apoplexia a 29 deJunho Dom Joaõ Thomás 
Henriques , Almirante de Cafiella , que fe havia 
achado naquella Campanha. 

Havia ao mefmo tempo na Provincia da Bei
ra fahido de Almeida o ~larquez das Minas , Go· 
vernador das Armas daquel1a Provincia , com hum 
pequeno , mas luzido Exercito , formado das Tro· 
pas daquella Província, e de muitas do Minho, naõ 
havendo nelJe nenhuma das Eff.rangeiras; e fazendo 
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marcha ·pela Beira :Baixa , e em algumas partes , 
além <fa nollà Raya, por terras de Caíl:ella , por 
poupar o proprio Paiz, chegou a 4 de Mayo jun
to à Praça de Salvaterra, que na Campanha do an· 
no antecedente tinha fido o primeiro emprego do 
Exercito de Cafiella , mandado pelo Duque de Be
rwick ,-em que vinha EIRey D. Filippe. Nomeou 
o Marquez das Minas aos Meíl:res de Campo D. 
Joaõ Manoel de Noronha, (depois Conde de Ata
laya) D. Braz da Sylveira, e Manoel Carlos da Cu. 
nha de Tavora, (depois Conde de S. Vicente) pa
ra ganharem a ·eftrada encoberta, e fe alojarem nel· 
la , o que fizeraõ galharda , e valerofamente, com 
que confeguiraõ hum fingular applaufo ; porque 
D.Joaõ Manoel fe arrojou logo intrepidamente à 
eRacada , cortando algumas eftacas com a fua pro
pria maõ para fe baldear dentro , como fez , e da 
mefma forte D. Braz da Sylveira, que depois de 
eftar na eftrada coberta , mandou pedir ef cadas pa· 
ra efcalar a muralha, como tambem o fez Manoel 
Carlos de Tavora, naó obíl:ante o fugo, que fe fa. 
zia da Praça. Foy difputado o ataque, e a Infan
taria fahio da Praça a impedir as operações dos nof. 
fos , e foy rechaçada com grande valor. Ven..io 
o J\ilarquez o fogo da Praça, mandou para o im· 
pedir marchar ao Terço de D. Luiz Manoel da Ca· 
mera , ( depois Conde da Ribeira ) que chegou à 
operaçaõ no tempo elo mayor fogo, havendo-fe os 
Cabos , Officiaes , e Soldados , com grande refolu-

Tom. VII. Ffff ~aõ , 
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çaõ , e brio : e quando já dtavà prevenido hum pe
tardo para romper a porta , que fahe à eílrada co
berta, fez chamada o Governador da Praça D. An
tonio Lopes Galhardo, pertendendo capitular com 
condiç6es ventajofas, as quaes naó quiz o 1\1 arquez 
ouvir ; e affim foy forçofo tornar às armas, fegun
da , e terceira vez, parque o Marquez eíl:eve conf. 
tante em lhe naõ conceder mais ventagem , que 
aquella , com que fe havia entregue no anno ante·. 
cedente, quando EIRey D. Filippe a rendeo pef. 
foaf mente , com que o Governador fe entregou à 
àifcriçaõ do l\'1arquez Governador das Armas, 
com a guarniçaó priíioneira de guerra , que foraõ 
trezentos e fetenta e tres Soldados , dos quaes era6 
quarenta e oito Officiaes, e entre elles dous Sar
gentos môres , hum Tenente Coronel , íeis Capi· 
taens, e os mais eraõ Tenentes, Alferes, e Sargen
tos. A perda dos nolfos foy de trinta e dous Sol· 
dados mortos , e quarenta e íeis feridos , em que 
entravaó tres Capitaens ; dos offenfores morreraõ 
muitos , e os feridos naõ palfaraó de vinte. 

Havendo o Marquez das l\1ina~ confeguido 
com tanta felicidade a recuperaçaõ da Praça· de Sal
vaterra, teve noticia , que no Lugar da Sarça , hum 
dos mais ricos , e populofos daquelle partido , eíla· 
va alojado hum Regimento Francez de Sellerim , 
unido com a muita gente do Lugar , com refolu
çaõ de nelle fe manter nas fortificações; que tinhaó. 
Marchou o Marquez con1 toda a CavaUaria , e cin-

co 
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co Terços de Infantaria a atacallo, mas os France
zes, e moradores, fendo avifados pelos feus batedo
res , que o Marquez os hia bufcar , fe retiraraõ com 
toda a preJfa a Saclavim , palfando em barcas o rio 
Alagaõ. l\'1 andou o Marquez dar facco livre à fua 
gente , que foy muy confideravel, e com os Solda· 
dos entrou tambem a faquear hum grande numero 
de payfanos Portuguezes , o que permittio o Mar
quez para os refa.rcir dos muitos damnos , que os 
da Sarça lhe haviaõ feito na Campanha palrada, e 
mandou pôr fogo à V ilia , demolir os edificios , e 
tudo o que tocava às fortificações. Açharaõ-fe na 
Sarça tres peças montadas , huma de bronze de ca· 
libre de doze , duas de ferro , cincoenta carros man
chegos , e trinta galeras, tudo com as armas dei Rey 
D. Filippe, ainda que fem rodas, por lhas have
rem quebrado os Francezes; quarenta mil alqueires 
de cevada , grande quantidade de farinhas, e bifcou
to : e deíla quantidade de mantimentos , e das car
ruagens , fe entendeo , que da Sarça intentavaõ os 
inimigos fazer alguma operaçaó , que os notros lhe 
fruftraraõ. 

Neíle anno de 17os chegou à barra de Lisboa 
a Armada de Inglaterra, e Hollanda, da qual era 
Almirante o Cavalleiro Schowel , e deixando no 
porto de Lisboa huma Efquadra de quinze naos de 
f:Uerra , fe fez à véla com o refiante para as Coílas 
de Heípad1a da parte de Gibaltar , e Cadiz. Fi
cou em Lisboa cita Ef quadra às ordens de M ilord 
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Conde de Peterborough, General das forças mari· 
timas , e terreftres de Inglaterra , o qual havia trazi~ 
do huma Carta a EIRey Carlos da Rainha Anna 
da Grãa Bretanha , em que offerecia às ~s ordens 
todas as forças da fua grande Armada , no caf o de 
querer embarcar nella para emprender alguma fac
çaó , ou (e achar com toda na invafaõ , que fe in
tentava fazer nas Coftas de Hefpanha , o que elle 
aceitou perfuadido dos feus, e refolveo embarcar 
na Armada, com o deíignio de defembarcar em Ca· 

· talunha , onde fe efperava o recebeífe aquelle Prin
cipado : e participando cíl:a refoluçaõ a EIRey D. 
Pedro , elle com muita prudencia , a naõ reprovou, 
nem menos o perf uadio , deixando toda a refoluçaõ 
ao feu arbirrio , a qual veyo a feguir. Defpedio-fe 
EIRey Catholico delRey , da Rainha de Inglater
ra , do Principe, e lnfàntes, com a formalidade cof. 
tumada , e o Principe com feus irmãos lhe pagaraõ 
a vifita. EIRey o naó fez ·por continuarem as mo
lefiias, de que já temos feito mençaó. Tornou El
R ey Catholico a vifitar a ElRey de Portugal no 
dia 2 3 de Junho, em que embarcou, e dalli foy pa
ra o feu Palacio. O Príncipe com o Infante Dom 
Francif co, e o Infante D. Antonio, acompanhados 
do Duque de Cadaval , e de D. J ofeph de Mene
zes, V eador da f~a Cafa , embarcara ó na Junquei· 
ra em hum bargantim bem adereçado, e dourado, 
e mandou o Principe vogar para Belem; e chegan
do defronte da Quinta , em que affiília ElRey Ca .. 
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tholico, mandou a D. Jofeph de Menezes lhe dif. 
fe.tfe , que eftavaó alli , para o conduzirem a bordo: 
chegando EIRey Catholico , o Principe , e Infan
tes , o receberaõ f6ra do bargantim, e entrara ó jun
tos, acompanhando a Suas Altezas , além do Du
que, e D. J ofeph de Menezes , o Conde de Alfu
mar D. J oaó de Almeida, e da familia delRey Ca
tholico, o Principe de LichtenR:ein , hum Gentil
homem da Camera , dous Cavalheros mais , . e o 
Conde de Peterborugh , General da Armada , os 
quaes foraõ em pé , e defcobertos. Chegou o 
bargantim à Capitania, chamada Rnol , de oitenta 

. e quatro peças de artilharia , que era o mayor dos 
navios , que haviaó ficado da Efquadra. Sobio El
Rey Catholico , o Principe , e Infantes , ao porta16 
do navio , onde fe defpediraõ , e depois do Principe 
fazer os cumprimentos a ElRey Catholico, de que 
foífe para dentro , e El Rey ao Principe , q.ue def
celfe primeiro, fe apartaraõ ao mefmo tempo, El
Rey Catholico para a fua camera , e o Principe, e 
Infantes para o bargantim. O General da Armada, 
depois dei Rey recolhido , o fdlvou com toda a ar· 
tilharia da Capitania , e de toda a Armada , e na 
mefma fórma Calvou ao Principe , e feus irmãos. 
No dia feguinte mandou ElRey faber de Sua ~la· 
geíl:ade Catholica , e o mef mo fez a Rainha da Grãa 
Bretanha, o Principe , e Infantes. Havia-fe preve· 
nido mandar prover a ocharia delRey Catholico 
com grandeza, e com a atten~aõ ~ de que o provi· 
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mento para o mar parecelfe , que o era da mef ma 
ocharia. Affim foy grande -a abundancia de tudo, 
o que poderia fer neceffàrio para a mefa delRey, e 
da fua familia , de tudo quanto fe podia imaginar, 
e podia pertencer ao regalo ; e todos os dias em 
quanto EIRey Carholico eíleve embarcado no rio 
de Lisboa , fe repetiaõ os rcfrefcos. No dia 26 , 
que era Domingo , fe fez a Capitania à véla do for~ 
gidouro , em que eíl:ava defronte da Junqueira, e 
ao mefmo tempo levara6 ancora todos os mais na
vios da fua Efquadra. A Torre de Be1em Calvou 
a EIRey, e todas as mais Fortalezas na fórma, que 
quando entrara cm Lbboa. A Capitania lhe cor· 
refpondeo com toda a artilharia; e no dia 28 fàhio 
pela barra cQm toda a fua Efquadra. 

Havia EIRey D. Pedro nomeado para affiílir 
a EIRey Catholico com o caraél:er de Embaixador 
Extraordinario ao Conde de Alfumar , com ordem 
para que depois de fahir de Lisboa , Jhe délfe a fua 
Carta credencial , feguindo as formalidades coílu. 
madas. Embarcou o Conde no navio Pembrock 

Diuiodaviagem,que d r.~ d 'Ih · N d' 
0 Conde de Alfomar e 1euenta e quatro peças e aru ana. o 1a re-
D. Joaó de Atii:ieida , ferido fe poz a Capitania , e mais navios à capa, 
ta na companhia dcl- fi d fr e /' (j 1 lüy Q.rlos 111. m. c. qua 1 e onte de a1caes , e perando por a guns na· 
que mandou à Corte. vios da fua conferva ' que ainda tinhaõ ficado no 

rio de Lisboa. . NeA:e tempo man 'ou o Conde de 
Alfumar hum feu Gentil-homem n huma Carta 
ao Príncipe de Lichteníl:ein, em yLe referia haver 
chegado àqµella Armada com o caraél:er de Embai4 
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xador Extraordinario a Sua Mageflade Catholica , 
para o feguir, e acompanhar naquel1a expediça6 , a 
que o Principe de Lichtenílein refpondeo tambem 
por Carta , dandolhe os parabens do novo empre· 
go para hum miniíl:erio de tanta importancia , de 
que era taõ digno pela fua pelfoa. Ao mefrno 
tempo mandou EIRey Catholico por hum Cava· 
Jhero da fua Corte dar ao Embaixador a boa vin
da, e fignificarlhe a gr~nde fatisfaçaó , que tinha do 
novo caraéler , que Sua Mageffade lhe havia con
ferido , moftrando , que nenhuma outra peffoa Jhe 
kria igualmente agradavel , e bem aceita. Poucos 
dias depois mandou o Embaixador o mefmo Gen
til-homem ao Principe de Lichtenflein com outra 
Carta junta com a copia das fuas credenciaes para 
as fazer prefentar a EIRey Catholico , pedindolhe 
hora para a fua primeira audiencia publica, a que 
lhe refpondeo, que por fer o vento rijo, e eflar o 
mar empollado , e Sua Mageffade Catholica algu• 
ma coufa enjoado, lhe naõ era poffivel dar lhe au
diencia naquella occafia5 ; porém , que no primei .. 
ro dia de bonança, ou chegando a dar fundo em 
qualquer porto , faria o Embaixador a fua funçaõ. 
Finalmente depois de paffados alguns dias , haven• 
do tido recados muy honrados , e de grande eRima• 
çaõ, que EIRey fazia da pelfoa do Conde, e das 
juílas impoffibilidades, que haviaõ deferido a audi
encia; no dia primeiro de Agoíl:o, tendo aviClado 
logo pela manhãa terra da Cofta de Hefpanha , e 
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as montanhas , que efl:aó viíinhas a Cadiz ; depois 
de terem embocado o direito, mandou EIRey Ca
tholico avifar ao Embaixador , que como o tem
po era de bonança , e elle fe achava melhor da ca
beça, (em que muito havia padecido com o mar) 
Jhe defejava dar audiencia na tarde daquelle dia , 
em que podia fazer a fua funçaó publica. Mandou 
logo o Conde Embaixador veílir a fua familia de 
gala , e pôr tudo prompto com muito luzimento, 
e o participou ao Enviado de Inglaterra por hum 
Gentil-homem , que mandou hum efcaler com ou· 
tro Gentil-homem para o acompanhar. EG:ando a 
hora determinada , fez a Capitania final com dous 
tiros de mofquete , e fahio della o Conde de Altem, 
Gentil-homem da Camera delRey Catholico, na 
chalupa Real com feu toldo , acompanhada de ou
tras , e foraõ ao navio do Embaixador , que o rece
beo ao portal6, e levou à Camera, dandolhe a maõ, 
e a porta ; e depois de fe cumprimentarem , baixa
raõ para a chalupa, em que o Embaixador entrou 
primeiro , e teve o melhor lugar , e toda a mais fa
milia embarcou em outras, que eftavaõ prevenidas. 
Chegou à Capitania, onde o Conde de Sizindoríf, 
tambem Gentil-homem da Camera , o ef perava na 
ultima efcada , eflando toda a guarniçaõ em armas, 
que aprefentou ao Embaixador , quando paífou , e 
os Officiaes fizeraó reverencia com a efpada, tocan• 
do a marcha os tambores. Na fegunda efcada efpe• 
rava ao Embaixador o Príncipe de Lichteníl:ein, e 
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depois de lhe fazer feu cumprimento , o cond1'zio 
à Camera delRey · Catholico , que eftava em pé , e 
coberto ; logo , que o Conde Embaixador appare
ceo , fe defcobrio , e fazendo efie as fuas reveren
cias,. deu ElRey tres paífos a recebello, e tornan
do ao feu lugar, poz outra vez o chapeo, e man· 
dou ao Embaixador fazer o mef mo , e depois de fe 
cobrir deu a Embaixada , entregando a Carta de 
crença , e foy depois conduzido ao feu navio na 
mefma f6rma, com que havia fahido, acompa· 
nhando-o o Conde de Altem até à fua Camera , 
aonde o Embaixador tinha prevenido hum refrefco 
de frutas , e doces , e daquellas coufas , que o mar 
podia permittir, que lhe offereceo, havendo a mef
ma providencia para todos os que o havia6 acom
panhado , com varias caftas de vinhos ; e defpedin
do-fe o Conde de Altem , o acompanhou o Embai· 
xador até o porta16 na f6rma , que havia feito an
tes. Quando o Embaixador fahio da Capitania, de
pois de lhe darem varias boas viagens , como he 
coff ume no mar, o Calvou com quinze peças , que 
o Conde Embaixador fatisfez com igual numero, 
quanto que chegou ao feu navio. Havemos re· 
fi:rido a formalidade deff a Embaixada dada no mar, 
como materia rara vez fuccedida. A Armada fe .. 
~uindo a f ua viagem , depois de vai ias efcalas , 

·deu fundo a vinte e dous de Agoíl:o defronte de 
:Barcel1ona , e pondo a gente de defembarque em 
terra_, fe deu principio à ConquHla daquelle Prin· 
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cipado com fe renderem algumas Praças~ 

Depois da gloriofa Campanha , que temos re
ferido , na Provinda de Alentejo , o Conde das Gal
veas , Governador das Armas , paífou à Corte a 
gozar os merecidos applaufos dos triunfos, confe· 
guidos nas Praças, e Lugares, que tomou aos Caf. 
telhanos, a quem fempre foy fatal o feu braço, co· 
mo fe vio em tantos fucceífos gloriofos, cem que 
na guerra paílâda da Acclamaçaó havia triunfado 
delles ; e affim mereceo fer o (eu nome refpeitado 
pelo feu valor, o qual lhe adquirio grande reputa
çaó entre as Nações Alliadas , e inimigas de Euro
pa. Achava-fe o Conde já em idade muy avança· 
da , ainda que nelle o valor , com huma incrivel vi
veza , animava as forças já attenuadas com os du· 
ros trabalhos da guerra, e com os muitos annos: a 
que attendendo ElRey Dom Pedro, querendo naó 
abbreviar com novas fadigas huma vida , que eíli
mava , e fe fizera fempre merecedora da fua Real 
attençaõ , nomeou , fem que deixaífe queixofo ao 
Conde , o governo das Armas de Alentejo no Mar
quez das Minas, e deu o governo das Armas da Bei· 
ra , que elle mandava , ao Marquez de Fronteira 
D. Fernando l\'lafcarenhas. Determinou o Mar
quez das Minas no mefmo anno de 1705 fazer hu
ma Campanha no Outono, emprendendo fitiar Ba· 
dajoz , o que com effeito poz em execuçaõ ; e affim 
nos principios de Outubro , com o feu Exercito co
n~eçou a fitiar a Frasa, fendo ~berta a trinch~ira a 

tres 
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tres do referido mez. Acampou o Exercito de for
te , que lhe ficava da parte efquerda o rio Guadia· 
na, e da outra parte hum pequeno corpo de Tro· 
pas nolfas entregues ao Conde de S. Joaõ. DHl:a
va duas legoas o Marichal de Teífé com o Exerci· 

' to inimigo junto a Talavera. Poftas as batarias, 
começaraõ a laborar contra a Praça , principalmen· 
te huma grande bataria , que lhe fazia hum conti;.. 
nuado fogo ; os inimigos fe defendiaõ canhoneando 
continuamente o noffo campo com a fua artilharia ; 
e com as bombas , que tambem do nolfo campo fe 
lançavaõ na Cidade , com bailante damno. No diá 
onze, em que os noífos começaraõ a bater a Praça, 
perdeo o General Conde de Galoway do tiro de 
huma bala de artilharia o braço direito, que elle lo. 
go -fez cortar, e foy precifo , para continuar a cura, 
paífar do campo para Elvas. N efte accidente che
gou da Corte ao Exercito o Baraõ de Fagel, Mef. 
tre de Campo General , para _exercitar o feu poff o; 
e affim no dia treze trãçou huma trincheira deíde 
o Guadiana até o Xevora, fazendo trabalhar nella 
com grande ardor , para concluir pôr a linha na fua 
perfeiçaõ , o que lhe naõ foy poffivel confeguir , 
p<'rque os inimigos na mefma noite fe puzeraõ em 
m~rcha , e ao amanhecer do dia quatorze apparece• 
raõ diante do nolfo flanco. He de faber, que na 
noite de treze para quatorze, às duas horas depois 
da meya noite , paífaraõ huns defertores , e deraõ 
noticia , que os inimigos eftavaõ em marcha def de 

Tom. VII. . Gggg ii . o prill· 

oigitized byGoogle 



~08 ·Bifloria fjenealogica 
o principio da noite; porém naõ deraõ noticia 
por qual das partes do rio marchavaõ. O M-ar· 
quez das Minas fem perder tempo, mandou pôr o 
Exercito- em armas, e montar a Cavallaria para ef
tar tudo prompto ao primeiro avifo , e os repetio 
aos Cabos, que eílav-a6 da parte da ponte; porém 
ou por cafualidade , ou por defcuido, como outros 
dilferaõ , o Marichal de Telfé paífou com o feu Ex
ercito a ponte , fem fer fentido dos noífos , que ef: 
tavaõ da parte do rio, e ganhou a ponte do Xevo
ra , e fe formou contra os nolfos. Finalmente os 
Francezes palfaraõ com o feu Exercito, e ficou foc
corrida a_ Praça , depois dos noif os a haverem ba
tido fortemente, de forte, que pouco faltava para 
porem a brecha capaz de fe dar o alfalto. N aõ foy 
caufa deRe fuccelfo o defcuido do Marquez das Mi· 
nas, porque tinha dado as ordens com toda a dif
tinça6 , e clareza , para que a Praça naó folfe foc
corrida ; e naó faltou quem attribuiífe a alguns Ge· 
neraes Eílrangeiros efie defctiido , ou por falta do 
conhecimento do Paiz , ou por paixoens particu
lares , que tantas vezes tem fido motivo da ruina 
dos Exercitos. Poucos dias depois fobrevieraõ taõ 
grandes chuvas , que obrigara6 ao 1\ilarquez, ten· 
do ouvido aos Generaes, a levantar o íitio mais ~e
do, do que elle defejava.: pelo que mandou pôr em 
marcha o Exercito , levando o trem da artilharia di
ante , e fazendo tirar naõ fó o que havia fervido 
nos ataques , mas com muito vagar tudo o que po-

dia 
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dia ter ufo aos nolfos , e marchou para Elvas , de
vendo-fe ao General da artilharia Pedro Mafcare· 
nhas a mayor parte da boa ordem, com que fe reti
rou a mefma artilharia , que com a fua direcça6 ti
nha no fitio furiofamente laborado ; e encarregando 
ao Sargento môr de batalha o Conde de Soure aquel· 
Ia diligencia , a executou com o acerto , que coftu-· 
mava , e o mefmo fizeraõ no fitio os mais Generaes, 
Cabos, e Soldados, ficando muitos def:les mortos, 
e feridos , entre os quaes foy o de mayor dillinça6 
Mathias da Cunha, Jevandolhe huma baila de arti
lharia hum a perna , e ferindo-o na outra, o que lhe 
naõ embaraçou continuar o ferviço da guerra , pri· 
meiro em Portugal , depois em Alemanha , occu· 
pando varios p6ftos com muito valor , e capacida· 
de. 

Deixámos a EIRey D. Carlos III. chegado a 
Catalunha, de donde participou os progrelfos das ar· 
mas dos Alliados naquelle Principado ; e a ElRey D.· 
Pedro a noticia , de que a Cidade de Barcellona , de
pois de ter fofrido hum vigorofo fitio , fe rendera, 
capitulando a 9 de Novembro do mefmo anno de 
170;. Neíl:a Cidade e!l:aheleceo EIRey D. Carlos 
a fua Corte , aonde refidio , até que por morte do 
Emperador Jofeph feu irmaõ , palfou a Alemanha, 
e fendo eleito Rey dos Romanos no anno de 1711, 

lhe fuccedeo no Imperio. A ef:la fe1ice noticia, que 
:igora dava ElRey D. Car1os, fe ajuntou rogar a 
ElRey D. Pedro lhe enviaffe a1guns foccorros para 

~,, .... _ ~--· poder 
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poder adiantar a fua Conquiila , accreCcentando pe
dir a ElRey , que augmentaífe os feus progreífos 
com os feus Exerci tos, fazendo huma diverfa6 a feu 
favor. Mandou ElRey fazer hum Confelho de 
guerra fobre o referido , e fe refolveo com confen
timento dos Generaes lng1ezes , e Hollandezes, 
mandar ·a Catalunha huma parte das Tropas daquel
Jas duas N aç6es, e que entretanto da parte de Por· 
tugal fe fizeífe tudo o que foífe poffivel centra os 
inimigos , para que acodindo com as f uas 1'ropas à 
noffa fronteira , fe divertiífem os foccorros contra 
Catalunha. Nefte tempo chegou de Londres o 
Doutor Creigon , Medico Efcocez, de grande re· 
putaçaõ, e experiencias , o qual o nolfo Enviado 
D. Luiz da Cunha com a noticia da queixa, que 
EIR ey D. Pedro padecia , mandava para o curar; 
porém como já nefie tempo EIRey tinha vencido 
a queixa , naõ fe julgou conveniente feguir a fua di ... 
recçaõ ; e affim voltou para Londres no primeiro 
comboy Inglez , que fahio do porto de Lisboa, ha· 
vendolhe El Rey mandado dar huma boa joya , 
além do dinheiro , que havia recebido em Londres, 
e foy muy fatisfeito da attençaõ, que experimenta• 
ra. No fim deíl:e anno faleceo a Rainha da Grãa 
Bretanha D. Catharinha a ~ 1 de Dezembro, como 
já deixámos efcrito no Capitulo III. defte Livro, 
e fendo ElRey em extremo a morte da irmãa; por
que a1ém de venerar as excellentes virtudes, de que 
a Rainha fe adornava, era muy carinhofa a cor· 
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refpondencia , com que reciprocamente fe trata
va6. 

No principio do anno de 1706 no mez deJa
neiro entrou no porto de Lisboa hum navio da Ar· 
mada Ingleza , em que vinha embarcado Ben Ha
met Caron, Embaixador delRey de Maquinez à 
Rainha Anna da Grãa Bretanha. Efcreveo elle ao 
Secretario de Eftado D. Thomás de Almeida , di
zendo, que {e feu Senhor foubeífe , que elle havia 
de entrar no porto de Lisboa , certamente lhe daria 
Carta para Sua M agefiade ; e que já , que a cafua· 
lidade o trouxera a Lisboa, defejara ter a honra de 
fe pôr aos feus pés. EIRey lhe deu audiencia na 
Quinta de Alcantara fem formalidade alguma, fen
do interprete A monio Correa da Franca, Efcrivaõ 
da Fazenda da Cafa de Bragança. Netl:e anno co
meçaraõ a ter effeito as promelfas, que EIRey D. 
Pedro mandara fegurar a ElRey D. Carlos III. de 
fazer huma vigorofa diverfa6 contra os feus inimi· 
gos ; e he certo, que fe della fe fouberaõ aproveitar 
os Alliados, que eíl:avaõ da parte de Catalunha, 
feria ó bem differentes os progrelfos das f uas armas. 
Sahio o noífo Exercito à Campanha, de que era fu. Ltrrrts Hiíloriq. Moi• 
premo General o Marquez das Minas , Governa- de Mav 1706,ii:tirref· 

dor das Armas da Província de Alentejo ' com os ~~na Haya no duo an• 

partidos das Provindas da Beira, Minho , e Traz 
os Montes , de que eraó Governadores das Armas 
o Marquez de Fronteira, o Conde de Atalaya, e o 
Co11de de Avintes. Governava a Cavallaria o Mef-

tre 
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tre de Campo General o Conde de Villa-V erdc , e 
da Artilharia era General Pedro Maf carenhas , e 
General das Tropas Inglezas ·o Conde de Galo
way , e das Hollandezas o Mefl:re de Campo Gene
ral Monf. Frisheim , que havia fuccedido ao Bara6 
de Fagel , a quem os Eflados Geraes acordora6 o 
mefmo .foldo, e o l\tleftre de Campo General o 
Conde de la Codfana. Serviaõ no mefmo Exerci-
to o Conde de S. Joaõ, General da Cavallaria de 
Traz os Montes, D.Joaõ Diogo de Ataide, Ge- . 
neral da Cavallaria da Beira, os Generaes de Bata
lha os Condes de Soure, S. Vicente, Tarouca, e 
D. Joaõ Manoel de Noronha, D. Rodrigo de Len
caílre , Pedro de V af concellos e Soufa , e o Conde 
do Rio-Grande. 

Formou-fe o noífo Exercito a 21 de Março na 
Fonte dos Çapateiros, e a J 1 partio do Campo en
tre .Caya , e Cayola , onde fe ajuntou a noffa arti
lharia, que vinha pela parte de Arronches , efcolta· 
da ·com hum corpo de Tropas de Traz os Montes, 
que mandava o Conde de S. J oaõ , e foraõ a S. Vi· 
çente , e fe apoflaraõ junto a Membrio , e etlas duas 
Povoações fe renderaõ logo aos nolfos : e fazendo 
alto o Marquez das Minas , mandou chamar o AI· 
caide, e Governança de Brollàs, Villa mais popu· 
lofa , que a de Alcantara , abundante de frutos , e 
trato dos feus mor~dores , para que vielfem render 
obediencia a ElRey D. Carlos li[. o que elles re
cufaraõ , dizendo , que o Duque de Berwick vinha 
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a focorrellos com hum groffi> das f uas Tropas, por· 
que fe achava junto da Villa. Na noite de 5 de 
Abril mandou o Marquez ao General de Batalha D. 
J oaõ Manoel de Noronha com hum dellacamento 
para tomar poff:o fobre o rio Solor, que o noífo Ex· 
erci to devia paífar, para guardar os p6ílos , e o palfo 
chamado dos C avalleiros , ~ue o nolfo Exercito por 
força havia de atravefiàr, porque os inimigos tinhaó 
derribado a ponte , que eftava fobre eíle rio. E no 
dia 6. palfou o Exercito, fem que houveífe quem 
lhe difputaífe a paífagem , atraveífando defpenbadei· 
ros, e cerros , em que os Soldados Portuguezes fi
zera ó hum caminho capaz ~e poder paífar a arti· 
lharia , em que teve grande parte a aé\ividade, e 
induflria de Dom Joaõ Manoel, que os mandava. 
Teve avifo o Marquez das Minas, que o Marichal 
de Berwick fora para Broífas com as fuas Tropas, 
pelo que refolveo de o atacar no outro dia. Affim 
a 7 o Marquez , com approvaçaó dos mais Gene
raes , dividio o feu Exercito em dous córpos , e fe 
poz diante da mayor parte da Cavallaria , e com 
dez Terços de Infantaria, .e íeis peças de Campa
nha , marchou em direitura a Broífas , deixando o 
rello do Exercito entregue ao Conde de Galloway, 
(o qual depois fe uni o ao Marquez das Minas) Con· 
de de la Corífana , Meftre de Campo General , e o 
Conde de Tarouca, General de Batalha, .. para que 
feguralre a nolfa artilharia, bagagens,_ e provifoens 
do Exercito , que naõ haviaõ ainda paílàdo o rio. 

Tom.VII. Hhhh 1\lar· 

oigitized byGoogle 



Bifloria qenealogicA 
Marcharaõ os nolfos com diligencia ao pé das mon· 
tanhas, a fim de que os inimigos na6 tivefiem tem
po de fe porem em eftado de defenfa ; mas tanto , 
que os noffos chegara6 ao plaino, em que efta Vil
la fica fituada , elles fe retirara6 precipitadamente , 
cobrindo-fe com o bofque , que fica entre nroífas' 
e a Cidade de Carceres. O Marquez das Minas 
mandou hum pequeno deftacamento à ordem do 
General de Batalha Dom J oa6 Manoel para tomar 
Brollàs , ( encarregandolhe a guarda do Convento 
das Freiras da Villa) onde fe achou huma boa quan
tidade de trigo , e farinha. A nollà Cavallaria fe 
avançou além do bofque , e a Infantaria, que fe co
meçou a fentir fatigada , por haver marchado def de 
as cinco horas da manhãa até às quatro da tarde , 
teve ordem de a feguir do modo, que lhe fo{fe pof. 
fivel. Finalmente huma parte da noífa Cavallaria 
atacou a retaguarda dos inimigos com tanto vigor, 
que o Duque de Berwick , pafiàndo da vanguarda 
à retaguarda com tres Regimentos de Clavineiros , 
começaraõ a peleijar ; e rebatendo com valor a in· 
veftida , foraõ finalmente ta6 vigorofamente carre
gados os inimigos, que fe retirara ó com grande pre
cipitaçaõ , ficando huma boa parte dos Soldados 
mortos , e feridos. N efte combate deixara6 duzen
tos e quarenta cavallos , e oitenta prifioneiros, em 
que os principaes foraõ D. Diogo de Monroy, Ge· 
nera1 de Batalha , a quem o Capitaó de Cava1Ios 
Gonçalo Pires Bandeira havia rendido , havendo-fe 
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com elle com toda a urbanidade, e o Conde de Ca
nillejas , particu1ar , e outros Officiaes. Da noífa 
parte ficara6 alguns . mortos, em que entrou o Ge
neral de Batalha Conde de S. Vicente Joaõ Alber· 
to de Tavora , que durou poucas horas depois do 
combate, com .geral fentimento, pelas efperanças, 
que promettiaõ a fua pouca idade; porque no mais 
florído della , fe arrojou taõ deftimidamente pelas 
Tropas dos inimigos, que dentro delles peleijou taõ 
valerofamente, que recebendo algumas feridas , de 
que veyo a perder de huma a vida , deixanda-o af. 
faz vingada no valor do feu braço. Os feridos fo. 
raõ o Tenente General da Cavallaria Pedro Ma
chado de Brito , e os Commilfarios da Cavallaria 
Antonio Paffanha de Caflro , Francifco Tavares, 
que morreo das feridas , e Frandfco Paulo , fendo 
feridos de ballas, como foraõ quafi todos os noffos 
mortos. O Marquez das Minas fe empenhou tan
to , que fe expoz a ficar cortado dos inimigos ; po
rém o Conde de Atalaya D. Pedro feu fobrinho, 
o foccorreo promptamente , livrando-o do perigo. 
Acabou o combate já muy avançada a noite, e as . 
noffas Tropas tornaraõ para o campo de Broífas. 
Os Condes de Atalaya, Avintes , Galoway , Villa· 
Verde , Marquez de Fronteira , Condes do Rio
Grande, de Soure, deS.Joaõ, e D.Joa6 Diogo de 
Ataide, obraraõ como fe efperava das fuas pelfoas, 
e à fua imitaçaõ os mais Cabos , e Officiaes fe hou· 
veraó com fingular valor, e naó menos as Tropas 
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das duas Nações Ingleza, e Hollandeza, que deraõ 
fingulares provas, reconhecendo , que em nada Jhe 
foraõ inferiores os Portuguezes. Os Condes de la 
Corífana , Tarouca , e Dom J oaõ 1\ilanoel , naô fe 
acharaõ nefle confliélo , porque affifliaõ nos pófios, 
que acima dilfemos lhe foraõ encarregados.. V oi· 
tando o Marquez do combate já muito de noite pe· 
los embaraços do bofque , chegou a Brolfas , cujos 
habitantes haviaõ abandonado as caías , e fogido pa
ra o Duque de Berwick, e outros fe haviaõ retira
do às Igrejas, repugnando dar a obediencia : pelo 
que foy faqueada a Villa , e queimadas algumas ca· 
fas , o que caufou taõ grande terror nos vifinhos , 
que grande quantidade de Lugares viera6 dar a de
vida obediencia ao Marquez das Minas , que dei
xandQ-.Caftello hum Terço, mandou continuar 
a marcle para Alcantara, onde chegou a 9 de Abril 
pelas tres horas da tarde. He a Villa de Alcanta
ra bem conhecida por fer cabeça da illutlre Ordem 
Militar, que della tomou o nome, perdendo o an
tigo de S.J oaó de Pereiro, quando foy fegunda vez 
conqqiflada aos Mouros , e dada aos Cavalleiros da· 
quella ·ordem , com que muito fe ennobreceo , e 
tambem com a celebre ponte, que mandou fazer o 
Emperador Trajano fobre o Tejo, a cuja margem 
fica fituada com mil e duzentos vifinhos, dous Con
ventos de Frades, e outros dous de Freiras, guar
necida de bons muros para a fua defenfa. Chegou 
o noífo Exercito à vifia defia Pra~a às nove horas 
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dâ manhãa, e logo o Marquez foube por hum de· 
fertor, que chegou ao Exercito, que nella havia 
clez Terços de Infantaria, e no mefmo dia deu prin· 
cipio a fitialla , e as Villas de Rey , e Marilla lhe 
vieraõ render obedie ncia. 

F oy o Marquez das Minas com outros Ge
neraes a reconhecer hum alto vifinho para forma
rem huma bataria , tendo fido fempre feguidos das 
balias dos inimigos da Praça, em quanto durou ef. 
ta diligencia , de que foraõ mortos alguns Enge• 
nheiros nolfos, e outros feridos. , Vindo já na vol· 
ta da Praça, recebeo o Conde de Atalaya D. Luiz 
Manoel de Tavora, Governador das Armas do Mi· 
nho , e do, ConfeJho de Eíl:ado , huma balia , que 
lhe fahio a huma ilharga , e parecendo ao principio 
fer de pouco perigo , foy mortal a poucos ~as , e 
della faleceo a 16 com geral fentimento de todo o 
Reyno, Exercito, e Cabos delle , porque era mui
to amado , e refpeitado por fua grande authorida
de, e valor, principalmente de todos· os que haviaõ 
militado com eUe, por haverem experimentado os 
etfeitos da fua Jiberalidade , na providencia , coin 
que os foccorria ; porque havia fido o Conde orna
do de excellentes virtudes , brilhando nelle igual
mente a gen~rofrdade, e valor, partes, com que 
coníeguio refpeito , e reputaçaõ. Na manhãa det: 
te dia ordenou o M arquez ao General de Batalha 
D. f o<.iõ Manoel de Noronha, que com os Terços 
de Moura, de que eraõ MeRres de Campo o Con. 
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de de Aveiras Luiz da Sylva Tello, e Dom Luiz 
Manoel da Camera , herdeiro do Conde da Ribei• 
ra Grande , e dous Regimentos , hum de Inglezes, 
de que era Coronel Blood , e outro de Hollandezes, 
que folfem atacar o inimigo , que fe achava occu
pando as imminencias , em que fe havia pôr a arti
lharia, e o fitio de S. Francifco , que fica diftante 
da Villa tiro de efpinguarda, que eftava guarneci· 
do por hum Capita6 , e cincoenta Soldados ; aos 
quaes inveíl:io com tanto vigor o Coronel Blood 
com os lnglezes , que foy tomado com a efpada 
na maõ , fazendo dezafeis prifioneiros. Na tarde 
do mefmo dia chegou o reffo do noífo Exercito, 
que conduzia a artilharia, e começaraõ os noílõs a 
trabalhar em duas batarias , huma de oito peças de 
vinte e.·~quatro , e fete de Campanha , e outra de 
cinco peças groífas , e fete Culebrinas , que fe ar· 
maraõ contra a Praça , naõ obftante o muito fogo 
de artilharia , e mofquetaria , com que das muralhas 
a procuravaõ impedir: e porque o fitio de S. Fran
cifco era de muita offenfa à Praça, intentou o ini
migo recuperaJlo com hum corpo de cem homens, 
que fora6 rechaçados com perda fua. 

No dia antecedente haviaõ entrado na Praça 
dous Terços de Infantaria , com que os fitiados fe 
animaraõ , e ainda mais com hum recado do Du
que de Berwick , que lhe recommendava fe defen. 
deffem , porque elle paffava logo a foccorrellos ; e 
affim com novo brio começaraõ a fazer hum inceí-
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fante fogo contra os que trabalhavaõ nas batarias, 
ferindo , e matando muitos. Aos noffos para dei; 
viar das muralhas os Mofqueteiros , que offendiaõ 
os que trabalhavaõ , foy necelfario affeftar contra a 
muralha íeis peças de Campanha, por naõ eftar ain· 
da prompta a artilharia groífa , de que elles fizeraõ 
pouco cafo ; porém na mefma tarde de onze come
çou a laborar a primeira bataria grande , a que fe 
ajuntou íeis morteiros, a qual eftava affiíl:ida dos In
glezes, e Hollandezes , o que faziaõ com tanto vi
gor , que era maravilhofo o etfeito. A doze come
çou a atirar a fegunda bataria com damno confide
ravel dos inimigos , a qual eftava a cargo do Gene
ral da Artilharia Pedro Mafcarenhas , · que livrou 
com bom f uccelfo de hum a baila de vinte e quatro, 
que lhe tocou o chapeo, e naõ menos o l\ileftre de 
Campo lgnacio Xavier Vieira Matofo de huma de 
moí que te , que lhe levou o chapeo , e roçou o cat: 
co. E finalmente pofta a terceira bataria , que la
borando com as mais inceílàntemente , faziaõ hum 
horrorofo eftrondo com ruina nas muralhas , e as 
bombas a faziaõ nas caías , e edificios da Praça ; os 
moradores entrara6 em tal· confternaçaõ , que o Go· 
vernador fe vio confuf o no remedi o , que lhe pediaõ 
os moradores da ceífa õ de a unas. 

Havia o Marquez das Minas, tanto que en
trou no campo de Alcantara, premeditado a palfa
gem do Tejo , para o que ordenou ao Quartel Mef. 
tre Francifco Pimentel, que fizelfe diligencia fobre 
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o íitio, em que fe podia lançar a ponte de barcas 
pela parte, que fica abaixo da Prasa, tendo certifi· 
do da impoffibilidade pelos desfiladeiros , e rochas 
continuadas daquella parte ; porém com a noticia 
de hum paizano avindo, palrou o rio meya legoa 
acima de Alcantara, onde achando commodo para 
lançar a ponte, o participou ao Marquez General, 
que ordenou ao Marquez de Fronteira , e ao Con
de de Soure, General de Batalha, que com as Tro•. 
pas do partido da Beira, folfem com o Quartel Mef.· 
tre , e procuraífem lançar a ponte na parte mais 
conveniente. O que o Marquez de Fronteira ex· 
ecutou com admiravel ordem , e acerto com o par
tido das Tropas da (ua Provinda ; e vencendo a dif· 
6culdade de palfar tambem o rio Alagon, fe aquar
telou da outra parte do Tejo Cobre a Praça a 12 de 
Abril, plantando outra bataria em fitio taõ pro
porcionado , que conduzia muito para o rendimen
to da Praça , onde fe lhe ajuntou o Vifconde de 
Fonte-Arcada Manoel Jaques de Magalhaens, Ge· 
neral da Artilharia da Beira, com quatorze Compa
nhias de Cavallos, e oito Terços de Infantaria, com 
algumas peças de artilharia , e morteiros , com que 
daquella banda efperava ao Marquez. N aõ fatif. 
feito o Marquez dcíl:a taõ importante operaçaõ, 
mantiou ao General da Cavallaria daquella Provin· 
eia D. Joaõ Diogo de Ataide, que com feifcentos 
Cu vallos , e outros tantos Infantes foíre reduzir à 
obedi.!ncia o Lugar de Seclavim, hum dos mayores 
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daquelle det\ritlo , rico, e bem povoado de gente 
valerofà, e guerreira·, e o General o· executou com 
grande aéHvidade, e acerto, porque intentando os· 
moradores a refitlencia, e1Je fe houve de forte , que 
querendo os Soldados compenfàr o trabalho com os 
defpojos, o General naõ confentio, que fe fizelfe 
damno aos moradores , por fer etla a intençaõ del
Rey D. Pedro, taó recommendada nas fuas Reaes 
ordens ao 1\ilarquez das Minas. Os inimigos ven
do eR:e corpo de Tropas, que mandava o Marquez 
de Fronteira, entenderaõ, que era o Duque de Be
rwick , que chegara com o foccorro, que lhe pro
mettera , e lhe fizeraõ finaes toda a noite ; porém 
brevemente fe viraõ defenganados , e lhe defcahiraõ 
tota1mente os animos, e refolveraó de fe render; 
porque havendo reconhecido , que era o noífo Ex. 
ercito, fe lhes augmentou o receyo , vendo toma· 
das todas as entradas da f ua grande ponte ; porque 
a artilharia, que o Marquez de Fronteira tinha en
carregado ao Conde de Soure , a fez fobir com a 
fua grande aéHvidade para o alto de huma penha 
da parte dalém do Tejo, e era a de que recebiaõ 
mayor damno os íitiados , e foy a caufa de toma
rem a refoluçaõ de fe renderem : e levantando ban. 
deira branca na muralha , mandaraó ao nolfo Cam• 
po hum Tambor , pedindo refens , e tregoas por 
duas horas para capitularem, e feriaõ nove para dez 
do dia , quando vieraó da Praça dous Coroneis pl· 
ra refens , e da noílã parte mandaraõ ao l\'1eíl:re de 
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Campo Antonio Carneiro, filho primogenito do 
Conde da Ilha, e ao Tenente Coronel do Regi· 
mento de Stewart; mas como elles recufaraõ ren
derfe do modo , que o ?t1 arquez das Minas lhes 
propunha , que era ficarem todos priíioneiros de 
guerra, e entregue toda a artilharia, fe rompeo o 
tratado, e fe retiraraõ outra vez. Depois do meyo 
dia, que eraõ treze do mez, começaraó àtirar de 
novo as noífas batarias, ainda com mayor força, do 
que até alli tinha6 feito contra a Praça. E fazen· 
do1he novas propofiç6es , fe acordava aos fitiados, 
que el1es feria6 rendidos prifioneiros de guerra , e 
que todos os Officiaes, que quizeífem aífentar pra
ça , feria6 confervados nos mefmos p6ff:os, em que 
fe achavaõ , e lhe feriaõ pagos os feus íoldos na fór
ma de Inglaterra ; e que os que naõ quizeffem fer .. 
vir na guerra , fe poderia6 retirar às fuas caías, obri ... 
~ando-fe a naõ tomarem mais armas contra ElRey 
Carlos III. porque de outro modo feria6 levados a 
Lisboa. Porém fendo regeitadas eftas condições, 
começaraõ as quatro batarias incelfantemente a Ja. 
borar com hum grande fogo, com tal eílrago das 
vidas , e edificios da Praça , que bem moftravaõ 
qual era o brio dos valerofos Hefpanhoes, que ef
tava6 fitiados ; e porque huma das batarias havia 
feito huma coníideravel brecha , fe começaraõ a 
difpor as coufas para fe dar o affà1to no feguinte dia. 
· A 14 pela manhãa mandou o Marquez das 
Minas ao Conde de Tarouca à Praça , para de no-

vo 
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vo perf uadir ao Governador a entrega , porque de 
outra forte , nem a elle , nem à guamiça6 daria ai· 
gum quartel. O Conde, que era dotado de vive
za, difcriçaõ , e affabilidade, negociou de forte, que 
o Governador fe determinou às duas horas da tar• 
de , e fe deraõ os refens de huma, e outra parte , e 
convindo na capitu1aça5 , foy affinada reciproca· 
mente a 14 de Abril de 1706, em que lhe conce
deo o Marquez General, entre outras coufas, que 
a guarniçaõ fahiria da Praça pela brecha , com to
das as honras militares praticadas em femelhantes 
occafioens , e que feria logo defarmada , e feita pri· 
fioneira de guerra , com condiçaó, que os Officiaes, 
de Capitaõ para cima , feria6 p6flos em liberdade 
depois de feis mezes. Affim ao amanhecer fahio a 
guarniçaõ da Praça , conforme os artigos, com que 
fora a capitulaçaõ. Nomeou o Marquez General 
ao mefmo Conde de Tarouca para tomar polfe da 
Praça , defendella das extorfoens , e expedir a f ua 
evacuaçaó, que foy no dia dezafeis , como fe havia 
capitulado. Tanto , que foy defarmada a guarni
çaõ, foy remettida com boa efcolta a diverfas Ci· 
dades, e Villas da Provinda da Beira, a qual con
fi{Ha em dez Terços de Infantaria, que faziaõ o 
-computo de quatro mil e duzentos homens , em 
que entrou o Governador da Praça Dom .1\iliguel 
Gafco , Cavalleiro da Ordem de Santiago, General 
de Batalha, o Tenente da Praça D. Joaõ de Padi· 
lha, e o Sargento môr da mefma D. Agoflinho de 
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Aruntura e; Benavente·, Dom Joaõ J ofeph Duran , 
Ajudante mayor, o Engenheiro môr Blond, e o 
Engenheiro Dedon , nove Coroneis, em que en
trou o Marquez de Torrecufa, Grande de Hefpa
nha, Gentil-homem da Camera, tres Capitaens Co
roneis, treze Tenentes Coroneis, tres Segundo-Te
nentes Capitaens , hum Subfede mayor Tenente 
Coronel, fetenta e íeis Capitaens de Infantaria , e 
tres Capitaens reformados. Acharaõ-fe na Praça 
quarenta e fete peças !de artilharia de diverfos ca
libres, ~rande parte de bronze, duas mil novecen-. 
tas e feífenta e huma efpingardas 1 e outras muitas 
defarmadas , tres mil e novecentas arrobas de polvo
ra , mil e oitocentas bailas de artilharia , trezentas 
e feífenta caixas de balias de chumbo , íeis mortei
ros , quatrocentos moyos de farinha , cento e tan
tos de cevada , duzentos toneis de vinho , mil e du
zentas fardas novas para as Tropas , e cento e cin· 
.co cavalJos , e outras muitas munições em grande 
.numero para o ferviço da guerra , de que fc tomou 
conta pelos Officiaes da V edoria do Exercito , a 
quem tocava. O Marquez das Minas mandou feu 
filho o Conde de Prado D. Joaõ de Soufa com ef. 
tas agradaveis novas à Corte, e chegou pela poffa 
a 16 de Abril. ElRey rendeo as graças a Deos pe
los venturofos principias da Campanha , e houve 
luminarias por tres dias na Cidade. ElRey fez ~er• 
ce ao Conde de Prado do titulo de Marquez, para 
que em vida de feu pay lograífe as mefmas pree.mi· 
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nencias , que a. eíl:a dignidade faó annexas neRe 
Reyno. No mefmo tempo ganhou oMarquez de 
Fronteira a Praça de Moraleja, viíinha de Alcanta· 
ra , com o deftacamento, que mandava, a qual era 
forte por fitio , e com guarniçaõ paga. 

No tempo, que o nolfo Exercito effava fiti .. 
ando a Praça de Alcantara , e ella para fe render, 
pois a 14 de Abril fe affinou a fua capitulaçaõ, no 
dia antecedente teve noticia o Mefire de Campo 
General J oaõ Furtado de Mendoça , do Confelho 
de Guerra , que governava as Armas da Provinda 
de Alentejo na aufencia do Marquez das Minas , 
que entre o Forte de S. Chriff:ovaõ, e Badajoz, fe 
via6 algumas barracas , e que no dia feguinte o ini· 
migo marchava com a Cavallaria, Infantaria, e ba·. 
gagem , e de tarde fe acampou a tiro largo de arti
lharia defronte da porta de S. Vicente da Praça de . 
Elvas, ganhando alguns outeiros a tiro de mofque
te da noífa eílrada coberta ; e fem mais aproches fez 
huma bataria de feis morteiros , dous de bombas 
grandes , e íeis de granadas Reaes, e perto da noi- . 
te começaraõ a bombear a Praça com mao fuccef
fo ; porque logo lhe rebentou hum morteiro gran• .. 
de com perda de quatro Bombardeiros, e a mayor 
parte das granadas Reaes rebenravaõ ao fahir dos . . . . ,.. 
morteiros, e muitas no ar, no que contmuarao to-
da a noite , e fobre a madrugada do dia quinze lhe 
arrebentaraõ dous morteiros mais pequenos. Da 
Prasa fe lhe fez hum grande fogo de artilharia, e 
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mofquetaria , e no outr.o dia fe poz huma batariá 
de bombas, e outra de granadas Reaes , cm que fe 
continuou de huma , e outra parte até o meyo dia, 
fem que bomba nofià deixalfe de lograr o feu cffei· 
to, cahindo fobre os ataques , em que lhe mataraõ 
mais de quarenta homens com alguns Engenheiros 
de fogo, e hum dos Meftres de Campo , .que eftav4 
de guarda , de forte , que o inimigo começou a de;. 
fiflir do ataque, e a retirar os morteiros: o que ven• 
doJoaõ Furtado de Mendoça, mandou fahir vinte 
Soldados com ordem de fe naõ empenharem , e f6-
mente obfervár fe o inimigo tinha feito algumas trin· 
cheiras para peleijar coberto ; porque intentava fa
{ter huma fortida, com que pertendia ganharlhe os 
morteiros , por fer para Hfo accommodado o fitio, 
em que os tinhaõ. Porém quando fahiraõ os vin
te Soldados , já eA:avaõ carregando os ultimos mor· 
teiros Cobre os carros matos, e acabando de enter~ 
rar os mortos , defampararaõ o campo com tanta 
prelfa , que deixaraõ ainda algumas ferramentaS, 
bombas, ba~riz de rolvora , e granadas. Da nolfa 
parte naó morreo Soldado , nem paizano de balia , 
ou bomba , e f6 nas caías da Cidade houve algum 
damno , de que ficaraõ maltratados poucos mora• 
dores. He de Caber , que o inimigo intentou effa 
focçaó com onze Terços de Infantaria , e perto de 
fetecentos Cavallos, e os Terços, ainda que pagos, 
cheyos de milicianos. A guamiçaõ de Elvas conf. 
tava de tres Terços, o pago da Cidade, o de Pe· 
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niche , e o dos Auxiliares de Niza , com os quaes, 
e feus Officiaes fe achou o General Joaõ Furtado 
de Mendoça , fem mais algum outro Officia], que 
o Tenente do Meíl:re de Campo General Manoel 
de Azevedo Fortes, que mal convalecido de huma 
doença , affiíl:io com grande preflimo. Affim todo 
o trabalho fe deveo ao cuidado , e fciencia militar 
de J oaõ Furtado de .l\ilendoça , adquirida na guerra 
com grande reputaçaõ. 

Para livrar a Provinda de Alentejo, de que os 
Caíl:elhanos naõ intentaífem outra femelhante ac
çaõ, mandou ElRey , que fe formaífe hum corpo 
volante, para fegurar a Provinda no feu refpeito ; 
e affim fe formou hum Exercito , que fc compunha 
de treze Terços de Infantaria, e trinta batalhoens, 
feis peças de campanha, e quatro morteiros gran, 
des, o qual era mandado porJoaéS Furtado de Men
doça , que governava as Armas da Provinda. Ti .. 
nha o poíl:o de Meíl:re de Campo General o Vifcon• 
de de Barbacena , fervia de General da Cavallaria 
D. Joaõ de Lencaíl:re, Governador, e Capitaó Ge~ 
neral do Reynp do Algarve , de General da Arti~ 
lharia Antonio de Albuquerque Coelho, Governa· 
dor da Praça de Olivença, e de General de Batalha 
o Conde de A vintes D. Luiz de Almeida. No dia 
vinte e tres de Mayo marchou o Exercito fobre a 
Cidade de Xeres de los Cavalheros, a qual perten· 
deo foccorrer o Marquez de Bay , que governava 
as Armas da Extremadura; porém foy rechaçado 
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com perda de alguma gente , e a Cidade havendo 
experimentado algum damno da artilharia , e mor· 
teiros , fe rendeo por capitulaçaõ. Depois de ren
dida a Cidade , difcorrcndo 'por toda aquelJa cam• 
panha o noífo Exercito , poz à obediencia de1Rey 
Carlos todas as Villas , e Lugares , que aviO:ou , 
em que entrou Alconchel , cujo Caftello deixou 
prefidiado , Barcarrota, que fc rendeo a vinte e 
fete de Junho, ficando a guarniçaõ prifioneira de 
guerra , e os arrebaldes faqueados , fazendo-fe o 
mcfmo em Salva Leaõ pela fua renitencia , de que 
fe livraraõ as Villas da Torre , N ogalles , Almen
dral , e Salvaterra : e porque a eftaçaõ já era muy 
ardente , como hc fempre naquelle tempo, e falta
va ó as aguas, foy precifo recolherfe o Exercito aos 
feus quarteis nos principios do mez de Julho. 

Depois de ter entrado o Marqucz das Minas . 
na Praça de Alcantara, onde fe cantou o-Te Deum 
na Igreja, em que havia nafcido S. Pedro de Alcan· 
tara, con1 a folemnidade, e falvas coflumadas, re· 
metteo as bandeiras dos dez Terços à noífa Corre, 
eo pavilhaõ encarnado, femcado de flores de Lizes, 
do Regimento das Guardas delRey Dom Filippe, 
que entrava no numero dos dez. O Duque de Be· 
rwick , que havia marchado de Arroyo dei Puerto 
com a fua Cavallaria , a bufcar as barcas de Alcone
te para pallàr o Tejo, tendo noticia, que a Praça 
fe rendera , as queimou , e voltou para o dito poílo 
de Arroyo. O General Marquez das Minas deteve 
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o feu Exercito no campo de Alcantara , em quanto 
lhe fuy precif o para accommodar os prifioneiros , e 
fegurar a Praça , em que deixou huma fufficiente 
guarniçaõ. No dia 2 ~ de Abril chamou o Marquez 
das Minas a Confelho todos os Generaes, e pro· 
pondolhes a fua determinaçaõ , que era de marchar 
com o Exercito em direitura a Madrid, o approva
ra6 todos , e fe refolveo continualfe a marcha para · 
Placencia ~ onde eA:ava o Duque de Berwick. AC. 
fim no outro dia fe poz o Exercito em marcha , le
vando à maõ direita o rio Tejo, e pondo à obedi· 
encia delRey Carlos todas as Cidades , Villas , e 
Lugares de huma , e outra margem do rio , e ainda 
as que ficavaõ em larga diftancia , como eraõ as Ci
dades de Coria, Gafüleo, Caceres , e Trugilho. A 
28 fe poz o nolfo Exercito diante da Cidade de Pia· 
cencia , e o Duque de Berwick com a chegada del
le , fe retirou às Ventas de Bazzagana , depois de 
haver perfuadido aos moradores de Placencia, a que 
fe defendeRêm , o que elles receofos dos nolfos re
cl1faraõ : o Duque impaciente pertendeo deíiruir
lhe naõ fó os feus ·provimentos, mas tambem os 
frutos, por fer aquella campanha muy fertil , e abun• 
dante de trigo, vinho , e gados ; porém o Povo , e 
os Ecdefiafl:icos o naõ confentiraõ ; e vendo , que 
nada podia confeguir, fe fatisfez com ameaçar ao 
Governador, e ao Bifpo. Porém tanto , que o Ma· 
richal fe retirou, o Povo íe declarou por ElRey 
Carlos , e no mefmo tempo os Lugares , e Villas 
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circumviíinhas. O Magiílrado da Cidade, e o Ca· 
bido da fua Cathedral , vieraõ ao Exercito cumpri
mentar ao Marquez das Minas , e entregarlhe as 
chaves da Cidade , o qual acompanhado dos Gene
raes , e Officiaes principaes , entrou na Cidade , e 
indo à Cathedral foy recebido com Te Deum, can· 
ta do com muita folemnidade , e depois foy El R ey 
Carlos acclamado pelos Nobres , e Povo da Cida
de. No dia 3 o de Abril o noffo Exercito fe mo
veo para ir atacar o inimigo , que effava entrinchei· 
rado da outra parte do rio Tietar , ou Bazzagana : 
o Duque de Berwick moflrando-fe firme em o efpe
rar , mudou depreífa a refoluçaõ; porque o Conde 
de Soure, General de Batalha, apeando-fe do caval
]o com a efpada na ma6, fe meteo ao rio feguido do 
Terço de Moura, de que era Meftre de Campo feu 
primo o Conde de Aveiras Luiz da Sylva Tello, e 
das Companhias de Cavallos, de que era6 Capitaens 
D. Luiz da Gama filho do Marquez de Niza, e 
Manoel da Coffa ; e affim debaixo do fogo dos ini· 
migos paífaraõ o rio , devendo-fe eíla famolà acçaõ 
ao ardente efpirito do Conde de Soure , que fendo 
cheyo de excellentes virtudes, lhe faltou tempo para 
as exercitar , por quanto no mais florído vigor da 
idade faleceo em Denia de huma maligna em 20 de 
Novembro do mefmo anno de 1706 , naõ contan· 
do mais que vinte e nove annos , havendo confe
guido reputaçaõ , e refpeito, porque em gentil pre· 
fen~a brilhava o valor , prudencia , generofidade , e 
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fciencia Militar , de forte , que na opiniaõ de todos, 
e ainda mais entre os Generaes , e Cabos El:lrangei
ros fe lhe augurava , que elle viria a fer hum dos 
melhores Generaes da Europa, fe a morte fe lhe naõ 
anticipara. Ao mefmo tempo , que o Conde de 
Soure dif\imidamente paífou com aquelle pequeno 
corpo, abalou :codo o noífo Exercito, e paffando o 
rio fe apoftou naquelle mef mo campo, em que ha· 
via taõ pouco eftivera o inimigo, ficandolhc Pla. 
cencia poucas legoas diftante. Adiantado o nolfo 
Exercito já a Almarás, Lugar ~iíl:ante trinta legoas 
de 1\'ladrid , e vinte e duas de Alcantara , ·do qual 
já . o Duque de Berwick fe havia retirado a V ai 
Moral com quatro mil homens de pé, e cinco mil 
Cavallos, de que fe compunha o feu Exercito , que 
o noffo foy levando em toda efta campanha diante 
.de fi , defejando por muitas vezes obrigallo a huma 
acçaõ, de que elle fe efcufava ; porque tambem lhe 
naõ faltavaõ noticias dos movimentos do noffo Ex
ercito , o qual fabendo agora , qµe marchava para 
elle, deixando no campo alguma bagagem, fe foy 
.retirando para a parte de Talavera , e talando a 
propria campanha, poz fogo aos Armazens de pro
vimento , affim Reaes , como particulares, ficando 
por efta caufa difficultofa a continuaçaõ da marcha 
por aquella eftrada: e vendo, que naõ podia obri
gar ao Exercito inimigo a vir às mãos, tomou o 
nolfo Exercito o caminho de Coria , onde chegan
do a 14 de Mayo , o Duque de Berwick , que lhe 
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obfervava os movimentos , chegou no mefmo dia 
junto de Placencia. Porém feguiodo o noifo Exer
cito a marcha , que determinava com bem differen
te fim , a 17 eí\eve à vifta da Serra de Gata , de que 
fe feguio moverfe 9 Exercito do Duque , e a 18 foy 
a V ai de Fuentes. 

Tinha o Marquez das Minas feito aquella 
contramarcha fómente para cahir fobre Ciudad 
Rodrigo , o que já haviaó approvado os mais Ge
neraes ; porque tomada aquella Praça, fe abria hu· 
ma eA:rada mais franca para Madrid, por fer o Paiz 
fertil , e abundante , cortando tambem por aquella 
banda grande parte das provifoens , que daquelles 
contornos fe mandavaó para o numerofo povo de 
Madrid. Era a determinaçaõ do Marquez das Mi· 
nas fitiar com a mayor aé.Hvidade Ciudad Rodri
go , e a do Duque de Berwick de lho impedir , ou 
ao menos de o iocommodar quanto lhe foffe poffi. 
vel. A 22 do referido mez de Mayo fe poz o nof
fo Exercito fobre a Praça de Ciudad Rodrigo , ha· 
vendo feito largas , e apreífadas marchas , para que 
o Duque de :Berwick , que o feguia com a Cavalla· 
1'ia, .fe naõ pudeífe adiantar a encoA:arfe à Praça , 
ou meterlhe algum foccorro , com que dilatalfe o 
rendimento. Havia-fe avifado ao Vifconde de F on
te-Arcada , que governava as Armas da Beira, que 
fc uni(fe ao Exercito com íeis mil homens , e com 
a artilharia groífa ao tempo, que o nolfo chegaífe 
àquella Pra~a, o que elle executou com grande . 

acerto. 
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acerto. Deu-fe f6rma aos ataques , plantaraõ-fe as 
batarias contra a Praça , em que havia hum Regi
mento pago, chamado das Allurias , e dous mil ho· 
mens de milicias ; e depois que a brecha efteve ca~ 
paz de fe aífaltar , vieraõ os fitiados em fe rende
rem , e a 26 fe affinaraõ as capitulações , em que fe 
concedeo , entre outras , aos Regimentos pagos de 
fe poderem retirar com honras militares, com a con. 
diçaõ de por hum anno naõ fervirem contra EIRey 
de Portugal , e feus Alliados ; porém as milicias fo. 
raõ defarmadas, e fe obrigaraõ a naó tomarem nun
ca armas contra ElRey Carlos. O Marquez man
dou comboyar os Regimentos pelo Capitaõ de Ca
vallos Gonçalo Pires Bandeira até S. Pedro dei Rio. 

Rendida a Praça de Ciudad Rodrigo foy pre
cifa a dilaçaõ de alguns dias para fe prover o Exer
cito para taó dilatado caminho ; mas a aélividade 
do Marquez das Minas , e expediçaó dos mais Ge
neraes , e Cabos , foy de forte , que o Exercito fe 
poz brevemente em marcha , e já o Duque de Be~ 
rwick fe havia retirado para Salamanca, avilinhan
do-fe para a parte de Madrid. No dia 6 de Junho 
chegou o nolfo Exercito huma legoa antes da cele· 
bre Cidade de Salamanca , e no mefmo dia recebeo 
o General Marquez das Minas huma Carta dos Ma· 
gHlrados , na qual lhe lignificavaõ o defejo, com 
que eíl:avaó de fe fobmeterem à protecçaó delRey 
Carlos III. Continuou o noffo Exercito a marcha , 
e no outro dia eHava junto da Cidade de Salaman-

ca, 
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ca , que difta dezafeis legoas de Ciudad Rodrigo~ 
Tanto, que o Exercito chegou, vieraõ os MagH\ra
dos em quatro coches , ve~idos de gala , buf car o 
Marquez das Minas , e porfe às fuas ordens , ren· 
dendo obediencia a EIRey Carlos III. e voltando 
para a Cidade foy nella acclamado , e entrou o 
Marquez acompanhado dos mais Generaes a affiílir 
ao Te Deum , que fe cantou com grande pompa na 
Cathedral: deteve-fe o Marquez com o Exercito 
cm Salamanca até onze do referido mez, para nef. 
ta breve demora poder receber os comboys das 
munições de boca, e no outro dia fe poz em mar. 
cha , caminhando para o Guadarrama. O Duque· 
de Berwick , que obfervava pontualmente as mar· 
chas do noífo Exercito , moílrou querer difputarlhe 
a do rio Tormes , alojando-fe com hum lado na Ci· 
dade de Alva , e outro no rio ; porém no dia ante· 
cedente à chegada delle, onoífo Exercito, largando 
aquelle campo , fe retirou à Villa de Penheranda , 
41onde naõ permaneceo; porque continuando a mar· 
cha mandou o Marquez hum Official à Villa a re· 
querella para que déífe obediencia a EIRey Car· 
los; e porque fe houve com demora , e naõ o exe· 
cutou promptamente , lhe mandou . hum deftaca· 
mento, com que naõ f ó a obrigou a cumprir as fuas 
ordens, mas cafligou a fua renitencia com a multa 
de duas mi1 patacas. A Cidade de A vila mandou 
os feus Deputados a dar obediencia ao Marquez, 
por naó querer fer vifitada por algum deílacamento. 

Onoífo 
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O noífo Exercito foy continuando a marcha Clcde Hiíl:. de Porrn~. 

fem oppofiçaõ, até que ganhado o porto do Gua- tom.i.l.~i.;pag.7 88• 
darrama , no qual faõ os palfos muy afperos, e dif. 
ficeis , aqui entendeo o Marquez , que o Marichal 
de Berwick lhe difputaífe a patlàgem ; porém no dia 
vinte e dous palfou o Marquez ·o Guadarrama com 
toda a Cavallaria , e doze Terços , oito Portugue· 
zes , dous lnglezes , e dous Hollandezes , tendo 
mandado diante ao General de Batalha D. Joaõ 
Manoel de Noronha com tres Terços, e os Grana-
deiros , para fegurarem a efirada , deixando o refto 
do Exercito, e a artilharia no Lugar de Efpinar en· 
tregue ao cuidado do General Pedro Mafcarenhas. 
Marchou o l\'Iarquez com o Exercito em duas co-
lumnas com toda a Cavallaria na vanguarda, e a 
Infantaria na retaguarda : e tendo noticia por hum 
defertor, que em Foncarral fe achava EIRey D. Fi· 
lippe, o Duque de Berwick, e o Conde de las Tor. 
res , com hum corpo de dczafeis mil homens, man-
dou o l\'Iarquez das Minas a Pedro Maf carenhas , 
que paífalfe o porto com o reA:o do Exercito , e ar-
tilharia ; porém a pouco foube fer falfa a noticia , e 
que o inimigo fe retirara. 

Com eíl:a tOtTente de profperidades, em que o 
Marquez das Minas confeguio huma immortal glo
ria na conquifta de tantas Cidades , Villas , e Pra
ças fortes ; porque com huma felicidade incompa
ravel marchava por huma, e outra Caftella com o 
feu Exercito, havendo fubmetido à obediencia de 

~arlos 
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Carlos a mayor parte das Provincias da Extrema
dura , Caílella a Velha , e R eyno de Leaõ , che· 
gou a 21 com o Exercito ao Lugar de Eípinar , e 
na madrugada. do mefmo dia entre as tres e quatro 
da manhãa fahio El Rey D. Filippe corn a Rainha 
f ua mulher , feguido de poucos Criados, e Officiaes 
da fua Cafa. Os que o acompanharaõ foraõ os Mi
niílros do Gavinete , o Duque de Medina Sidonia, 
o Duque de Montelhano, o Conde de Aguilar , ou 
·Frigiliana, Grandes de Hefpanha, e D. Francifco 
Ronquilho, Preíidente de Caílella: os Capitaens 
das fuas guardas, que eraõ o Duque de Populi , e o 
Duque de Oífuna , e o Conde de Aguilar, o Prin· · 
cipe de Sterdaes , e o Marquez de A ytona , que o 
era das guardas de Infantaria; o Conde de Benaven
te , Sumilher de Corpo , e os Gentis-homens da Ca· 
mera, os Marquezes de Quintana, o deJamaica; e 
o Conde de Santo Eff evaõ de Gormas , o de Ba
nhos, e D. Alonfo Manrique, (depois Duque dei 
Arco.) Tambem o acompanharaõ o Mordomo môr 
Condeíla vel de Caílella , e os Mordomos de (ema
na , e dirigiraõ a fua marcha ao Lugar de Sopetran, 
onde eílava acampado o Duque de Berwick, e fe· 
guio a fua derrota para Guadalaxara , e a '.Rainha 
foy depois para Burgos acompanhada dos Officiaes 
da fua Cafa o Conde de Santo Eílevaõ dei Puerto, 
1.-Iordomo môr, e o Marquez de AJmonacid, Eí\ri
beiro môr. A 2_4 de Junho entrou o Exercito no 
fitio chamado N opa Senhora de Retama/ , diftante 
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quatro legoas da Corte de Madrid. Daqui mandou 
hum Trombeta à Corte a darlhe noticia da fua che
gada, para o que o Mellre de Campo General Con. 
de de Villa-V erde havia mandado dellacar trezen
tos Cavallos à ordem de D. Pedro Amalfa, Tenen· 
te General da Cavallaria , com o Commiífario del-
1a Antonio de Couros , e os Capitaens de Cavallo 
Gonçalo Pires Bandeira, Manoel de Mello , Dom 
Joa6 de Almeida, e o Tenente do Conde de Ata• 
laya Antonio de Caf\ro , que marcharaõ até o Par· 
do , e junto ao Paço eftava huma partida de Caval
laria dos inimigos, a qual D. Pedro Amalfa man
dou logo atacar por outra , que a foy carregando 
de fone , que fe poz em fogida até fe encorporar 
com a fua Cava1Jaria , que eflava em F oncarral 
com todos os Cravineiros, e era hum corpo de 
quatro mil Cavallos, que mandava o General Sou. 
foruille. Tanto, que os noífos aviffara6 l\iiadrid 
mandaraõ o Trombeta , que foy bem recebido, e 
no mefmo dia mandou a Villa os feus Deputados 
ao Marquez das Minas, o qual confervou até no· 
va ordem no feu emprego de Corregedor ao Mar· 
quez de Fuente Pelayo. 

A Cidade de Segovia feguindo o exemplo da 
Cortej mandou os feus Regedores a dar obedien· 
eia , e poucos dias depois chegara ó ao Campo qua·. 
tro Regedores da Imperial Cidade de Toledo com 
a mefma fubmiffaõ , e o Marquez os recebeo com 
particular agrado. Com a obedicncia dos de Tole-

Tom. VII. Llll do, 
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do , fe feguiraõ as mais Villas do íeu Reyno , e a 
da Talavera de la Reyna , como mais numerofa , 
mandou os feus Deputados , como ta~bem a Ci ·. 
dade de Huete, e todas as Cidades, e Villas , que 
fe eílendem defde Madrid até aquella Cidade. Re
fidia na de Toledo a Rainha D. Marianna de Ba
viera , viuva delR ey D. Carlos II. a quem o Mar
quez , tanto que chegou , mandou cumprimentar 
com todo o obfequio devido à Mageft.ade pelo Con· 
de de A talaya feu fobrinho, com hum corpo de Ca
vallaria para a fua guarda: cumpria o Conde efle 
cortejo com tanto acerto, e luzimento , que mere ... 
ceo o Real agrado da Rainha cm fatisfaçaõ do· 
bem , com que fe portara na fua commiífaó. De· 
campou o Exerdto no dia 27, e fe aquartelou nas 
vifinhanças de Madrid , alojando-fe defde a horta 
del Cerero até à quinta dos Padres Jeronymos, e 
a1argando-fe naqu~IJes contornos , lhe ficava à ef
querda o caminho do Pardo , immediato ao aloja
mento dos Generaes. Levava o Marquez o Exer· 
cito em taõ boa or<tem , e excellente difdplina , 
que compravaõ os viveres aos Paizanos pelos juf. 
tos preços , fem que padeceífem os P6vos alguma 
pequena extorçaõ , punindo rigorofamente o mais 
leve furto , naõ tirando contribuições permittidas 
na guerra, e tal vez contra o parecer dos Generaes; 
porque a grandeza do feu animo , reveflido de hu
ma generofidade fem limite, o fazia defprezar os 
mayores intereíles. E affim praticou o Marquez 
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das Minas com grande cuidado huma acertada ma· 
xima ( ne11e natural) de grangear os animos com a 
(ua affabilidade , havendo-fe com modo taõ agrada· 
vel , e generofo , que os Hefpanhoes o engrande
ciaó com louvores , obrigados da f ua cortezia. No 
dia 29 dedicado à folemnidade do Apoftolo S. Pe
dro , feftejou o Exercito o nome delRey com tres 
def cargas de toda a artilharia , e das Tropas, com 
grande contentamento , a que concorreo toda a 
Nobreza de Madrid de hum, e outro fexo em co
ches com luzidas galas a ~atular o Marquez 
das Minas , que com magni6cencia tratou a todos 
os Generaes , e Cabos, que cortejaraõ as Senhoras, 
e Damas com civil urbanidade. 

Determinado o dia 2 de Julho para na Corte 
de Madrid fe acclamar folemnemente a EIRey Car
los III. fe executou com todas aquellas formalida· 
des, que de antigo collume faõ ufadas em Hefpa· 
nha em femelhantes funções. Levou o EA:andarte 
Real o Regedor D. Mattheus de Tovar, acompa
nhado de muita Nobreza, veílidos todos com ricas 
galas , e feguidos do numerofo povo daquella gran
de Villa. O Marquez das Minas, acompanhado do 
Conde de Galoway , eftava vendo efte pompofo 
aao de huma janella da Praça mayor, e juflamente 
fatisfeito da felicidade daquelle dia , que fará glo
riofamente memoravel o feu nome à pofteridade, 
mandou lançar ao povo. quantidade de moedas de 
prata; e levado da fua natural generofidade , lançou 
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muitas de ouro com a lua propria maõ. O Exer
cito celebrou aquelle aélo com tres deícargas de 
artilharia , e mof que ta ria ; na noite houve viff:ofos 
artificios de fogo , vendo-fe illuminada a Villa por 
tres dias : e para que naõ fe interrompeífe o curfo 
dos negocios, e adminiff:raçaõ da jufüça, mandou 
o Marquez , que os Confelhos , e Tribunaes pro· 
feguiífem o feu exercido até nova ordem delRey 
CHrlos , e com etfeito fe começou a executar do 
dia jº de Junho por diante. Affim defpachou o 
Marquez as fuas Confultas , e deu audiencia aos 
V aífallos daquella grande Coroa , e com muita ex· 
pediçaõ deu providencia aos muitos negocios, que 
entaõ occorreraõ. Eíl:a grande acçaõ foou com 
efpanto nas Cortes da Europa , e na de Roma foy 
motivo para que o Papa Clemente XI. reconhe· 
ceífe ao Archiduque Rey de Hefpanha, o que até 
entaõ refolutamente negara. Em Africa tambem 
fe ouvio efla noticia com admiraçaõ , e Muley It: 
mael , Em pera dor de Marrocos, felicitou a EIRey 

Prcva num. 77· D. Pedro eíl:e bom fucceífo com huma Carta, que 
chegou depois da fua morte. 

Defpachou o Marquez das Minas com ella 
gloriofa noticia a ElRey Dom Pedro a feu 61ho o 

t;rrrcs Hiíloriq. Mois 1\ilarquez Dom Joaõ de Soufa. Milord Galoway 
d .fü,ut 1706' mandou a Monfieur de M ontagu , feu Official de 

Ordens, à Rainha Anna da Grãa Bretanha, e o. 
Baraõ de Fresheim a feu filho mais velho aos Ef
tados Geraes de Hollanda, para lhe participarem a 

glorio· 
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gloriofa expediçaó do nolfo Exercito , em que fe 
achava6 as fuas Tropas auxiliares. Chegou à Cor
te de Lisboa o Marquez D.Joaó de Soufa a 6 de 
Julho com eí\a noticia , que foy recebida com gran
de · alvoroço, e applaufo. EIRey acompanhado do 
Princi pe , e Infantes feus filhos , fuy à Igreja Me
tropolitana deíl:a Cidade em publico com toda ~ 
Corte affiftir ao Te Deum , que fe cantou com _mui. 
ta folemnidade. No dia 8 do referido mez fez ain
da mais plauftvel a celebridade do dia o geral coo• 
tentamento , que teve o povo , de fer aquella a pri~ 
meira vez, que viaõ a EIRey em publico, taó bem 

- refiabelecido da grave doença, que padecera. Tan· 
to, que chegou eaa noticia, fe efpalhou pe1a Cida
de com tal avor~o , e fatisfaçaó do povo -de Lif
boa , que correo em grande numero à Q.uinta de 
Alcantara, onde ElRey eA:ava, a applaudir, e con
gratular o triunfo com vivas , e acclamaçóes , e as 
mulheres da plebe com fetlins , e danças, chegaraõ 
ao mef mo tempo àquelle fitio ; e he bem para ad· 
mirar a generofa grandeza do coraçaõ delRey , que 
chegando a huma janella ao tempo , que as mulhe· 
res andavaó folgando com as f uas danças no terrei
ro , em que efl t o Paço , lhe diífe : .Aqui na~, vaa 
para cajà da Marqueza das Minas; querendo com 
eíla publica demonílraçaõ honrar Vallàllo taõ be
nemerito ; e he certo , que eíla acçaõ eternizará 
com glor~ofa memoria o nome deffe General. 

Naõ retardou o l\t[arquez das Minas, affim 
que 
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que chegou ao Efcurlal , participar a ElRey Car• 
los, que eftava e111 Catalunha , o que tinha obrado 
pelo fervir, e p6r no throno de Hefpanha, para o 
que eftava já a Villa de Madrid, cabeça daqudla 
Monarchia , defpejada para nella poder entrar ; e 
affim lhe rogava , .que com as Tropas , que tinha 
naquelle Principado , pafiàlfe a unirfe com o feu Ex· 
ercito fem demora, porque qualquer lhe poderia 
fer de hum damno irreparavel. Recebe o EI Rey 
Carlos efia venturofa noticia com grande fati~fa
çaó , e ref pondeo ao Marquez com huma Carta ef. 
çrita da fua Real maõ, em que eftimava o feu gran
de zelo, e aél:ividade, com que havia obrado. 110· 

· progreífo das armas dos Alliados , e nos intereffes 
de Sua Magefiade, explicando neíla primeira atten
çaõ o agradecimento devido à fua peífoa , e com 
eílas , e outras exprelfoens honrava jufiamente ao 
Marquez. 

Havia elle mandado diverÍC>s Exprefiõs a El
Rey Carlos , e muitas partidas de Cavallaria ao 
Reyno de Valença , e outras ao de Aragaõ, para 
que apreífalfe a fua jornada para M~drid , e junta
mente lhe pedia ajuntaífe todas as Tropas , que pu· 
deífe, e marchaífe logo por Raquena para evitar, 
que os inimigos pudeífem ter tempo de fe aprovei
tarem das que haviaõ feito para o fitio de Barcellona, 
à. qual depois de eíl.ar em grande aperto , . levantou 
EIRey D. Filippe o fitio com muita perda ; e as 
ditas Tropas a grandes jornadas marchavaõ para 
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CaA:ella , onde já o Conde de las Torres eftava uni
do com o Duque·de Berwick, a que fe haviaõ ajun-· 
tado outras das Provincias: pelo que nos era preci
cifo augmentar as forças do nolfo Exercito , para 
confervarmos a fuperioridade , ou ao menos huma 
tal igualdade , que nos naó excedelfem no numero; 
porque ainda que em Madrid fe havia acclamado a 
ElRey, e tantas Cidades, e Villas haviaõ feguido 
o feu exemplo ; com tudo os Hefpanhoes naõ fe ti
nhaõ fogeitado taõ voluntariamente , que naõ déf
fem já finaes de fe inquietarem , para o que tinha 
contribuído muito a longa dilaçaõ delRey Carlos, 
e o movimento das Tropas delRey Dom FiJippe. 
N aõ podia o Marquez , e os mais Generaes deixar 
de fentir a larga aufencia delRey; porque efta ha·. 
via esfriado muito aos Hefpanhoes na affeiçaõ de 
huns , e no ardor dos outros , redundando tudo em 
damno das noffàs coufas. Para o que tambem fe 
havia efpalhado em Madrid , e Toledo , que era 
morto ElRey Carlos , naõ faltando Prégadores, · 
que teftemunhaífem o terlhe affiftido ao feu enterro, 
e que o viraõ fepultar. Pelo que muitos Officiaes 
Hefpanhoes, os quacs haviaõ promettido declararfe 
a feu favor, com aquella noticia fe deraõ por defobri· 
gados da palavra. Accrefcentava-fe o cuidado pelos 
avifos de haverem entrado por Navarra mais Tro• 
pas Francezas , e haver D. Francifco Ronquilho, 
Prefidence de Cafl:ella, que entre o povo tinha gran· 
de fequito , incitado aos moradores de Arevallo a 
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tomarem armas ; e com o feu exemplo fizeraõ o 
mef mo os de Segovia , e de novo em Toledo fe ha· 
via acclamado ElRey D. Filippe , e tambem o ha
via6 feito os de Salamanca , e os Lugares vifinhos , 
:ficando deíla forte a communicaçaõ do nolfo Exer
cito cortada com Portugal: pelo que fe perfuadiaõ 
já os P6vos, que os noífos forçofamente feriaõ obri· 
gados a fe Petirarem. Todas eflas couras· punhaõ 
em grande conílemaçaõ aos nolfos Generaes por 
verem, que f 6mente a dilaçaõ era a caufa de fe ma-
lograr o feu trabalho. . 

Elegeo EIRey Carlos fazer a marcha por Ça· 
ragoça, e a 18 de Julho fez naquella Cidade a fua 
entrada publica , em que foy levado debaixo de pa
lco rico pelos Deputados , e Confelheiros do Rey. 
no de Aragaõ , de que aquella Cidade he Capital , 
levando-o de redea o primeiro Jurado , e o eR.oque 
o Conde de Saílago , como Camarlengo do Rey· 
no, e acompanhado da Nobreza foraõ à Cathedral 
com grande pompa , aonde o Arcebifpo com o Ca
bido o recebeo ; e depois de fe cantar o Te Deum 
com folemnidade, fe fentou EIRey em huma cadei
ra rica debaixo do docel, poR.o em hum theatro, 
e alli jurou de guardar os fóros do Reyno nas mãos 
daJuíl:iça mayor de Aragaõ: e refleélindo os nolfos 
no muito , que EJRey fe detinha com as coufas de 
Aragaõ, mandaraõ a Bouger Quartel Meftre Ge
neral com huma groífa partida de cavallos para re
prefentar a EIRey o eílado dos negocios , e tam-

bem 
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bem para pofitivamente faberem quaes eraõ as me-· 
didas, que havia tomado fobre efla taõ importante 
refoluçaõ. Vendo-fe o Marquez ~ e mais Generaes· 
lêm repofta alguma, e informados, que os France
zes fe augmentavaõ , e que os Póvos da fua vifi. 
nhança moftravaõ já publicamente a fua inclinaçaõ 
a EIRey D. Filippe, pelo que tumultuofamente em 
Madrid, e Toledo, o acclamaraõ, refolveraõ aífe
gurar aquelle poíl:o, para poderem confervar a coin. 
municaçaõ com Portugal , de donde f ó ef peravaõ 
poder ter algum foccorro : e entendendo, que To· 
ledo era o lugar mais a propofito para o feu inten· 
to , refolveraõ mandar hum deíl:acamento com o 
pretexto de calHgar os moradores daquella Cidade 
da fua rebelliaõ , e fuzer alJi hum armazem para pôr 
em feguro as bagagens groífas, e que o noífo Exer
cito fe puzeífe em marcha a obfervar o inimigo, e 
fe retiraífe a Toledo, quando lhe parecelfe neceílã
rio. Porém como a 25 deJulho recebeo o l\tlar· 
quez Cartas delRey Carlos, em que lhe dizia, que 
marchava, e a vinte e oito chegaria a IVIolina, mas 
como havia de palfar treze legoas diA:ante dos ini
migos , era precifo lhe fizeífe cobrir as marchas. 
Com efte avifo fe defvaneceo a idéa de Toledo, e 
fe refolveo, que os nolfos marchaffem em direitura 
aos inimigos , que tinhaõ o feu principal corpo em 
Xadraque com o defignio de os deterem de forte , 
que naõ pudeífem ter tempo de mandar algum def
tacamento contra EIRey Carlos. Marcharaõ os 
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nolfos em direitura aos inimigos, e ferido o terreno 
afpero , e cerrado , de forte, que naõ podia6 de ne
nhuma maneira virem a huma acçaó geral , os nof. 
fos paílàraõ tres dias em efcaramuças , e alguns ti· 
ros de artilharia ; mas conhecendo os noífos Gene· 
raes , que o numero dos inimigos fe augmentava 
continuamente, refolveraó tornar ao pofto de Gua
dalaxara , que fe julgou fer mais a propofito para 
cobrirem a marcha das Tropas, que fe devia6 ajun• 
tar ao noífo Exercito , e por evitar hum combate, 
que os noífos naó julgaraõ naquel1e tempo conve
niente antes da juncçaõ das outras Tropas. 

l.tttm Hilloriq. Mois Finalmente a oito de Agofto chegou EIRey 
de Dcccmbrc • 7c6. Carlos ao campo do noífo Exercito com huma Com· 

panhia das fuas guardas , dous Regimentos de Ca
vaHaria, e tres Batalhoens, a faber: dous de Hollan· 
dezes, e hum de 1 talianos, e o Regimento de Dra· 
goens de Milord Raby , e huma parte do de Pier· 
ce, hum batalha ó de Hefpanhoes, e outro de Ale· 
maens, que chegara ó dous dias depois. Houve lo
go hum Confelho de Guerra, no qual fe coníiderou 
impraticavel o atacar aos inimigos, naõ f ó pela ven
tagem , que tinhaõ no poflo ; mas por nos ferem 
muy íuperiores em CavalJaria, e Infantaria, porque 
nos excediaõ em vinte e cinco eíquadroens , e treze 
batalhoens, eíl:ando os feus efquadroens em muito 
melhor eíl:ado, que os nolf'os. O Conde de Peter· 
borough , que tinha acompanhado a EIRey , vol
tou paca a fua Armada, e depois de muitos dias de 
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eftar o nolfo Exercito detido, a tiro de canhaõ dos 
inimigos , e fe terem confumido as forragens , e 
provifoens, fe refolveo marchar para Chinchon , e 
Colmenar , para guardarmos eftes p6íl:os todo o 
tempo , que nos parcceífe, e podermonos fervir nas 
occafioens, com que a fortuna nos favoreccífe. De
pois de dous dias de marcha chegara~ à dita para· 
gem , e fem embargo , que os inimigos tiveraõ al
guma pequena ventagem f obre as noffàs partidas , 
e combois , o Exercito permaneceo mais de hum 
mez naquelle campo , onde naõ lhe faltou nada. 
Detenriinou-fe, que antes, que começaífem as chu· 
vas a incommodar, e impoffibi1itar o Exercito, mar· 
chaífe todo para as fronteiras de Valença a d1fpor 
os quarteis, de modo, que pudelfem cobrir Ara
gaõ , Valença , e Catalunha , aífegurando as entra
das em Caíl.ella , e confervando a communicaçaõ 
com as coíl:as do mar, com cujos foccorros nos po· 
diamos augmentar. Porque da Peninfula de Hef. 
panha polfuia EIRey Carlos tres Reynos , naõ lhe 
&ltando mais , que huma pequena Praça em cada 
hum ; em Catalunha , Roías ; em Valença , Penif
cola ; e em Aragaõ , Xaca ; porque as foccorreraõ 
os Francezes. 

Moílrou a experiencia bem de prelfa, que aos 
Póvos dos Reynos de Caílella os havia fobmeti
clo o medo , e naõ a vontade de outro dominio , 
que naõ foffe o delRey D. Filippe; porque decla· 
radamente fe puzera6 à f ua devoçaõ , tomando as 
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armas contra o noífo Exercito , malogrando as nof. 
fas operações com todos os modos de oppofiçaõ. 
Affim no dia 1; de Agoflo fahio o Exercito de 
Chinchon , e palfou o Tejo em Fuente Duef'ía, 
fem algum embaraço dos inimigos , que atraveífa
raõ o rio quatro legoas diíl:ante dos noífos ; e a 17 
fe ajuntou ao noífo Exercito em V elles o General 
W indham com tres batalhoens lnglezes , e o R e
gimento de Cava11aria do Conde de Peterborough, 
trazendo provifaõ de paõ , ·e bifcouto para quatro 
dias. 

Marchou o inimigo com todo o feu Exercito 
em alguma diA:ancia do noífo , adiantando hum cor· 
po de Cavallaria para nos obfervar, fem que enten
ddfe lhe conyinha obrigarnos a vir às mãos , nem 
menos incommodarnos na marcha. No dia 2 $ de 
Setembro o Duque de Berwick ajuntou todas as 
foas Tropas, e marchou toda a noite, atraveífan· 
do o rio Xucar, com o deúgnio de atacar os notfos 
no campo de lnefla, muy grande , e plano , ao tra
vez do qual haviamos de paífar para ganhar o rio 
Xabriel , e paffarem as provifoens , que haviamos 
deixado em Requena , para o que fe avançou com 
tanta diligencia , que a fua vanguarda appareceo 
no campo ao mefmo tempo, que o noífo Exercito; 
porém efle marchava em taõ boa ordem, e com 
tanta firmeza , e refoluçaõ , que o Marichal naô jul .. 
gou ferlhe conveniente o podernos atacar com al
guma ventagem ; porque a1guns dos feus efqua-
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droens , que o intentaraõ fazer, os rebatemos com 
tanta conftancia , que foraõ obrigados a fe retirar 
com bem prellà , e grande defordem. N aõ deixou 
o Marichal de Berwick de feguir o Exercito até o 
pequeno rio Imilta, onde fe havia formado, e tinha 
huma boa occafiaõ de poder chegar a huma bata
lha deciíiva ; mas vendo a boa difpofiçaõ , e admi· 
ravel conftancia das Tropas dos Alliados, fe naõ re
folveo a emprender coufa alguma. Aqui fuccedeo 
hum cafo digno de naó ficar fepultado no efqueci· 
mento , e he , que formado o Exercito no referido 
campo , fe nos adiantou a Corte do Exercito inimi• 
go a obfervar o campo , e formatura do noífo Exer
cito; neUe eftava no lado efquerdo da primeira Ji. 
nha EIRey Carlos III. aonde já haviaõ chegado 
duas peças de artilharia. Entre os Generaes , que 
alli eíl:avaõ , era hum o Marquez de Fronteira, Go
vernador das Armas da Beira , que apeando-fe do 
feu cavallo , chegou a huma das peças , que elle 
mef mo apontou , e tanto , que o fez , lhe mandou 
dar fogo, com taõ certa pontaria , que a ba11a deu 
no ajuntamento da Corte, matando o General A me· 
zaga ; e fazendo fegunda pontaria COJll a outra pe· 
ça o mef mo Marquez, meteo o tiro na referida Cor· 
te, que incontinente fe retirou com preílà , pafiàn
do para lugar mais feguro : hindo depois alguns 
Soldados ao dito fitio, acharaõ o dito General, e 
o feu ca vali o morto , e 1he tiraraõ as armas , e as 
trouxeraõ com a cella do cavallo. EIRey Carlos, 
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que e&ava à ilharga do l\'Iarquez , naó f 6 o app1au
dio com todos osGeneraes, e Cabos da nolfa Corte; 
mas agradeceo ao Marquez com grandes exprelfoens 
a deílreza, defembaraço, e fciencia. Affim deixou· 
o inimigo continuar ao noífo Exercito as fuas mar
chas 1 fem que lhe déífe algum incommodo , até 
que entrou em quarteis junto das Fronteiras de V a· 
lença , e Murcia. He certo , que os noífos Gene
raes Portuguezes , e os ER:rangeiros, Cabos , Offi· 
ciaes , e Soldados, que neíle Exercito fe achara6 , 
em todas as muitas , e diverfas occafioens, que ti
veraõ em taõ larga Campanha , dcraõ bem a CO• 

nhecer o valor, e a promptidaó , com que executa
vaõ , o que fe lhe ordenava , f upportando com in
crivel conA:ancia as fadigas , e os trabalhos , na eíl:e
rilidade tantas vezes experimentada, devendo-fe tu• 
do à fábia direcçaõ do Marquez das Minas, que 
era o General em Chefe , que os mandava , e ao 
zelo de Milord Conde de Galoway , que com fin
gu1ar defvello lhe affiflio fempre , interefiàndo-fe 
igualmente na fua gloria. 

l\.Itmorias do Duque Continuava ElRey D. Pedro a fua affiff:encia 
de Cadaval D. Nuno • 
in.f. tom.xi. pag. 3 • 3. na Qumta de Alcantara para onde havia paífado a 

convalecer da grande queixa , que deixamos referi· 
da , com tanta fatisfaçaõ do fitio, que fendo preci· 
fo fazer algumas obras no Paço, fe mudou para hu·· 
ma Quinta, que fica no mefmo lugar de Alcantara, 
que antigamente fora de Sebafliaõ de Carvalho , e 
era do Defembargador J ofeph Fiuza Correa. DeR:e 
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lugar vinha ElRey algumas vezes a Lisboa , e a ; 
de Dezembro de 1706 veyo pela manhãa affiíHr na 
Tribuna da CapeUa Real aos Officios Divinos , e 
ouvir o Serma6 , que era da fegunda Dominga do 
Advento , e acabada a devoça6 fe recolheo a jantar 
para Alcantara , alguma coufa quebrantado : de tar· 
de lhe fobreveyo grande febre com huma fomnolen
cia invencivel , na6 baíl:ando para o acordar ven· 
tofas , e outros remedios afperos , que os Medicos 
entendera6 ferem convenientes. E conhecendo ef
tes a grande debilidade da cabeça , e a força , com 
que o mal o acometera , lhe 6zeraó differentes re· 
medios , e depois de fangrado até quatro vezes, ven
do, que a natural robuftez delRey fe havia proflra· 
do com exceífo, lhe pareceo devia commungar por 
Viatico, o que lhe participou o feu Confeífor o 
Padre Seba{Haõ de Magalhaens , da Companhia , e 
EIRey com animo pio , devoto , e conflante, quiz 
Jogo receber o Santiffimo Viatico ; e affim na terça 
feira às dez horas da manhãa veyo o Santiffimo da· 
Freguefia i e o recebeo da maõ do Bifpo Capellaó 
môr Nuno da Cunha de Ataide com muita devo· 
ça6 , em que fe praticou a formalidade já referida na 
outra doença. Paffou ·E1Rey mal a noite por caU•· 
fa de huma pontada , que lhe fobreveyo da parte 
eíquerda , que os Medicos capitularaõ por hum 
pleuriz legitimo : pelo que refolvera6 , que fe fan. 
graífe no dia feguinte pela manhãa, que era quarta 
feira'' o que fe executou ; roré1n paífou com tanta 
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afflicçaõ , ancias , e dores , que pelas oito horas da 
noite julgou o Doutor Lopo Gil , Medico da fua 
Camera , que eftava de guarda , que Sua Mageíl:a· 
de eftava em perigo de vida , e devia receber o Sa· 
cramento da Extrema-Unçaó. Q.uiz EIRey, que 
logo fe lhe adminiff:raífe , e o ungio o Capella6 môr. 
Paffado algum breve tempo chamou EIRey ao 
Prindpe, e Infantes , e com paternal amor dHTe ao 
Prindpe : Que governajfe efies Rey11os , em que /i1c· 
'edia , com a bença'Ó de Deos , e a .f ua ; que tiveffe 
grande cuidado em (eus irmãos , con/ervando-os /Cnz
pre no leu amor , e amifade , fazendollze a merce , e 
honra, que devia como (eu irmao, e como /eu Rey. 
Aos Infantes dilfe : Que am'!ffem ao Principe , e que 
com todo o devido re/peito lhe obedecy[em, porque def
ta maneira teria'Ó a bença'Ó de Deos , e a ji1a; e com 
o Infante Dom Manoel , que era de curta idade, 
que era f ó de nove annos , fe enterneceo alguma 
coufa. E depois do Príncipe, e os Infantes lhe beija
rem a maõ , fahiraõ para fóra, e chamou ao Duque 
de Cadaval D. Nuno Alvares Pereira de Mello, a 
quem diífe : Que lhe agradecia havei/o fervido com 
amor , e lealdade , e que por elle motivo, e por outros, 
lhe encommendava l!ffi!ljj]e a /eus filhos , e fervijfe ao 
Principe com as largas experiencias 1 9ue tinha das 
cou(as do Reyno , e que encommendava Javoreceffe os 
/eus criados em tudo aquillo, que el/es 11eceffitajfem 
do feu fizvor. O Duque lhe beijou a maõ , renden· 
d olhe as graças pela merce , que lhe fazia , honran • 
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do-o com tanta generofidade' merecida porém do 
amor , com que fempre affiíl:ira a Sua Magefiade , 
a quem havia trazido nos braços , e fervido como 
devia, e pediaõ as fuas obrigaç6es, e que em tudo 
obedeceria a Sua Mageílade , como lhe mandava ; 
mas que efperava, que Deos permittiífe darlhe fau. 
de para que crialfe a Suas Altezas, e amparaífe aos 
feus criados. Fallou tambem ao Duque D.Jaymc 
fou genro , o qual beijandolhe a ma6 , o abraçou 
EIRey com efiimaçaõ , encommendandolhe, que 
confolaífe muito a Senhora D. Luiza, a quem elle 
já havia falia do antes, que ao Principe , e Infantes. 
Ao Conde de Vianna , Marquezes de Marialva, e 
Alegrete, feus Gentis-homens da Camera, agrade
ceo tambem o grande amor, zelo, e cuidado '· com 
que lhe tinhaõ affiílido todo o tempo , que o fer. 
viraõ, de que fe dava por obrigado , e fatisfcito ; e 
elles fentidos , e magoados do eíl:ado, em que .o 
via6, lhe agradeceraõ aquella honra com mais ref. 
peito, que palavras. Com eílas, e outras demonf
traç6es de attençaõ com os feus Criados, e Vaífal
los , deu a conhecer EIRey a conllancia , e a Reli
giaó, conformando-fe fem alguma perturbaçaó no 
animo. Affiíl:iaó a ElRey o feu Confeífor, e alguns 
Re1igiofos letrados, e outros de exemplar vida. Ao 
rnef mo tempo fez avifo o Secretario de Efiado D. 
Tbomás de Almeida ao N uncio Cardeal Conti, 
para que fo{fe dar a Sua Magefiade a abfoviça6 do 
artigo da morte : às onze horas da noite entrou o 
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Cardeal , e depois de applicar as indulgencias , Sua 
Mageftade com palavras de grande edificaçaõ mof. 
trou a fua chriftandade na obediencia , com que 
venerava a Santa Sé Apoílolica, e a muita eftima· 
çaô, que fazia da peffoa do Cardeal , que lhe agra· 
deceo aquella honra com todo o refpeito. 

No dia feguinte , em que continuando o mal 
com precipitaçaõ, que era huma quinta feira nove 
de Dezembro de 1706 , à huma hora e meya depois 
do meyo dia , entre as preces , e orações de muitos 
Religiofos, aél:os de amor de Deos, repetidos com 
grande devoçaõ , e fé , com hum grande conheci
mento da morte, e defengano da vida , paífou EI. 
R ey da mortal à eterna na mef ma cafa, em que ha· 
via falecido o Principe D. Theodofio feu irmaõ, o 
que elle quafi advertio logo , que adoeceo ; por
que entrando Chriíl:ovaõ de Almada, que fabia ha• 
via affiílido ao Principe, lhe perguntou , em que ca
ía falecera; porém Chriílovaõ de· Almada, fuppof. 
to quando entrou a reconheceo, como cortezaõ , 
e verfado nas politicas do Paço, lhe refpondeo, que 
fe naõ lembrava. Viveo EIRey cincoenta e oito 
annos , fete mezes , e treze dias , e reynou trinta e 
nove, mais <le quinze como Principe Regente, e 
rnais de vinte e tres como Rey. Tanto, que fa. 
leceo, o Marquez de Marialva, feu Gentil-homem 
da Camera , que eílava de femana , lhe cerrou os 
olhos, e enrrando os 1\i1edicos por ordem do }fiar· 
quez, depois de reconhecerem, que havia efpirado, 
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o Marquez na mefma cama , com grande attençaõ ~ 
cobrio o corpo. Eíla noticia, que Jogo fe efpalhou 
pela Cidade , foy recebida com grande fentimento 
de todos os feus V affallos. 

EA:ava no Paço de Alcantara o Confelho de 
Eflado, em que entaõ fe acharaõ os Duques de Ca· 
dava] Dom J ayme , e D. Nuno , os ~'.larquezes de 
Caícaes, e Marialva, os Condes da Caílanheira, S. 
Vicente, Alvor , Vianna , e D. Francifco de Soufa , 
e na fua prefença o Confelfor de Sua MageA.ade 
~ntregou ao Secretario de Eíl:ado o TeA.amento dei• 
R ey, o qual tinha ordem do Principe para o abrir 
na prefença do Confelho de Eff ado , e fazerlhe o 
termo com a formalidade coA:umada. Palrou lo. 
~o a Lisboa o Secretario de EA:ado , e o Duque de 
Cadaval , efl-e a dar conta ao novo R ey , do que 
havia palfado , e aquelle a levar o Teflamento, que 
fe abrira fem fe ler , o qual logo ordenou , que o fi. 
zelfe prefente no Confelho de Effado. • 

Havia ElRey feito o feu Teffamento muy Prova num. 7s. 
anticipadamente em tempo, que fe achava com ro· 
bufta difpofiçaó na Cidade da Guarda a 19 de Se· 
tembro do anno de 1704 , o qual era efcrito pelo 
feu Confelfor o Padre Sebaília6 de Magalhaens , e 
approvado judicialmente pelo Secretario Diogo de 
Mendoça Corte-Real, que enta'i fervia de Secre· 
tario de Eíl:ado, por eípecial commilfaõ, que para 
ilfo teve de Sua MageRade , e nelle Íúraõ teA.emu· 
nhas o Duque de Cadaval, o l\iiarquez de Alegre .. 
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te , o MarGuez de Marialva, o Conde de Villa
V erde , e o Conde de Vianna , todos do Confelho 
de EHado , o Conde de VilJar.1\ilayor , o Conde 
de Aífumar, Dom Rodrigo de Mello, (era filho 
do Duque de Cadaval) Francifco de l\1ello, Mon .. 
te iro môr, e D. Lourenço de Almada. N elle fe 
admira a piedade , religiaó , e devoçaõ delRey , a 
caridade nos diverfos legados pios , o amor de feus 
filhos , a quem paternal , e carinhofamente exhorta 
cüm uteis documentos. A Cafa do Infantado, que 
eUe poffilira, e muito augmentara, fez della doa
çaõ ao Infante D. Francifco, eftabelecendo o mo· 
do da fuccdfaõ , para que nunca fe pollà unir à Co· 
roa , e para que andaífe na linha do Infante ; e no 
cafo de e11e faltar, chama ao Infante D. Antonio, 
e depois ao Infante D. Manoel , declarando , que 
todas as vocações , que nella faz , fe haó de enten
der dos defcendentes legitimos, nafcidos de legitimo 
matrimonio : e fómente no cafo, que Deos naõ per
mitta, de fe extinguirem as linhas legitimas de todo& 
os feus /illzos, poderá õ ter lugar os illegitimos, e baf. 
tardos, que delle defcenderem. Mandou, que fe 
dilfeífe hum grande numero de Miífas pela fua al
ma, e que em todos os anr.os fe digaó quinhentas 
Miífas, todas as que fe puderem dizer em Altar pri· 
vilegiado ( o que fe cumpre pontualmente ; porque 
EIH ey feu filho deu eíl:a incumbencia ao Tribunal 
d1 Mefa da Confciencia, e Ordens, de donde o Pre
fiJente no dia feguinte lhe dá conta com as certi"! 
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doens, de que fe ce1ebrara6.) Mandou, que fe dif
fdfem cinco Miífas quotidianas , deixando ao arbi
trio de feus Teffamenteiros a renda necellària. Dei· 
xou huma fomma grande de dinheiro para fundo de 
varias obras pias , para todos os annos fe cumpri
rem , a faber : ef molas para cinco cativos , dotes pa
ra tres orfãas , e que o remanecente fe difiribua to
dos os annos pelos criados da Caía Real , começan
do pelos que ferviraó a fua Rea] pelfoa, em quanto 
viveífem , e depois fe teria refpeito a feus filhos, o 
que tambem fe cumpre todos os annos com louva
vel diíl:ribuiça6 ; porque EIRey feu filho deu eíla 
adminHlraçaõ ao Provedor, e Mefa da Santa Caía 
da Mifericordia. Mandou, que o fepultalfem no 
Mofieiro de S. Vicente de F6ra , junto do tumulo 
da Rainha Dona Maria Sofia Ifabel, fua chara, e 
amada efpofa. N omea por Teíl:amenteiros ao Prin
cipe f~u filho , e à Rainha da Grãa Bretanha fua 
irmãa, encarregando ao Duque de Cadaval, e Mar· 
quez de Alegrete, a execuçaõ deíl:a fua ultima von· 
tade. E declara finalmente , que deixa outras dif
pofições particulares , que mandara efcrever pelo 
feu Confelfor, que fe cumpraõ como parte do feu 
Teflamento, no qual fe naõ vê claufula, que naó 
moflre qual foy a fua piedade. O referido papel Prova num. 79. 
he huma declaraçaõ de feus dous filhos o Senhor D. 
l\Iiguel , e o Senhor D. J ofeph , de que adiante fa-
remos mençaõ , e hurria particular lembrança ao 
Príncipe para .os amparar como feus irmãos; e os 
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criados, que o haviaõ fervido , os recommenda ao 
Principe para que os favoreça : e que no cafo de fe 
na6 fervir delles , lhe dê os mef mos ordenados , e 
mezadas , que eHe lhe dava , de qualquer ca tego
ria , ou cor , que foífem , deixando por f ua morte 
livres a todos os feus efcravos: foy feita a declara· 
ça6 , e affinada no dia 19 de Setembro do referido 
anno de 1704. 

Lido o TeA:amento na prefença do Confelho 
de Eflado , e determinado tudo o que pertencia ao 
Real enterro , foy o corpo embalfemado, e quan
do fe fez a operaçaõ fe achou a regiaó vital infecio
nada com varios achaques , o figado com huma 
grande inchaçaõ , e a cutis, que o cobria pela par
te das coflas , eA:ava branca , e fe deslacerava com 
os dedos , o bof e todo negro , e na concavidade ti
nha hum receptaculo, que teria tres onças de ma
teria com todas as qualidades , que fe requerem para 
o cofimento delJa: no fel fe acharaõ trinta e cinco 
pedras da feiçaõ de dados , mayores , e menores , a 
pleura da parte efquerda eílava esfacelada com hu
ma grande porça6 de fangue grumofo , no cerebro 
tinha algum fangue extravafado , e no ventriculo ef. 
querdo alguma aguadilha. Fora6 os inteíl.inos a 
enterrar à 1 greja das Religiofas Flamengas , que fi
ca6 contiguas ao Paço , e levados de noite, com a 
decencia devida, por Antonio Rebello da Fonfe
ca, que lhe fervia de Porteiro da Camera. Acaba
da a operasaõ dos Cirurgioens , o Marquez de Ma. 
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rialva mandou compor o cadaver, e o veC:liraõ com 
hum veffido de côr parda , com garavata , e cabei~ 
leira, barrete vermelho, borzeguins, e efporas, e 
Cobre o veílido o habito de S. Francifco, de que 
era Terceiro, e depois o manto de Cavalleiro da 
inftgne Ordem da Cavallaria de Chriflo, de que era 
Governador , e perpetuo Adminiíl:rador, e a efpada 
à cinta , como determinaõ os Definitorios da n1ef.. 
ma Milicia. N eíla fórma eíleve o corpo delRey 
na Camera fobre a mefma cama , em· que falecera, 
em que naõ entraraõ mais, que os Gentis-homens 
da Camera, o Duque de Cadaval, o feu.Confeffor, 
e os criados domefticos, que lbe affi{Haõ. No dia 
feguinte avifou o Marquez de Marialva aos Offi
ciaes da Caía Real para que meteífem o cadaver 
no caixaõ, na fórma do eíly1o , o que fizera6, e o 
puzeraõ fobre a Eça , que eíl:ava na caía , em que 
no outro dia fe fez o funeral. Manoel de V afcon
cellos , que fervia de Repotleiro môr por feu irmaõ 
o Conde de CaileUo-Melhor, cobrio o caixaõ com 
hum pano rico , e poz no primeiro degrao, em hum 
prato dourado , a Coroa , e o Sceptro Real. O Bií
po Capel1a6 môr celebrou Pontifical, affiflido de 
toda a Cape11a Real , que cantou o Officio ; os 
Grandes tomaraõ a parede da parte direita, e os 
Officiaes , e Criados da Ca fa a ef quer da , eilando to• 
dos em pé, e defcobertos. F6ra da caía, em que 
eff ava o corpo, eílava à porta Alvaro de Soufa e 
1\iiello, Porteiro môr, aífentado em hum pequeno 
banco de páo fem cobertura. No 
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No Sabbado onze do referido mez à noite o 
Principe com os Infantes , acompanhados dos Offi
ciaes da Caía, foraó deitar agua b.enta no corpo dei· 
Rey: dilfe o Refponfo o Capellaó môr, e deu o 
hilfope ao Principe , e Infantes. Depois o Repoíl:ei
ro môr tirou o pano , e prato da Coroa , e Sceptro, 
e o entregou ao Repofteiro menor Joa6 de Leiros, 
e pegaraõ no caixaõ o Duque D.Jayme, o Duque 
de Cadaval , o Marquez de Marialva , o Marquez 
de Cafcaes , o Marqu~z de Alegrete , o Conde da 
Caí\anheira, o de S. Vicente, o Conde de V ai de 
Reys , o Conde de Alvor, e D. Francifco de Sou· 
fa , todos do Confelho de Eíl:ado. O Principe com 
os Infantes ficara ó no mef mo lugar aonde deitara ó 
agua benta, e foraõ depois acompanhando o cor
po delRey detraz do caixaõ , todos com grande 
luto de capa comprida , defcobertos, fem Moço Fi· 
dalgo , que os alumiaífe : e tanto , que foy poRo o 
caixaõ na liteira , o RepoReiro môr o cobrio com 
hum pano rico de brocado franjado de ouro. Af
fim, que começou a andar a liteira , o Principe, e 
Infantes lhe fizeraõ reverencia , e fe recolheraó 
acompanhados dos Criados da Caía da Rainha. 
Dentro no pateo eíl:ava o coche de refpeito, os ca· 
vallos dos Duques , do Eílribeiro môr, e do Capi· 
taõ da Guarda o Conde de Pombeiro, e pofio em 
ordem, caminhou o enterro para S. Vicente de F Ó· 
ra. Diante do caixaõ hia o Mordomo môr o Con· 
de de Santa Cruz com a fua infignia , da banda di · 
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reita · o Duque l>~ Jayme, e da efquerda. íeu pay o 
Duque de C&daval :, Jogo a .CapelJa Real em or· 
dem com Cruz, e ·adiante os Grandes da banda di
reita, e os Officiaes da ·Cafa: da efquerda com fuas 
infignias ; à ilharga do macho da liteira hia o Efl:ri. 
beiro môr Conde de V ianna , e detraz da liteira o 
Capitaó da Guarda Conde de Pombeiro·;· acompa• 
nhavaõ os Moços da Camera com tochas accefas, 
e: diante da liteira hia o coche de refpeito coberto 
com hum rico pano de brocado franjado de ouro , 
e atraz do coche os Tenentes da Guarda, e Antonio 
Rebello , que fazia o · officio de Eilribeiro , todos 
tres a cavallo , e logo a guarda dos Archeiros , que 
cobria o eftado.. Nas ruas da Cidade eíl:avaõ os 
Terços pagos, e Ordenanças em duas alas, e to• 
do o Clero, e Religioens de todos os Moff:eiros 
da Cidade , com vélas accefas, dentro das mef mas 
alas. 
· · . Chegou o enterro a S. Vicente, e junto às ef
cadas fe tirou o caixaõ das andas, e te poz no Ef
quife da Irmandade da Mifericordia , o qual e fl:ava 
fobre hum eftrado coberto de veludo negro, em que 
k poz para {e entregar aos Irmãos daquella Mefa. 
Aqui quc?raraõ os Officiaes as infignia~, a que vul
garmente chamaõ Canas, aquelles a quem pdas 
íuas occupações faõ permittidas. Cantaraõ os Ca
pellaens da Irmandade hum R efponfo. ~1andou o 
Efcrivaó da Mefa pegar no Efquife à Irmandade, e 
a Communidade dos Conegos Regrantes etlava ef. 
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perando à porta; e affim levaraó o Real corpo até 
o cruzeiro , onde em huma Eça de téla encarnada , 
que eílava preparada, foy poR:o. O Capellaó môr, 
reveff.ido de Pontifical, cantou o primeiro Refpon
fo com a Capella Real , o fegundo os Religiofos 
da Caía , e o terceiro a Mifericordia. Pegaraõ no 
caixa ó os mef mos Confelheiros de Eflado , e o 1e
varaõ à outra Eça , que eflava em cima na Capella 
môr , junto da qual etl:ava hum eílrado alto , tam• 
bem forrado de téla encarnada; e o Conde Mordo· 
mo môr fez a entrega ao Prior da Caía na fórma 
feguinte : fobre o mef mo caixa ó fe poz hum Mit: 
fal , que trouxe o Prior da mefma Caía , e pondo 
fobre elle as mãos o Conde Mordomo môr , diífe 
em voz intelligivel : Juro aos Santos Euangellzos , 
9ue nelle caixa'ó e/lá o corpo do muito Alto , e muito 
Poderofo Rey D. Pedro Segundo, meu Senhor; por· 
que eu o vi meter nel/e , e Vopa Paternidade dará 
conta do dito corpo , ou de /êus olfos , a feus Jucceffe
res , para o que lhe entrego as chaves delle caixaá ; 
e o Prior jurou em feu nome , e de feus fucceffores 
de affim o cumprir. Pegara ó os Confelheiros de 
Etl:ado no caixaó , e o collocaraó em huma Eça de 
tres degraos , metendo-o em outro caixaó mayor, 
que fobre ella eíl:ava ; o Repolleiro m6r cobrio o 
tumu]o com hum pano rico de téla encarnada fran
jado de ouro , e o Secretario de Ellado fez o termo, 
que foy affinado pelos Confelheiros de Etlado, e pe· 
lo Conde de Santa Cruz , Mordomo m6r. Aquel· 
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Je efclarecido Sabio o Padre D. Manoel Caetano 
de Soufa , que deveo particulares merces à genero .. 
fidade delRey D. Pedro, empregando a fua penna 
no elogio das virtudes , de que foy adornada a fua 
Real pelfoa , compoz o fêguinte Epitafio , que fe 
conferva na Collecçaõ das fuas Obras Poeticas : 

H 2c jacet orhis amor, nu/li pietate facundus 
Petrus, regna beans, queis erat ipfe Pater. 

Eraõ pafiàdos oito dias depois da morte del
R ey, a 17 do referido· mez de Dezembro , fegundo 
o louvavel coftume do nolfo Reyno , fe fez a cere· 
monia de quebrar os Efcudos. Ajuntou-fe o Sena
do da Camera, o Conde de A veiras J oaõ da Sy lva 
Tello , Prefidente , os Vereadores , Cidadãos , e 
Miniílros de vara pertencentes ao Senado , de cuja 
cafa fahiraõ em boa ordem entre as dez , e onze do 
dia : dava principio a efte acompanhamento hum 
dos Procuradores da Cidade a cavallo, coberto to
do de negro , arrafirando hum grande luto pelo 
chaõ , com hqma bandeira negra com a haR:ea da 
mefma côr , a qual levava ao hómbro, e hia arraf. 
trando huma grande parte por terra. Seguiaõ-fe os 
Cidadãos em duas alas iguaes com varas negras nas 
mãos, e no meyo hiaõ tres Miniíl:ros divididos , a 
faber:·humJuiz do CiveJ, e dous Juízes do Crime, 
fem varas , e cada hum levava hum Ef cudo preto , 
e logo o Tribunal do Senado em ceremonia com 
varas pretas , e todQs hiaQ a pé. Tanto , que che· 
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garaó junto às efcadas da Sé, eRava huma Tarima 
levantada cobçrta de luto, e fobindo o Juiz do Ci· 
vel, ditfe em voz alta: Choray Nobres , clzoray Po
vo, que morreo o vojfo Rey D. Pedro 11. de Portu
gal, e immediatatnente quebrou o Eícudo , e dei
xou cahir no chaõ. E continuando eíle acompa· 
. nhamento , no meyo da Rua Nova , onde eilava 
outra Tarima, o Juiz do Crime fobio a ella, e re· 
petio as mefmas palavras, quebrando o E feudo, e 
no Rocio junto às efcadas do Hofpital eflava a ter· 
ceira Tarima coberta de luto, e fobindo o ultimo 
Miniíl:ro , que levava o Efcudo , com as mef mas 
palavras, e ceremonias, o quebrou. E continuando 
o acompanhamento , voltou pela Rua das Arcas 
até à Sé , e entrando na Igreja affi~iraõ , e junta
mente o Cabido , à· Milfa, que fe cantou pela alma 
delRey, por quem toda a manhãa eftiveraõ dobran• 
do os finos daquella Cathedral. 

Foy EIRey de eff atura grande , groífo , mas. 
bem proporcionado , os olhos grandes , pretos , e 
fermofos , nariz aquilino , e cabello preto , naó era 
branco, mas com boa côr de roft.o , em tudo bizar• 
ro , e defêmbaraçado nas acções , com af pe& ,taó 
mageftofo , que a fua peífoa , viíla entre outras ; 
naó podia entrar em duvida , que .era Real , pela: 
mageíl:ade da prefença. Teve forças extraordina
rias, que exercitava no jogo da barra com admira
ça6 dos que o viaõ , e em outros exercidos. J U• 

gou as armas com grande perfeiçaõ , e deftreza, com 
tant~ 
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tanto defembaraço , como bizarria. Fez grande 
goflo do exercido _d·e andar a cavallo, em que era 
fermofo, em huma , e outra cella , excedendo aos 
mais peritos no modo de mandar , e obrar no ma
nejo dos cavallos ; porque teve agHidade, e fonale· 
za , de forte , que eJle foube fcientificamente efia 
nobre arte, verdadeiramente de Principes, e gran
des Senhores. No arrif cado , e muy difficil exerci~ 
cio de correr Touros , excedeo a todos os -do feu 
tempo , em que houve infignes Toureiros de cavai;. 
lo, em que entravaõ Senhores de grande qualidade, 
que o acompanhavaõ neíl:es divertimentos, a que 
EIRey affitlia com fatisfaçaõ. Amou a caça , ou 
foífe a do ar , e a miuda , ou a grofià: affim no mon
te deu excellentes provas da fi1a bizarria com os· 
porcos montezes , naõ fó acometendo .. os com a 
lança , o que fez com fingulal' defenvoltura ; mas· 
tam bem a pé deftemidamente , f ogeitando..os, e ren• 
dendo .. os com as proprias mãos; e igualmente era 
deflro em. atirar com a efpinguarda. Mandava ag 
Tropas fcientificamente , para o que no feu pica
deiro fazia ajuntar muitas vezes- Soldados Infantes 
a fazer exercido, premiando àquelles, que fe adi· 
antavaõ no manejo das armas , o que elle fez com 
f um ma deftreza, e fermofura. A eff:as partes ajun
tou excellentes virtudes , que furáõ a fua memoria 
gloriofa em todos os feculos vindouros : porque nel
le fe admirou praticada a mais rara virtude , que 
nunca fe vio em outro algum Principe , de dar au-
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diencia a feus V alfaJlos todos os dias , e ainda de 
noite , e nas horas mais defaccommodadas ; porque 
fempre , que o bufcavaõ, eílava prompto, de forte, 
que muitas vezes fe levantou da mefa para os ou
vir, e fendo taõ prompto na frequencia, era mayor 
na paciencia , que moflrava nas mais largas audien
cias: aos Sacerdotes fallava em pé , refpeitando a 
ordem , e o caraéler, naõ permittindo lhe beijaírem 
~ maõ. Teve huma prodigiofa memoria , de for
te , que qualquer pelfoa , que via huma vez , ain· 
da que paífaífem muitos annos, naõ fó a conhecia, 
mas com diRinçaõ fe lembrava della. Era devoto, 
e pio naturalmente , venerando com profundo ref
peito os Myff:erios de noílà Santa Fé, como fe vio 
no grande fentimento , e demonR:rações publicas , 
quando fuccedeo o facrilego roubo do Santiffimo 
Sacramento na Parochia de Odivellas , na noite de 
dez para onze de. Mayo de 1671, em que efcalan
do a Igreja, profanando as Imagens, atrevida, e fa4 
crilegamente abriraõ o Sacrario, e roubara ó ?º San• 
tiffimo Sacramento. Defte execrando cafo ficou 
EIRey taõ horrorofamente penetrado, que mandou 
veflir toda a Corte de luto até que fe reftituiífe à 
mef ma Igreja o Santiffimo roubado , ordenando , 
que em todas as Igrejas fe expuzeífe o Santiffimo 
Sacramento à veneraçaõ dos Fieis, para que nas 
fuas adorações deprecalfem a Deos a fua mifericor
dia : ao mefmo tempo efcreveo a todos os Cabidos 
das Cathedraes deíle Reyno, para que em todo elle 
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fe · fizelfe o mefmo , pedindo a De os , que· fe Iem
bralfe de todos aquelJes , que o adorava6 , e vene
rava ó Sacramentado. E fuzendo-fe exaélas diligen· 
cias , recommendadas pelo feu zelo , fe achou o 
reo , e foy punido pela l uftiça. E para memoria 
do defaggravo , com que pertendia efcurecer aquel· 
la offenfa, inílituio na mefma Igreja no mefmo dia 
huma fefta , em que com grande folemnidade , e 
culto íe adoraífe ao Santiffimo Sacramento , e que 
efta feil:a fe unilfe à Irmandade dos Efcravos do San
tiffimo de Santa Engrada , infiituida pela Nobreza 
por outro detefiavel caf o f uccedido a 16 de Janeiro 
de 16} o , de que os Reys faó Proteél:ores : a hu· 
ma , e outra -fefta affiftia ElRey com grande devo
çaõ ; porque tudo o que tocava à Religiaó Catho
lica venerava , defejando emendar pela Fé , e obras 
boas, o que tal vez pela fragilidade da natureza cor
rupta fe defordenava. Muitos dias do anno dormia 
veffido f obre huma taboa , jejuando tambem mui
tos a paó , e agua , havendo-fe fempre nos jejuns 
de preceito nas confoadas com efcrupulofa parci
monia. He admiravel prova do quanto defejava 
ter a conf ciencia pura, hum pape) muy pio , e devo· Prova num. 81. 
to de propofitos, que, mediante a graça de· Deos, 
pertendia obfervar , que lançarey nas Provas 1 para 
que mais com efle anedoélo fe certifiquem os cu-
rioCos do quanto defejo fatisfazellos. Da Virgem 
Santiffima foy cordeal devoto; e affim todos os Sab-
bados hia viíitar a Sagrada Imagem da Senhora das 

Neceffi-
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N eceffidades. V enerori geralmente a todos os· Sa~ 
cerdotes , e Re1igiof os , ef pedalmente os do Sera. 
fico Patriarca S. Francifco , de quem foy efpecial 
devoto , e de cuja Ordem Terceira era profeífo : 
pelo que fe ~-andou fepultar no feu Habito , ·'como 
fe dille ; affim corriia tod~s as feílas feiras do anno 
à fua mefa hum· Re1igiofo de S. Francifco , fendo 
ainda ·mayor o refpeito, e veneraçaõ àquelles, que 
pela fua vida, e exemplo fe diflinguia6 em fantida· 
de; porque nas exprelioens, e no affeél:o fe via a 
f ua .devoçaõ , defejando inuito ter occafioens de os 
comprazer , e darlhe gofto , para ter parte nas fuas 
orações. Vivia no feu tempo o Veneravel D. Ar-

ln2uiberr , Pit1 deli~ mando J oaõ le Bouthillier de Ranfay , A bbade da 
Abate di Rt111{e , lib. 3• T . l r: d . l r.. ,,J l". 
c-.ip.1 7.pag.640. rappa, o qua com a 1ua a mtrave converiao roy 

Reformador do mefmo Moíl:eiro da Trappa da Or· 
dem de Ciíler em França , V araõ infigne em virtu• 
de, que naquelle 1\iloíl:eiro reílaurou a mais· rigida 
obfervancia Monaíl:ica, com que deu huma uni ver· 
fal edíficaçaõ a todá a Chriflandade pelo f eu raro 
modo de vida. A eíl:e infigne Varaõ mandou ·EI_. 
Rey vifitar pelo feu Embaixador, que refidia em 
Pariz , e encommendarfe nas fuas orações, já que o 
naõ podia fazer peífoalmente , como o fizera El· 
Rey J acobo II. de Inglaterra , e a Rainha fua ef. 
pofa, e outros muitos Principes Soberanos , e do 
fangue Real de França, como refere a fua Vida. 
As Almas do Purgatorio lhe deveraõ grande com
paixa6, pelo que eraõ immenfas as M1ífas, que no 
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circulo do anno lhes mandava applicar , e outras 
por .devoções particulares. No Rea] 1\1oíl:eiro de 
13ele m inílituio cinco Miílãs quotidianas cem hum 
Officio fo1emne pelas almas delRey Dom Affonfo 
VI. do Princtp.! D. Theodofio, e da Infanta D.Jo· 
anna , feus irmãos, por hum contrato feito a 20 de 
Fevereiro do anno de 1690, em que os Religiofos 
tomaraõ efia obrigaçaõ por certa quantia , que lhe 
fez confignar nas rendas da Caía de Bragança , em 
quanto lhes naõ dava hum juro perpetuo. Ao Hof. 
pital de Todos os Santos de Lisboa accrefcentou 
renda para füílentaçaõ das crianças expoílas. Na ca· 
1idade fe diíl.inguio, amando ao prox;mo, e compa
decendo-fe das fuas neceffidades de forte , que eraõ 
exceffivas as efmolas , que fazia do ,feu boHinho, 
que pareceo inextinguivel ; porque naõ fahio dos 
feus pés peífoa alguma defconfolada, que lhe pe· 
diífe ajuda de cufto por efn1ola , a que elle naõ de· 
ferilfe, nem ainda eílando nos negocios mais gi"a· 
ves , que deixalfe de ter benigno acolhimento nas 
fuas palavras, honrando a todos como pay de feus 
V alfallos. Nas merces fe houve com grande gene· 
rofidade; porque mo{hava fe interelfava na conf;;!r· 
vaçaõ das Caías illuílres, e nobres dos feus Vaífal· 
los , para que continualfem no efplendor dos fetu 
Mayores : pelo que lib~ralmente lhes fazia merce 
do:; bens da Coroa, e Ordens·, que polf"'iaõ. 

N aõ foy nelle menos ardente o zelo das Mif. 
foens, para q que fe inftituio a Junta das l\liífoens 
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na Cafa Profdfa de S. Roque, em que fe tratavaõ 
os negocios pertencentes a eUas , e em que prefidia 
o Secretario Roque Monteiro Paim , affifHdo dos 
Deputados , que eraõ Religiofos doutos, e exem· 
piares de diverfas Familias Religiofas, onde hiaõ 
por avifo do Secretario Roque Monteiro, e depois 
da füa morte lhe fuccedeo Gregorio Pereira Fidal· 
go , Defembargador do Paço , que pelas experien· 
das , que tinha da India , havia já entrado na Junta 
das Milfoens , para as quaes concorreo EIRey com 
grande liberalidade, e devoçaõ, efümando aos Mif. 
fionarios , e com efpecialidade àquelles , que A pof
tolicamente haviaõ feguido o emprego do fou mi
niA:erio; e affim quando os Vice-Reys do EG:ado 
da India , ou os Governadores do Brafil , e mais 
ConquiA:as , paífavaõ aos feus Governos, lhes re· 
commendava em primeiro lugar favoreceífem , e 
amparaífe11;1 aos Miffionarios em tudo, para que fe 

Franco ~yr.~is Anna• augmentaífe a Chriílandade. A' Companhia de 
}mm Societatll Jef u, p. • 
415• J efu ajudou particularmente com grandes efmolas 

para as MHfoens , e à fua defpeza lhe dotou dous 
Collegios no Ultramar; naõ faltando nunca a pef
foa alguma, que com o pretexto da Religiaó Ca
tholica Romana fe valelfe delle , que com muita 
promptidaõ naó concorrelfe para o livrar da ce
gueira , em que eA:ava , de que muitos foraõ ReJi .. 
giofos. O Principe de Bifau, que veyo a eíl:e Rey
no , catequizado pelos Miffionarios da Cofia da 
.l\tlina , a receber o fagrado Bautifmo , lho fez EI:. 

Rey 
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Rey conferir na Capella Real, fendo elle mefmo 
feu Padrinho, e o mandou tratar , naõ como fora 
creado entre a bruta1idade do gentilif mo , mas pelo 
que reprefentava , com muita politica , e decencia, 
em quanto naõ voltou para a fua terra. No feu 
tempo intentaraõ os homens de naçaõ Hebrea con
feguir do Papa, que removetfe a fórma do reéto 
procedimento do Santo Officio da Inquifiçaõ def. 
tes Reynos, negocio, em que. fe haviaõ adiantado; 
porque com os feus cabedaes , que eraõ muitos , 
negoceavaõ , e tambem porque tinhaõ pelfoas de 
grandes lugares, que fe haviaó perfuadido das füas 
enganofas , e apparentes razoens , votando-as a (eu 
fuvor. Porém EIRey ( entaõ Principe Regente) 
com hum ardente zelo do augmento da Religiaõ 
Catholica , naõ querendo , que nos feus R eynos fe 
diminuilfe com a liberdade da gente daquella naçaõ, 
mandou a Roma no anno de 167 5 por feu Embai
xador. Extraordinario a D. Luiz de Soufa, Bifpo de 
Lamego , depois Arcebifpo de Braga , Primaz das 
Hefpanhas , V araõ dos mayores daquelle feculo , 
em letras, talento, e prudencia, que já contra a per· 
tençaõ dos Chrii\ãos novos, havia feito hum largo, 
e douto papel. Havendo o Embaixador refidido 
mais de fete annos na Corte de Roma no tempo 
dos Pontífices Clemente X. e Innocencio XI. e fen· 
do a eíle ultimo muy aceito , porque fez da fua 
peífoa particular eflimaçaõ ; no feu tempo venceo 
o negocio contra a fortiffima oppofiçaõ, que o apa. 

Tom. VII. Pppp ii dri· 

oigitized byGoogle 



Bifloria <jenealogica 
drinhava, confeguindo no anno de 1681 com gran
de utilidade , e nlegria do Reyno, a reíl:ituiçaõ do 
Santo Officio , que eíleve todos eíl:es annos fufpen
fo do deípacho, e naõ menos fatisfaçaó do Principe 
feu Amo , que o nomeou do feu Confelho de Eíl:a
do , eíl:ando ainda em Roma. Depois publicou o 
mefmo Principe huma Ley paílàda a j de Agoílo 
de 16 8 J , para que folfem exterminados de feus 
Reynos, e Dominios, todos os Chrifiãos novos, 
que foífem conviél:os , e tivefiêm abjurado em fór
ma nos Autos da Fé, que fazem os Inquifidores, a 
qual teve alguns annos execuçaõ. N effe mefmo 
negocio fervio na Corte de Roma , onde teve ca
raél:er de Enviado Extraordinario , J ofeph de Soufa 
Pereira, depois Confelheiro da Fazenda, Miniffro 
de grande nlerecimento., como o era Jeronymo Soa· 
res, lnquiíidor de Lisboa, e ultimamente Bifpo de 
Vifeo , a quem a lnquifiçaõ efcolheo pelas fuas le
tras, e qualidades; fendo em todo o progreífo def. 
te negocio lnquHidor Geral D. Veriffimo .de Len• 
caílre, que havia fido Arcebifpo de Braga, naõ me
nos illuíl:r~ pelas virtudes , que pelo fangue, e que 
defde o anno de 1686 foy Cardeal da Santa Igreja 
Romana. Para a guerra contra o Gr~ó Turco Ma-

. homet IV. que em 168J tinha poflo em ultimo 
aperto a Praç:t de Vienna , Corte do Emperador 
Leopoldo I. foccorreo EIR ey generofamente com 
grandes fommas de dinheiro ao Papa Innocencio XJ. 

Prova num. 3.i. que agradeceo com hum Breve cheyo de carinho
fas 
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(as expreffoens , a grandeza deff:e f ubfidio , concor· 
rendo eíl:e Santo Pontifice com groffas remellàs , e 
mais com as fuas orações para a gloriofa vitoria, 
que o Duque Carlos de Lorena , e EIRey J oaõ 
Sobieski de Polonia , confeguiraõ em 7 de Setem· 
bro de 16 8} , derrotando o formidavel Exercito do 
Graõ Vifir Ckara Muíl:afá , a que fe feguio huma 
torrente de conquiflas , e vitorias nos annos feguin· 
tes. Para os lugares Santos de Jerufalem deu tam· 
bem ElRey grollàs efmolas, e hum rico ornamen· 
to bordado , e huma bacia para o lavapés , e duas 
alampadas de prata de obra primorofa, que ardem 
no Santo Sepulcro , deixando para a fua fubfiflen
cia renda effeéHva na Caía da India. Outros feme· 
]bantes teffemunhos da fua ·piedade fe vem neíl:e 
Reyno, fendo o mayor padraó a grandeza, com 
que fez dar fim ao Molleiro de Santa Clara de 
Coimbra , em que fe venera o corpo da Rainha 
Santa lfabel , fua afcendente. Obras fuas faõ o 
Forte de Alcantara , e outros , com que poz em 
mayor defenfa a Cidade de Lisboa , e os que ficaó 
da banda dalém do rio ; e no Reyno reparou , e 
adiantou muito as fortificações de varias Praças. 
Quando os Mouros fitiaraõ a Cidade deOraõ, com 
grande perigo dos 1-Iefpanhoes , que valerofamen
te defendiaõ aquella Praça , achando-fe no eílado 
da ultima ruina, a foccorreo EIRey com huina po· 
derofa armada no anno de 1677, e fe naõ fora taõ 
prompto o focccrro della, de que era General Pe· 

dro 
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dro Jaques de Magalhaens, Vifconde de Fonte Ar
cada , fervindo de Almirante o Conde de S. Vicen
te Miguel Carlos de Tavora, embarcando-fe nella 
muitos Fidalgos , naõ fó Officiaes , mas volunta
rias , e fuperando o General os mares , e ventos, 
que parecia fe oppunhaõ a embaraçarfe efte foc
corro , taõ valerofo no mar , como na terra , ven
ceo todas as contrariedades, introduzindo o foccor. 
r-0 , com que os Hefpanhoes triunfaraõ da porfia, e 
oontumacia dos Mouros , devendo taõ gloriofo fuc
ceff'o à generofa promptidaõ , com que ElRey D. 
Pedro os foccorreo. E fegunda vez auxiliou Hef. 
panha com as f uas armas , como experimentou a 
famofa Cidade de Ceuta , quando fe vio fitiada pe
los Mouros , para cuja defenfa lhe mandou hum 
Terço de Infantaria , de que era Meftre de Campo 
Pedro Maf carenhas , depois Conde de Sandomil , 
que do feu valor deu naquella Praça naõ wlgares 
provas , e depois mandou as armas na Provinda de 
Alentejo , com tanta opiniaõ , que confeguio uni· 
verfal applaufo nos Soldados. E contra o Mouros, 
affim nas Armadas, com que todos os annos fegu
rava as Coftas maritimas, como na Praça de Maza
gaõ, confeguio diverfas ventagens. No feu tempo 
fe começaraô a defcobrir as minas de ouro , fendo 
Governador do Rio de Janeiro Artur de Sá , e já 
de entaõ principiaraõ as frotas a conduzir abundan
te porçaõ deíl:e taõ defejado meta). No Reyno 
de Angola , fendo Capitaó General Francif co de 

- Tavo· 
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Tavora, (depois Conde de Alvor) alcançou huma 
importante vitoria do Rey de Dongo , ou das Pe
dras , de que foy coofequencia a tranquillidade , e 
focego daquelle Reyno. Na Capitanía de Pemam• 
buco, fendo Governador Caetano de Mello de Caf. 
tro , caíl:igou os Negros levantados nos Palmares, 
naõ fó reduzindo-os à obediencia, que muitos an .. 
nos tinhaõ difputado, defendidos em hum fitio, 
que parecia inconquiflavel. No ERado da lndia, 
fuppoff:o fe perdeo a Praça de Mombaça, obraraõ 
milagres de valor os fitiados, conjurando-fe o tem
po para a f ua difgraça contra a Armada , com que 
os foccorriaó , de que era Capitaõ môr Henrique 
Jaques de Ma~haens. Tambem em diverfos fuc· 
cetros no mefmo Oriente , fe acreditaraõ as fuas 
bandeiras no mar , e na terra ; porque com grande 
cuidado attcndeo fempre ao bem, e utilidade dos 
feus V aífallos. 

He admiravel prova do quanto fe empregou 
na utilidade publica do Reyno , o que praticou na 
reducçaó da moeda , em que perdeo groífas quan
tias de dinheiro, extinguindo toda a que ha viaõ fal
fificado , ou diminuido , e fuzendo bater de novo 
outra , e augmentando huma , e outra. Com a oc
cafiJ ó do cafamento de Saboya fez lavrar huma 
medalha de ouro , a qual deixamos eílampada no 
Tomo IV. Liv.V. deíla HiRoria. O Commercio, 
como prin.:ipJI porçaõ , de que fe aníma a Repu
blica, amparou com grande benignidade, para que 

flore-
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florecendo , fe augmentaffem os cabedaes. O .mef
mo experimentaraõ os fabricantes dos panos , fedas, 
e outros muitos generos, que no feu tempo tive
raõ principio , de que fe feguio fazeremnos excel
lentes em algumas terras das Provindas de Alente
jo , e Beira , como tambem a cultura dos bichos da 
feda , entregando a direcçaõ deftas , e outras fabri
cas ao zelo de Dom Luiz de Menezes, Conde da 
Ericeira , feu V édor da .Fazenda , que naõ viven
do muito depois do feu eíl:abelecimento, naõ tive· 
raõ os progreff"os , que . confeguiriaó com a fua aél:i
vidade, fe lhe durara mais tempo a vida : e o mef. 
mo , fendo V édor da Fazenda , deu a direcçaõ da 
moeda, e na Caía deíla fe accrefcentaraõ inftrumen
tos , e officinas, e recolhendo-fe tQda a do Reyno 
para fe reduzir a nova fórma, fe reflituio prompta, e 
pontualmente, fem a menor falta. As rendas Reaes 
fe augmentaraõ tambem exceffivamem:e no feu tem· 
po ; porque fó o Contrato do Tabaco fobio a mi· 
lhoens de cruzados , e outros muitos à proporçaõ, 
com grande utilidade do patrimonio Real. Eíl:abe-

Torre do Tombo liv. 1 · L li .e. 
5. dasLeys, pag.9 1. eceo importantes eys: entre e as 1oy a que man· 

dou palfar em Lisboa contra os defafios a 16 deJu· 
nho de 1668 com graviffimas penas ; e a que man· 

Prova num. 8~. dou paífar a 2} de Novembro de 1674, na qual fe 
determina o modo da regencia do Reyno, e Tuto
res dos Reys, que fuccederem na Coroa, de menos 
idade de quatorze annos , a qual elle eíl:abeleceo à 
inflancia dos Tres Eflados da Nobreza, Povo , e 

Clero 
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Clero , juntos em Cortes , no .... referido anno. No Prova num. 8 4-
de 1698, em que fe celebrarao as Cortes, em que · 
foy jurado o Principe D. Joaõ feu filho herdeiro 
da Coroa , paífou outra Ley a 12 de Abril do re- Prova num. 8). 
ferido anno , a qual os Tres ER:ados do Reyno· 
juntos nas Cortes , approvaraó , e pediraõ : nella fe 
declara a fórma , em que devem fucceder no Rey· 
no os filhos defcendentes dos Rep., que legitima-
mente fucceder a feu irma .. o õ,, .,91l é falecelfe fem def. 
cendencia, para que f uc~ por fua ordem , fem 
ler necelfario approvaçaõ , ou confentimento dos 
Tres Eíl:ados do Reyno, declarando, e interpre-
tando as Cortes de Lamego , e derogando-as , fe 
necefiàrio folfe naquella parte para melhor eflahe· 
lecimento da Monarchia. Além deílas fundamen-
taes, e taõ importantes, fez outras Leys muyto 
uteis ao bem , e economia do Reyno. 

No principio da fua Regencia no anno de 
J 668 celebrou ElRey a paz com ElRey D. Car· 
los II. e confervou depois por tantos annos em hu· 
ma ditofa tranquillidade os feus Reynos : · pel ·1 que 
o appellidaraõ o Pacifico, até o anno de 1704, em 
que rompendo-fe a guerra com Hefpanha, confe· 
guiraõ depois as fuas armas a immortal gloria na 
memoravel Campanha do anno de 1706. 

Por nomeaçaõ fua proveo o Papa Clemente 
X. todas as Cathedraes do Reyno, e fuas Conquif
tas de digniffimos Prelados no anno de 1671 , e por 
nomina fila creou o Papa Clemente X. Cardeal a 
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Cefar de Ellrês, Bifpo, e Duque de Laon, no an· 
no de 1672. O Papa Innocencio XI. a D. Verif
fimo de Lencaílre, lnquilidor Geral , que havia 
fido Arcebiípo de Braga, no anno de 1686. O Pa· 
pa lnnocencio XII. a Luiz de Soufa , Arcebifpo 
de Lisboa , e feu Capellaõ môr , no anno de 1697. 
No feu tempo o Papa Clemente XI. fez no anno 
de 1706 Cardeal a D. Miguel Angelo Conti, en· 
taó N uncio neffes Reynos , e Arcebifpo de Tarfo, 
que depois foy Papa com o nome de Innocencio 
XIII. Tambem à fua iníl:ancia o Papa Innocen .. 
cio XI. erigio diverfas Igrejas na America, paífan. 
do a Metropolitano o Bifpado da Bahia, por Bulia 
paffada em Roma a 16 de Novembro de 1676, 
fundo o primeiro fagrado com eíla Dignidade o Ar .. 
cebifpo D. Gafpar Barata de l\iiendoça. O mef
mo Papa lhe deu por Suffiaganeos os Bif pados do 
Rio de Janeiro , e Pernambuco , erigidos ambos 
por Bulias palfadas no mef mo dia, e anno: do Rio, 
foy feu primeiro Bifpo D. Fr. Manoel Pereira, da 
Ordem dos Prégadores , que naõ foy ao Bifpado 
por fer empregado no lugar de Secretario de Efta .. 
do : de Pernambuco, foy o primeiro Bifpo D. Eíle• 
vaõ Brioío de Figueiredo , que era Vi~ario Geral 
do Arcebifpado de Lisboa. O mefmo Papa lnno
cencio XI. erigio em Bifpado o Maranhaó por Bul· 
la paílàda a 3 o de Agoflo do anno de 1677, de que 
foy feu primeiro Bifpo Dom Fr. Antonio de Santa 
lrl~ria 1 Titular de N eocefaréa , Deaõ da CapelJa 

lleJ1, 
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Real, que havia fido Religiofo da Ordem Serafi.· 
ca da Província de Santo Antonio dos Capuchos, 
que naõ foy ao Bifpado , e depois promovido ao 
de Miranda : e pela largueza do eílado do Mara· 
nhaõ , fe erigi o depois o Bif pado do Graõ Pará , 
como diremos no Capitulo X. defle Livro. Na 
Afia , no Imperio da China , erigio tambem à fua 
iníl:ancia o Papa Alexandre VIII. os Bifpados de 
Pekim por Bulla paffada a 1 o de Abril do anno de Prova num. 90. 

1690 , e o de N ankim por Bulla paífada no mefmo Prova num 91 
dia , e anno no primeiro do feu Pontificado. . · · 

Como na6 efcrevemos a Hifioria univerfal do 
Reyno, e fó nas Vidas dos Principes apontamos 
aquellas circuníl:ancias , de que achámos documen
tos , ou aquellás memorias feguras , de que muitas 
até agora fe na6 trataraõ miudamente por outros 
Hifloriadores, nos pareceo refumir nefte lugar por 
mayor algumas noticias dos fucceíf os do reynado 
delRey D. Pedro II. repartidas por materias, prin· 
cipalmente nas negociações com outros Prindpes. 

Feita a paz com a igualdade, que fe devia, en .. 
tre os Reys de Portugal, e Catholico em 1668, 
primeiro anno do governo do Principe Regente , 
recebeo neda Corte por Embaixador dei Rey Ca· 
tholico ao Baraõ de Bataville , como já fe apontou, 
e morrendo em Lisboa em 1670, deixou o~culu
mente introduzido em alguns animos defcontentes a 
falfa , e impropria idéa de querer, com as armas de 
Caffella , introduzir o~tra vez no governo do Rey-

Tom. V li. Qqqq ii no 
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no a EIRey Dom Affonfo VI. que eflava na Ilha 
Terceira: e como o Marquez de Eliche D. Anni
ello de Gufman, e outros prifioneiros illutlres , que 
eftava6 no Caíl:ello de Lisboa, tinhaõ já principia
do eíl:a pratica com alguns, dos que ind1fcretamen
te os viíirava6 com mais frequencia, achou o Con
de de Hummannes, fuccelfor no minHlerio, mas 
naõ no talento do Baraõ de Bataville , occafiaó de 
continuar aquelle infiel projeao , de que refultou 
aufentarfe do Reyno para Madrid Francifco de 
Mendoça, Alcaide môr de Mouraó, e em 1674 fe 
6zeraõ em Lisboa algumas execuções. Confiando 
depois ao mef mo Prindpe , que o principal, . dos que 
foraõ degollados , que foy F erna6 Mafcarenhas , ef.. 
tava innocente , e da mef ma forte fora6 Coitos de
pois alguns Fidalgos, que com menos averiguaçaõ, 
e pelo indicio de parentes de Francifco de Mendo
ça fora6 prezos, entre os quaes era Joaó de Al
mada de Mello, que tendo fervido com muito va
lor, (como Fernaó Mafcarenhas tambem o fizera) 
fabendo , que o queriaõ prender , fe aufentava , e 
1endo o feu brio igual à f ua innocencia , o fizera ó 
perder o juizo , que depois de mais de quarenta an
nos, e havendo muitos, que effava livre, fe lhe ret: 
titulo felizmente antes da fua morte , e Jeronymo 
de Mendoça , irmaõ de Francifco de Mendoça , 
foy degradado por toda a vida para a India, onde 
feu irmaõ Luiz de M endoça , depois Conde do La
vradio, tinha fido Vice-Rey com grande acerto, 

e fide-
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e fidelidade , independent~ das fatalidades , que pa· 
deceo a fua illuílre familia. O Conde de H umman..; 
nes tinha feito a fua entrada publica ; e porque nel- · 
la faltou , ou por perturbaçaõ , ou por malicia a al
guma das formalidades , que devia obfervar , e fe 
lhe tinhaõ advertido , o mandou o Principe fuzer 
fegunda entrada, em que iãtisfez ao que havia fal
tado, recolhendo-fe logo para Madrid. 

N aquella Corte tinha o Marquez de Arron
ches com a fi1a cof\umada experiencia , adquirida 
em outras Embaixadas , manejado com focego os 
delicados negocios , que tinhaõ occorrido entre as 
duas Cortes depois da paz ; mas fuccedendolhe o 
Marquez de Gouvea D. Joaõ da Sylva de quem Mcm~ri~s do Con~e 

• • ... • ' da Ericeira D, Franc1f-
eql Secretario Miguel da Sylva Pereira, que efcre· co Xavier de.Menezes. 

veo huma Relaçaõ deíla Embaixada com exce1-
1ente eR.y lo , e foy depois Chanceller da Relaçaõ, 
e Defembargador do Paço , experimentaraõ no po-
vo de l\'1adrid os etfeitos do rancor da paífada guer-
ra , e feparaçaõ do Reyno , e dos fucceífos do Con· ci d a·n. d P 
d d H L. . Ir. ] e e mor. e or-
e e ummannes em 1sboa, e intentou ana tar- tugal, tem. a. Jiv. ~z 

lhe a caía, e offenderlhe alguns criados. N aõ tendo pag.7B7. 

o Marquez a fatisfaçaõ prompta, que pedia, fe re· 
tirou com a Marqueza fua mulher para hum Lugar 
perto de Madrid: mas vendo aquella Corte, que 
o Principe D. Pedro fe preparava para romper hu-
ma nova guerra, jutlificou , que naõ tivera parte 
no tumulto, tirou o emprego , e dellerrou hum Al-
caide de Corte , pelo naõ diffipar a tempo , e man · 
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dou pela pofta a Lisboa por Enviado ao Abbade 
de Mazarate, que morreo em Lisboa depois de ai· 
guns annos , em que exercitou com prudencia o feu 
minifterio. N elle lhe fuccederaõ em Lisboa , entre 
alguns l\1iniftros de menos caraaer , que refidiraõ 
nefta Corte, o Bifpo de Avila D. Fr. Diogo Fer
nandes de Angulo, da Ordem de S. Francifco, com 
o caraaer de Embaixador Extraordinario , que ha
via fido Arcebifpo de Sardenha , e Vice-Rey do 
mef mo Reyno , em cujo tempo naõ houve coufa 
memoravel, mais que as feftas, que fez com muito 
luzimento , quando fe ajuíl:ou o cafamenco delRey 
D. Pedro em 1687. Neílas demontlrações fe dHHn
guio D. Manoel de Sentmanat e Lanuíà, que no 
tempo de Enviado , e depois no de Embaixador, 
confeguio o agrado delRey, mas naõ que fe decla· 
raífe· a favor de Hefpanha, como elle, e feus fuccef
fores procuraraõ , e fe confervou Portugal na neu-· 
tralidade. No anno de 1680 governava D. Manoel 
Lobo a Nova Colonia do Sacramento , que junto 
ao Rio da Prata pertence a Portugal , pelas antigas 
demarcações, e novos Tratados , e eltá fituada na 
America Meridional , e contra a boa fé ganhou ef. 
ta Fortaleza o Governador de Buenos Aires, fa. 
zendo priíioneiro ao Governador , e a guarniçaõ: 
com eíl:a noticia , julta , e generofamente eíl:imula
do o Principe Dom Pedro, fe preparou para ir em 
pelfoa fazer guerra a Hefpanha , para o que tinha já 
nomeada, mas na6 publicada a promoçaó dos Ge-

neraes, 
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neraes , de que ainda naquelle tempo havia muitos 
valerofamente experimentados na ultima guerra , 
fem embargo de acharfe Hefpanha em paz , pela 
que havia firmado em Nimega nos annos antece· 
dentes. Por naõ entrar neffe novo empenho por 
taõ injuíl:a caufa, mandqu EIRey Catholico Dom 
Carlos II. por feu Embaixador Extraordinario a .D. 
Domingos J udice, Duque de Giovenazzo, e Prin· · 
cipe de Cellamare em N apoies, que tinha fido Em
baixador em outras partes , e fatisfazendo à nolfa 
Corte com a reftituiçaõ da Colonia , e prifioneiros, 
e com o Tratado, de que já fizemos mençaõ no Li· 
vro IV. Capitulo III. pag.119. fobre o que houve 
em Badajoz conferencias de homens doutos de am
bas as Nações, ficando depois a Portugal a inteira 
celfaõ daquella Colonia, e feu territorio pela paz 
de U trech. Eílando o Duque de Geovenazzo em 
Lisboa , intentou o .1\ilarquez d' Oppet , Embaixa
dor de França, infultallo com gente armada, quan
do fahia de noite de vifitar o N uncio .1\ilarcello Du
razzo , parece que com alguma ordem fecreta , que 
teve de Pariz , por outro encontro , que o Duque 
tivera com o Embaixador de França na Corte de 
Saboya. Sabendo o Principe efle intempeflivo 
movimento do Embaixador de França , chamou 
na melina noite o Confelho de Eflado , e mandou 
promptamence com Tropas aílegurar a retirada do 
Embaixador , e a tua cafa com guardas nos dias fuc· 
cellivos, fazendo ao Embaixador de Fran~a retirar a 

gente 
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gente da fua Naçaõ, que juntara, tendo-felhe ad• 
vertido efficazmente quanto fe havia eftranhado , o 
que emprendera. Aos dous Marquezes de Arron
ches , e Gouvea , fucoederaõ os Enviados Duarte 
Ribeiro de 1\ilacedo, Jofeph de Faria, Mendo de 
Foyos Pereira, e Diogo de Mendoça Corte-Real, 
fendo os tres ultimos depois Secretarios de ER:ado, 
e dando todos naquella Corte taõ continuas provas 
do feu talento, que ainda hoje dura nella a fua me
moria, e confervaraõ o Reyno em paz até os ulti
mos tempos, tendo Portugal, como diff"emos, foc· 
corrido generofamente Oraõ , e Ceuta. 

Com a Corte de França tinha EIRey .D. Af-· 
fonfo VI. concluido em 1666 a ventajofa liga ; que 
referimos , e como a pezar das · inftancias do Abba
de de Saõ Roman , Embaixador à noffa Corte , fe 
concluio a paz com Hefpanha, naõ houve naquelle 
tempo negocio de grande importancia entre as duas 
Coroas, ainda que o Marquez de Guenegaut, En
viado de França , procurou , offerecendo a Porto· 
gal grandes ventagens , de que imprimio hum pa
pel, que fe mandou recolher, que nos declaraífe
mos contra Hefpanha , a quem França fazia , e a 
Hollanda , e a outros Principes a guerra , que prin
cipiou em 1672, e acabou em 1678 com a paz de 
Nimega. Para entrar neíle Tratado, e fer media· 
neiro, foy convidado o Principe Regente , que no· 
meava primeiro para Embaixador ao Conde da Eri· 
ceira D. Luiz de Menezes, e depois a Francifco de 
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Tavora , que ainda naõ era Conde de AI vor , po ... 
rém ou foffe politica , ou irrefoluça6 , na6 furaó 
Miniftros Portuguezes a efte Congreífo , difcorren· 
do os Bftrangeiros nos feus livros, que Portugal naõ 
quizera concorrer para o exceffivo poder, que ti· 
nha França , procurando , que folfe o Tratado da 
Paz ainda mais ventajofo, do que foy àquelle Rey. 
no, nem para que Hefpanha tivelfe mayores inte
reífes. Ao Marquez d' Oppet, que {e feguio ao 
Enviado Guenegaut , e fez huma luzida entrada, 
fuccedera6 os Embaixadores Marquez de Amelot, 
e o Vidam d' Efnault, que trouxera6 fi1as mulhe
res, e tambem tinha voltado em 168J o Abbade de 
S. Roman, que foy Embaixador pouco tempo , e 
naõ houve no do miniíl:erio deftes Miniflros , que 
todos o executaraó com grande luzimento, e acer
to, mais .negocio de importancia, do que o das per· 
tenções, que fizeraõ para o cafamento da lnfanca 
D. Ifabel, e depois para o delRey D. Pedro, pro
curando , que fuífem com P1 incipes , ou Princezas 
de França, ou que efliveífem nos feus intereífes, o 
que fe naõ confeguio , porque a Infanta naõ caíou , 
e EIRey o fez com huma filha do Eleitor Palatino, 
Principe dos mais oppoílos às vaff:as idéas de Luiz 
XIV. V eyo depois a Li:;boa o Abbade de Eíl:ré, 
e refidindo alguns annos, pa[ou à Embaixada de 
Hefpanha , com cujo Exercito entrou em Portugal 
acompanhando a EIRey Catholico, e ultimamente 
foy por largo tempo Embaixador o Prefidente Ro-
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wille , que com diverfa fortuna correo na fua ne
goceaçaó , pois tendo Portugal acodido ao Trata• 
do da partilha, que França, Inglaterra, e Hollan
da , fizeraõ em 1700 , em que dividiaó da Monar. 
chia de Hefpanha alguns de feus Eíl:ados em Icalia, 
e outras partes , confeguio em 1701 huma ·liga de 
Portugal com França , e Hefpanha , que depois, 
como diífemos, paífou a huma neutralidade, e em 
fim a hum Tratado inteiramente oppoflo , e reti· 
rando-fe por etla caufa o Prefidente Rowille , ti· 
nha vindo nomeado Embaixador em 17 o J o Mar
quez de Chautlauneuf, que a pezar das fuas aél:ivas 
negociações , e das Cartas , que trouxe do Cardeal 
de Eíl:reés, naó pode embaraçar a execuçaó da nova 
alliança , recolhendo-fe quando chegava o Archi· 
duque Carlos de AuA:ria. Na Corte de França fo· 
raõ Enviados, no tempo defi.e Reynado , Duarte 
Ribeiro de Macedo , por pouco tempo , e com 
muito acerto, e com igual, e mais annos Salvador 
Ta borda Portugal ; e a dar os pezames da morte da 
Rainha de França D. Maria Therefa de Auffria, 
foy D. Joaõ de Ataide, filho do Conde de Caíl:ro 
Dairo D.Jorge de Ataide, vindo a Lisboa com fe
me1hante commiífaõ pela morte da Rainha D. Ma. 
ria Francifca de Saboya o .l\'Iarquez de Torci , filho 
do grande Colbert , e depois fàmofo pelo feu empre. 
go de Secretario de Eftado dos negocios Eftran~ei
ros. Depois fe feguio Francifco Pereira da Sylva., 
eJofeph da Cunha Brochado, que com grande ta• 
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lento havia fido Secretario da Embaixada do Mar· 
quez de Cafcaes D. Luiz Alvares de Caílro , que 
naõ achando efquecidas as memorias , que em qua
fi feífenta annos ficaraó impreflàs riaqueJla grande 
Corte da magnificencia da Embaixada do Marqtiez 
D. Alvaro feu pay, as foube renovar com mais an· 
nos de refidencia em Pariz, havendo feito a fua en· 
trada , e confervando igual luzimento, com aceita
çaõ univerfal dos Francezes , e dHlinções particula
res do feu grande Rey Luiz XIV. o que até mof
trou na joya , que lhe deu de mayor preço , do que 
fe coftuma aos Embaixadores , declarando , que por 
efpecial attençaõ, que fu2ia da fua peH"oa, naõ fer
viria de exemplo para os mais. Igual attençaõ de
veo o Marquez ao Duque de Orleans, irmaõ uni· 
co delRey, a quem deu magnificamente de cear 
em fua caía; e recolhendo-fe com igual fatisfaçaõ 
de ambas as Cortes ,. ficou na de Pariz J ofeph da 
Cunha Brochado por Enviado, e depois que a guer· 
ra fe rompeo com Hefpanha , fe recolheo a Lisboa , 
como diífemos. Em 169J appareceo na Bahia de 
Lagos o Marechal de Tourvil com huma groílà 
Armada para efperar a frota de Efmirna , que os In
~lezes comboyavaõ com alguns navios de guerra. 
EI R ey puchou Tropas de Alentejo , que governa· 
va Diniz de Mello de Caflro , em quanto naõ fou
be o fim da Armada Franceza, que foy o de derro
·tar , como fez, parte daquella frota , offerecendo a 
EIRey os feus navios , que neíl:a , e em outras oc-
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cafioens fora6 bem recebidos nos noíTos pórtos, co
mo os d.ts outras Nações , fegundo as clauf ulas dos 
Tratados. 

Com Inglaterra confervou EIRey a boa cor
ref pondencia, que quafi fempre houve entre as 
duas Nações, e que até o anno de 1685 acrefcen
tou o parentefco dos dous R eys. Em Londres naõ 
houve mais Embaixador, que o Marquez de Ar
ronches , e o tinha fido D. Francifco de Mello, e 
de ambos fazem memoria com louvor merecido os 
Efcritores de varias Nações, como tambem dos En
viados Jofeph de Faria, Simaó de Soufa de Maga· 
lhaens, e o Vifconde de Fonte-Arcada Manoel Ja· 
quez de Magalhaens , e com huma commHfaó ex
traordinaria Pedro de Figueiredo de Alarcali , e ou
tros Miniílros, em que fe diflinguio D. Luiz da Cu
nha , que depois teve o caraél:er de Embaixador : e 
no tempo do feu minil\erio , que comprehendeo 
quafi dez annos na vida delRey D. Pedro , mof
trou defde o anno de 1696 naquella Corte , e de· 
pois nas mayores da Europa , o feu grande talento, 
e virtudes politicas ; concorrendo para os foccorros, 
que Inglaterra mandou a Portugal defde o anno de 
-1704 para a nova alliança , e efcrevendo em feis 
grandes volumes todas as fuas negociações, memo
rias, e tratados da Europa, que offereceo depois à 
magnifica Livraria delRey D. Joaó V. excellente· 
mente efcritos na materia, e na fórma com admira
veis reflexoens, e tratados particulares , de que os 
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primeiros volumes podem fervir muito para a Hif. 
toria delRey D. Pedro II. Outro negocio fe tra
tou em Londres , e naõ fe confeguio, pois Cabendo 
ElRey, que o de In~laterra Carlos li. queria de
molir, e abandonar a Praça de Tangere , que tinha 
fido dote da Rainha fua mulher , como deixamos 
efcrito , ouvindo o projeél:o , e o voto do Conde 
da Ericeira D. Fernando de Menezes, doConfelho 
de Effado, que tinha fido cinco annos Governador, 
e Capitaó de Tangere com grande acerto, e com 
o mefmo efcrito a bifloria daquella Cidade , que 
corre imprelfa , como "diífemos no Livro VI. Capi
tulo V. propoz comprar Tangere por evitar, que 
a occupaífem os Mouros , e para refiituir a Portu
gal elle antigo padraõ de acções taõ gloriofas; mas 
o Parlamento teve por mais util fazer a defpeza de 
arruinalla, que evitando-a, achar a conveniencia de 
vendella ; e affim deixando-a demolida , e ó feu por· 
to embaraçado, a occuparaõ os Mouros , naõ fe fe. 
guindo a idéa , que o mefmo Conde até 'à fua mor
te repetia de reílaurar Tangere. Em Lisboa foraõ 
MinHl:ros de mayor caraé\er , depois que fe fez a 
paz, em que Inglaterra teve tanta parte , como dif
femos , pelo Conde de Sanduick, nos ultimas tem· 
pos delRey Joaõ 1\iiethwin, e Paulo Methwin feu 
filho , ambos de grande capacidade , e Milord Ga
loway , todos tres Embaixadores , . e outros Envia· 
dos de muito merecimento , como tambem o foraõ 
ps Generaes lnglezcs, depois do Duque de LenR:eir 

Ar-
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Armando de Schomberg , havendo voltado a Li(. 
boa o Marichal F ederico feu pay , . Conde de Mer· 

, tola em Portugal, quando Luiz XIV. o fez fahir 
tie França com os mais , a que comprehendeo a re• 
vogaça6 do Bdiél:o de Nantes , e em Lisboa confe
rio com o Conde de Mansfelt , Miniftro do Empe
rador , que veyo de Madrid , as primeiras id~as da 
liga, que fe fez contra França em 168·8 ; e honrando 
ElRey muito ao Marichal, a quem , e a feus filhos 
pagava pontualmente cada anno dezoito mil cruza· 
dos em premio dos feus grandes ferviços ; e ElRey 
~e França, em quanto elle eíleve em Portugal, lhe 
pagava os foldos, e penfoens, que tinha naquelle 
Reyno ; depois palrou o Marichal ao ferviço do 
Eleitor de Brandembourgo, e depois ao de Inglater· 
ra , aonde morreo de larga idade , vencendo em lc· 
Janda a batalha de Boyne. 

Errí Hollanda foy Embaixador depois do Mar· 
quez de Arronches , que duas vezes teve efie em• 
prego, D. Francifco de Mello, que com grande 
juizo, e difcriçaõ tratou as dependencias de Porto· 
ga1, que fe reduziraú a alguns pontos do commer· 
cio na Cofia da Mina , e mais ConquHlas, e ao pa· 
gamento , que EIRey fez executar pontualmente 
pela confignaçaõ , que pelos ultimos Tratados fe 
eíl:abeleceo no fal de Setuval : e na Haya foraõ 
depois Miniíl:ros os Enviados Diogo de Mendoça 
Corte-Rea), e Francifco de Soufa Pacheco, am· 
bos bem conhecidos de todas as ·Nações pelas fuas 
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relevantes circunflancias , e merecimentos. Em Lif. 
boa fucceffivamente houve Enviados, e Refiden .. 
tes de Hollanda , e com caraél:er de PJenipotencia .. 
rio, quando em 1703 fe affinou a liga de Portugal, 
refidio em Lisboa , aonde depois morreo , Francit:. 
cifco de Schonemberg. . 

Com o Emperador fe eff:reitaraõ os vinculos 
pelo cafamento delRey com a irmãa da Empera• 
triz Leonor , e ultimamente com a vinda do Archi
duque, e a grande alliança; e foy à Corte de Vi· 
enna por Embaixador Extraordinario Carlos J ofeph 
de Ligne , que neíl:e Reyno foy Marquez de Ar· 
ronch~s por cafar com D. Marianna de Soufa , her• 
deira deff a grande Cafa , e a Lisboa veyo por Em~ 
baixador Extraordinario o Conde de W alftein , que 
com igual luzimento refidio neA:a Corte , aonde 
primeiro teve o pezar de ver concluir em 17o1 a li"' 
ga com França, e depois a fortuna de affinar em 
1703 a grande alliança; mas recolhendo-fe a Alema• 
nha por mar em huma nao de guerra I-Iollandeza , 
o fizeraõ prifioneiro os Francezes. E a huma , e 
outra Corte , em occafioens de pezames , e para· 
bens, e outras, foraõ diverfos Cavalheros da parte 
de ambos os Monarcas. 

Com a Corte de Turim houve reciproca cor
refpondencia , cle que temos dado baflante noticia, 
e agora , que fó fazemos memoria dos 1\IIinHlros, 
que houve no Reynado delRey D. Pedro, e por 
mayor do eíl:ado politico dos trinta e nove annos 
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do feu governo diremos , que a unia<> , e o paren
tefco da Rainha de Portugal , e de Madame Real 
Maria Joanna Bautit\a de Saboya , e o cafamento, 
que depois fe defvaneceo , foraõ caufa dos Minif. 
tros, que ti veraõ os dous Principes nas Cortes re· 
ciprocas. O Conde de Atalaya D. Luiz Manoel 
de Tavora foy por Embaixador Extraordinario à 
Corte de Turim no anno de 1676 , e moflrando nef. 
ta occafiaõ , como em todas , o feu talento , e ge
nerofidade , teve , quando fe recolheo a Portugal , 
nova occafiaõ de exercitar o grande valor , que ti
nha mollrado na guerra paffada ; porque ao navio, 
em que vinha, envet\iraó cinco de Argel com mui
ta força , e com grande numero de Mouros , e naõ 
fe atrevendo abordallo , o combateraõ vigorofamen· 
te com a artilharia ; e o Conde , a quem acompa• 
nhava D. Luiz Balthafar da Sylveira, e outros Fi· 
dalgos de diílinçaõ , fazendo fogo contra os cinco 
navios , os deixou muito malttatados com grande 
perda de gente , e os feguio , quando fogiraõ , def. 
prezando huma perigofa balia, que recebeo, e man .. 
dando, que o puzelfem ao pé do ma{lro grande , 
de donde dava as fuas ordens, ao mef mo tempo, que 
o curavaõ: e vencedor lhe fez o Principe D. Pedro 
~ honra de o vifitar , concedendolhe varios defpa· 
chos , e diflinguindo-o no feu favor , que lhe conti· 
nuou muitos annos , occupando-o depois nos lu • 
gares, que temos dito, até perder gloriofamente a 
vida, quando fe ganhou Alcancara. Em Tur;m ef. . _. 
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tiveraõ por Enviados Duarte Ribeiro de Macedo, 
Diogo de Carvalho de Serqueira , depois Defem· 
bargador do Paço, e outros. O Duque de Cada· 
vai teve , como diifemos , o caraéler de Embaixa· 
dor Extraordinario , quando havia de conduzir o 
Duque de Saboya, que em Lisboa naõ teve mais 
Embaixador, que o Marquez de Ornero para os ei: 
ponfaes com a Infanta, que referimos, e por Envia· 
do o Conde de Gobernatis, vindo a outras commif. 
foens o Abbade de la Tour, o Marquez de V ou. 
gatera, e outros. 

O Graõ Duque de Tofcana pertendeo, co· 
mo os mayores Principes da Europa , o cafamento 
da Infanta D. Ifabel , e o Duque de Parma mandou 
para o mefmo e1fdto ao Conde de Simoneta. A EI
Rey de Pruffia reconheceo ElRey D. Pedro, e 
houve l\ilini!hos em ambas as Cones, e tambem de 
outros Principes ; e fendo o noífo Pad1 inho de hum 
filho dofamofo Rey d~ PoloniaJoaó Sobieski, man· 
dou àqueBa Corte a Francifco Pereira da Sylva, e 
foraõ àquelle Reyno, e ao de Hungria, Francifco 
Pimentel , e outros Officiaes, e Engenhdros Portu· 
guezes, que fe achara5 vaier'lfJmente com A nro. 
nio Machado de Ilrito, depois famofo General na 
India, no fitio de N cuh41f_.}, e em di verfas occafioen~. 
A Li!boa chegou em Fev~reiro de 1688 incognito 
o Píinr.:ipe Jorge Auru 11o ele Saxonia , irm:1ú do 
Eleitor f ocô Jorge de Saxonia, que veyo a fucce
der a feu irmaõ no Eleitorado, e Ducado de Saxo .. 
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nia , e depois foy o famofo Rcy Auguflo II. de 

Memoriasth.f. do Du· Polonia , e pedindo audiencia pelo Secretario de Ef. 
9uc de Cadaval, tom, d ElR à R ' h à S l 1 fi D vi. f'lt>·104 ta o a ey, am a, e en 1ora 11 anta • 

Ifabel , ElRey lha deu na fua Camera, aonde o 
conduzia o l\tlarquez de Marialva, Gentil-homem 
da Camera de femana, que o foy receber ao topo 
da efcada do Paço; o feu coche entrou no pateo do 
Paço , e a guarda dos Archeiros lhe tomou as ar• 
mas, e levando-o o Marquez à fua maõ direita até 
à Camera delRey , onde fe achava o Conde de San· 
ta Cruz , Mordomo môr , e o Conde de Vianna, 
Eíl.ribeiro môr , que fahiraõ para f6ra tanto , que 
o Príncipe chegou à prefença delRey, ficando to
dos à porta da Camera. EIRcy eíl:ava em pé com 
o chapeo fobre hum bofete, e tanto, que chegou 
o Principe, deu tres palfos a recebello, e neíla fiSr
ma lhe fallou , fendo Interprete o Padre Leopoldo 
Sucfs, Confelf'or da Rainha. ElRey o recebeo com 
muito agrado, dando os mefmos palfos quando fe 
defpedio : o Marquez de Marialva o conduzio à 
prefença da Rainha, e Infanta, que eflavaõ na ca
ía interior da ante-camera , e ambas deraõ os mef
mos paífos, que ElRey; na cafa fe achavaõ os Of. 
ficiaes da Rainha , e Infanta , as fuas Camereiras 
môres, Senhoras de Honor , e Damas. Acabada a 
audiencia , o Marquez de 1\1arialva o conduzio 20 

nlefmo lugar, em que o recebeo. Depois teve au
dienda mais particular da Rainha , e o conduzio o 
Conde Baraõ de Alvito , \ 7 é dor da Caía da R ai-

nha, 

oigitized byGoogle 



Ja Cafa 'R.fal Portug. Liv.YlL 6 9 S 
nha , com a mefma ceremonia, que o Marquez de 
Marialva ; ultimamente teve audiencia de defpedi· 
da , em que fe praticou o mefmo. Sempre fallou à 
Rainha em Alemaõ , e ella lhe reípondia na mefma 
Jingua , e neA:a audiencia cumprimentou à Infanta 
em Francez , em que ella lhe ref pondeo. F oy ver 
a Torre de S. Gia6 , onde o falvaraõ com treze pef. 
fas, e reccberaõ com todas as honras militares: paf. 
fou a Cintra a ver o Paço , e aquelle agradavel fi
tio. Mandoulhe ElRey huma joya para o chapeo 
de diamantes de grande preço , que elle recebeo 
como favor efpecial , e ·molhando goA:o de hum 
cavallo dos da peífoa delRey , o Eftribeiro môr lho 
mandou com huma rica manta. Defejou muito EJ. 
Rey , e o Princi pe, terem occafiaõ de poderem ver 
exercitar as extraordinarias forças , e agilidade , em 
que ambos naõ tinhaõ entre os particulares, quem 
os igualaílê no Mundo. Tambem o Graõ Duque 
Cof me III. fendo Principe, veyo a Portugal, e fal
lou a EIRey , que lhe fez hum prefente de huma 
joya de diamantes , huma faca com o cabo guarne· 
ddo de diamantes, alcatifas , e hum docel bordado 
da China, e outras coufas da lndia de eA:imaçaõ , 
e o modo , e furmalidade deixamos efcrito no Li
vro III. Cap.V. pag. 441. 

Já tratámos os negocios de Roma, fendo os 
mayores a EmbaixaJa do Marquez das Minas , e a 
do Arcebifpo de Braga, e nas varias occafioens das 
duas Cortes , continuaraó com acerto as negocia-
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ções os RefiJentes, e 'Enviados Joaõ de Roxas de 
Azevedo , Miniíl:ro de grande fuppofiçaõ , depois 
Defembargador do Paço, Chanceller môr do Rey· 
no , e Secrt tado da Affinatura ; o Doutor Do· 
mingos Barreiros Leitaõ , depois Deputado da 
Mefa da Confdenda, e Ordens; Bento da Fon
feca , Defembargador dos Aggravos , que faleceo 
em Roma, o Padre Antonio do Rego, da Com
panhia. deJcfu, que foy Refidente, e ultimamente 
André de Mello de Caílro , filho do Conde das 
Galveas Diniz de Mello, fendo primeiro Enviado 
Extraordinario , confeguio neíl:e caraél:er grandes 
diílinçôes no tratamento , e moíl:rou defde entaõ as 
qualidades , que o fizeraõ depois nomear por EI
R ey D. J oaõ V. Embaixador na mefma Curia , 
como largamente fe dirá , tendo feito celebrar com 
·extraordinaria magnificencia as Exequias delRey na 
Igreja nacional de Santo Antonio, de que ha hum 
livro, em que vem eíl:ampado o Maufoleo, e toda 
aquella Real pomp1 funebre. Os N uncios , que 
vieraó a etle Reyno , foraó Monfenhor Raviza , 
de quem foy Auditor Tarugi, depois Cardeal. Se
guio-fe Marcello Durazzo, Genovez , refidindo 
muitos annos com aceitaçaõ em IJisboa , e depois 
foy Cardeal , e lhe fuccedeo l\ionf. Nicolini , que 
morreo brevemente. Com a occafiaõ do nafcimen
to do Principe D. Joaõ lhe trouxe as fachas Monf. 
Tanara , que tambem foy Cardeal , e Decano do 
S~cro Collegio; e logo lhe fuccedeo l\'Ionf. Corna· 
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ro, e fendo feito Cardeal , fe recolheo a ltalia , fe. 
guindo-fe D. Miguel Angelo Conti , que por dez 
annos moflrou em Lisboa , que corref pondiaõ as 
fuas acções ao feu alto nafcimento : e fendo feito, 
como diífemos , Cai deal , foy depois Proteétor do 
mefmo Reyno , como o havia fido o Cardeal de 
Eíl:rée, e elevado ao fummo Pontificado com o no· 
me de Innocencio XIII. 

Defejaramos dar dos fuccelfos das Conquiíl:as, 
e de outros militares , politicos , e civis , noticias 
mais individuaes ; mas já ponderamos as razoens, 
porque o naõ faziam os, f 6 diremos, que para todas 
as partes do Mundo , a que os Reys de Portugal ef. 
tendem o feu vaR:o dominio , fez ElRey D. Pedro 
Vice-Reys, Capitaens Generaes , e Governadores 
de muito merecimento. Na Praça de Mazagaó 
em Africa fuíl:entou a guerra com os Mouros , em 
que houve a pezar da defigualdade do numero, oc
cafit>ens muito ventajofas aos Chriíl:ãos , e queren
do EIRey de Mequines , temido Emperador de 
Fez, e l\'Iarrocos, fitiar Mazagaõ , que governava 
Luiz de Saldanha da Gama, depois Coníelheiro de 
Guerra , e que fe preparava para a defenfa com o 
valor, de que era dotado , e que he hereditario na 
fua illuflre familia; ElRey mandava foccorrer aquel· 
la Praça pelo Conde do Rio Gra.nde , e o Rey 
barbaro com eíl:a noticia defiíl:io da empreza. Em 
Angola entre as ventagens , que fe alcançaraõ con ... 
tra os negros, foy a mayor , a que já referimos , a 

de 
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de Francifco de Tavora contra EIRey das Pedras. 
Para recuperar Pate mandou o Principe em 1677 a 
D. Pedro de Almeida , que foy feito Conde de Af. 
fumar, e Vice-Rey da lndia, onde morreo breve
mente , naô fendo eíl:a occafiaõ taõ bem fuccedi· 
da , nem a defenfa de Mombaça , que fe perdeo, 
na6 fe defcuidando EIRey em procurar recuperal· 
la com a Armada, que governava Henrique Jaques 
de Magalhaens , o que por entaó fe naõ confeguio. 
Tambem EIRey mandou à India outras cinco naos 
de guerra no anno de 16 8) , de que hia por Capi
taõ môr Manoel de Saldanha de Albuquerque pa
ra foccorrer o Conde de Alvor , que com o Seva· 
gi teve huma arrifcada guerra , em que na Ilha de 
Santo Eíl:evaõ o livrou o feu valor, f6 com cinco
enta Soldados , de hum grande numero de barba· 
ros. Os Vice-Reys, naõ contando os Governado· 
res da India , que houve no tempo delRey D. Pe· 
dro, foraõ Luiz de Mendoça, Conde do Lavradio, 
que em varias occafioens, que teve , confervou as 
armas, e o Eflado com reputaçaõ, e morreo vin· 
do para o Reyno; D. Pedro de Almeida, Conde 
de Alfumar , que como diífemos viveo pouco ; 
Francifco de Tavora , Conde de Alvor ; D. Pedro 
Antonio de Noronha, Conde de Villa-V erde, de· 
pois 1'1:arquez de Angeja, e Vice-Rey do Brafil, 
que moíl:rou igualmente na lndia o feu acerto, do 
que na Europa o feu valor, e fez huma liga venta· 
jofa com EIRey da Pedia. Havia pouco, que fa-

kcera 
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Jecera Xa Solimaõ , Rey da Pedia , e fuccendolhe 
na Coroa Xa Sultan Oífen feu filho , mandou o 
Vice-Rey, por ordem que teve delRey D. Pedro, 
dar os parabens ao novo Rey da fua exalraçaõ ao 
throno; efta attençaõ delRey Dom Pedro com o 
da Pedia, aífentava na boa correfpondencia , que 
aquelle Rey confervava com o Eflado da lndia , 
que no Porto de Bender-Congo tem huma Feitoria, 
onde fempre affiGe hum Feitor pofio pelo Vice
Rey , que cobra a penfaõ do dinheiro , e cavallos, 
que todos os annos nos pagaõ. Efcolheo o 'Tice
Rey para efta Embaixada ao Doutor Gregorio Pe
reira Fidalgo da Sylveira , depois Defembargador 
do Paço , em quem concorriaó capacidade , e ta· 
lento , o qual executou a commilfaõ com pruden
cia , e luzimento. He de Caber , que os Arabios, 
com quem os nolfos fempre tiveraõ guerra , man
daraõ algumas embarcações ao porto de Bender
Congo, que fica no Golfo Perfico , e quebrando a 
paz, em que eflavaõ com os Perfas, defcmbarca-

,.. b ,., ... ,., h rao , e rou arao a povoaçao, e matarao um gran· 
de numero dos moradores : deíl:e defacato fe fentio 
ElRey da Perfia, pelo que ajuílou huma liga com 
o Eílado para fazerem guerra aos Arabios ; fendo 
hum dos artigos mandar o Eíbdo àquelle porto 
huma Armada , na qual havia de embarcar hum 
numeroío Exercito para defembarcar nas terras do 
Arabio , que ficaó do porto em dHlancia de menos 
de dez Iegoas. EIRey da Pedia ordenou fe Icvan.· 

taílê 
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taffe gente, e nomeou o General , que havia man• 
dar o Exercito ; porém na6 pode confeguir a expe
diçaó delle , porque foy fatal a eflerilidade , que 
padeceo aquelle Reyno, o que impoffibilitou o po· 
derfe conduzir a gente , que havia de en1barcar na 
no.llà. Armada , por haverem de caminhar mais de 
cento e cincoenta legoas até o porto de Bender
Congo , onde eíl.a,,va a noff a Armada , de que era 
Capitaó môr Francifco Pereira da Sylva , o <]Uai 
depois de invernar naquelle porto inutilmente , ef
perando as ordens da Pedia , naõ pode confeguir o 
defejado efff ito de meter os Perfas nas terras dos 
Arabios. Fica a Corte de Hafpaam duzentas legoas 
diílante do referido porto, onde defembarcou o Em· 
baixador Gregorio Pereira, e fez afua jornada para 
llafpaam com huma luzida comitiva, entrando nel1a 
em Junho de 1696, e foy recebido com grande ef
timaçao , praticando-fe com elle o ceremonial , que 
aquella Corte naõ concede, fenaõ acertos Sobera
nos; porque naõ houve coufa de fingular diffinçaõ, 
qu~ fe naõ concedeífe ao Embaixador , a quem na 
foa inllrucçaõ lhe era muy recommendada a ref. 
tituiçaõ do Bifpo daquella Cidade D. Fr. Elias de 
Santo Alberto , Religiofo Carmelita Defcalço , 
Varaõ de grande efpirito , e letras , que naquelle 
Reyno havia feito grande frrviço a Deos , o qual 
por machinas ordidas pelos Armenios Schifmatkos, 
qt~~ na Cidade de Zulfa tem cinco Fregueíias , em 
oa10 do Bifpo lhe haver apartado dos feus erros 

hum 
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hum- grande numero de Schifmaticos , e reduzillos 
à verdade _da Religiaó Catholica Romana, confe
guira6 , que a Corte mandaffe expulfar o Eifpo, e 
os Religiofos Carmelitas Defcalços feus Compa
nheiros , do Convento, que tinhaó na referida Ci· 
dade , e levara ó o Bifpo prezo à Corte, com os Re· 
Jigiofos a pé, diante de huma efquadra de Cavai· 
los , e com grande pena de todos foy demolida a 
f ua Igreja. Depois de varios trabalhos foy o Bif
po poílo na fua liberdade , e participando ao Papa 
Innocencio XII. que enta6 governava a Igreja de 
Deos , os feus trabalhos , lhe fupplicava , que efcre· 
veífe a EIRey da Pedia, e na mefma fórma o fez 
a ElRey Dom Pedro, para que interpuzeífe o feu 
refpeito , para que foífe com os feus Religiofos ref. 
tituido à fua antiga reíidencia : pelo que ElRey 
ordenou ao Vice·Rey Conde de ViJJa-Verde, re· 
commendaífe muito ao Embaixador, que havia de 
mandar à Pedia , eíl:e importante negocio , o que 
o Vice-Rey fez muy vivamente, como quem re• 
conhecia o quanto EIRey feu Senhor fe intereífava 
de coraçaó nas materias pertencentes ao augmento 
da Religiaó Catholica. Depois de eflar na Co· te 
de Hafpaam Gregorio Pereira, recebeo o Bifpo Car· 
tas da Europa, e entre ellas hum Breve do Papa Prova num. 9%.' 
para EIRey da Pedia : nelJe lhe recommendava, 
que vifio a difgraça, em que elle fe achava, fe va-
lelfe de algum 1\ilinifho de qualquer Potencia Ca-
tho1ica, que eíl:iveífe naquella Corte, para que pela 
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fua maó palfatTe o Breve à delRey da Pedia. Re
correo o Bifpo ao noff o Embaixador , porém elle , 
que fenaó podia encarreg"r daquella commiílâõ em 
<lireitura , por naó poder fazer as funções , que naõ 
tocavaõ ao feli caraéler , tomou o arbitrio de fe 
valer de l\ilirzartbaer , primeiro Miniff.ro daquella 
Corte , de quem era muy attendido , fazendolhe 
taõ bons offidos em virtude das fuas inílrucções , 
confeguio, que ElRey da Períia refpondeífe ao Pa· 
pa , e fo{fe o Bifpo refiituido , com os feus Compa
nheiros, à fua refidencia, como elle refere nas Car· 
tas, que efcreveo de agradecimentos a EIRey D. 
Pedro , de Hafpaam de 1 o de Dezembro de 1697, 
e ao Vice-Rey . Conde de Villa-V erde. O noífo 
Embaixador para moflrar a veneraçaõ , com que 
ref peitava a Igreja Catholica, quiz fazer pompofo 
eíl:e aél:o ; porque elle mef.no levou o Bifpo à Ci
dade de Zulfa , que fica defronte da Corte , medi
ando hum rio , e entre huma, e outra huma fermo• 
fa ponte , fendo acompanha1do de toda a fua luzida 
comitiva , a que fe aggregou hum grande numero 
de Catholicos Romanos, Portuguezes , Armenios, 
Francezes, e Italianos, de que ha muitos naqueUa 
Corte , o que vira6 com inexplicavel pezar os Ar
menios Schifmaticos. ElRey mandou reedificar a 
Igreja , e Convento , que fe tinha demolido , que 
ainda hoje permanece. O Embaixador depois de 
ter recebido muiras honras delR ey da Perfia , e 
rcípondido ao Conde Vice-Rey , voltou a Goa, 
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aonde recebendo os agradecimentos do bem , que 
fatisfizera a fua commillãõ , teve depois a approva~ 
çaõ do teu Soberano , com premio digno do feu 
merecimento. Succedeo ao Conde de VilJa-V erde 
o Vice-Rey Antonio Luiz Coutinho , Almotacé 
môr, que fulecco vindo para Portugal , tendo mof.. 
trado na lndia , como o havia feito no Brafil , e ou
tros gov~rnos , f um ma jufliça , e defincerelfe ; Cae
tano de Mello de Caflro, que antes havia gover
nado os Rios de Senna, e Pernambuco, com mui· 
to acerto , e na lndia confeguio confideraveis vito
rias , ganhando as Ilhas de Corjuem , e PanelJim, 
adjacentes às terras de Bardês , que poífuia Ofar 
Defay, Bonfulo , chamado Chema Saunto, ddl:ru
indo no Poço de Surrate o Almirante D. Antonio 
de Menezes a Armada dos Arabios de Mafcate t 
pondo-a em precipitada fogida , e dandolhe caça 
por muitas horas, e moílrou fumma capacidade, pe
Jeijando, quando voltava para o Reyno em 1706, 
com grande valor na CoA:a do Braíil com hum Cof. 
fario , a que fez fogir com muita perda. 

·Na America houve fó de confideravel , o que 
diífemos da perda , e reíl.ituiçaõ da N o.va Colonia, 
que depois de rota a guerra em 1704, refiílio a hum 
apertado fitio , que lhe puzeraõ os Caftelhanos, e 
defendeo Scbaíliaõ da Veiga Cabral , depois Grne• 
ral de Batalha. A guerra dos Palmares, e outras 
com os Gentios de menos importancia , o defcobri
mento das lVt:inas em tempo de Armr de Sá, e An· 
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704 Bifloria tjenealogica 
tonio de Albuquerque Coelho, e os governôs de 
Aff0nfo Furtado de Mendoça , Roque da Cofla 
Barreto , ambos de grande difiinçaõ , e entre ou
tros o do Marquez das l\iinas D. Antonio Luiz de 
Soufa, e os mais, que fe podem ver na America 
Portugueza, que efcreveo Sebafiiaõ da Rocha Pi· 
ta. E no Maranhaõ houve o tratado Provifional 
com França , que já referimos. 

Creou ElRey de novo os Titulos feguintes: 
A D. Francifco de Soufa , Conde do Prado, 

fez Marquez das Minas por Carta de 7 de Janeiro 
de 1670, que efiá na fua Chancellaria, livro J5· 
foi. 24. 

A Dom Joaõ Mafcarenhas, Conde da Torre, 
fez 1\-Iarquez de Fronteira por Carta de 7 deJanei
ro de 1670, liv.35. fol.25. 

A Luiz Alvares de Tavora, Conde de S.Joaõ, 
fez Marquez de Tavora por Carta de 18 de Agof. 
to de 1687, que eflá na fua Chancellaria, liv. 18. 
fol.14. 

A Henrique de Soufa Tavares, Conde de Mi· 
randa , fez 1\larquez de Arronches , de que era Al
caide môr, porCartade28 deJunho de 1674, liv. 
31. fol.161. verf. 

A Manoel Telles da Sylva, Conde de Villar
Mayor, fez Marquez de Alegrde, por Carta de 19 
de A goíl.o de 16 8 7 , que eíl:á na fua Chancellaria , 
li V. 18. fo J. l 4• 

A Federico, Conde de Schonberg, do feu 
Confe-
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Confelho de Guerra , Governador das Armas da. 
Provinda de Alentejo , creou Conde de Mertola 
de juro, e herdade, conforme -a Ley l\lental, de 
que fe lhe paífou Carta a J 1 de Março de 1668, que 
eílá no liv.28. fol.417. · 

A Luiz de Mendoça fez Conde de Lavradio, 
de que fe lhe palrou Carta feita a 16 de l\iiarço de 
1670, que eílá no liv. 46. foi. 276. na do feu affi:n
tamento. 

A D. Francifco Mafcarenhas fez Conde de 
Coculim, de que tirou Carta paílàda a J de Junho 
de 1676 , que eílá na füa Chancellaria, liv. 24. fol. 
343· 

A Franciíco de Tavora fez Conde de Alvor , 
de que tirou Carta pallàda a 4 de Fevereiro de 1684, 
que eíl.á no liv. 51. da fua Chancellaria, foi. }4· 

A D. Pedro de Almeida fez Conde de Alfu. 
mar por Carta de 11 de Abril de J 677 , que eR.á na 
dita Chance lia ria , liv.} 1. foJ. 3 57. 

A Diniz de Mello de Ca{l:ro fez Conde das 
Galveas por Carta patfada a 1 o de Novembro de 
1691, que eaá naditaChancellaria, liv.49.fol.327. 

A D. Manoel Coutinho fez Conde de Re
dondo (que h~wia vagado para a Coroa) por Carta 
de 20 de Dezembro de 1693, que eftá na dita Chan· 
cellaria, liv.~S. fol.291. 

A Lopo Furtado de Mendoça fez Conde do 
Rio-Grande por cafar com D. Antonia Barreto de 
Sá , filha de Francifco Barreto de Menezes, por cu

JOS 
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jos fina1ados ferviços fe lhe fez efta merce, de que 
tirou Carta palfada as de Março de 1689, liv.21. 
da fua Chancellaria, fol.14,. 

A D. Miguel Luiz de Menezes fez Conde de 
Valadares por Carta de 20 de Junho de 1702, que 
eftá na dita Chancellaria, Jiv.28. fol.22+ 

A D. Jofeph de Menezes fez Conde de Vi
anna, de que tirou Carta paffada a S de Fevereiro 
de 1692, e eftá na dita Chancellaria, livro }7· fol. 
368. 

A D. Luiz de Lencaffre fez Conde de Villa
N ova , titulo , que renovou na fua pelfoa por ac
ções , que tinha a eíla Cafa , em que f uccedeo a feu 
irmaõ o Conde de Figueir6. 

A J oaõ Gomes da Sylva · fez Conde de Ta· 
rouca , titulo , que renovou na f ua pelfoa por cafar 
com D. Joanna de Menezes, herdeira da Cafa de 
Tarouca, de que tirou Carta, feita a 20 de Feve
reiro de 1698. 

A Manoel de Mello , Graõ Prior do Crato , 
da Ordem de S. J oaõ de Malta, deu as honras de 
Conde, de que tirou Carta , feita a 18 de Feverei~ 
rode 1668, que eílá no livro ~ 2. fol. ~75· 

A Manoel J aquez de Magalhaens fez Vifcon .. 
de de Fonte Arcada, como fe vê da Carta, que (e 
]he paífou a 6 de Fevereiro de 1671 , que eíl:á no Ji .. 
vro41. fol.59. 

E nas mais Cafas continuou os titulos ; ainda 
nas em que naó havia vidas , e nas de feus pays, 
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deu tambem titulo aos filhos , havendo dous , e ai~ 
guma vez tres nas mefinas Caías. 

Suppoílo, que os Criados, que ferviraõ . os of.. 
ficios da Cafa Real , e Reyno , foraó confirmados. 
por El Rey quando entrou na Regencia do Rey
no, eraõ os mef mos , que ferviraõ a ElRey feu ir
maõ , e já ficaõ referidos ; com tudo pai:a mayor 
clareza, e porque depois fe feguiraõ outros, nos 
pareceo dar conta delles , e daquelles , que imme
djatamente ferviraó a fua Real peífoa,, como fura ó 
os Gentis-homens da fua Camera , que entraraõ a 
fervir às femanas : pelo que naõ teve exercicio o 
·officio de Camereiro môr, que naquelle tempo era 
D. Francifco de Sá de Menezes, 1. Marquez de 
Fontes, a quem o Secretario de Eíl:ado Pedro Viei
ra da Sylva, quando fe celebraraó as primeiras Cor· 
tes no anno de 1668, fez aviío para acompanhar a 
ElRey , ( entaõ Príncipe ) e affi{lir detraz da ca
deira , com declaraçaõ , que havia de levar o me· 
lhor lugar o Gentil-homem da Camera de femana, 
precedendo , e ficJndo o Marquez à fua maó ef
querda , o que lhe proteA:ou, de que o Secretario 
de Eíl:ado, e o Notario publico Jacintho Fagundes 
Bezerra , Efcrivaõ da Camera delRey , lhe deraõ, 
por efcrito o feu proteR:o , como confia do mefmo
Auto. 

E porque o governo delRey começou pela 
Regencia nas Cortes, em que foy jurado Principe,. 
e fucceífor da Coroa , em huma fefla feira da tarde: 
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de 27 de Janeiro do anno de 1668, e nas que fe ce
lebraraõ em 9 de Junho de 1669 , como temos di· 
to , referiremos fem precedencia , os que fe acharaõ 
neile Auto , occupando os officios da Caía Real , 
e Reyno , e foraõ os feguintes : 

D. Nuno Alvares Pereira de Mello , Duque 
do Cadaval , do Confelho de Eftado , fez o officio 
de Condefiavel. 

D. Joaõ da Sylva, Marquez de Gouvea, do 
Confelho de Eff:ado , e Prefidente do Defcmbargo 
do Paço, Mordomo môr. 

Luiz Alvares de Tavora, III. Conde de S. 
J oaõ , do Confelho de Guerra , Gentil-homem da 
Camera, que eíl:ava de femana. 

Luiz da Sylva Tello de Menezes, que tam
bem era Gentil-homem da Camera, e occupava o 
lugar de Regedor da Cafa da Supplicaçaõ. 
. D. J oaõ Mafcarenhas , Conde da Torre , do 
Confelho de Guerra , Gentil.homem da Camera, 
depois do Confelho de Efiado. 

Manoel Telies da Sylva, II. Conde de Villar· 
Mayor , depois Marquez de Alegrete , Gentil·hO· 
mem da Camera, depois do Confelho de Eilado. 

D. Rodrigo de Menezes, Gentil-homem da 
C.amera, e feu Eftribeiro môr , depois do Confelho 
de Eílado. 

D. Francifco de Sottomayor, Bifpo de Targa; 
Deaõ da Capella Real , Bifpo eleito de Lamego, 
que exercítou a occupaçaõ de Capellaó môr. 

D. 
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D. Theodofio de Bragança , irmaõ da Duque 

de Cadaval. 
D. V eriffimo de LencaRre , do Confelho de 

Sua.Mageff:ade, e do Geral do Santo Officio, de
pois Arcebif po de Braga , Inquifidor Geral , e do 
Confelho de Eíl:ado. 

Manoel de Saldanha , Conego da Sé de Lif. 
boa, todos tres Sumilheres da Cortina. 

D. Antonio Luiz de Menezes , Marquez de 
Marialva , do Confelho de Eílado, Capitaó Gene· 
ral do Exercito de Alentejo, e Governador da Pro
vincia da Extremadura , e Praça de Cafcaes , V é
dor da Fazenda. 

D. Vafco Luiz da Gama , Almirante da In
dia, 1. Marquez de Niza , e Martim Affonfo de 
Mello, II. Conde de S. Lourenço, ambos do Con .. 
felho de Efiado, que eraõ Védores da Fazenda. 

Henrique de Soufa Tavares , III. Conde de 
Miranda, (depois Marquez de Arron~ hes) do Con
felho de Eílado , e Governador da Relaça ó do Por
to. 

D. Joaõ Mafcarenhas, Conde de Sabugal, do 
Confelho de Guerra , fez o officio de Meirinho 

" mor. 
Luiz de Mello, Porteiro môr, e Capitaõ da 

Guarda Portugueza, depois tirou Carta paífJdl a 
2 de Julho de 1671, que eíl.á no livro j6. da füa 
Chancellaria , foi. 58. em que diz fuccedera a feu 
pay. 
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D. Lucas de Portugal, Meíl:re-Salla da Cara 

Real. 
Lourenço de Soufa de Menezes , Conde de 

Santiago , A pofentador môr. 
F erna6 de Sou& Coutinho , ( depois Conde 

de Redondo ) V édor da Cafa Real. 
D. Diogo de Menezes, fez o officio de Re~ 

poíleiro môr nas Cortes de 1668. 
Luiz de Mello da Sylva, Conde de S. Lou~ 

renço , fez o officio de Repofleiro môr nas Cortes 
de 1669. 

D. Alvaro Pires de Catl:ro, I. Marquez de 
Cafcaes , do Coníelho de Eff ado , Coudel môr, 
Fronteiro môr , e Alcaide môr de Lisboa. 

D. Pedro da Cofia, Armador môr. 
Garcia de Mello , Monteiro môr do Reyno • 
.l\Iartim de Soufa de Menezes, Copeiro môr. 
D. Francifco de Soufa , Capitaõ da Guarda 

Alemãa. -
Francifco de Faria , A1motacé m6r do Reyno. 
D. Antonio Alvares da Cunha , Trinchante 

da Caía Real. 
Henrique Carvalho e Soufa, Senhor daAzam· 

bugeira , Provedor das Obras do Paço. 
D. Thomás de Noronha., do Confelho de Ef. 

tado, que era Prefidente do Confelho Ultramarino. 
D. Diogo de Lima, VIII. 'lifconde de Villa· 

Nova da Cerveira , do Confelho de Eíl:ado , Preíi
dente da Junta do Commercio. 

D. 
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D. Antonio de Mendoça, do Confelho deEf
tado, Sumilher da Cortina , era Prefidente da Me• 
fa da Confciencia , e Ordens , eleito Arcebifpo de 
Braga. 

Pedro Vieira da Sylva, do feu Confelho, e 
Secretario de Eftado. 

Pedro Sanches Farinha, do feu Confelho, e 
Secretario das Merces , e Expediente. 

Antonio Cavidc , Alcaide môr de Borba , do 
Confelho da Fazenda de Sua Magetlade , e feu Se
aetario. 

Pedro Jaques da M11galhaens , do Confelho de 
Guerra , General da Armada Real. 

Francifco de Brito Freire , Almirante da Ar
mada Real. 

O Doutor Joaõ Velho !arreto do Rego, do 
feu Confelho , e do Defembargo do Paço , Chan· 
ce11er môr do Reyno. 

Acharaõ-fe nos mefmos Autos das Cortes 
outros Fidalgos , que eraó do Confelho de Eíla· 
do, que naõ devemos omittir , além dos já referi· 
dos. 

D. Francifco de Soufa, Ili. Conde do Prado, 
(depois Marquez das Minas ) Governador das Ar
mas do Minho, do Confelho de Eíl:ado. 

Nuno de Mendoça , II. Conde de V ai de 
Reys, do Coníelho de Eílado. 

Ruy de Moura Telles, Eílribeiro môr da 
Princeza , do Confelho de Bilado. 

Tom.VII. Uuuu ii E 
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E tambem foraõ do Confelho de Guerra ou

tros , além dos já mencionados. 
D. Fernando de Menezes, Conde da Ericei-

ra , depois do Confdho de Eff.ado. 
D. Sancho Manoel, Conde de Villa-Flor. 
Francifco Barreto de Menezes. 
Gil Vaz Lobo. 
Todos eA:es foraõ, e exerceraõ as occupações; 

que tinhaõ no Reynado delRey D. Affonfo, e o 
continuaraõ depois def de o principio do governo 
delRey D. Pedro , e fendo largo o feu Reynado, 
occuparaõ os mefmos empregos ditferentes Fidal
gos , e foraõ os feguintes : 

Dom Joaõ Mafcarenhas, V. Conde de Santa 
Cruz , foy feu Mordomo môr por Carta de 24 de 
Setembro do anno de 1686, que eff.á no livro H· 
.fol. 42 •. e nella diz : e om declaraça'Ó ' que o fervirá 
com as Ordens , e Regimento, que lhe mandarev dar, 
'ºm o 911al haverá aquel/a tença ,foros, proes, e per
calços , interejfes, e todos os poderes , e fuperioriáades, 

juri(ciicça'Ó, mando, preeminencias , e li~erdades, gra· 
ças , e privilegios , com que fempre obtiveraó o dito of
/icio, e de todo u(ára'ó o-s outros Mordomos môres das 
Ca/as dos s~nhores Reys delles Reynos, comó de di
reito lhe pertence. N oti/ico-o a/fim ao Veedor da minka 
C f!fa , ·e a todos os Offeciaes dei/a , e quaefquer outros 
O J}iciaes, e pejfoar, a que tocar o conhecimento de/la, 
e lhes mando, que lhe ohedeça'Ó em tudo aqui/lo , que 
pelo poder, e ;i1r ifdicçaô dv !eu of}icio, por meu fervi-

ço 
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ço da minha parte lhes mandar ajJim , e taõ inteira
mente como deve fazer , fob aque//as penas, que por 
hem do dito o/ficio elle lhes póde pôr , as quaes dará à 
execuça~ naquelles, que nellas encorrem , e por e/la o 
lzey por metido de p'!/Je do dito offecio, para logo o /er-, 
vir, e dei/e ufar. 

D. Martinho Mafcarenhas , que depois foy 
Marquez de Gouvea, fuccedeo a feu pay no officio 
de Mordomo môr , de que fe lhe palfou Carta a 8 
de Outubro de 1701, que eftá no livro 26. foi. f271 

e na fua menoridade fervio efle officio o II. Mar
quez de 1\larialvá D. Pedro de Menezes, que era 
Gentil-homem da Camera , e do Coofelho de Ef
tado. 

D. Jotêph de Menezes , Conde de Vianna, 
foy feu Eflribeiro môr, de que naõ tirou Carta, e 
depois foy Gentil-homem da Camera , e do Confe· 
lho de Eílado. 

Luiz de Soufa , depois Arcebifpo de Lisboa, 
do Confelho de Eílado, e Cardeal da Santa J~reja 
de Roma , foy Capellaó môr , e fagrado Bifpo de 
Bona a 28 de Ar;oíl.o de 1671 

Dom Fr.Jofeph de Lencaflre, que tinha fido 
Bifpo de Leiria , e foy lnquiíidor Geral, e do Con
feJho de Eíl:ado: f'>y feu Capellaõ môr, em que 
fuccedeo ao Arcebifpo Luiz de Soufa , de que fe 
Jhe palfou Carta a 17 de Janeiro de 1702, que efiá 
no livro 44. foi. '.22~. da fua Chancellaria. 

Nuno da Cunha de Ataide , feu Sumilher da 
Corti· 
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Cortina, Inquifidor de Lisboa, Deputado da Junta 
dos Tres EA:ados , que havia recufado o Bifpado de 
Elvas , e depois fagrado Bifpo de Targa , foy feu 
Capellaõ môr , de que teve Carta paífada a 7 de 
Setembro de 170;, que eftá no liv. 6 J. fol 168. de
pois foy Cardeal da Santa Iw.eja Romana, como 

. veremos àdiante. 
D. Fernando Martins Mafcarenhas, II. Cori

de de Obidos , e de Sabugal , foy Meirinho môr do 
Reyno por Carta de 8 de ·Fevereiro de 167 2 , que 
eílá no liv. 42. fol.4. · 

D. Marcos de Noronha, Deputado da Junta 
dos Tres Eflados, Capitaõ General de Mazagaó, 
e Governador da F orta1eza de S. J u1iaõ da Barra , 
foy feu Meftre-Salla por Carta de 2 5 de Janeiro de 
1685, que efiá noliv.32.fol.15. da dita Chancellaria. 

D. Lourenço de Almada, Senhor de Pomba· 
linho, Deputado da Junta dos Tres Effados , Go
vernador , e Capita ó General da Ilha da Madeira, 
do Reyno de Angola, e Effado do Brafil , foy feu 
Mefl.re-Salla por Carta feita a 22 de Outubro de 
1696, que eíl:á no livro 52. foJ. 3 8. 

· D. Antonio Effevaõ da Cofla, foy Armeir~ 
môr, como fe vê na Provifaõ do feu ordenado paf. 
fada a 18 de Novembro de 1704, que eftá no livro 
19. fol.252. 

Franciíco de Me1lo , Deputado da Junta dog 
Tres Effados , foy Monteiro môr do Reyno por 
Carta de 29 de Abril de 1706, liv.56.fol.228. 

D. 
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· D. Filippe de Soufa, Deputado da Junta dos 

Tres Eftados , Capitaõ da Guarda . Alemãa , que 
começou a fervir nos impedimentos de feu pay D. 
Francifco de Soufa por Alvará de 2 de Outubro de. 
1692, que eílá no livro 19. foJ.252. 

D. Antonio de Caff:ellobranco, foy Capitaõ 
de huma das Companhias da Guarda Portugueza, 
~ue exercitou até a morte. 

Manoel de Mello , Graõ Prior da Ordem de 
S. J oaõ em Portugal , que fOy Capitaõ de huma das 
Companhias da Guarda Portugueza, e era tambem 
Porteiro môr. · 

Alvaro de Soufa e Mello, foy tambem Por
teiro môr , e Capitaõ da Guarda Portugueza , co· 
mo coníla da fua Carta paífada a J 1 de Março de 
1696, e que füccedera a feu pay l\ianoel de Mel· 
lo. 

D. Francifco de Callro , Senhor de Reris, foy 
Almirante de Portugal por Carta de J o de J u1ho de 
1675, que eflá no liv.42. fol.21J. e fuccedeolhe feu 
filho D. Luiz lnnocencio no mefmo poíl:o, e foy 
Capitaó de huma das Comp3nhias da Guarda Por
tugueza , de que fe lhe paífou Carta a 19 de Julho 
de 170; , que eílá no livro 6 J. foi. 1~7. e na fua me
noridade fervio eíl:e poílo Lopo Furtado de Men
doça, 1. Conde do Rio Grande, por Alvará de 
19 de Julho de 1705, que eíl:á no H.vro 6J.fo1.q7. 

Aleixo de Soufa de Menezes, II. Conde de 
Santiago, foy feu Apofcntador môr, de que tirou 

Carta 
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Carta feita a 27 de Abril de 169j , que eftá no li
vro 3 9. e f uccedeo a feu pa y. 

Gonçalo J ofeph Carvalho PataJim, Senhor da 
'Azambugeira , foy Provedor das Obras R eaes , e 
na fua menoridade fervio efle lugar feu tio Louren
ço Pires Carvalho , Commillàrio Geral da Cruza
da , e por fua morte f uccedeo 

D. J oaó da Cofta, III. Conde de Soure, e ti
rou Carta feita a 24 de Março do anno de 170 3 , 
que eftá no livro 5 + foi.} 44. 

Martinho de Soufa de Menezes , III. Conde 
de Villa-Flor, foy Copeiro môr. 

D. Pedro Alvares da Cunha , Senhor de Ta
voa , foy Trinchante pela renuncia de feu pay D. 
Antonio Alvares da Cunha , de que fe lhe paífou 
Carta a 6 deJunho de 1687, e eflá no livro 18. foi. 
62. 

Manoel de V afconcellos e Soufa , foy tambem 
Trinchante por Carta de 9 de Dezembro de 170} , 

que eftá no liv.45. fol.2 56. verf. lugar, em que fuc
cedeo a feu fogro Diogo de Brito Coutinho. 

Antonio Luiz da Camera Coutinho , depois 
Vice-Rey da India, foy Almotacé môr por Carta 
de8 deJaneiro de 1671, que eflá noliv.46.fol.255. 
fuccedeo a feu tio Francifco de Faria, e a elle feu 
filho Joaõ Gonçalves da Camera Coutinho. 

D. Joaõ de Almeida, depois Conde de Alfu. 
mar , Embaixador Extraordinario a El R ey Carlos 
III. foy V édor da Caía Real , como fe vê de hum 

Alvará 
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Alvará pafiàdo a 18 de Novembro de J679, que 
eftá no liv.J2. fol.}58. 

D. J oa6 de Souíà , General da Artilharia do 
Minho , com o governo das Armas daquella Pró· 
vinda , teve o mefmo emprego , e fuccedeolhe no 
Jugar de V eador feu filho D. Francifco de Soufa , 
como fe vê de hum Alvará paffado a 20 de Mayo 
de 1706, que eíl:á no livro 6j.fol.198. 

Luiz Cefar de l\ilenezes , que foy Governa
dor , e Capita6 General de Angola, e da B"hia, te
ve o officio de Alferes môr por Carta de 2} de J u
lho de 1664, que fe vê no liv. 20. fol.44. 

Fora6 Sumilheres da Cortina D. Luiz de Sou
fa, Lente de Prima de Theologia na Univcrfidade 
de Coimbra, Deputado da Mefa da Confciencia, e 
Ordens , e do Santo Officio , depois Bif po de La ... 
mego, Embaixador Extraordinario a Roma, e ulti
mamente Arcebifpo Primaz, do Confelho de Eílado. 

Lourenço Pires Carvalho , Deputado do San· 
to Officio , da Mefa da Confciencia, e da Junta dos 
Tres Eff:ados , Arcediago da Sé de Li~boa , Com
milfario Geral da Bulla da Cruzada, que recufou o 
Bifpado de Lamego. 

D. Alvaro de Abranches , Conego na Sé de 
Lisboa , e Deputado da Inquifiçaõ, depois Bifpo 
de Leiria. 

D. Joaõ de Soufa, Deputado do Santo Offi
cio , depois Bifpo do Porto , Arceb1fpo de Braga, 
e Lishoa , do Conf elho de Eíl:ado. 

Tom. V 11. Xxxx D. 
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7 I 8 Bifloria qeneal!JgicA 
D. Antonio de Vafconcellos , Deputado do 

Santo Officio , Deaõ da Sé de Lisboa, Bif po de La
mego , e de Coimbra. 

D. Sima6 da Gama , Conego da Sé de· Lif
boa, Deputado do Santo Officio, Reytor da Uni
verfidade de Coimbra , depois Bifpo do Algarve , 
Arcebifpo de Evora , do Confelho de El\ado. 

D. Jofeph de Menezes, que foy Dom Prior 
de Guimaraens , e teve grandes lugares, e ultima· 
mente Arcebifpo Primaz das Hefpanhas. 

Diogo de Soufa , do Confelho de Ei\ado , e 
do Geral do Santo Officio, e depois Arcebif po de 
Evora. 

R uy de Moura Telles , Thefoureiro môr, e 
Conego da Sé de Evora , Reytor da Univerfidade 
de Coimbra , Deputado da Mefa da Confciencia , 
e Ordens, depois Bifpo da Guarda , Arcebifpo Pri· 
maz , e do Confelho de Efiado. 

D. Pedro de Soufa, Dom Prior da Collegiada 
de Guimaraens. 

Nuno da Sylva Telles , Deaõ de Lamego, 
Conego de Evora, Reytor, e Reformador da Uni
veríidade de Coimbra , Deputado do Santo Offi
cio, e da Mefa da Confciencia, e Ordens. . 

D. Nuno Alvares de Portugal, Conego da Sé 
de Coimbra , Deputado do Santo Officio, e do Tri· 
bunal da Bulia da Cruzada. 

D. Joaõ de Soufa , Inquiíidor da Inquiíiçaõ 
de Lisboa , e Dom Prior de Guimaraens. 

D. 
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D. Jofeph de Almada, Arcipref\e da Sé de 

Lisboa. 
D. Nuno Alvares Pereira de Mello , Deaõ da 

Sé de Portalegre , Deputado do Santo Officio , e 
da Junta dos Tres Eílados , Inquifidor de Coimbra, 
Reytor , e Reformador da U niverfidade de Coim
bra , e ultimamente Bifpo de Lamego. 

Antonio de Saldanha , Conego da Sé de Lif
boa , Deputado do Santo Officio , que foy depois 
Bifpo de Portalegre , e da Guarda. , 

D.Joaõ Mafcarenhas, Conego, e Arcediago 
da Sé de Lisboa , Deputado da lnquifiçaõ, que foy 
Bifpo de Portalegre, e da Guarda . 

. D. Alvaro Pires de Caílro e Noronha, Arce· 
diago da Sé de Lisboa, Deputado do Santo Officio, 
que foy Bifpo de Portalegre. 

D. Fernando de Faro, Deputado da Mefa da 
Confciencia, e Ordens , que foy Bifpo de Elvas. 

D. Francifco de Soufa, do Confelho Geral do 
Santo Officio , Deputado da Mefa da Confciencia, 
Conego Doutoral da Sé da Guarda , Commiífario 
Geral da Bulia da Cruzada. · 

D. Jofeph de Mello , Conego de Coimbra; 
Deputado da.Junta dos Tres Eílados. 

Francifco Correa de Lacerda, foy Secretario 
de EA:ado, o que coníl:a da Carta do Confelho &ita 
a 2; de Setembro de 1679, na qual diz: Franci/Co 
Currea de Lacerda, meu Meftre, e meu Secretario 
de Eftado. 

Tom.VII. Xxxx ii D. 
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D. Fr. Manoel Pereira, Bifpo do Rio deJa

neiro, onde naõ foy pela renuncia, que fez do di· 
to Bifpado , do feu Confe1ho, e do Geral do Santo 
Offido , foy Secretario de Efiado por Carta do an
do de 1680, que efiá no liv. }9· foi.} 16. 

Mendo de Foyos Pereira , do feu Confe1ho, 
que havia íido Enviado Extraordinario na Corte de 
Madrid, foy Secretario de Eíl:ado por Carta de 20 

de Agoílo de 1686, que eíl:á no liv.32.fol. 373. 
J ofeph de Faria, do feu Confelho , e do da fua 

Fazenda , que havia fido Enviado Extraordinario 
na Corte de Madrid , Guarda môr da Torre do 
Tombo por Carta de 2s de Janeiro de 1695, que 
eílá no Jiv. 39. foi. 221. (a quem fuccedeo Luiz do 
Couto Fe1ix no dito lugar de Guarda môr por Car· 
ta de 17 de Dezembro de 170J) e Chroniffa môr 
do Reyno por Carta de 11 de Abril de 169f, foy 
Secretario da Affinatura , e depois por impedimen· 
to de Mendo de F oyos fervio de Secretario de Ef-
tado. · 

D. Antonio Pereira da Sylva , do feu Confe
Jho de Eílado, Bifpo de Elvas , que havia lido Co· 
nego Doutoral de Evora , Deputado do Santo Qf. 
ficio , e Junta dos Tres Eíl:ados , foy Secretario de 
Eíl:ado , de que teve Carta palfada a 2 de Setem-
bro de 1703, que eíl:á no livro 45. fol.239. · 

Dom Thomás de Almeida , do feu Confelho' 
e feu Sumilher da Cortina , Deputado da Mefa da 
Confciencia , e Ordens, e do Santo Officio , Chan

celler 
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ceiler môr · do Reyno , fervio de Secretario das 
Merces , e Expediente , e foy Secretario de Eff:ado 
por Carta de J de Março de 1705, que eílá no liv. 
Jo.fol.79. e tendo occupado os mayores lugares, e 
illuff:rado as Igrejas do Porto, e Lamego, he Patri· 
archa de Lisboa , e Cardeal da Santa Igreja Roma~ 
na, como diremos. 

Joaõ de Roxas de Azevedo, que havia fido 
Secretario delRey , quando Infante , e nomeado 
Embaixador, e Plenipotenciario à paz de 'N imega, 
foy depois feu Secretario da Affinatura , e Chancel
ler môr do R ey no por Carta de 2 de 1\ilayo de 16 8 1, 

que eíl:á no liv.48. foi. 3. e nella diz: Meu Secreta
rio, do meu Con/ellio , e De/embargador do Paço. 

Roque Monteiro Paim, do feu Confelho, e 
da f ua Fazenda , foy feu Secretario. 

Bartholomeu de Soufa Mexia, do Confelho 
da Fazenda, foy Secretario da Affinatura. · 

Dom Luiz de Menezes , Conde da Ericeira ; 
que havia fido Governador das Armas de Traz dos 
Montes , e General da Artilharia , foy V édor da 
Fazenda por Carta de 16 de Outubro de 1681, que 
eíl:á no liv. 3 4. fol.106. 

Manoel Telles da Sy lva , Conde de Villar
M ayor, (depois l\'Iarquez de Alegrete) de quem já 
diíltn1os , que era feu Gentil-homem da Camera , 
foy do Confelho de Eílado , e V édor da fua Fazen
da por Carta de 24 de Outubro de 1684, que eílá 
no liv. 18. foi. 111. e havia fido Regedor da Caía da 
Supplicaçaõ. Hen-

oigitized byGoogle 



7 2 2 Biflori" fjeneilogica 
Henrique Correa da Sylva , Conde da CaRa.; 

nheira, do Confelho de Eíl:ado, foy V édor da Fa. 
zenda. 

D. Luiz da Sylveira, Conde de Sarzedas, que 
foy do Confelho de ER:ado, V édor da Fazenda por 
Carta paífada a 12 de Agofto de 17o1 , que eR:á no 
livro 54. ful.11 J. 

Dom Pedro Antonio de Noronha, Conde de 
Villa-V erde , do Confelho de ER:ado , Mellre de 
Campo General com o Governo da Cavallaria de 
Alentejo, foy Védor da Faunda. 

D. J oaõ da Sylva , Marquez de Gouvea, do 
Confelho de Eíl:ado , foy Prefidente do Def embar·, 
go do Paço , que foy muitos annos , e o era no de 
1686, como coníl:a da fua Carta palfada a 16 deJa· 
neiro do referido anno, que eí\á no liv. 16. foi. 198. 

Garcia de Mello , Monteiro môr do Reyno, 
do Confelho de Eftado, foy tambem muitos annos 
Preíidente do Deíembargo do Paço por Carta de 
11 de Março de 1688, que eí\á no liv. 18. foi. 176. 
tinha íido Prelidente do Senado da Camera , da 
Mefa da Coníciencia , e Ordens, por Carta de 4 de 
Outubro de 1672, que eíl:á no livro Jº· foi. 76. e 
Regedor da Cafa da Supp1icaça6. 

D. Nuno Alvares Pereira de Mello , Duque 
de Cadaval , do Confelho de Eflado , Mordomo 
môr da Rainha , Meflre de Campo General junto 
à pelfoa delRey , foy Preíidente do Confelho Ul
tramarino por Carta de 29 de Junho de 1670, que 

eftá 
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eaá no livro 29. foi. 1 J J. depois Prefidente da Junta 
do Tabaco , quando fe erigio efte Tribunal , lugar, 
que occupou até o anno de 1698, em que entrou 
a fer Prefidente do Defembargo do Paço, que ex• 
~ercitou até que tàleceo no anno de 1727. 

D. Antonio Luiz de Soufa, Marquez das l\Ii
nas , do Confelho de Eff:ado , Governador das Ar· 
mas com mando fupremo na Beyra , Alentejo , e 
Catalunha, foy Prdidente da Junta do Tabaco, de 
que teve Carta paffada a 27 de Novembro de 1704, 
que eA:á no liv. 56. fol.42. 

Nuno da Cunha de A taide, Conde de Ponte• 
vel , do Confelho de Guerra , Eff:ribeiro môr da Jn .. 
fuma D. Ifabel, foy Prefidente do Senado da Ca
mera de Lisboa , de que tirou Carta paífada a 1 ; 

de Janeiro de 1686, que eílá no liv. 17. foi. 222. foy 
depois Prefidente da Junta do Commercio. 

D. Francifco de Soufa , do Confelho de Efta
do, Capitaõ da Guarda Alemãa , foy Preíidente 
do Senado da Camera de Lisboa por Carta de 2 de 
Abril de 1692, que eA:á no liv.19. fol.16J. e depois 
Prefidente da Mefa da Confciencia, e Ordens, de 
que fe lhe paífou Carta a 27 de Março de 170;, 
que eftá no liv.29. fol. 287. 

Joaõ da Sylva Tello de Menezes, III. Conde 
de A veiras , Deputado da Junta dos ·Tres Eíl.ados , 
foy Prefidente do Senado da Camera de Lisboa, de 
que fe lhe paífou Carta a 14 de Novembro de 1702, 
que eílá no liv.44. fol.286. 

D. 
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D. Fernando de Menezes, Conde da Ericei.; 

ra, do Confelho de Eftado, que havia fido. Gover· 
nador , e Capitaõ General de Tangere , foy Rege· 
dor das J uí\iças por Carta de 4 de Outubro de 167 l, 
que eíl:á no liv.Jº· fol.76. verf. 

Francifco de Tavora , Conde de Alvor , do 
Confelho de Eílado , que havia fido Governador 
de Angola, e Vice-Rey da India, foy Regedor da 
Caía da Supplicaçaó por Carta de .11 de ~larço de 
1688, e eflá no livro J4· 

Lourenço de Mendoça , Conde de V a\ de 
Reys, do Confelho de Eftado, Deputado da Junta 
dos Tres Eíl:ados, foy Regedor das Juíliças. · 

D. Francifco de Soufa, Marquez das Minas, 
foy Prefidente do Confelho Ultramarino por Carta 
de 15 deJulho de 167}, eíl:á no liv. J7· fol.128. 

Nuno de Mendoça , Conde de V ai de Reys , 
do Confelho de Eflado , Mordomo môr da Cafa da 
Infanta D. Ifabel Luiza Jofefa, foy Prefidente do 
Confelho Ultramarino por Carta de 11 de Setem· 
bro de 1696, que efiá noliv.17.fol.281 • . 

Fr. Luiz Coutinho , que tinha fido Geral da 
Ordem de Ciíl:er nelie Reyno , foy Efmoler môr 
por Carta de 22 de Mayo de 1680, que eílá no li
vro 40. foi. 2}. 

Fr. Pedro de Lencaflre , da Ordem de CiA:er, 
foy feu Ef moler môr por Carta de 5 de Outubro do 
anno de 169J, que exiíl:e no li_vro 58. da fua Chan· 
cellaria, fol.376. Foy depois Bifpo de Elvas. 

Cafou 
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Cafou a primeira vez a 2 de Abril de 1668 
com a Rainha D. Maria Francifca de Saboya , que 
havia nafcido na Corte de Pariz a 21 deJ unho de 
1646, chamada a Princeza de Aumale, filha de Car
los Amadeo de Saboya , Duque de N eomurs , e da 
Duqueza lfabel de V andome , como deixamos ef.. 
crito no Capitulo precedente. A natureza a ador· 
nou de fingular fermofura , e de excellentes virtu• 
des , com hum talento fublime , em que brilhou o 
feu entendimento dentro nos limites da prudencia 
com fingular moderaçaõ , como fe vio nos impor
tantes negocios , que occorreraó no principio do 
feu Reynado , em que a coníl:anda pode fuperar as 
mayores difficuldades, def prezando as conveniencias 
proprias , por naó manchar a confciencia ; e affim 
foube romper com ref oluçaõ os mayores embara .. 
ços , com animo verdadeiramente Real , e Chrif. 
taõ. Contava a Rainha poucos annos quando o. Fernando de M~n~-

' , ,. zcs , Conde da Er1ce1• 
perdeo o Duque feu pay ' e ficando com fua trmaa ra: Compendio Hijfori· 

a Princeza Maria Joanna Bautiíl:a depois Duque- 'º·' e Pan~~yrtco dll 
' Ytda da Ramhtt Dor." 

za de Saboya, debaixo da tutela da Duqueza fua M4ri" Fr"n:ifc11J m.1. 

mãy , cuja prudencia era tanta , que com todo o 
cuidado a inflruio em todas as artes , e virtudes, 
convenientes à fua altiffima esféra, fendo mais effi. 
cazes as lições, que lhe dava com o proprio exem .. 
pio. Foraõ as principaes os exercicios devotos à fre-
quencia da Oraçaõ , e Sacramentos , de forte , que 
habituada neíl:as virtudes , as conft:rvou todo o dif. 
curfo da fua vida. E conformando-fe com os eff y· 
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Bifloria qene11logica 
los da Corte de França, affiília com fua mãy, e as 
outras Princezas, aos licitos divertimentos, que fe 
permittem. Frequentava com mayor gofto a com
municaçaõ das Capuchas Defcalças de Pariz da pri• 
meira Regra de Santa CJara na Reforma da Beata 
Colleéla , e com ellas tinha particular correfpon· 
denda, por ferem os Senhores da fua Cafa Padro
eiros daquelle obíervante l\ilof\eiro. Com dias 
Religiofas conferia ma terias ef pirituaes, e devotas, 
caufando admiraçaõ , que huma Princeza na flor 
da idade fe applicaffi: tanto a eA:es exercícios ; e af
fim continuou até a idade juvenil com a Princeza 
fua irmãa. Mas vendo-fe detlituidas do mayor ali· 
vio , porque arrebatada a Duqueza de huma grave 
doença perdeo a vida , foy efie golpe taõ fenfi
vel às duas Princezas , que elegeraó (conforme o 
Jouvavel eR.ylo de França) para confolaçaó, e ali
vio da mayor pena , apartaremfe dos diverrimen· 
tos da Corte , e recolheremfe no MoA:eiro de Santa 
l\1:aria na mefma Cidade, da filiaçaó de S. Francif. 
co de Sales, de quem a Rainha era devota , atra· 
bida da fua doutrina efpiritual , e nelle jazia a Du· 
queza fua mãy. Porém era tal a aff'eiça6 , que as 
Princezas tinhaó ao l\Iofteiro das Capuchas , que 
as fuas viíitas, quando fahiaó do feu Convento, era 
fó para aquelle, e às Religiofas tratavaõ com gran-

Fundaçaõ do Convên· de carinho , fendo o feu trato o mais eílimado en
to do Santo Cru,ifixo tertenimento. Era taõ grande ·a inclinaçaõ' que a 
m. r. de que tenho 'o- R . h . h , C h .,. . fc 1 d r. 
pia, am a tm a as apuc as, e tao m eparave o 1eu 

animo, 
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animo , que quando palrou de França a Portugal 
trouxe em fua companhia quatro Religiofas do re
ferido MoR:eiro , precedendo licença dos feus Pre
lados, e da Santa Sé Apoflolica, com a determina· 
çaõ de fundar hum Mofteiro , em que fe profelfalfe 
o feu Iníl:icuto, como com effeito edificou. Foraõ 
ellas a Madre Maria de Santo Aleixo , que era a 
Prelada, e foy a primeira Abbadeílà do Mofieiro 
do Santo Crucifixo , que vulgarmente chamaõ as 
Francezas, nome derivado deíl:as, que primeiro o 
habitaraõ; mulher de grande religiaõ, e obfervan
cia , a quem a Rainha tinha em muita eflimaçaõ , 
que já havia confeguido nos Principes da fua Caía, 
a qual faleceo a 4 de Novembro de 1689 chea de 
merecimentos , como nefle dia diremos no Agiolo-. 
gio Lufitano. As outras eraõ Soror Amada de San
ta Clara, Soror lfabel de S. Paulo, e Soror Cecilia 
de Pariz , as quaes todas embarcara ó na mef ma nao 
da Armada, em que a Rainha veyo, fendo trata
das com tanto cuidado , e amor, como quem as ef.. 
timava como Companheiras, fendo a Madre l\la· 
ria de Santo Aleixo infeparavel da f ua Real pelfoa, 
de forte , que a toda a hora eí\ava com ella , e em 
quanto viveo, a tratou fempre com grande amifa
de, e refpeito. 

Entre as virtudes , que luziraõ na Rainha, 
f oy a prudencia , com que fe havia nos negocios 
politicos , e a affabilidade , com que tratava a todos. Ericeira: compemliod4 

Em breve tei:npo fe fez capaz de fallar a lingua Por· Yid11 d11 Rai11h1. 
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Bifloria qtnealogica 
tugueza, e tomou o trage, largando, o que ufava, 
tanto, que entendeo dava nilfo goflo ao Príncipe 
feu efpofo , e praticando os coílumes , parecia mais 
nafcida em Lbboa , que em Pariz; e fem embargo 
da fita Real peífoa íer reveílida de refpeitofa Ma .. 
getlade, com tudo tratava às Senhoras Portuguezas 
com benignidade, efcolhendo muitas para os feus 
divertimentos , com que honeff a, e decorofamente 
fe entretinh:J õ ; e favorecendo algumas , fez fempre 
grande eflimaçaõ da Nobreza; e affim era entre· to• 
dos bemquiíl:a, e refpeitada. Confervou no Paço 
os antigos cofiumes , fe~ que fe alteralfe a authori
dade , e ref peito no ferviço , fendo ella o principal 
infirumento , para que fe guardaífe a formalidade, 
e eticheta Portugueza em todo o feu vigor. El
Rey feu marido venerou juffamente as fuas virtu• 
des ; communicavalhe os negocios mais graves , em 
que molhava juizo nos difcurfos , e prudencia nas 
refoluções, affiíl.idas porém de fingular modeff.ia, e 
fogeiçaõ ao arbitrio de feu efpofo; e fe algumas ve
zes difcordavaõ as opinioens , julgava f6 convenien· 
te , o que elle refoi via. He grande prova, do que 
referimos, a occafiaõ , em que fe tratou a paz com 
Caíl:ella, oppoíl.a entaõ aos intereífes de França, 
em que venceo a prudencia à mefma natureza ; 
porque reveíl.ida fómente da gloria de feu efpofo, 
que a queria conceder , quando eff àvaó as fuas ar
mas vitoriofas , ella fem entrar em duvida , aban
donou os negociados delRey de França, propoff:os 
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com grande ardor pelos feus ~IiniRros. Affim EI
R ey a eftimou com taó extremofa paixaó , fendo 
na fua morte taó exceffivo o fentimento, que eíle
ve refoluto a naõ paffar a fegundas vodas , como 
díífemos. Creou f ua filha em prudentes , e fantas 
maximas , fendo a primeira liçaõ a obfervancia dos 
preceitos Divinos , e exércicios devotos : inílruhio-a 
na Jingua Franceza, e Italiana , na liçaó das Hitlo
rias, e achando na Infanta juizo claro , fuave indi
naçaó , e prompta obediencia , facilmente confe
guio , o que defejava. Porém como fempre na fua 
vida , entrç as mayores felicidades , encontrou a 
Rainha motivos de exercitar a paciencia, lhe fobre· 
veyo novo fentimento, malogrando-fe a efperança 
de dar ao Reyno outro fuccelfor, que o feguraífe 
com mayores fundamentos. 

Sahio a Rainha da Corte no anno de 1670 pe
lo Tejo no bargantim Real com a Infanta, acom
panhada das Damas, e Officiaes da fua Cafa a af. 
fiíl.ir ao Principe, de quem nurica fe apartava, na 
cafa de Campo de Salvaterra: chegou a Rainha a 
Villa-Franca, fituada na borda do Tejo, aonde de· 
terminou ficar aquella noite. Achava-fe fegunda 
vez pejada de tres mezes, e com alguma moleília, 
que encobrio : no outro dia de madrugada quiz 
continuar a jornada , veyo o almoço , e pondo-fe à 
mefa lhe dera5 humas dores taó vivas, que naó 
pode comer nada. D. Joaó de Soufa, hum Fidalgo 
velho , e venerando, Commendador da Ordem de 

l\Ialta, 
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Malta , que depois foy Graõ Prior do Crato da 
mefma Ordem em Portugal , e feu Veador , que 
ef.l:ava de femana , dilfe à Rainha , que era de pare
cer , . que naõ continuaílê a jornada , vendo-fe taõ 
moleR.ada ; porque della fe poderia feguir dar , que 
fentir , e que chorar a todo o Reyno , e naõ fem in• 
juria dos feus Criados , que juílamente culpariaõ em 
lho naõ reprefentar , o que de nenhuma forte devia 
permittir: a Rainha com feveridade refpondeo, que 
havia logo de partir: inA:ou D.Joaõ, e ultimamen· 
te, reveR.ido do zelo de V aífallo, do amor de Cria· 
do , e da authoridade dos feus annos , lhe diífe : que 
no bargantim naõ iria Sua Mageftade , porque elJe 
lhe poria anticipadamente o fogo. Moftrou a Rai· 
nha no femblante defagradarfe da liberdade ; porém 
como era dotada de grande prudencia , e entendi
mento , levantando-fe da mefa diífe ao Duque de 
Cadaval, feu Mordomo môr, que ficava em Villa
Franca, e que avifaífe logo ao Príncipe, que já fe 
achava em Salvaterra, e voltando para D.Joaõ de 
Soufa com muito agrado, de que naturalmente era 
dotada , lhe fallou dizendo : N aô ellou mal comvof
co , porque .fize/les tudo , " que eu efP~rava da v'!ffa 
pe/foa, das vojfas cans , e do grande zelo , com que me 
a/litlis. Dom Joaõ com o mais profundo refpeito 
lhe beijou a ma6, e quando fahio à cafa de fóra, to• 
dos os Companheiros o abraçaraó, agradecendolhe 
a refoluçaõ de dizer à Rainha, o que convinha à fua 
Real pelfoa , e à utilidade publica. Deíle cafo fe 
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coUige o fublime talento, e grandeza de efpirito da 
Rainha , com que foube juflamente avaliar o amor 
do Criado, merecedor verdadeiramente de taó gran· 
de honra. . Crefceraó os fymptomas, e naõ valen
do os remedios da medicina, teve finalmente a Rai
nha hum aborto , que foy do Principe feu efpofo, 
e de todos fentido com excelfo ; e parecendo aos 
Medicos prevenir os damnos futuros, applicaraó re
medios , que fó ferviraó de lhe offender a faude , fe 
bem com a natural conílancia, de que era dotada, 
encobria os achaques de tal modo, que naõ augmen• 
taffe o cuidado ao Príncipe ; porque parecera livre 
delles , fe os naó defcobriraõ outros indicios : por
tando-fe de forte, que nunca lhe impedira ó as audi· 
encias, e applicaçaõ aos negocios publicos de con .. 
ferencias com os Minifiros naturaes, e Eíl:rangeiros, 
que admirando o feu juizo, achavaõ refoluçaõ das 
mayores difficuldades. Ainda no feu tempo foraõ os 
Reys algumas vezes ao Confelho de Efl:ado, levan
do comfigo as Rainhas, e EIRey D. Pedro o pra
ticou algumas vezes indo com a Rainha D. Maria 
Francifca ao Coníelho de Eílado. No delRey D. 
Affonfo foy a mefma Rainha com EIRey aos Con
felhos de Eíl:ado , quando fe tratava das queixas do 
Infante D. Pedro (eu irmaõ. No Reynado delRey 
D. Joaó IV. tambem a Rainha D. Luiza foy algu• 
mas vezes ao Confelho de Eílado , em que fe obfer
va va o feguinte. Sabia EIRey do feu quarto ao 
da Rainha , onde ef perava , que o Secretario de Ef.. 

ta do 
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tado chegaífe a dar recado , o qual participava ao 
Pagem da Campanhia , que o fazia prefente a EI
Rey. Sahiaõ os Reys acompanhados dos Officiaes, 
e Criados das fuas Caías , a Camereira môr , e Se
nhoras de Honor , e affim entravaõ na cafa do Con
felho de Eff:ado , que era dentro no mef mo Paço: 
os Confelheiros eftavaó arrimados à parede, e de
pois que as Mageílades fe fentavaõ nas cadeiras , 
que eftavaõ debaixo do docel , a Rainha à maõ cf
querda delRey , coft.ume da noílã Corte , (que El
Rey D. Pedro nunca ufou , porque fempre deu a 
maõ direita às Rainhas fuas efpofas ) fahiaõ. para 
fóra da cafa todos os que acompanharaõ às peffoas 
Reaes , e mandava EIRey fentar , e cobrir aos do 
Confelbo. Na cafa immediata .ficavaõ as Senhoras 
de Honor fentadas em huma alcatifa , e a Camerei
ra môr em almofada, preeminencia, que goza6 pe
lo feu lugar , ainda que naõ fejaõ Marquezas , co
mo fe vio na Condeffa de U nhaõ D. Francifca de 
Tavora , Camcreira môr da Rainha Dona Maria 
Francifca lfabel de Saboya. Acabados os negocios, 
que Ievaraõ as Mageíl:ades ao Confelho , fahiaõ 
acompanhados na mefma fórma, que entrara6 , e 
os Confelheiros de Eílado tanto , que os Reys (e 
levantavaõ , voltavaõ a bufcar a parede , de donde 
fuziaõ as ultimas continencias aos Reys. 

r. ~r Or'ems f 4 rie de Entrou a Rainha em outros negocios mais im-
fo fú;,,;: di: PiJrt. portantes , em que brilhou o feu admiravel talento. 

Como fempre foy bem inclinada, e devota, nos ui~ 
ti mos 
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timos annos da fua vida , começou a entrar na idéa 
do caminho da perfeiçaó , para o qual depois Deos 
a chamou; porque fendo efl:a refoluçaõ no anno de 
.1680, em que paífou até. o mez deJaneiro de 1682, 
quando com ElRey foy para Almeirim , Cafa de 
campo dos antigos Reys , muy abundante de caça 
grofià, exercido, de que EIRey muito goílava: nef. 
te íitio , agradada a Rainha da folidaõ, lhe come
çou Deos a dar o got\o de qual era a verdadeira per· 
feiçaó ; e affim continuando a feguir as inf pirações 
Divinas , entrou pelo caminho da vida devota , fm 
que gaftava o tempo efcondidamente em exercidos 
fantos , de que tirou a reflexaõ , que fez fobre os 
diverfos eíl:ados da fua vida, e affirmava, que nun
ca havia tido focego, nem .havia conhecido qual 
era a verdadeira paz , que fatisfizeff'e o animo , fe
naõ ~epois , que fe dera de todo a Deos fem refer-
va. Defle motivo tirou affumpto, com que efcre- Prova num. 97. 
veo huma Elegia , em que retratando-fe a fi mef-
ma , explicava o feu fentimento em huma alma , 
que bufcava a paz f6ra de Deos; a qual . deu à Con .. 
deífa da Ericeira D.Joanna de Menezes, muito fa. 
vorecida fua pelas f uas virtudes , e intdligencia da 
lingua Franceza, que a traduzio em Oitavas. Cof-
tumava dizer , que a devoçaõ era boa para fazer 
feliz nefie Mundo, e no outro. Toda refignada 
na vontade de Deos, e na direcçaõ do feu Confef-
for o Padre Pedro Pomerô , da Companhia de Je-
f u, continuou em exercicios fantos, com hum de-
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.fejo de confeguir a perfeiçaõ , a que naõ faltando, 
nem por Hfo deixava de cumprir as obrigaç6es do 
alto eíl:ado , em que Deos a havia pofto , para o 
que fe armava de huma pura intença6 , e verdadei· 
ra humildade. Depois da Corte voltar para Lif. 
boa , . paífou para a Quinta de Alcantara , já depois 
da Pafcoa. Neíle fitio, onde encontrava mais re· 
tiro , fez os exercidos efpirituaes por dez dias, com 
direcçaõ do feu Confeffor , e entaõ efcreveo de pro
pria maõ certos propofitos , que foraõ a guia da 
fua vida. Deíla forte vivia a Rainha com tanto 
cuidado , que hum anno antes da fua morte , naõ 
entrava na fua idéa mais , que o defejo de huma 
morte Chriílãa, com hum t.al defprezo do Mun· 
do, que nada mais defejava , que eftar em graça, e 
morrer , fem que a pompa , e a grandeza do Real 
eftado lhe pude.ífe fervir de remora a embaraçar 
os bons propofitos. No anno feguinte de 168} .na 
quinta feira depois da Pafcoa , em que a Rainha 
havia meditado fobre a vida , e a morte , refleéHn
do , que efh de ordinario coílumava fer femelhan
te à vida , na mefma femana no Sabbado fe achou 
com febre , e eíle foy o primeiro correyo , que ella 
teve do mal, de que faleceo. N~ conheceraõ os 
Medicos a doença, fazendolhe remedios oppoffos, 
e delles fe lhe originou huma hidropifia , que foy a 
occaftaõ da fua morte. Foy longa a enfermidade,-· 
em que com differentes fymptomas houve interval
los , que pareciaô fe refiabelecia da queixa , de for-

te, 
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te , que pelo tempo da Afcenfaõ , fe lhe conheceo 
tanta melhoria, que pode fazer de propria maõ hu· 
ma larga Carta ao feu Confelfor , informando-o 
do que dentro em fi palrara , defde que principiara 
a doença , referindo as turbações , em que fe acha
ra , que durando poucos dias , com nova confian
ça fe réfignava na bondade de Deos , e tornara à 
primeira paz, em que vivera. 

Continuou a melhoria de forte , que todos en
tenderaõ eR:ava a Rainha reftabelecida; porque de
pois da Pafcoa do Efpirito Santo, que foy a 6 de 
Junho, começou a ir à Tribuna da Capella, dar 
audiencia, attender aos negocios pelo feu coíl:un1a· 
do modo ; mas na5 durou nefte eíl:ado muito, por
que no fim do mefmo mez fe fentio peyor , que an· 
tes : e continuando os remedias , e o tempo , no mez 
de Setembro fez huma Confülàõ geral, commun· 
gando com tal difpofiçaõ, que o fez por Viatico, 
com todos aquelles aél:os , que fe praticaõ com os 
moribundos , e determinou as dif pofições do feu 
Teftamento, que efcreveo de propria maó. Lem
broulhe o Emperador Carlos V. e tendo na idéa 
imitallo, quiz fazer viva as fuas proprias Exequias: 
porém reparando , que era precifa a pompa devida 
à Mageftade , o na6 executou ; porque naó queria 
coufa alguma, que embaraçailC a fua devoçaõ. Fi
nalmente continuando a queixa, mudou-fe para o fi
tio de Palhavãa para a caía do Conde de Sarzedas, 
e crefcendo o mal, tomou o Santiffimo Viatico da 
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maõ do Arcebifpo de Lisboa , Capellaõ môr , a 6 
de Novembro , com grande edificaçaó de todos os 
circunftantes ; e depois agradecendo ao Arcebifpo o· 
haverlhe dado taó lingular confolaçaõ' lhe. pedio 
lhe déífe a Extrema· U nçaõ , quando lhe parecelfe 
tempo. Mandou chamar o N uncio , que entaõ 
era Marcello Durazzo , para lhe applicar as lndul· 
gencias da hora da morte , e depois de feita efta ce· 
remonia , e recebida a fua benc;aõ , lhe diífe, que 
lhe rogava , que aífeguraífe ao Papa , que ella mor
ria obediente filha da Igreja Catholica Romana ; 
accrefcentando, que efperava da piedade do Pay 
univerfal da Chrií\andade , fe lembraífe da fua alma. · 
Dilatou-fe a doença, e continuou a Rainha nos feus 
fantos propofitos , fofrendo com grande refignaçaõ, 
e paciencia os trabalhos da queixa. Confolava-a El
Rey , e a Princeza fua filha , e fendo eílas f ó as pef. 
foas , que no Mundo lhe podiaó caufar affeiçaõ , 
totalmente defenganada , afpirava unicamente ao 
premio eterno ; e aff im corroborada com os Sacra· 
mentos determinados pela Igreja , fe poz nas mãos 
do feu Confeífor , e do V eneravel Padre Bartholo
meu do Quental , e outros Religiofos de exemplar 
vida , e abraçada com hum Chrill:o , tendo prefente 
a Imagem da Virgem Senhora Noílà , repetindo 
ac1os de Fé, Amor, e E~ierança, e devotas ora
ções nas linguas Latina , e Franceza ,- fem as con
fundir , corroborada com as Indulgencias, que o 
Summo Puntifice lhe concedera para aquella hora, 
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entre orações dos Padres , que lhe affi{Haõ , com 
grande acordo , devoçaõ , e tranquillidade de ani. 
mo, fafeceo a 27 de Dezembro de 1683 em Palha· 
vaã. Havia anticipadamente feito o feu Teffamen· 
to , e mandado efcrever pelo Doutor Sebaftiaõ de 
Matos e Soufa , ( que depois fe recolheo na Con .. 
gregac;aõ do Oratorio) e affinou a 20 de N ovem .. 
bro do referido anno, e approvado no dia feguinte 
pelo Secretario de Eflado o·Bifpo D. Fr. Manoel 
Pereira, em que foraõ teftemunhas o Duque de Ca· 
daval , feu Mordomo môr , o Marquez de Arron .. 
ches, o Arcebifpo Inquifidor Geral, o Arcebifpo 
de Lisboa , Capellaõ môr , o Vifconde D. Diogo 
de Lima , todos do Confelho de Eftado ,_ D. Fran
cifco Mafcarenhas , feu Eíl:ribeiro môr , o Conde 
Baraõ , o Conde da Caílanheira , e o Conde de S. 
Lourenço , V eadores da fua 'Caía. N elle fe admi- Prova num. 99• 
ra a füa Real piedade , e a caridade com o proxi .. 
mo , attendendo às neceffidades dos pobres em to. 
dos os eff ados. Iníl:ituio por fua univerfal herdeira 
a Infanta D. I.fubd fua filha, em que entrava o feu 
dote , que era hum milhaõ de cruzados , além de 
prata , joyas , e muito movei preciofo , de grande 
valor. Nomeou por feu Teílamenteiro a ElRey 
feu efpofo, dizendo eíl:as palavras : Sempre defejey 
9u01zto couhe na humana .fragilidade fervir , e agra. 
dar a E/Rey , meu Senhor , e Marido; e porque Sua 
M age/lade he fiel, e verdadeira te/lemu11ha do muito, 
que /empre o amey , naõ te11/zo ne/la parte , que en· 
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oigitized byGoogle 



7 3 8 Bifloria qenea1ogicà 
carecer , /J pedirllze , que pelo reciproco amor , '/lle 
entre nós houve , (e firva (por me fazer merce ) de 
'luerer (er meu TeRamenteiro , e pur tal o nomeyo, 
fupp(J11ào o /eu beneplacito. Em fegundo lugar -no
meou a Infanta fua filha , e depois roga a EIRey , 
que havendo de nomear Miniftro , ou pelfoa, para a 
execuçaõ do feu Teftamento , feja o Duque de Ca
daval , feu Mordomo môr , por eftar certa do zelo, 
com que a fervio na vida , que o fará na morre de 
forte , que. polfa a fua alma gozar da prefen<ja de ~ 
Deos com mayor brevidade : recommendou mui-
to a ElRey as f uas criadas, e todas as pefiõas , que 
a ferviraõ , nomeando algumas Senhoras , e outras 
peffoas , às quaes ella defejava , que Sua Mageíla· 
de gratificaíre o feu ferviço , e merecimento. A' 
Duqueza de Saboya fua irmãa , deixou huma joya 
de gratkie preço. Inftituio duas Milfas quotidia
nas , onde f olfe íepultada. Mandou fazer a Capei-
la de S. Francifco de Sales na Igreja do Ef pirito 
Santo, da Congregaçaó do Oratorio de S. Filippe 
N eri , inftituindo tres Miílãs quotidianas , duas pe· 
las almas cle feus pays , que em fua vida já fe ce1e
bravaõ, e huma pela fua alma. Mandou, que fe 
diífelfem , com a brevidade poffivel , vinte mil Mif-
fas : que fe cafaífem vinte orfãas as mais defampara · 
das: que fe refgatalfem tres meninos, e cinco mu
lheres de terra dos !\'touros : mandou foccorrer os 
prezos : deixou ef molas a muitos Hofpitaes , Mife· 
ricordia , e a todos os Mo!leiros Capuchos , e po-

bres, 
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bres , que naó tinhaõ rendas ; e outros muitos Je .. 
gados pios, em que exercitou a caridade, naõ fe 
efquecendo das peífoas, que a haviaõ fervido, com 
tal amor, e affeél:o , que bem moíl:ra nas expreífoens 
qual era a fua devoçaõ , como fe p6de ver no feu 
Teftamento, que vay por inteiro lançado nas Pro~ 
vas. No Noviciado da Cotovia da Comparfhia de 
Lisboa fe vê a Capella dedicada à Conceiçaõ da 
Virgem Senhora N ollà, que ella mandou edificar, 
e ornar de excellentes marmores. Foy a Rainha 
dotada de virtudes , e perfeições exteriores , e inter
nas, porque era fermofa , com talhe airofo , o rof. 
to branco, e c6rado , o cabello louro , os olhos ef
curos , e alegres , com todas as mais perfeições con. 
formes , e proporcionadas. Na piedade foy infig~ 
ne , na religiaõ conflante , na paciencia invencivel, 
taõ facil em perdoar aggravos , como em conceder 
beneficios. Foy enterrada com Real pompa no 
Moffeiro das Capuchas do Santo Crucifixo , que 
ella havia fundado , onde jaz no Coro das Religio .. 
fas , em quanto {e naõ traslada para o Maufoleo, 
que fe lhe tem deíHnado na Capella môr , para o 
qual fe havia efcrito efte Epitafio: 

Hocce; 
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Hoctt Yi11tor, in M.u1(olM 

Smniffen11e Por111g'1li,e Rtfi11,e 
D. MAri,e l{ttbell~ Frotcijc,e d1 S4bcudi4 

lmmortal1 f ,nrt1t nomtn, <r ftlix mnnoritt pertnnid: 
Eltltm ,,r,,,, Sereniffemí Lufitmite Regis D. Pmi 11. conjux di1tliJP~ 

Puit nimi,e p_ietatis norm•, jed prMdmti,e ~pus excelluit, 
Et m.flor omni ípf• imrrío pr.e mttgnittuline •ninri , "'4m rOíurtt, 

Reg111n Re~i , •e Domino Domüumi.,,. ~!" N•""mno Crua •ffixo 
Httnc ~dem, fe~ue p_o[uít, mignijict1, & munific• fund4trix; 

Àtt{UI fua Mttrú cmn tfiet "}ifu Cbriflo "'"4bilis, optimima ftb~ p411mr elegit, 
S#o nimlrum ""1h~rert Dto, <r tidem tommori Crudjixo: . 

M~ft• exínde dimtium cord11 Rtgin,e ttrUtim p41'tnf4'1t Ju~, 
Et J"ll" quidem fal'flllllt obftqui• fllm l«brymis, <r f".{piriis. 

éeffit e 'tli'tlls aemum rviéfurtt fexlO K•lmd. J41tH41', 
. Anno Domini M. DC. LXXXJ/ 1. 

A fua Vida efcreveo na língua Franceza o Padre 
de Orleans , da Companhia de J efu , que fe impri
mio no anno de 1696 em Pariz, naó tratando da 
vida politica da Rainha, mas f6mente da efpiritual, 
que depois traduzio na língua Italiana o Padre Car
los J acintho F errero , da . mefma Companhia , e fe 
imprimio em Turim em 1698. Em Portuguez vi
mos outra manufcrita com efte titulo : Monumento 
Perenne, levatJtado à /àudo/à memoria da Sereni/lima 
Rainha de Portugal Dona Maria Franci/Ca l/abel 
de S.iboya, o"c. offerecido àSerenij}ima l'!fanta Dona 
1 fabe/ Luiza J g/efa , con/lruido pelo Conde da Eri
ceira D. Fernando de Meneu1, do Con/êllw de E/la~ 
do , e Guerra de/Rey D. Pedro 11. nolfo Senhor, anno 
16 8 4. N ella fe vê hum a iníl:rucçaõ , que a Rainha 
efcreveo na lingua Franceza da fua propria maó 
para fua filha , a qual o Conde traduzio fielmente 
em Portuguez. Eíl:a exce11ente Obra , digna de feu 
grande Author , fe conferva na Livraria do Conde 

da 
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da Ericeira feu neto , e o Duque de Cadaval tem 
huma copia , que vimos , e outra , que efcreveo o 
mefmo Author naJingua Latina. O Padre D. Ra· 
fael Bluteau , Clerigo Regular, fez à fua morte hu
ma elegante Obra , que intitulou : Proteus dolo
ris in obitu Sereni/limte Regin~ Portugallit.e D. Ma .. 
rite Franci/cte E!i/àhethte à Sahaudia , e lhe compoz 
hum excellente Panegyrico funebre, que recitou 
nas Exequias, que lhe celebrou a Mifericordia , e 
que com a fobredita Obra imprimio , e dedicou a 
Madama Real de Saboya fua irmã.a. Della Real 
uniaó nafceo unica 

19 A INFANTA D. ISABEL LUIZA JOSEFA' 

como fe verá no Capitulo XII. 
Cafou EIRey fegunda vez a 11 de Agollo de 

1687 com a Rainha D. l\ilaria Sofia Ifabel de N eo
burg , que nafceo a 6 de Agoff o de 1666 em Bre
vath, no Ducado de Juliers, filha de Filippe \Vi
lhelmo, Conde Palatino do Rhim, Duque de N eo
burg , Príncipe Eleitor, e Gra6 Thefoureiro do Sa
cro Romano Imperio, Cavalleiro do Tofaó de Ou
ro , e da Eleitriz Anna Amalia fua fegunda mulher, 
filha de Jorge II. Landgrave de Haffia-Darmflad, 
e da Landgravina Sofia Leonor de Saxonia , filha de 
Jorge 1. Duque Eleitor de Saxonia, como melhor 
te vê na Arvore, que vay adiante. Foy a Rainha 
ornada de efclarecidas virtudes , era fermofa , benig· 
na , e com huma natural affabilidade para os feus 
Y aílàllos , honrando a todos fempre , e favorecendo 
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Bifloria qenealogica 
os que fe valiaõ da fua protecçaõ , devota , com 
hum coraça6 muy pio, e m~ita compaixaõ da po· 
breza , a quem foccorria com grande caridade oc
cultamente , e com os pobres mendigos , que na rua 
lhe cercavaõ o coche , ella com a fua propria maõ 
lhe dava efmola. Além das muitas, que repartia 
pela pobreza , fuíl.entava à fua defpeza no Hofpital 
Real feis moça~ orfãas , e quatro mulhc:res honef. 
tas , e feis meninos dos expoilos , e no Noviciado 
da Companhia fazia crear hum para Miflionario da 
Provinda do Malabar. Teve grande compaixaõ 
das .Almas do Purgatorio, e para as favorecer man· 
dava dizer innumeraveis l\tliffàs. Vifitava as Igrejas 
muitas vezes com grande devoçaõ, como quem a 
tinha de fe confellàr, e commungar todos os oito 
dias , para o que fe exercitava em aél:os de humilda· 
de com grande fegredo para que na6 chegaífe a 
perceberfe. Havia huma mulher chamada 1\i1aria 
Garcia de boa vida , a quem ella foccorria , a qual 
indo ao Paço muitas vezes , com ella fe recolhia na 
fua camera em fantos exercidos de caridade , e efia 
foy a pobre, que teve mais particular. Outra mu· 
1her pobre, mãy de duas, que ferviaõ no Paço, 
que era natural de Aveiro , teve nove dias nelle no 
tempo da Quaref ma , e em todos elles a fervi o a 
Rainha , dandolhe de comer por fua maõ, e Javan
dolhe os pés , e em todos os dias Jhe dava huma ef. 
mola. Coílumava mandar fazer a Novena do Na· 
tal na Congregasaõ do Oratorio com huma Miffa 

cada 
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cada dia , e as tres daquella noite : pelo que nõ fim 
lhe mandava huma efmola. Neíl:e mefmo tempo 
a1gumas vezes fazia a Rainha a Novena , e depois 
dos exercidos fantos , com que começava o dia, 
em todos dava de comer a huma mulher, hum ho
mem, e hum menino, à honra deJefus, Maria, e 
Jofeph, e bufcando huma caía retirada do Paço, 
de que fó fabia a confidente deff:e Qcculto negocio, 
dandolhe todos os dias a cada huma a fua efinoJa, 
em todos fe exercitava em fingulares aél:os de hu
mildade, e caridade. EA:e devoto obfequio da No
vena do N atai continuou a Rainha f ua fuccelfora 
na Coroa, e na virtude , exercitando-fe nos mefmos 
aélos de carid~de, e na mefma fórma, que o prati
cava a Rainha D. Maria Sofia , a qual efpeculan· 
do , fe por ventura as taes peífoas eraó mais necef
fitadas, lhe mandava remediar a foa cafa, reparan
. dolhe as faltas , que padeciaõ , e feus filhos. No 
difcurfo do anno , fem que procuraííe tempo cer
to, em nove feftas feiras, dava de comer a algumas 
mulheres pobres , e honeGas , e juntamente ef molas 
de dinheiro , e eíl:a devoça6 repetia mais vezes. Af. 
fim , que tinha noticia de peífoa pobre particular , 
fe mandava informar, e tanto, que lhe fegura,·a6 a 
neceffidade , a mandava foccorrer com tudo o que 
lhe podia fer necdfario , veíl:indolhe a familia , dan
dolhe camas, e tudo o que foífe reparo contra a po· 
breza , que padecia. Eíles aélos heroicos de ver
dadeira caridade, eraõ o mayor cuidado da Rainha, 
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744 Bifloria CjenealogicA 
naõ recufando nenhuma occafiaõ, que fe lhe offe
recia, de poder foccorrer a pobreza, o que fez com 
hum coraçaõ pio ; e onde ardia o amor do proxi
mo, qual feria o que dedicava ao feu Deos , em 
cujo temor , e maximas Chriílãas educava feus !i
Jhos , e a todos lhos offi:recia ; porque tanto , que 
havia convalecido do parto, a primeira vez, que fa· 
hia fóra, era à Igreja de S. Roque, e affiflindo à 
Milfa, tanto, que o Sacerdote elevava a Sacrofanta · 
Hoíl:ia, tomava a Rainha o Infante nos braços, e o 
offerecia a Deos, e depois à protecçaõ de S. Fran_· 
cifco Xavier , de quem foy efpecial devota. Em oh· . 
fequio do Santo fundou o Collegio de Béja , que 
dotou, e ornou com ricas dadivas. Teve por Con· 
felfor ao Padre Leopoldo Fuefes, Religiofo da Com· 
panhia , Letrado , de animo candido , e com exem
plar modo de vida , que faleceo neíla Corte , e fou
be taõ bem a lingua Portugueza, que traduzio na 
Latina o quinto Tomo dos Sermoens do Padre An· 
tonio Vieira , e continuou outros ; e lhe fuccedeo 
o Padre Miguel Dias , da mef ma Companhia , de 
que foy Provincial, Varaõ de grande litteratura ·' e 
de íingular vida , e coff umes. Amou a Rainha mui
to a Religiaõ da Companhia ; e affim na criaçaõ de 
feus filhos , efcolhia para os enfinar, Padres da mef:. 
ma Religiaó, a qual experimentou da fua grande
za , naó f ó honra , mas Jarga generofidade. N aõ 
eílimou menos os Padres da Caía da Congregaçaõ 
do Oratorio de S. Filippe N eri , de que havia fido 
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Fundador o V eneravel Padre Bartholomeu do 
Quental , com quem teve grande trato , e com ou
tros· da mefma Cafa, infignes em virtudes , e letras, 
que entaõ floreceraó , com quem communicava o 
feu efpirito , e alguns eraõ o inílrumento por onde 
paífava o (egredo das fuas virtuofas obras de carida
de, e·de.humildade, que temos referido: eràÕ os 
coflumes fantos da Rainha, e affini bufcava homens 
virtuofos para fe adiantar na virtude , naõ lhe fer
vindo de embaraço a Real pompa da Magefiade, 
para que ddxalfe de íeguir huma vida fanta, e ver
dadeiramente fanra , quando he exercitada na heroi
ca. virtude da humildade. 

N a6 fe efqueda a Rainha das obrigações do 
Real eftado , em que Deos a havia poílo ; e affim 
coníervou a fua Cafa com grande refpeito. Efümou 
muito a N obre'.la, tratando as Senhoras com gran• 
de benignidade , efcolhendo dellas algumas , com 
quem em honeílos divertimentos fe entretinha por 
algum tempo , e em algumas occafioens. EIRey 
feu marido a eílimou com grande veneraçaõ, como 
quem obfervava as exce11entes virtudes , que nella 
brilhavaõ , fazendo-a univerfa1mente amada. E ella 
correfpondia fanta, e extremofamente a EIRey feu 
efpofo de forte , que foy reciproco o refpeito , vi
vendo em verdadeira uniaõ. Porém quando a Rai· 
nha fe achava no mais florecente tempo da idade, 
quando menos ·fe podia efperar , fe vio quebrada a 
Real uniaõ; porque de leves caufas lhe fobreveyo 
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Bifloria qenealogicli 
huma furioía eryfipela' que lhe tomou o roao' e 
a cabeça, com fymptomas muito perigofos , a que 

· fe feguio febre , f omnolencia , e delirios , a que os 
Medicos cuidadofamente applicaraõ remedios pro

Mcmorias rn.r. do Ou- prios da doença. A Rainha, que era naturalmen-
quc de Cadaval D. Nu· • d d' - fc fc no, Tom.X.pago z_p8. te pia, e muy evota, no quarto ta, nao e o-

brefaltando do correyo da morte, quiz commungar 
por Viatico, o que fe participou aos Medicos , que 
lhe pareceo, fe naõ devia encontrar à devoçaõ de 
Sua Mageflade , ainda fuppoíl:o a queixa o na6 pc· 
dir. Avifou-fe ao Cardeal de Soufa, Capella6 môr, 
e veyo o Santiffimo da Freguefia de N olfa Senhora 
dos Martyres, Parochia , em que ficava o Paço da 
Corte-Real. Concorreo por avif o toda a Corte ao 

' Paço , e tanto , que o Santiffimo havia de chegar, 
ElRey , o Príncipe, e Infante D. Francifco , acom
panhados de toda a Corte, baixou ao faugaõ, e de
pois de o adorarem , fora5 atécima , onde na ante
camera da Rainha ellava o Cardeal com Eftola , e 
tomando o Santiffimo da maó do Paroco , o levou 
até o Altar , que eA:ava na camera da Rainha , e 
depois de cumpridas as ceremonias do Ritual Ro
mano, recebeo o Santiffimo Viatico com tanta pie
dade , que naõ fó enterneceo , mas edificou a to- · 
dos , os que eílavaõ prefentes. EIRey , o Princi
pe , e o Infante , feguidos de toda a Corte , acom
panharaõ ao Santiffimo Sacramento até à Freguefia 
dos l\t1artyres , e o Cardeal o levou até o pôr no Sa· 
crario. Seguiraõ-fe varios fymptomas , com que 
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entraraõ os Medicos em mayor cuidado ; . porque 
logo , que a Rainha commungou , lhe fobreveyo 
hum delicio, que· a naõ deixou capaz de poder fazer 
Teffamento; porque com poucos interval1os naõ a 
deixou na fua liberdade , o que fe teguio nos dias da 
doença até o ultimo da vida. Continuava a queixa 
precipitadamente, augmentando.fe os funefios fym
ptomas, com grande fafüo, e debilidade, e fendo já 
manifeíl:o o perigo , e naõ correfpondendo os reme· 
dios temporaes às diligencias da medicina , fe recor
reo aos da Igreja, dando-felhe o Sacramento da Ex
trema-U nçaõ , que lhe adminifirou o Cardeal , Ca· 
pellaõ môr , affiílido da Marqueza de Alam quer, 
Camereira môr, que compunha aquellas partes, 
que fe haviaõ de purificar com os Santos Oleos. 
Na Camera affiíliaõ as Damas , e Senhoras de Ho
nor , o Duque l\!ordomo môr, e alguns ReJigio· 
fos , como fe havia praticado , quando Sua Magef. 
tade recebera o Viatico. 

Tanto, que a Rainha entrou em mayor cui· 
dado , começaraó por ordem delRey muitas roga· 
tivas a Deos particulares, a que fe feguiraõ as pu
blicas. Naõ fe via na Cidade mais, que Procilfoens 
por todas as ruas, levando as Imagens milagrofas de 
hum as para outras Igrejas. Na Sé efieve por alguns 
dias a do Santo Chriílo dos Paffos. Era grande a 
coníl:ernaçaõ da Corte , e Povo , que todo pedia 
com efficazes rogativas a Deos , a vida da Rainha. 
Affim, que recebeo a Unça6, fe recolheo ElRey 

ao 
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ao feu quarto, have"Qdo até alli feito huma conti
nua , e.fina affiftencia, fem fe deixar perfuadir para 
o feu defcanço dos rogos dos feus Criados , e V af. 
fallos , naõ fó pelo .perigo da enfermidade , mas 
tambem porque EIRey em muitas noites fe naõ 
defpio, e .fómente fe encoftava por breviffimo tem· 
po na mefma Camera , em que a Rainha eftava. 
Finalmente no Paço da Corte-Real faleceo a 4 de 
Agofto, em huma terça feira, às cinco horas e meya 
da tarde do anno de 1699, trocando a Coroa tem• 
poral, com huma morte fuave, pela immortal , que 
Deos tem preparado para os que o fabem feguir 1 

como piamente fe deve crer da Rainha, que dei
xando a todos fentidos, deixou tambem admirados 
aos Religiofos , que lhe affiftiraõ. O Duque Mor· 
domo môr , chamando aos Medicos para examina· 
rem fe a Rainha havia ef pirado , tanto , que o cer• 
tificaraó , foy com o Padre Sebaíl:iaõ de Maga .. 
lhaens, Confelfor delRey, ao feu quarto, a parti· 
ciparlhe eíl:a funefla noticia, EIRey a recebeo com 
mágoa devida à fineza, com que amava a Rainha; 
mas com igual coníl:ancia, chriíl.ãamente fe confor· 
mou , com o que Deos havia difpoflo. A. Marque
za de Alamquer fua Camereira môr lhe cerrou os 
olhos, e compoíl:o o Real cada ver, foy veflido no 
habito de S. Franciíco , e metido no caixaõ , que 
mudado do Paço da Corte-lleal para o do Fone, 
que efiava preparado , foy levado particularmente 
f ó com a fua familia ; o Duque Mordomo m6r , 
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avifou aos V e~dores, que pegalfem no caixaõ , e o 
levaraõ pelo paífadHfo da Corte-Real ao Paço do 
Forte: diante do caixaõ hia huma Dama com avé. 
Ia em hum caRiçal , na mefma fórma , que coíl:u
mava alumiar à Rainha em vida; detraz hia a Ca· 
mereira môr, Damas , e Senhoras da Corte , e che
gando à caía, que eflava toda guarnecida de télas, 
e huma E~a de quatro degraos , compofia de téla 
encarnada, com docel fobre quatro balaufles, forra
dos da mefma téla, fe collocou o caixa6 fobre ella. 
Chrittovaõ de Almada, que fazia o officio de Re
pofleiro môr, cobrio o caixaõ com hum pano de 
téJa rico franjado de ouro. No outro dia f e lhe ce· 
lebrou o Officio na mefma cafa pelo Cardeal de 
Soufa, Capella6 môr , reveRido em Pontifical , af:. 
fiíl:ido de toda a Capella Real, e no fim fe dilferaõ 
os quatro R efponfos nos quatro cantos , pelos Bif. 
pos do Algarve D. Simaõ da Gama, de Leiria D. 
Alvaro de Abranches, de Bona D. Fr. Pedro de 
Foyos, e de Hypponia D. Fr. Antonio Botado. 
Efl:ava à porta da batida de fóra, o Veador D. Jo· 
feph de Menezes fazendo o officio de Porteiro môr; 
na cafa immediata ao corpo havia oito Altares, e 
no tranfito hum , e dez na fegunda caía , em que 
fempre fe efHveraõ dizendo Miílàs. 

A 's oito horas da noite o Prindpe, e o Infan
te D. Francifco fahiraó do Paço da Corte-Real pe· 
lo paílãdiífo , e foraõ deitar agua benta à Rainha 
fua mãy: hiaõ diante de Suas Altezas Ferna6 de 
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Soufa , V édor da Cafa delRey feu pay , e D. Lou
renço de Almada , feu Meíl:re-Salla , com fuas in
fignias , hum Moço Fidalgo alumiando com a véla 
em hum caíl.içal , e detraz de Suas Altezas o Conde 
de Vianna, Gentil-homem da Camera delRey, e 
feu Eíl.ribeiro môr. Tanto , que chegara ó Suas 
Altezas à porta da caía, em que efiava a Rainha, 
o l\iloço Fidalgo deu a véla a l\'1anoel Ferreira Re· 
bello , Porteiro da Camera , de cuja maõ a tornou 
a tomar depois para acompanhar a Suas Altezas. 
Tanto, que o Principe, e Infante cntraraó na caía, 
onde eflava o Real cadaver da Rainha fua mãy, 
lhe fizeraõ a devida cortezia, e tanto, que chega· 
raõ à ilharga do caixa6 , outra , e a ultima junto do 
Altar : puzeraõ-fe de joelhos fem almofadas, e de
pois de huma breve oraçaõ , dilfe o Cardeal , Ca. 
pellaõ môr , o Refponfo em voz baixa , e deitou a 
agua benta. O Repofteiro môr tirou o prato, cm 
que. eA:ava a Coroa fobre huma almofada, que deu 
ao RepoA:eiro menor Joaõ de Leiros , e fobindo 
acima, acompanhado do mefmo Joaõ de Leiros, ti· 
rou o pano , e pegaraõ no caixaõ o Marquez de Ni
za D. Francifco Balthafar da Gama , o Marquez de 
Fontes Rodrigo Annes de Sá, o de Alegrete Ma
noel Telles da Sylva, o Conde de Atalaya D. Luiz 
Manoel, o Conde de Alvor Francifco de Tavora, 
o Conde de S. Vicente Miguel Carlos de Tavora, 
o Monteiro môr Garcia de 1\iieIJo, e D. Francifco 
de Soufa, Capitaõ da Guarda Alemãa , e detraz do . ... ca1xao 
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caixaõ hia o Principe , e o Infante : eR:avaõ eíperan
do quarenta Moços da Camera com tochas accefas 
em duas alas , que acompanharaõ o caixaõ ; e affim 
baixaraõ até o pateo da Capella, e pofto elle na li
teira , a cobrio o Repoíleiro môr com hum pano 
de borcado rico franjado de ouro. E começando a 
andar a liteira, o Principe, e o Infante fizeraõ are· 
verencia devida à Rainha fua mãy, e quando hia 
faindo pela porta do pateo , fizeraõ outra , e pondo 
os chapeos na cabeça, porque até alli eftiveraõ def
cob.:rtos , voltaraõ para cima , alumeados fómente 
com a véla , que levava o Moço Fidalgo , e acom
panhados dos mefmos Officiaes da Caía , e de huma 
Efquadra da Guarda. 

Marchava o Enterro, fahindo da porta da Ca .. 
pella ao Terreiro do Paço até S. Vicente de Fóra, 
por onde eíl.avaõ em duas alas a Infantaria, e entre 
ellas todas as Religioens, e Clero da Cidade com 
véJas acce_fas. Hiaõ em primeiro lugar os Portei
ros da Cana a cavallo , como todos os mais, logo 
os Corregedores do Crime da Corte , a que fe f e
guiaõ todos os Grandes, e Officiaes da Cafa del
Rey em duas alas , os primeiros à maõ direita , e 
da efquerda os outros, fem infignias. Dos Officiaes 
da Cafa da Rainha Ievavaõ as fuas infignias aquel
les, que as coíl.umaõ ufar. Seguia-fe depois a Cruz 
da Capella Real com os Capellaens com fobrepeli
zes, e tochas accefas em duas alas : enta6 a liteira, 
em que hia o corpo da Rainha entre quarenta Mo. 
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7 S 2 Bifloria qenealogica 
ços da Camera a pé com tochas accefas.· O Du
que Mordomo môr , hia com fua infignia diante 
da liteira , atraz o V eador D. Lourenço de Lencaf
tre, que fazia o officio de Eíl.ribeiro môr, no lugar, 
que lhe tocava , e no feu o Capitaõ da Guarda Real 
D .. filippe de Soufa. Seguia-fe o coche de refpeito, 
cober.w com hum rico pano de téla encarnado fran· 
jado de ouro , tirado por íeis cavallos bayos , e os 
Moços da Eflribeira no feu lugar, as Companhias 
das Guardas cobrindo o Eflado , os Tenentes da 
Guarda, e Eílribeiros, tudo em grande ordem. Che· 
gou Õ Enterro ao Adro de S. Vicente, onde o Pro
vedor da Irmandade da Mifericordia o Marquez das 
Minas nomeou as peífoas, que haviaõ de pegar no 
Efquife , como he coR:ume , e entrando na Igreja 
eílava a Communidade em duas alas defde a porta 
até o cruzeiro, em que eR:ava a Eça, onde a Irman
dade poz o caixaõ ; e depois do Refponfo cantado 
pela Capella , affiR:indo o Cardeal , Capellaõ mor , 
reveflido de Pontifical , feguio-fe o outro Refpo~ 
fo dos Religiofos da mef ma Caía , e o ultimo dos 
Capellaens da Mifericordia. Acabadas as ceremo-.... 
nias , que determina o Ritual Romano em feme
lhantes cafos , pegaraó no caixaõ os mefmos , que 
o haviaõ feito no Paço ; e fendo o· caixaõ, em que 
eftava o corpo , metido em outro , tambem forrado 
por dentro , e por fóra de téla encarnada , o fechou 
Lourenço Pires de Carvalho , Provedor das Obras 
do Paço , officio , que fervia por feu fobrinho Gon· 

çalo 
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çalo J ofeph Carvalho , e deu as chaves ao Duque 
Mordomo môr, e fe fez a entrega do corpo da Rai
nha, na fórma coflumada, ao Prior do Convento 
de S. Vicente D. Antonio de Santa Helena, qu~ 
fe obrigou em feu nome, e de feus fuccelfores , ao 
entregar , ou os oífos. Collocado o caixaõ na Eça, 
que eff:ava preparada da parte do Euangelho, o Re
poíl:eiro môr lhe lançou hum pano de borcado, guar· 
necido de franjas de ouro , e depois lhe poz a Co
roa Real Cobre huma almofada. N efte mefmo dia 
6 de Agoílo cumpria a Rainha trinta e tres annos, 
e no mef mo mez de Agofto fe celebrava com con
tentamento a memoria da fua chegada a efte Rey· 
no, de que foy univerfalmente amada. Era a Rai· 
nha fermofa, de corpo alto, e delgada , airofa, e 
com natural Mageíl:ade nas funções publicas, bran~ 
ca, e loura , olhos verdes, e ferm-ofos , com muita 
viveza. Em taó fingulares dotes da natureza , era 
ainda mais brilhante a virtude , em que fempre fe 
exercitou com muita devoçaõ, e defejando, que a 
fua familia fe empregaífe em femelhantes obras , e 
Jogralfe os frutos dos theíouros da Igreja , e para 
que todos pudeílêm confeguir eíl:e bem , alcançou 
do Summo Pontifice Innocencio XII. hum Breve 
paílâdo a 4 de Setembro do anno de 169 8 , em que 
lhe concedeo Indulgencia plenaria huma vez cada 
mez , para todas as pelf oas domeílicas da fua Real 
Cafa , a qual fe ganharia no Domingo , que ella af. 
íinalfe de cada mez, vifitando o feu Oratorio, ou 

Capelia 
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7S4 Bifloria qenealogict1 
Capella privada. Depois o mefmo Papa por outro 
:Breve palfado a 4 de Outubro do referido anno lhe 
concedeo para o mef mo Oratorio , que todas as 
peífoas de hum , e outro fexo , que aélualmente a 
ferviífem , e naõ coftumavaõ fahir f6ra , pudefi"em 
ganhar certas Indulgencias , vifitando o Oratorio 
do feu Paço , fua coftumada morada , em aquelles 
dias, em que as poderiaó ganhar, fe vifitalfem al
gumas Igrejas da ç:idade , a que eraõ concedidas ; 
de forte , que quafi todos aquelles J ubileos , conce· 
didos a diverfas Igrejas da Cidade , lhe concedeo o._ 
Papa ao feu Oratorio , para ella , e toda a fua fami· 
lia, o que ainda hoje fe pratica ; porque a Rainha 
fua fuccelfora na Coroa , o f oy nas virtudes , para fe 
exercitar em todas , com tanta piedade , ~orno uni· 
verfal edificaçaó ; e affim quiz tambem , que os do
meflicos da fua Real familia gozaífem dos inextin
guiveis , e inexauriveis thefouros da Santa Madre 
Igreja. Padeceo a Rainha diverfas moleA:ias , pe
las quaes os Medicos lhe prohibiaõ a abA.inencia , 
e o ufo de comer peixe : porém a fua ef crupulofa 
confciencia, naõ fatisfeita do feu parecer, recorreo 
ao Santo Padre Innocencio XI. que por hum Bre
ve palfado a 29 de Novembro de 1687 lhe conce
deo , a faculdade de comer carne em todos os dias 
prohibidos pela Igreja , exceptuando fómente, em 
memoria da Paixaõ do nolfo R edemptor , a femana 
Santa, que ella pafiàva em fantos exercícios; por
que com coraçaõ devoto amava a Deos , e ao pro-

ximo,. 
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ximo , exerdtando-fe em aélos de verdadeira humiJ. 
dade. ' fendo a compaixaõ dos pobres huma viva 
chamma, em que o feu piedofo coraçaõ ardia. De 
obras taõ gratas a Deos , piamente fe deve crer, 
que lhe feguraraõ huma eternidade gloriofa. Def. 
ta Real uniaó nafceraó os fi~os feguintes : 

19 OPRINCIPE D. JoAo, nafCeo emhuma fe
gunda feira Jº de Agoflo do anno de 1688 às fete 
horas da manhãa. ~~oy celebrado com univerfal 
contentamento o nafcimenro defte taõ defejado 
Príncipe pela Corte, que concorrendo toda ao Pa· 
ço , no outro dia baixou EIRey à Capella acompa· 
nhado dos Grandes, Fidalgos, e mais Nobreza, on· 
de fe cantou o Te Deum com grande folemnidade , 
e depois de eJle acabado, e a MHfa , prégou Dom 
Luiz de Soufa, Arcebifpo Primaz, do Confelho de 
Eíl:ado, con1 geral applaufô; porque pelo feu gran· 
de talento , letras , e difcriçaõ , era tambem geral
mente venerado; EIRey eReve debaixo da corti
na , e affiíl.io o Cardeal de Lencaflre, o N uncio do 
Papa, e o Embaixador de França. EIRey por hum 
Decreto mandou foltar os prezos , que eítavaõ em 
termos de femelhante graça ; naõ houve Tribunaes 
por tres dias, e em todos eUes houve Iuminarias , e 
repiques em toda a Cidade. Tanto, que o Prínci
pe nafceo, foraõ as Communidades todas com Cruz 
à Cape11a Real a cantar o Te Deum em acçaõ de 
graças pela felicidade de Deos nos dat hum Prin
cipe , e pelo bom fucce.ífo da Rainha. Defpacha· 

raó-fe 

.. 

Digitized by Google 



7S~ Bifloria qenealogic4 
raõ-fe Exprelfos com a noticia para Heidelberg ao 
Eleitor feu avô , para a Rainha de CaA:ella fua tia, 
e para a Rainha da Grãa Bretanha. Porém ·todos 
eftes alvoroços fe trocaraõ depois em hum temor, 
e cuidado; porque no terceiro dia fe defcobriraõ no 
Principe algumas puftulas na cabeça , que fe lhe ef. 
palharaõ pelo corpo.. O que deu motivo à Catho
lica piedade da Rainha querer, que logo bautizaf. 
fem o Principe: porém os Medicos refolveraõ, que 
naõ havia entaó perigo, o qual fe lhe conheceo paf. 
fados mais alguns dias , de forte , que na noite de 
huma fegunda feira J; de Setembro recebeo o fa
grado Bautifmo particularmente em huma cafa im· 
mediata à Camera da Rainha , que fe preparou 
com a grande prelfa , que era precifo para o Bautif
mo , que lhe conferio o Arcebifpo de Lisboa, Ca
pellaó môr , Luiz de Soufa , fendo feu Padrinho o 
Eleitor Palatino, cuja procuraçaó teve o Cardeal 
de Lencaíl:re , Inquifidor Geral , e Madrinha a In
fanta D. lfabel Luiza Jofefa, fua meya irmãa. A 
Rainha affiíl:io , e porque fe achava fraca , fe alfen
tou, eíl:ando prefentes os Officiaes da fua Caía, as 
Camereiras m6res da Rainha, e Infanta, as Donas 
de Honor , e Damas; e fuppoíl:o fe achavaó muitos 
grandes Senhores , e Fidalgos na cafa de f6ra, naó 
entraraõ nefia mais peífoas, que as referidas. Houve 
Prociífaõ de graças, que fahio da Sé a S. Domin
gos ; e no tempo, que fe preparavaõ diverfas feffas 
para fe celebrar o feu nafcimento , entre as quaes 

efta· 
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effavaõ deflinados Touros, em que haviaõ de tou. 
rear os Condes de Aveiras, Avintes, e Monfanto, 
fuccedeo trocarfe todo o contentamento em dilfa
bor , por falecer o Príncipe a 17 de Setembro em 
huma fefla feira às fete horas, e com taõ poucos 
dias de vicla fobio felizmente a gozar na Bemaven
turança eternos annos. 

Foy o Real cadaver do Principe metido em 
hum caixaõ de borcado carmefim com huma Cruz 
de borcado branco, e poílo na Tribuna da Rainha , 
armada toda de telas, Cobre hum eflrado alto, gtrnr· 
necido de veludo encarnado , e galoens de ouro, e 
no topo hum Altar com Cruz, e vélas , e com qua
tro tochas , e defta forte efperou o corpo do Prin
cipe em quanto fe preparou a cafa aonde fe havia 
pôr em publico , eíl.ando fempre affiílido das Se
nhoras de Honor, Damas da Rainha , e da Senhora 
Infanta, a qual querendo tambem affiíl.irlhe, lho Ím· 
pediraõ , e fe recolheo ao feu quarto. No outro 
dia palfaraó ao Principe para a caía, em que fe ha
via de pôr em publico , e foy levado o caixaõ pelo 
Duque Mordomo môr, o Baraõ Conde de Oriola, 
o Conde de S. Lourenço , V eadores da Rainha, e 
]). Francifco Mafcarenhas, feu Eflribeiro môr. O 
Conde da CaAanheira fazia o officio de Repo!lei
ro môr. E aflim foy levado a huma falla grande, 
que nomeavaõ do Confeilzo de E/lado, que fe via ar
mada de télas brancas, com hum Altar no topo, e 
no meyo, em hum grande eíl:rado, fe via a E<;a com 
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7 S 8 Bifloria qenealogica 
tres degraos , em que fe poz o caixaõ coberto com 
hum pano rico de téla encarnada , debaixo de hun1 
docel de borcado, fufpendido de quatro pi1ares co
bertos da mefma téla , e no ultimo degrao em hum 
prato dourado huma almofada, em que el\ava a Co
roa do Principe. 

A 's fete horas da noite , ellando affiílido de 
toda a Corte, fe reveflio de Pontifical o Arcebifpo 
Capellaõ môr. Entrou a Capella com Cruz le
vantada , e os Capellaens com tochas, e depois de 
fe fazer, o que ordena o Ritual , e o Arcebifpo di· 
zer a Oraçaõ , entrou ElRey acompanhado dos 
Grandes, e Officiaes da Caía Real: fez oraçaõ ao 
Altar fem fe lhe pôr almofada , e quando fe Jevan· 
tou, o Capellaó môr lançou a agua benta, e apar· 
tando-fe ElRey para a parte do Euangelho, o Con
de da Caíl:anheira tirou o pano , que cobria o cai
xaõ, e pegando nelle os Marquezes de Arronches, 
e Alegrete , os Condes de V al de Reys , e Ericei
ra , todos do Confelho de Eflado , o levaraõ até o 
pateo da Capella , rodeado de ciuarenta Moços da 
Camera com tochas accefas. EIRey hia detraz 
em alguma di.ffanda , acompanhado do Conde de 
Santa Cruz , feu Mordomo môr, do J\1.:arquez de 
Marialva , Gentil-homem da Camera de femana, e 
D. Jofeph de Menezes, feu Eíl:ribeiro môr, e hum 
Moço Fidalgo , que o alumiou com a véla. Dom 
Francifco Mafcar,enhas, Eílribeiro môr da Rainha, 
abrio a liteira, e o Conde da Cafianheira , que fer-

via 
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via de RepoReiro môr , lhe lançou hum pano de 
téla encarnado franjado de ouro; que a cobria to
da , a qual cercava a guarda dos Archeiros, e mon
tado a cavallo o Duque l\tlordomo môr , e o Ef
tribeiro môr da Rainha , tomaraõ os feus lugares , 
e na mefma fórma osCapitaens da Guarda D. Filip
pe de Soufa , e o Conde de Pombeiro , e os Gran
des, e Officiaes da Cafa delRey, e da Rainha, na 
fórma, que já temos referido, e praticando-fe tu· 
do o mais conforme o ufo do Ceremonial dos En
terros R eaes , foy levado ao Mofleiro de S. Vi
cente de Fóra. Abrio o Duque o caixa6, em que 
pegara6 os mefmos Confelheiros de Eflado , e fe fez 
a entrega ao Prior do Convento , e fe collocou na 
Capella môr o caixa6 em huma Eça , coberta com 
hum grande pano de téla encarnado franjado de ou· 
ro. 

19 ELREY DOM JoAÕ V. que ferá gloriofo af. 
fumpto do Capitulo VI. 

19 O INFANTE D. FRANCISCO, de quem fa
remos mençaó no Capitulo XIII. 

19 O INFANTE D. ANTONIO, como fe verá 
no Capitulo XIV. 

1g O 1N1'.ANTE D. MANOEL, de quem fare· 
mos mençaõ no Capitulo XV. 

19 A INFANTA D. THERESA , como diremos 
no Capitulo X V 1. 

19 A INFANTA D. FRANCISCA, de quem tra
tamos no Capitulo XVII. 
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Teve EIRey D. Pedro f6ra do 9Matrimonio, 

os filhos feguintes: 
19 A SENHORA D. LuIZA, de quem fe trata· 

rá no Capitulo XV III. 
19 O SENHOR. D. M1GVEL , que occupará o 

Capitulo XIX. 
19 O SENHOR. D. JosEPH, como fe verá no 

Capitulo XX. · 

I 

A Rainha 
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como foy executada , e par 
quem, 8 1 , e feg. Que prodi· 

gio fe vio no dia dclla na Imagem 
de prata de ChriRo Crucificado, 
9 1. ~e maravilhas fe viraõ nos 
Cidadios, 91 , e fcg. 

Aguit1r (Marquezadodc) quando foy 
creado , e a quem confrrido, 2 r 7 • 

.Ajud11ntts das Ordens dclRcy D. Pc
dr~ li. na Campanha, quem fo
rao' 549• 

.Ayo delRey D. Affonío VI. quem 
foy' 412. 

D. Affonfo Yl. Rey de Portugal, 
quando naícco , e como fe lhe ad· 
miniflrou o Sacramento do Bau
tif mo, ~ ~ 9 , e feg. Quando foy 
jurado fuccetTor Cla Coroa, 340. 
Quando foy acclamado lley de 
Portugal, e como fc celebrou efie 
alio, 341, e feg. ~cm foy fcu 
Ayo, e Mefüe, ~44, e feg. Co
mo fdlejou a viroria das linhas de 
Elvas, ~48• Quando lhe ordenou 
a Rainha a fua Cafa, e que Fidal· 
gos nomeou para o fcrvircm , ~6 ~· 
Porque caufa lhe quiz largar a Rai· 
nha o governo do Rcyno , e que 
fe paffou ncfle cafo, ~64, e fe11:. 
Como lhe apanaraõ do feu lado 
algumas pefToas, que lhe eraó pre· 

judiciaes, ~ 6 7 , e fcg. Como fc 
lhe participou , e ouvio efia noti• 
eia , 3 6 9. Porque caufa fe retirou 
para Alcantara , e que pefToas o 
acompanharaõ, ~ 6 9, e feg. Que 
rcfoluçaó tomou a Rainha dtfia ac• 
çaó, ~ 70. Como lhe rcf ponde o 
cm huma Carta, que f e tranf crevc, 
J 7 2. Que Confclheiros de Efiado 
fez de novo. lbid. e feg. Como fc 
fez o alio da cntrC'ga do governo 
doRcyno, ~14,cfeg. Que Fi
dalgos mandou retirar da Corte, e _ 
que pefToas mandou vir para ella, 
~ 76. Como fefiejou a vitoria da 
batalha do Ameixial, J8o, e fcg. 
E a de Montes Claros, J 86. Foy o 
feu Rcynado feliz nas Campanhas, 
J 8 J , e J 8 7. Com quem cafou , 
e de que condições fe formou o 
Tratado matrimonial, J 8 9 , e feg. 
e 41 o , e fcg. Com que grandeza 
foy conduzir a Rainha , ~ 94, e 
fcg. Aonde rcccbcraó as bençócs, 
~96• Que dcfgofiot deu logo à 
Rainha , J 9 7. Com que magnifi.. 
cencia, e quando fez, e a Rainha 
a fua entrada publica cm Li!boa, 
398 ,e fcg. Que fcltas houve nef• 
ta occafiaó, 400, e fcg. Porque 
caufa dimirio o governo do Rey· 
no, 40J. Quando falccco, e que 
prodigios fe affirma experimentara 
ames da morre, 40 S'. Aonde jaz , 
4<>6, Refcre·fe o fcu caral\cr, vir-

tudes, 

oigitized byGoogle 



lndex 
tudcs , e acções politica1 , 406 , e 
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Albuq11erqut ( Mathias de ) porque 
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o que difle a EIRey, 164 Quan. 
do foy outra vez General do noflo 
Exercito, 180. Com que valor 
ic portou na batalha de Mon1ijo, 
l~f. Q..Qe premio teve pelo bom 
f uccdTo da vitoria , 18 7. 

Albuquerjut ( Praça de ) com que 
con.iiçoes a queriaó entregar OI 
CallelhanOI, 592. Como fe ren• 
deo. lbid. e f9 J• ~ando foy rcf• 
tituida, S'94-

Alc1111t11r11 ( Villa de) com qae capi• 
tulações foy rendida, e que defpo
jo tiro11 o noffo exercito, 6 1 i , e 
feg. 

Alc1»1cbtl (Vi lia de ) por quem foy 
conq uilbda , 1 8 1. 

,/f ljerts mórts delRey Dom Joaó IV. 
quem foraõ, 1J6. 

-dclRey D. Affonfo VJ.417. 
- dclRcy O. Pedro li. 7 J 7• 
.Alftres mor do Reyno ; porque caufa 

fe deu efre cargo a Luiz Ccfar de 
Menezes, 3H• 

.Almad11 ( Joaõ de) de Mcllo , pol'" 
que motivo pcrdeo o juizo, e q 1.Un• 
do fe lhe rcfiituío, 680. 

.Alrneid11 ( D. Miguel de ) Conde de 
Abrante1, com que valor fe portoa 
no allo da acclamaçaõ delRcy D. 
)oaõ IV. 8+ Foy o primeiro, que 
jurou no alto do lcvanramcnto dei· 
Hcy D. Affonfo VI. H~· 

Almeida (D. Pedro de) Vcador da 
Cafa l{eal, com que formalidade 
v1fiwu ao Embaixador de Inglatcr· 
ra,29J• 

Àlmeid 11. V eja·fe Affim11r. 

Almir'11tt de Caflella , que motivo 
teve para {e rcÍUJl.Íir tm Portugal, 
s 1 z. Que compctcncias, e lances 
teve com o Embaixador do lmpc• 
rio, s q. Com que formalidade 
teve aud1cncia dclttey D. Pedro , 
e mais pefloas Reacs, 5 14, e fcg. 
Declarando-fe parcial dos intcref. 
fcs do Emperador Leopoldo , co
mo fe proccdeo cm C..Hella con
tra a f ua pcfToa , e bens , i 1 5. 
Qgando' e aonde falecco ' s96 • 

.Almir1111tts do Rcyno no tempo dcJ .. 
Rcy D. Affonfo VI. quem foraõ , 
419. 

-dclRey D.)oaõlV. 2J I. 
- dei Rcy D. Pedro li. 7 1 f. 
.Alqutir• ( Villa de ) ou Pucbla de 

üufman, por quem foy tomada , 
e faqueada, H7• 

Âi"Uor ( Con:le de) deGruio a El· 
Rey de Dango , ou du Pedras 1 
675. 

,Âmtixi.L. Defcrcve-fc a vitoria, que 
alcançaraó as noíTas armas ncfte fi. 
tio , J 7 9 , e f eg. 

Angol11 ( H.eyno (fe) qaando..1 e por 
quem foy rcftaurado, s 8lS. 

ÀpO.fenudorts morts dclRey D. Ai· 
fonlo VI. quem foraó, 414-

-dclRcy D.J~ó IV. U'f. 
- dcIRcy O. Pedro 11. 71 o, e 71 r. 
ÀNflMÚ , que conduzio a lnglarma a 

Rainha O. Catharin.t , de que naos 
conílava, e de que lota,aõ craó, 
198 • 

.Armlld11 de França unida com a POI'" 
tu~ueza , com que dcfignio fahi· 
rao de Lisboa, 166. ~ai fcguio 
tambcm a de Hollanda. lbid. 

Arm•da Fr~ V cja-fe Cbttrtmt1u. 
Annad11 Portug~•, que expedições 

fez co:irra a doa Parlamentarios 1 

19z. 
Armad• Portugu~tl, que hia condu• 

zir o Duque de Saboya , de que 
naoJ conítava, e quem era o Ge· 

neral 1 
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Jas coufas 11otaveii. 
neral, e Governadores della, 475, 
e leg. <ll!ando fahio de Lisboa ; e 
porque caufa volcou tem o Du
que' 471• 

Armeiros môrts dclRey Dom Affonf o 
VI.quem eraó,416. 

-delhcy D. Joaó IV. u.6. 
- delRey u. Pedro JI. 7 1 o, e 714 
.Arr4i4Õ ( l'rincipe de) que mercca lhe 

tez EJR.ey D. j<>"Ó &V. 111. 
ÀMJOrt da afo:ndencia delRey Car

los li. de lnglarerra, H 7 • 
-da Rainha D. Luiza,161. 
- da Rainha D. Maria Francifca de 

Saboya, 4.1 ~· 
- da Rainha Dona Maria Sofia de 

Neobu~g , 76 1 • 
.Affec• ( Vifcondado de ) por quem 

foy crcadq, e a quem conferido, 
411. 

Affum41' ( Conde de) D. Joaó de AJ. 
mcida , foy nomeado para aflifür 
a EIRey Carlos UI. n 7. E Capi· 
taó das guardas de Corpus dclRey 
D. Pedro li. i'49• Foy Embaixa• 
dor ao dito Rey, e deu a fua en
trada no mar com a formalidade, 
que fe refere, 601 , e fc~. 

At•l•y• ( Conde de ) D. Luiz Ma• 
noel de Tavora , quando , e aonde 
faleceo, 6 17. Foy Embaixador a 
Saboya , e que lucccfTo teve na rc• 
tirada, 6 91. Porque caufa o vift
toa o Príncipe Regente D. Pedro. 
lbid. 

Atougu i• ( CondcfTa de ) com qae 
conlt.tncia concorreo F.ra a accla· 
maçaõ dclRcy D.Joao IV. 8~. 

Auditncí•s, com que dif vello as da
va EIRey D. Pedro li. e como aos 
Sacerdotes, 666 • 

.Audiencit11 cerw, cm que dias as de· 
terminou ElRey D. J~õ IV. 196. 

B 
B Ad•in_. ( Cidade de ) por quem 

toy útia,ia, e porque caufa te rc• 
lirou onoíTo Exercito, 607 • 

.B.rhi• ( Bifpado da) quando toy crc• 
tlo cru Arcebifpado, 678. 

BM•Õ d• Ilb4 Gr•nde, quem foy, 
e quando fe crcou efta dignidade , 
411 . 

.B4rb4tm.t ( Vifcondado de ) quando 
foy creado, e a quem conferido, 
411. 

B11rcMrot4 ( Praça de ) por quem foy 
rendida , e com que capitulações , 
s58. Em que dia foy outra vez 
conquiGada , 618. 

B•mlon" (Cidade de) quando , e 
por quem foy rendida , 609. 

.BMrOI e Luiz Pereira de) Contadot 
da Fazenda, participou a EIRey D. 
)oaó IV. a conjuraçaõ, 9_Ue fe fa
zia .contra a f ua Real pctloa, 1 14-
~e premio teve. lbid. . 

.BdlAvillt (O Baraõ de ) Embaix~ 
dor de Caftclla, que lugares teve, 
quando entrou cm LisbOa, e fez a 
fua entrada publica, 46j. Q_uan· 
do falcceo, 6 7 9, 

B9 (O Marqucz de ) por quem foy 
reffachado intentando foccorrcr a 
Cidade de Xeres de los Cavallcros , 
617. 

Béj11 ( Ducado de) quando foy tt• 
novado, e a quem conferido, J 16. 

S. Ber11•rdo ( Religiofos de) quando 
lhe foraõ rcfütu1das as fuas rendas, 
e o cargo de Efmolcr môr, 2 o J • 
efc~. 

Bmnck._ ( Duque de) Marichal de 
França , que hofiilidadcs fez nas 
noíTas Provia cia1 1 ~ 5 r. Como, e 
por quem foy diffipado no cho• 
que de BrolTas, 6 14 , e fcg. Qce 
fez fa bcndo do rcndimcn10 da Prao 
fª de Alcantara , 618. ~e quiz 

fazer 
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/ndex 
fazer IOI moradores de Placencia, - dclRey D. Pedro n. 7c 7: 
6 J 9. Para onde fe re1irou do nof• Ct1n4S ( )ogo de ) com que ~randc-
f o Exercito. lbid. Porque caufa za fe celebrou na occafiaõ do caía• 
dcfam~rou o campo de Bazzaga• mcnto doa OuquC!i de Bragança, 
na, e que marchas tez, 6 3 o, e 1 tS. Com que magoificcncia o hou-
fcg. Porque razaó naõ atacou o Te no tempo do cafamento ddt<ey 
noffo Exercito, 648 , e feg. D. Affonfo VI. 400, e feg. 

Bif 1111 (O Príncipe de) por quem foy C11ptctl11tro ( O. Domingos) Envia• 
reduzido à Fé, e aonde f e lhe con• do de Caltella , que atentado com-
fcrío o Sacramento do Bauúfmo, metteo cm Lisboa , s l 1. <l!!e de. 
6 70, e fcg. monllraçóet tez Ell<cy D. Pedro, 

Bifpos nomeados para as Cathcdraa e como fe retirou o dito Enviado 
do Reyno pelo Príncipe Regente, para Badajoz , 511 , e lcg. 
quem foraõ,468. C4ptll111111 mórts delRey D . .Affon(o 

Bourbon (.Antonio de) Duque de VI. quem foraõ, 41 7. 
Vandomc, e Rcy de Navarn, -deH;{ey DomjoaólV.qucm era, 
quando nafcco, e com quem foy . u4. ~ando ta!cceo. lbid. 
cafado, 41 J• ~ando falcceo, e - dclRcy D. Pedro li. 708 1 e 7 1 J• 
que afccndencia , e dc!ccndencia C11pituns d11 guard4 dclRey D. Af • 
teve. lbid. tonfo VI, quem foraó, 41s, e 

Bourbon ( Antonio de ) Duque de feg. 
Vandomc, feu nafcimemo, caía. - dclRey D. Joaõ IV. z J 7. 
mcnto, e morte, H7· Qgc deí· -delRey D.PedroJI.710,e11f. 
cendcncia, e afcendencia teve. lbid. C11pitaens môrts dos Ginetes no Rey-

Brt1neo (Antonio de Freitas) com que nado de D. Affonfo VI. quem fo-
ne~ociaçaõ foy a Heidclbcrg, 481 • raó, 417 , e feg. 

Brof!t1s ( Vill.i de) como, e por quem - no cempo de!Rey Dom Joaõ IV. 
toy faqaeada, 614, e feg. 2 ~ r, 

Cllt'los II. Rey de CafrclJa, quando 
falecco, e quem chamou para feu 
fucceffor, fO J· e 

e Ab'41 ( Femaó) foy Chanccller 
môr do Rcyno, 16 1. 

Cadt1-viil ( Ducado de) qu1ndo 
foy crcado, e a quem conferido, 
u7. 

Camcrtir4S môres fempre cem almo
fada ainda que naõ fejaõ Marque
zas, 7 p. 

Camtreiras môres da Rainha D. Luiza, 
quem foraó, z S' ~ , e frg. 

Cttmereiro môr, quando principiou a 
naõ ter exercício elle cargo, 707, 

Cammirol môres <ldRey O. Affonfo 
vr. qm.·m fo~aõ' 411. 

- de!Rey D. joaõ 1 V, z .z S• 

Carlos III. Rey de Caficlla ,com que 
formalidade vifitou a Rainha O. 
Cacharina, ~~o, e feg. Quando 
foy acclamado Rey de Hefpanha , 
e quando che~ou a Lisboa , 5 l ~ , 
e feg. Por quem o mandou corte• 
jar EIRey D. Pedro, 5 l 5• Como 
reccbco a vifita , que lhe fez abor
do o dito Rey , e como toy condu· 
zi Jo ao Paço , 5 ~ 1 , e fcg. Aonde 
o foraõ efpcrar o Príncipe, e ln• 
fante~, n1. Como foy fdle~da 
a fua entrada , S' ,4. Como fe v1fi• 
tava com EIRcy D. Pedro, n6, 
e fcg. Como era fervido na meía , 
5 J8, e fcg. ~ancoimpomva u-

. da 
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Ja1 coufa1 notaveis. 
' da mez a defpcza, que fazia, S'40. 
~e vrcicntc lhe mandou EJl~cy 
IJ. Pc:dro, e como o cltrmou, S' +o, 
e tc:g. ~e etlim•çaó tez dos prc· 
lentes, -fUC: lhe m•nd.iraó o Princ1· 
fc, e lor.mtc:li, S4l• C.,mo lc P'e· 
l'arou para l.oh1r cm pubh'o a ca
v.illo, e cm que d1.& o tez, 54&. 
Que doniit. 11·0 Jnc mandou t!..Kcy 
IJ. l ... c:dro, 5 4 J• Como tcltcjou, e 
a hw t4m111.& ~ 41100» Ju dilo a.<.cy, 
544, e: ltt,• l:.m que dia p.irtio .., .... 
14 ' Frovin'1' d• Bcmi, e como 
foy rc,cb1do cm ~ntarcm, 5S5'• 
Q_uando '-hc:t,ou a Cuimbf', e co• 
mo o crpcr.&v•Õ, s 6 5, e lc~ E n.1 
Lid•dc: oa Guarda, 567. Como 
afhilio •o• Conlclho~ de Guerra, 
que te fizeraõ no ooflo .l!..xcrcuo, 
S 70, e tc:g. 1: m ~ue ,:ia ~hct;ou a 
hc:km, e 'omu tvy cumprimenta• 
do, S.:'S• Por'iuc: mo11vo toy i'ª• 
ra Ú:4lunha, e que obícquío lhe 
fez o l'1ine1pc:, e lnt.mtc•, 600· 
Quando che..,ou a ISar,clon.i, 6 e. 5• 
Aonde tez .. llc:mu, e que m.i.nduu 
pcdrr a l!.JN.ty l.), Pedro , 609, e 
teg. Quando, e .orno tc:z a tu•• n• 
trad.i publica cm Çaragoça, 644-
Quando chegou ao notlo Exer'-ito, 
e que operações tc:z cfre, 646, e 
feg. _ 

C11r1os 11. Rcy de Inglaterra , com 
quem calou , e de que artigo1 fc: 
formou o Tr~tado matrimonial, 
2 86 , e fe~. Vindo vifitar a Rai
nha , confirmou a prefcrerici.i ao 
nolfo Embaixador, ~ºJ• ~.: bc· 
neficio fez por i ntervcnpó da Rai· 
nha aos C.tholicos de lnglarerra , 
3 I ~· Por dfica~ia ·da dita .;ibjurou 
a herefia, e quando tale;eo, J z z. 
A \rvcr,. ela fua afcendmcia, ~ ~ 1. 

C•fa1m ( Marq"t'Z de 'l D. 1 .mz AI· 
v;;res de C1íl:•'l , Emhaixador a 
Franç1, qne ,.fii,111çaõ mer<"ct'O a 
EIR:v Luiz XlV. e à Corre, 687. 

To:n.Vll. 

Cefct111 ( Marqaezado de) quando 
toy creado , e a quem contc:rido , 
u~. 

C11jtello-Br41tCO e Dom Francifco de) 
ic:ndo mon.limcme ferido, como 
recobrou a faude, equ.mJo fale• 
cco,17;. 

C11fte/lo- Melhor (O Conde de ) que 
cm prc:za 1mc:ncou fazer, I 6 51, Scn• 
du rcvd.uJa , que trabalho' padc• 
eco, e como lc rdtit1.iiu a l:'ortu• 
pi~ 1 iº, e fcg. 

C".Jlello-Melhor (O Conde de) Luiz 
oc V .llconccilua e .Svu1a, com que 
vo1lor dctc:lldcu a innoccnc1.i .ia Rai .. 
nha D. Catn.irma , e como 1ho rc• 
rnunerou, J 1 ~. EIMy U. r.ffon· 
lo Vl. lhe cn1regou o governo do 
,l{eyno, ~ o fez h.lcrivaõ da Pun
dadc e.um at l'rc:cmincncias , que fe 
rt terem, J 7 7. Porque cau(a lc au
fcntou ..io Rc:yno, e cm que Core s 
afhibo, 40 J , e fcg. Como {e fez 
arb11ro do r,ovcrno de Por. u;;al, 
4J6. ~crendo congro1{faríc lOm 

o lnfamc U. PcJro, qu~ conferm• 
eia rc:vc ~om clle , 44 I. l'orque 
cau(a mandou armar o Prtço com 
novas guard.is , 446. Como o fcn• 
tiu o Infante D. Pedro, e que de· 
monílraçaó fez , 44 7 • Como fc 
aufentou do Rcyno, e quand<> fe 
rrftiruio a ellc, 4S'4, e fcg. e p 5. 

D.C11th11rin•, lbinha de ln.!!,IJtc:rra, 
quando nafcco, e quem f~y feu 
Padrinho, z 8z. <l:Je do1ç-õ lh1: 
fez EIRc:y leu pav , 18 ~ , e ícg. 
Com quc:m fc: ~juíl.>~ o fcu cal.i• 
mer.to , e de que artii;<>S fe formou 
o Tratado, 186 , e f eg. Como fo '( 
fdtc:iaJa dh alJidOÇ~, 191, Cl..!' 
pcffoas a acompanharaó n~ jorn.t• 
da, e como foy a defpedid.i, z 94, 
e Íe?. Que Damas levou. z 97• 
~ando che~ou a Pro IHmouth, 
aonde a vi fitou EIH r:y fcu eípofo, 
301 , e f.:g. ~ in 1o, e .lOnJe fe 

UJJdd cck· 
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ln d ex 
ceH,rou o cafamenro, lº4• Que 
1õff .ib1liJadc praticou na ••1f:ta, que 
ÍlZ à Hamha viuva de Frarça, 
~07. Qando, e com que mag• 
r.16...:cnci• flZ a lua cntr.ada cm 
Londres, ~09, e kg. <l!!c d1li· 
j!,COCÍas fez cm Roma rara que o 
l'al'ª rcrnniiccdlc ao noflo Hcy , 
~ 1 z. Com que alcivofias a infa• 
maraé- os ProtcOanrcs, i 1 7. Quem 
foraó os Authores dlfia infolmcia, 
e como for.tõ ulli~ados, ~ 1 8, e 
ÍC í~. De que partes , e virtudes foy 
• ,:ornada , ~ z 1 , e feg. Que mo
tivos a fizeraó voltar par.i Porto• 
go1l, e que l\Iinifüos Portu~uczcs 
a foraó conduzir , ~ z 4 , e feg. 
~ando chegou a Lisboa , e co
mo foy recebida pelos Rcys , ~ z 7, 
e fe~. Com que amor fe tratava 
com a nofTa R.iinha, e que Pal.t· 
cios habitou, 3 z 8. ~e Senho .. 
r;s .t íerviraó , ~ z ç,. Com que for· 
mahJade, e ceremon:as a vifitou 
EIRey Carlos 111. ~ ~o. Sendo Go· 
vernadora d<"I Reyno , que Fi<b). 
g'1S lhe affül:iraõ , 3 ~ z , e feg, 
Quando faleceo , e aonJe jaz, 
~ ~ l· Q!e Caía mandou fundar 
aos Padres da Companhia , ~ H• 
Dcfcreve-fe o feu funeral , ~ l S', 
e fcg. Com que formalidade deu 
audiencia ao Almirante de Caficl· 
Ja, S'I S'• 

Ctilltlõ, porque caufa ficou em roJer 
dos Hollan~ezes, 189, . 

Ctllt4 (Cidade de ) como a foccor
rco EIH.ey D. Pedro TI. 674-

Ch•nctlleres môru do Reyno, quem 
foraõ , z ~ 4, 7 1 1 , 7 z o, e fel!;. 

Cl·•te,uner4f ( Marqucz de) Embai· 
xador de França , com que prc· 
rexco quiz defcult'ar a violencia , 
que íc fez cm Madrid ao notTo En· 
v1a~o, 51 ~· ~ando, e porque 
caufa (e rcúroq de Lü.boa , s J 4 1 

e frg, 

e f.ttttmllU ( o Conde de) Oencrat 
da Armada l-rancC7a, cem que in
<umbrncia vc~o a Litboa , 504. 
Com que bcnnolcncia, e gcnc:ro
fidade o irarou f..ll:iry lJ. l'cdro, 
e aos mais Offit.iaes. lbid. e lcg. 
Porque caufa te retirou Ja nof!a 
Corre' e quf' rrrfcntc leve dclkcy, 
~07 , e íeg. Com que formalidade 
falvou a Armada l'ortuguna, so8, 
e (e~. 

Cboup (Marqucz de) pallando a Por. 
togai com algumas rropt llas da 
Coroa de França , a Hainha D • 
Luiza o mandou dtfpcdir, 3 60, 
efe~ 

Cbrotfijllls môrt1 do Reyno no tem .. 
po dclRcy D. Joaó IV. quem fo .. 
raó, 1~4. 

Ci11d11d Rodrigo, qlle C"onfelho fe fez 
para a fua exruen:içaó , e como 
tomou EIRcv D. Pedro a refolu
çaó delle, S' 70, e fcg. Em que dia 
J fitiou o noffo Exercito, e como 
fov rendida • 6 l l , f' r~~. 

Cleri~oJ RtguTarts de ~.Caetano, que 
merces devem à piedade delRey D. 
Joaó IV. 19.ço. 

Coimbra ( A Univerfidade de ) com 
que folemnidade jurou o mytle
rio da Conceif;:iê' Tmmaculaiia da 
Virgem Santiffima, 109. O Ca
bido da.dira Cidade , que donati• 
vo fez a EIRev Dom Pedro, e o 
Rcyror, e a Cameni della, -s64o 

Co/l.sr, qu~ le•1ou o Duque de Br~ 
gança D. Joaó li. quando cafou, 
de que va1or t>ra , z S'· 

Colo11iA (Nova) como fov tomada 
pela! Caílt-lhanos, e quando .ref• 
rirni1l~ • lí 8 z , e (e~. 

Commtntl111 com o habito da Or~l'm 
de ChriClo, quacs conrcdeo FIRey 
D. Joaó IV. 110 Infante D. Pedro 
para as confl"rir, 4 Z 8. 

Commmditdom mórts das Ordtn'I 
Milicarcs feitos por EIRey D. JoJ.Õ 

IV. 
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das coufas notaveis. 
lV. quem foraó, 20~, e428. 

Concei~aõ da Vir&em Maria .Senho
ra blo!fa, quando foy jurada por 
EIRc:y D.Joaó IV. e quando infri· 
1uio a meíma Senhor.& Padroeira 
do Reyno, 104, e teg. 

Condado de: Abrantes, quando foy re• 
noviJo, e a quem conferido, .z J 1. 

- de Alcgrcte, quando foy creallo, 
e a quem concedido, 110. 

-Jc J\lvor, &e. 705. 
- de AtTumar, 705. 
- de A 11c:iras, qu;.ndo , e a quem 

foy concedido de juro, ~ herda
de ' e com ~·romefT~ 'º r uulo de 
Marquez, l 1 ~, etcg. -

- de A vintes , quando foy inLlitui• 
do, e a quem dado, 411. 

-deCoculim, &e. 705. 
-da ericcira J cm quem foy reno-

vado, 110. 
- das Galveas , quando, e a quem 

foy concedido, 705. 
-do Lavradio, &e. 705. 
- de Mertola, 705. 
- de Mcf'juitella, 41 o. 
-de Odemira, z 19. 
- de Oriola , .z l 1. 
-de Penalva ,197. 
-de Pombeiro, 411. 
- da Ponte , 409. 
- de Pontcvel , 41 o. 
-· -de Prado, uo. 
-de Redondo, a quem foy conce-

dido, 705. 
- da Ríbeil"a Grande, quando foy 

creado, e a quem conferido, 41 1. 
-do Rio Grande, 705. 
- de Santiago de l:Siduido, 411. 
-de Serem, .z 10. 
- de Soure , .z .z r. 
- de Tarouca, em quem foy reno-

vado, 706. 
- de T emn~al , com que pr«mi• 

nencias foy concedido ao pofTui• 
dor, a 1 '."• 

- de Val~.farcs, quando foy crea
To;n. Vll. 

do , e a quem concedido , 706. 
- de Vianna , cm quem foy reno• 

V3do J 706. 
- de S. Vicente, quando foy crca• 

do, e a GJem conferido, 410. 
-da Vidigueira, com que prero• 

ga1ivas foy renovado, .z 1 8. 
-de Vill<õ-Flor, quando foy crea• 

do , e a quem conferido, 41 o. 
- de Villa-Nova, cm quem foy re

novado , 706. 
-de V11la.l'ouca de Aguiar, quan• 

do íc creou, e a quem tC confcrio, 
JJO, 

- de Villa· Verde, &e. u r. 
-de V1llar·Mayor, u 1. 
C11nde Dr.ql# , como par1icipou a 

IW1cy O. F1lipre IV. a acclamaçaó 
dclRcy Dom joaõ IV. 1a1. ~e 
]unta erigio para a conquitla de 
Poriugal , 1 7 + Como era admt• 
niltrada, e que refulrou della, 17 5. 

Conde dt Obidos , quando foy feiro 
Conde .Sobrinho, z u. 

Condefl11ul no tempu dclRey Dom 
]o-4Ó 1 V. quem foy, u z , e feg. 
<l!:!e lu~ar 1em , e em que occa• 
fioens leva o Ell:oque, 1 z J• 

- no tempo dclRcy Dom Pedro li. 
quem toy, 708. 

Confeffores delRey D. Affonfo VI. 
quem foraó , 414 

-delRey D. )oaõ tV, z ~o, e z ~4· 
Conjur"'1os contra EIRey D. Joaó lV. 

como toraó caltigados , 1 6 .z , e 
feg. 

Confelho deC11err11, quando foy iní· 
tituido, e que precmincncias lo• 
grilÓ os Confclheiros, 197, e feg. 

Conf elho U ltriimarino , quando foy 
creado' quem toraó os rr:mciros 
Miniltros dcllc, e que jurifdicçaó 
tem , 1 99, ~e orir,em teve, &oo, 
e fc~. 

Con(elheiros de E{l11do • que fez EIRey 
D. Pc::iro quando hia para a Cam
panha, quem foraó, 546, e fcg. 

üdddd ii e. on-
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lndex 
Cc·1ifall'tiros de Ejldo no ttmpo del-

1'.c:y O. Affunto VI. ui, c4u, 
e frg. 

-d:ll<cy O. JoaóJV.116. 
_ ,kll:<cy ().Pedro li. 71 1. 

(. onf dle1ro1 ''' Ctttm• no lemro dcl
Rcy Dum ju.ó l V. quem toraõ, 
116. 

Conii ( D. Miguel An~elo) Nuncio 
.Apottohco cm 1 isloa illOl'que uu
fa toy inlub1c.o de touar no ta· 
ço, -577• 

Coptiro mor, em que occafioens le
va a infii;nia do Conacllavcl l10I 

ªª°' das Cor(e~, 11 ~· 
Copâr~s móm dclRey D. Affonfo 

VI. quem toraó,416. 
- dclR~ D. )oiló IV. 1 ~o. 
-delRey O. Pc.-iro JI. 71 o, e 7 r 6. 
Coro4í•Õ dclRc:v O. Joaó IV. quan• 

elo, e com que tonnalidadc fe cc• 
lcbrou , e qoe pclToas affifüraõ a 
cllil, 99, e Í<"g. 

C~mgedor d•> Cível da Cidade; por
que cilufa foy rriorto, 8 •· 

Cortes, convocadas por F.IRey Dom 
Joaõ IV. quml oroo, e que fc tra
tou nellils , 1 i 1 , e frg. 

Cr>/i• ( O. Jo.tó da ) Conde de Sou• 
rc , daodo-fclhe parre da acclama• 
çaõ dclR<"y D. Joaó IV. q1Jc difTe, 
e que conllcrnaçaó caufar:iõ as íuas 
razoen~, 79. Com outros Fidalgos 
rendeo ire' naos C;ilidharas no 
dia da acclamaçaó, 9 ~· Com que 
valor (e ponou na bacalli a de Mon• 
rijo, 1 8i'. Que honras lhe foz RI· 
Rey Dom )oaõ 1 V. J li. Sendo 
nomeado F..mbaixafor a França, 
qu~ndo panio , e que inílrccçõcs 
)evava, ;4~· Que crnfcrencia re• 
ve com oCardeal Ma1arino, ~'iJ. 
Que Offidal milir~r fn vir p:ira 
Portu~al, ~ ~ ;. Tendo <iurra Ct'n
frrencia com o mefmo-Cardcal, 
que refultou d . lia , H4' e fe~. 
Como fez a fw cnt,ada, e publi· 

cando hum Manifefio contra as 
pcricnçóet dos Cafi:clhano1 , que 
conílcrnaçaó caufou à Cone "1e p.,. 
riz, HS', e leito Q_ue ajdle fez 
com o L.,uquc de Guifc; e porque 
cauta {e c.c:tvanccco, 3 59· Que 
difle ao d1•0 Cardeal Íl>brc a maf· 
faó do M.rqucz de Chcup, ~60, 
e fcg. Que Otfic1aes frz vir l ara 
Portugal, ~ 6 1. Naó ren<'o cftei-
10 a oppolipõ do Embaixador de 
Caficlla, te dcfJ-edio publacamen• 
te dclRcy , e ,·o Carde .. J, que o 
galanrearaó com gran<:l<'S mimos, 
Jl'í 1. Q...uc abonaçaó tez das fuas 
virtudes o Cardeal Mazarino ao de 
Rerz. lbid. Qaando parrio, eche. 
gou a Portugal, e como foy rccc• 
bido na Corte, ~61 : e fc~. 

Crtixon, Medico F.ícoccz, com que 
incumbeocia veyo a Lisboa , 6 1 o. 

Cunh11 ( O. Luiz da ) que Obra e(. 
creveo, eaondefeconírrva, 688. 
Que annos tem de Miniílro da 
noíla Cone. lbid. 

D 
'D Arrrrjl~ ( O Príncipe Jorge) 

quando chegou a Lisboa , e 
aonde fe arofenlou' 1j09. C'om 

que formalidade Jhe deu F.IRey 
audiencia , e em que dia , 'i 1 o. 
Porque cauía fe retirou do Rey• 
no, S'll· 

Dteim.s , quando foraõ impoRas, e 
rara que, 174-

Di,,itmart• ( FIRcv dt> ' co!l'lo rTce
bt"o a F.m~aixada ddRey D. )oaó 
IV. 129. 

Domin~os leitt ; como foy revelada 
a :ileivofia, com que quiz matar a 
EIRey D. Joaó JV. 194-

Duritdo de Cadaval , qu:indo foy 
creado , e a quem conferido , i 17. 

El'tlitS 
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E 
E L-rJIS (Cidade de) por quem 

foy liciada, H5. Quem a liber
lOU com a viloria da ba1alha das 

Linhas de Elvu, que miudameme 
fe refere, 446, e lcg. Como toy 
novamente liu.ida , e com que va
lor fc dcfl'n,1< o, 6 J 6. 

ElrvtlS ( () Hilpo de ) D. Scbafliaó 
de Manos de '{'l;oronha , que cafo 
lhe fucccdeo na occafi.ió do cafa
menro dos 1 >uqucs de Bragança, 
J 7. r cndo prevenido grande ho(
peda!!cm rara ellcs, {e r.aõ arro
veilaraõ d" lia, nem quiz acett.lr a 
rcmuncraça~. lbid. Quem foy
mc:dianciro para que oblivcffe o 
Arccb1Ípoido de: Braga, 148, ~e 
principio rc:ve a coniuraçaõ, que 
formou contra F.lt-<cv D. lo•Ó lV. 
1 4 7. De que pelfoas (e compunha, 
148. e lcg. ~l'rtndo m~rl'r ncl
)a ao Conde de Vimiofo, de que 
malicia utou, e pr.icicava quando 
referia os nomes rio~ C.Oniurados, 
155· Por qutm fo~ prezo, 157. 
Aond"' morrco, 1 t'i4, 

Embafri1dores de Caílella em l.i~l.oa, 
quem turaõ, e <'om que commif· 
f Ot"ns viera ó , 6 8 J. 

Embitix4dorn iic 1-rança cm Li!boa, 
quem toraó, e que negociações 
rrazi. ó, 684, e fr~. 

Embitixadores mandados por EIRt'y 
1), Joaó IV. a di"'erfos PrincipC"s, 
qnem foraó, e que negociações 
tr:var.tÓ , ' r 4 , e ícr,. 

E{eri-vaõ da Purid11de dclRey Dom 
Affonfo VI. quem foy, 41 J, e 
fer.. 

Ef cudos; corro' e quando fe que
brar~ó depois r" morte dclRey O. 
p,.,Jro li 66 ~ , e frg. 

E/1111/ercs môres delRcy D. Affonfo 
Vl. q1Jc:m foraó ,419. 

-dclRey D.Pedro II. 724. 
Ejle ( Anna de) Duqucza de Ne• 

mours , com quem toy cafada, e 
quando talecco, 42 ~· ~e afcen
dcncia, e dcfcendencia revc. lbid. 

Ejlrees (O Cardeal de) fendo Bifpo 
dC' Laon , veyo a Lisboa conduzir 
a kainha O. Maria Francika de 
Saboya, ~ 9 ~. Aonde o mandou 
apo{cntar ~IRcy, e que tratamc:n• 
to lhe mandou dar, ~97, e fcg. 

- -C.Om que motivo recitou cm Ro
ma huma Oraçaó, 407. Qpan• 
do, e por quem foy nomeado Pª"' 
ra a Purpura Cardmalicia, 6 77, 
e íeg. 

Eflrees ( Gabriela de ) Daqueza de 
Beaufort, com quem foy cafada, 
e quando faleceo, 41 ~· Qpem 
foraó teus afcendenles, e dcfccn• 
dentes. lbid, 

Eftribeiros môres delRey D. Affon-
fo VI. quem foraó ,41 ~· 

-dclRcyD.Joaõ lV. 125,c2~0. 
- dclRcy D. Pedro II. 708 , e 71 ~· 
Ejlribeiros môm da Rainha D. Lui

za, quem foraó, J 55• 
E'VDr• ( A Cidade de) porque fc 

mofirou taõ briofa nos tumultos, 
que fez, 49• Como foraó caili• 
~:idos osfidiciofos, 54. . 

Extrât9 volante para que fe formou, 
e que Generaes tinha , 61. 7. 

F 
F Erreir11 ( O Marquez de) Dom 

Francifco de Mcllo acclamou em 
f.vora a EIRcy D. Joaó IV. 95. 

Foy Padrinho da l\ainha D. Ca· 
rharina, 2R1. 

Fe{14s na occafiaõ do cafamcnto dos 
buques de Bra~ança , quacs fo .. 
raó , ~ z.. <l!te Rc:laçóes te fizeraõ 
dtllas , 40. 

Fidalgo ( O Utfembargador Grego· 
ri.> 
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77J. lndex 
rio Pereira) da Syfveira, Embai
xador a EIRey da Perf11, como fez 
a fua entrada publica, 700. O>mo 
pa1rocinou ao Bifpo da Cidade de 
Hafpaam, que vivia expulfado da 
fua Diocefi, 701, efeg. 

Fidt1lgc1 mais intcrefTados cm accla
marcm Rey ao Duque de Bragan
ça, qriacs foraõ, 6 9. Rcfcremfe 
os que concorrcraó para o dito 
alto, 81 , e f eg. 

Fidtilgos, que fe achavaõ cm Cailcl
Ja ao tempo da acclamaçaó dei• 
Rcy Dom )oaó IV. quem foraõ, 
1q,cfe& 

Fid11lgo1 conjurados contra EIRey 
D. Joaõ IV. que fogiraó para Caf-
1clla, quem foraõ , 1 so , e fcg. e 
151. 

Filippe /Y. Rey de Catlella , que 
merçcs fez ao Duque O. )oaõ IL 
14. 

Filippe r. Rey de Caftella , quando 
mandou publicar o Manifello con• 
tra Portugal, ~5º· ~e hoítilida• 
des fez com o fea Exercito nas 
nofTas Províncias, 5 51 , e feg. Pa • 
ra onde fogio do noílo Exercito, 
e que pcfToas o acompanharaõ , 
646. 

Fontes ( Marquezado de) quando foy 
creado , e a quem conferido, 41 o. 

J:T4n~a ( EI Rey de ) que Tratado fez 
com EIRey D. Joaõ 1 V. para ÍC• 
gurança do Rcyno, 1 z4, e feg. 

D. Fr1111cifco Manoel ele Meti~, re
fidio t:'.n Madrid por ordem do 
lJuqll: D. Joaó li. s ~· 

Fr;Jntár4 ( Maquez de) D. Fernan
do Ma:·i:arcnhas , r.ira acçJÓ foa 
de valor, <lefüeza, e Í<:ienci.i p.ira 
dc:Uruiçaõ dos Catlclhanos , 649, 
e feg. 

Fr;Jntma ( ~farquez de) Dom Joaõ 
l\Ldtarc-nhas, corn que grandeza. 
confoz·o ao Embaixador de S.i· 
b0)';\1 47.&. 

Fromtir• ( Marqaezado de ) quan
do foy crcado, e a. quem coofe· 
rido, 704-

G 
G .Al"WÕ ( Antonio ) ·que Com· 

mcodu 1eve , e que proezas fez 
a cavaJlo nas fcftas do cafamen• 

ro do Duque de Bragança, 'a , 
cfcg. 

Gtilu.s (O Conde das ) André de 
Mello e CaHro he louvado, 6 96. 

Gtner411 du Armu nomeados ror 
EJl{ey O. )oaõ IV. quem foraó, 
118. 

Gentrojid4dt. Como foy infigne nef· 
ra vittude EJRey O. Pedro li. 66 9. 

Gmtis-bomtns da ~mera do lotante 
D. Pedro , porque caufa largaraõ 
dta occupaçaó , 4' ~. 

Gmtis-bomtm da Camcra dclRcy, 
quando principiaraõ a fcrvir às fe .. 
manas , e preceder ao c.amcrciro 
môr, 707. 

Gmtis-homt111 da Camera dclRcy D. 
Pedro 11. quem foraó , 708. 

S. Gi4Õ ( Fortaleza de) por quem era 
governada , e com que partidos fe 
entregou, 98. 

GD'tltmtidorts das Armas dai Provín
cias , feiros por EIRcy D. Pedro IL 
quem foraõ, f49, e ÍtJ;. 

Governdorts dot Callellot, e Praçu 
do Rcyno, quem foraó nomeados 
por EIRey D. )oaô IV. 119, e 
íe~. 

Co-vm14Jores d<'S ELlados do Rcyno, 
e PrdiJen:cs dus Tribunaes, quem 
eraõ ao 1empo doa acclamapó dei• 
Rey O. Joaó IV. 1 f i. 

Go'Vern•dores do Reyno até chegar 
a Lisbo1 E1Rey D. joaõ IV. quem 
for~ó, e qt1e difpuzeraõ, 9i, 

Go:nJetl ( Marquez de ) que fez a': 
fi.n , que íoube da acclamaçao 

dei· 
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delRcy Dom Joaõ IV. 11 J. 

GowrJt4 ( Marquez de) Embaixador 
· cm Madrid·, que iníulto lhe fize• 

raó , e que farisfaçaõ teve , 6 8 r. 
Qticm efcreveo a Rcl;açaõ da fua 
Embaixada. lbid, · 

Gourve• ( Marquezado de) com que 
pr<:eminenc1•s foy corifirmar.lo , 
J 1 9· 

Grtijfton ( Duque de) General da Ar
m•da, que conduzio a Rainha D. 
Maria Sotia, que obtêquio lhe fez 
Elfüy D. Pe :ro 11. 4514, Aonde 
foy holpedado, e que pre{emc Jhe 
mandou EIHev, 4.51õ , efcg. 

Grtindes 1le C11flellti , que difcurfos 
fizc:raó para deHruircm a Cala de 
Br.igança , 4S'• 

Gutirdti do Corpo delRey D. Pedro 
li. que Capitarns nomeou, e que 
gra iuaçaõ lhe dava, e ao1 mais 
Otficiaes della , S'49· 

Gutird4 mór tk!Rey lJom Joaõ IV. 
~urm tov, J z i'· 

Gttjmdá (D. J(\aõ Manoel Pms de) 
IJuque de Medina Sidonia, quan. 
do na íceo , e com quem caíou , 
26 •· Qpem foraõ os fcus afccn• 
dcntcs. lbid. 

H 
H Artourt ( O Conde de ) F..Llri

hciro môr delRey de França, 
rendo aiull:ado vir fer General 

d~s Armas Portuguezas, quem lhe 
fez fnfpcnder cfie ddignio, ~ i'9· 

H4{p1111m ( Biípo da Cidddc de) na 
Perfia, quem o fez reftiruir à fua 
Dincefi , 701, e Íl'~. 

Ho{pital Rt4l de Li~boa , como foy 
foccorrido ror EIRcv D. Pedro U. 
66 ~· E pela R.tinha O. Maria So· 
fü. 74?. 

Hmnif ride. Comi) foy inligne neíl:a 
vircu.!e a râerid.t Rainha, 74.z. 

Hrmmumnes (Conde de) Em baixa· 
dor de CaHclla , que conjmapó 
formava concra EIL{ey O. Pedro 
11. e porque razaõ tez fcgunda en
trada publica, 6 80, e lcg. 

I 
} Lhas de M•ldi"t·a ( F.IRcy das) 

achando-fe no noílo Exercito cm 
Alenrcjo , que mcrccs rcccbeo, 
189. 

Jlbti Terceira, como, e por quem 
foy refiaurada , 1 7 7. Q!!e cmprc• 
za commectcraó os Soldados della 
nos navios de Cafiella, lbid. e feg. 

ln1perio (Embaixador do) cm Lif
boa, quem era , e que dcf graça 
teve na retirada , 6 91. 

lnthiquin ( Conde de) vindo para 
MeHre de Campo General das T ro
ras Porcuguezu o cativaraó os 
Mouros, H' i'• Quem o refgarou, 
e porque caufa le retiron. lbid. 

lndulgenda plen•ria, foy concedida 
a rodas as pcíloas da Caf a da Rai• 
nha no dia, que dia dctcrminaífc, 
H~· 

Infamado (A Caía do) por quem 
foy iníliiuida , e com que prero• 
ga1iva1, e declarações, 4z 7. Co
mo fe regulou a fórma da fuccef • 
faó della ' 6 s6. 

lngf4terr• ( EIRey de) como recc
beo a Embaixada delRey D. Jnaó 
IV.e que ajuftoucom elle, 1.z6, 
e feg. 

lnquiPí•Õ de Portu~al • como foy 
combatida pelos Chrifiáos novos, 
e como a defendeo EIRey D. Pe• 
clro n. 67 r. e fc~. 

D. joai l Y. Rry de Port11~al, quan
clo r.afceo, z. ~ando foy bau1i-
2ado, e por quem, ~'e frg. Qmm 
foy (cu Avo, e Mellre, S'• Em 
que exercícios rn1pregcu os fcus 

1nimá· 
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primeiros annos, 6• (lue Criadoe 
nomeou para o ferviço da Íu.l pef • 
foa atfim que fuccedcu nos fous 
hfrados, 8. ~ propoflas fe lhe 
fizcraõ àcerca d.i elpul<1 para o feu 
cafamento, 9, e fcg. Qual elcgco, 
e como celebrou a n01icia do a1u1:.. 
te, 1 2, e fcg, 'J.ac condiçócs hou• 
ve no contrato matrimonial , 1 ~ , 
.e íeg. Com que apparalo toy cf• 
per.ir a Uuqacza, 1 5, e {eg. E que 
tcttas houve na occ.fiaõ dtftc ca• 
famcnto, ~ z. Porque c.iula naõ 
vi ficou a Duqueza de Mantua, 4z. 
Com que pretexto fc exímio do 
~ovemude M1laõ, eVigairaraa de 
haha , que lhe cncarregaraõ, 46. 
C.Omo mandou foccgar o alvoro• 
ço , com que o povo de Vall.i- Vi
çofa o accl.imo11 l{cy , 49. Q.!e 
promelTa teve de França pua que 
fc acclamalTe Key dclu M\ln.irchi.i, 
5 a, Que foccorro de gente fc lhe 
mandou tiru das fuas terras para 
f e unir ao Eicerciro Cattclh.mo, 
f7• ~.mJo foy feito Oovcm.i• 
dor das t\r;nas, e que di!Curfos fe 
fizcraõ àccrca defü nomcaç.ió , 64, 
e f et;. Com.J fc portou no offc· 
rc.-c1mcnto , que lhe fizeraõ do 
Revno, 6 5 , e lcg. Co111 que for
m llidade vifi ou a Duqueza de 
M•orua, l'í6, e fcg. Teve ordem 
para t.1zer legunda jornada à V1l
Ja Je AlmaJa, e par.1 acompanhar 
:a~ Catalunha a EIRey Fali,>pe l V. 
71. Que motivo teve para con
k1~:r o acclamatTcrn Rey , 7 z. 
Como fe dif poz o alb da <li11 ac• 
cla-mçaó, e que Fidal~os c~v1cvr• 
rcraõ pir.i ella , 80, e Í<!i!;· O iu;:: 
o~rou e n V1lia-Viçofa co"Tl a no
rici.i delta, 95. Co n quem p:mio 
ptrJ Lisbo•, aonde foy cx-:e!liva• 
m~·ir:: br·~j.lJ :>, e o que diffc n:f • 
re C•f> h i;-n Cafrelhmo, 95, e 
íc:~. E n \}U:: dia, e co;n qu:: for• 

malidade fe fez o alto da Õ>toa• 
Ç•Õ, 99, e fcg. ~e Minílll"OI 
nomco11 para o dd~.1cho, e Tri
bunacs, 116. E.que Gc:ncuea cas 
Armai para u l-"1ovmuas , 1 t 8. 
E. que Governadores l ara OI C.í;. 
tclloe , e Pr.iç•• do l\cyno , 1 1 9 , 
e {eg. Qu.mdo convU1.o~ Cllncli, 
e o que {e rr<A•ou ncllas , 1 & 1 , e 
íeg. · Que Embaixaao1e~ mandu11 
a divertos hinc1res, 1 z4, e kg. 
l.>c que .Mtniltros tez m.u• conti
ança, • 4S , e lcg. ( om que tor
mahdadc mandou prender aos 
cOfljuradoa contra a tua l<.cal pcf. 
Coa' 1 s6 ', e leg. Cl!e proviacn• 
eia dcu para foccgar a •heraçaó, 
que o povo tomou contra algu
mat petfou , 1 s 9. Nomeou tcÍI 
Fidal~os para aúJ11nt<>=1 a temen• 
ciarem os proc:cílos de alguns dos 
conjurados , 1 61. Que Jcmonf
traçaó tez ElRcy nelte cafo, .11'í ~· 
Q.2e m.:rcca tez ao ConJc de e.it;. 
tell.o·Mdhor, e que larisfaçaó te• 
ve dol fua vinda, 1 71. ~e man• 
dou fazer a hum C•ftelhano, que 
eftav.i prezo· cm Sant•re111 , i 76. 
Cl!!.indo partao para a Província 
de Alentejo , e com que formali .. 
dade entrou n.i Cidade de 1-:vora , 
178. Porque caufa mandou reti
rar aos Geneues do noflo Exerci• 
to, 1 80. Palrando íegunda vez à 
mcfma Província, que dilpoz: do 
Eiccrcito , e que mcrC'el fez a El
Rey das 1 lhas de Maldrva, 1 8 & , e 
1 8 ~· Como fefüjou a vitoria da 
bmllu de M()ntijo, 187. Coma 
rm~q~co os Principcs t'alatinos, e 
que Jifpofições tez rara dcfcnfa 
<la Armada lo~leza, 190. Quan• 
do jurou a Conceiçaó l mmacula
d.i da Senhora , que tomou por 
P:1•iroeira elo Reyna , 104, e fe~. 
Q.2c infcripçêcs, e obras mandou 
pu~licar para tcftcmunho dclh fui 

piedade, 
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piedade , e dcvoçaõ , 2 08 , e feg. 
Scflllndo-fe chegado à mortr, que 
d1tvo6\.ócs fez , aflim Chrihã4s, 
como ~>olinca11 , e como orucnou 
o teu 1 c:it-.m• mo , J 1 o , e leg. 
Quando faJecto, z 1 S• Que ·1 i• 
tUlOll UtOU de llO• o' '16 , e fcg. 
Aonde: )..Z , e que 1: ptofio icm , 
2 J 7. U feu car.ider , J J 8. <J,ue 
Obr~ comi oz, 140, e ieg. De 
(jUt \ uru1.1ts toy a1.11Jmado, i 4 4 , 
e Jcg. (4ian1.10 utou, 244. ~e 
filh"~ leve:, .i 5 s, e Jcg. 

D. :Joaõ ~ lJ h11A11-e) quando naf
''º , e ,orno toy fcft,jíido o Jcu 
11a1cimcmo, 7 s 5. (@anJo ic lhe 
aommiHrou o .S••••mcn10 Jo l:iilu• 
til mo, t quem toraó os 1·adr111hos, 
7s6. ~LJolodo t .. 1c.uo, 757. Co
mo te: º''f" z o leu tntcrro, e: aon• 
de JZ, 757, C' ltj• 

:Jo•Õ Pinto Jiibi:iro, t. y A~rnte dos 
nc,.o 1u~ d" lJuquc de: Hraganp, 
e o pin,ip.! mitn:mtn•o ll.i 1ua 
exalt<Jçaó ao 1 hrrno, 7c, e fcg. 
Foy 'hamado a VilJ,;-\'1çofol para 
o di:o nr!>ocio, e C1Jmo Je aji.Ltou, 
76, e frh. 

S.]ofepb. ~e 1 rincipio teve a grm• 
de fc fla , <jUt 00 ft U Jja fc ctlcbril• 
va cm V1ll;i•V1çofa, J. 

Jf4be/ (A l'rinctz;i D. ) quando foy 
jur•da herdeira do l<.eyM, 470. 
Com quem te ajuüou o teu Cilla• 
n~rnto, 471 Em que dia le cde· 
br;m1ó os dt'IJ 01orios, e qur pren
da lhe mafü:vu o ctpofo, 47 ~ , e 
475• Qutm p:m:nt.ieo calar com 
elfa, 69 4. 

lt111i11 ( híncire~, e Rrrub!icas d,.) 
fe~uirac' depoi~ da acclamaçaó dd· 
Rey D. Jo"ó 1 V. os feua intcrdTcs 
como antes, 144. 

:1uizts da nullida~e cio cafamento del
Hcy D. Affonlo VI. quem foraó, 
420. 

']11ÍJ.!S , que r('ntenciaraó os Conjura• 
Tom.VH. 

dos contra Elftcy Dom Joaõ IV. 
quem foraó, 161. 

'Junt4 para o t rov1mcnto das Pro
vmciillS , i~ltituida por E.Rty D. 
Joaó l V. de que lvl1dll1~ lc "om-
1-unba, 117. 

:}Mit11 do Comn:ercio , quando , e 
cum que 'or.di\écs toy creada, e 
que JLudar ças l~\C, Jo&. Qyan
do te extirguio, J l. z. 

Jut.tll d111 1 m Ejttii.os, quando foy 
m1.11u1oa , e quem fcraó os pri
Dltiros Dcpuwius dclla, 1.518, e 
tcg. 

L 
L Acert14 ( O. Catharina de ) Du

qucza de Lt1 m.i , com quem ca
iou ; e que ·ii•ys, e avós teve, 

261. 

Liopoldo ( O Empmdor ) quando 
tilllu~o, 581. 

Lil1tares ( O Londc de) fcnclo en
c. m:gado para ciiffifar os tumul· 
to& de EY01a, que obrou ncfie ca• 
fo J n, e teg. 

Loret.tt (Ar.na de) Duqucza de Nco
muni , com qutm toy catad&, e 
quando talecco, 4z 4. Quem fo. 
r•Õ os Í<us akcrn'mief, Jb:d. 

Lom.4 ( 1'ilíne Mane de) Duque 
de .Mcrcocur, quando nalcco , e 
morrto, 42 4. Com quem foy ca• 
fado , e GUC alCcndcncia lcvc. lbid. 

L~ro;11 ( Rcn~to de) Duque de EI .. 
botuf, quando nafceo, e falcceo, 
42 3. Seu c1damento, e dc!ccndcn• 
eia. Jb1d, 

Lui~XIY. Rcyc'c-França, qucTr.t~ 
tado ajdl:cu com Ell\cy lJ. PeJro 
li. ijCJ , cfeg. 

D. L11fa,11, Rainha dr Poriu~tl, que 
diffr ~o Duque de Bra~ança fobrc 
a off crta, que lhe faziaõ do Rcy• 
no, 7';. Quando chei:,ou a Lif· 
boa , e que Criados Jbc nomeou 

Eccee .El• 
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lndex 
EIRcy , 1 1 o. Ficando governan
do o Reyno , que pctTou lhe alftf
riuó nefte miniftcrio, 17 8. ~n
do nafcco, e cafou , 144 ~e 
juizo fez hum Mouro do feu naí
cimento, 24S'· ~e lbcdiíle o()u.. 
que {eu p•y no tempo da dd"pedi
da pua Portugal, J 46. ~ vir
tudes ornaraó o feu efpirito, 147, 
e 1S'1. Em que dia , e com que 
formalidade foy para o Motleiro 
das Religiofas do Grilo , 148. 
Q_llaOdo falecco, 149. Aonde foy 
dcpoútado o Real cadaver., 150. 
Para onde fc mudou, e aonde jaz, 
z S' z , e CCg. ~e Criados rrve a 
fua Cafa , J 5 ~ , e fc~. Que filhos 
reve , z H , e fcg. A fua Arvore 
de akendcncia, J 6 1. 

M 
·M Atttlo (Antonio de Soafa de) 

com que imprudencia tratoa 
a Rainha , e como foy caíti

plo, 44S'· 
Mt1ttdo ( f r. Manoel de) foy inftru

mento para que alguns Fidalgos fe 
conjuralfem contra EIRey D. ]oaõ 
IV, 1 so. Como foy catligado, 
1 51 •. 

M"'1tir11 (Ilha da) foy doada com 
outras terras à Rainha D. Cathari• 
na, 18~. 

Mdtlrid ( Villa de ) Ô>rte dc!Rcy 
Catholico , como fe rcndco ao nof
fo Exercito, e como acclamou a 
EIRey Cario~ Ili. 6 J 7 , e ff"~. 

M1111tu• ( A Duqueu de ) D. Mar
garida de Saboya, quan<lo veyo 
para o ~overno de Porru~al ; e 
rorque caufa a naõ vifirou o Du
que D. Joaõ li. na palTaJ?cm , 40 , 
e fcg. Com que formalidade rcce
beo em Lisboa ao dito Ougue, 66, 
e feg,, Q.2e diíTe aos Fidalgos no 

a& da acclamaçaó do referido 
Duqae em Rcy de Porrugal, 88, 
e feg. Como, e por quem t<1y re
bariaa a {ua renacidade , e o que 
obrou neil:a oc:cafiaó , 89, e fcg. 
Para onde a mandaraõ retirar, .si+ 
Como foy conduzida a Badajoz, 
e que honras lhe fizcraó OI noíl01 
Gencraes, 146, e feg. 

Mt1rn# ( A Cidade do) quando 
foy erclb cm Bifpado, 678. 

D. M.n. ( A Senhora ) de quem 
foy filha, lf1· Q...ue doações lhe 
fez EIRey {ea pay. lbid. Coroo a 
eaimou, e a Rainha na vifita, que 
lhe fez, a J8, e feg. Que trame 
mcnto teve , " que obr•• fez no 
Motlciro de Camide, 1 JS>- Quan
do falccco , aonde jaz , e que Epi• 
Wio tem, 160. Que fenrimento 
manifeGou EIRcy D. Pedro pela 
fua morte. lbid. 

M"""1'Vll ( Marqucrado de) qaan• 
do foy crcado, e a quem conferi
do, 409. 

M"1itb.I do Rcvno no kmpo dei· 
Rey O. Joaõ IV. quem fov, i ~ 7. 

M'1q~" de Montalvaõ, como foy 
caftigada ~los indiciOI do crime 
da conjuraçaõ contra EIRey Dom 
)oaó IV. 1 si. 

Mtll'q~o de Agaiar, quando foy 
creado , e a quem conferido, a 17, 

- de Alegrcte, &e. 704-
- de Arronches , 704-
- de Cafcaes , 1 1 8. 
_deFontCI, 410. 
- da Fronteira , 704 
-de (fouvea. com que prceminm• 

cias foy confirmado, 1J9. 
-de M:trialva, 409. 
-das Minas , "<>4· 
_de Niza, 218. 
- de Sande , 4º9' 
-de Tavora, 7<>4• 
M4r'T.:4Õ ( Praça de) por quem foy 

recuperada, 56g. 
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das coufas notaveiJ. 777 
Ma(c4Ttnb4s ( Femaõ) porque cau· 

{a toy innocentemence degoUado, 
680. . 

M11ttos ( D.Sebafüaõ de) de Noro• 
nha, liitpo de Elvas. \'eja•ie EI· 
'VIIS. . 

Mt11.,,ttg4Õ ( Praça de) porque cauf a 
a nao fitiou EIRcy de Mcq~ncz, 
697. . 

M11Fino (O Cardeal) como rece• 
bco ao Conde de Soure , e que Ge
neral fez vir para dle Rc:yno , 3 s J, 
e fcg. Que efümapô tez do dico 
Conde , e: como o louvou ao Car· 
dcal de l\ctz, ~6 J, 

Metiim ( M.lria de) Rainha àe Fran
ça, 'ºm quem catou , e quando 
talecco , 4 ' 7. <l!:em fora ó f eua 
pays , eavos. lb1d. 

Meirinhos mérts no tempo dc!Rcy D. 
Affonlo V l. quem toraó, 41 5. 

-<kiRcy D.)oaólV. uõ,eu9. 
- dclf.{cy Dom l'cdro U. 709 , e 

714. 
)J-tc~lbo11rg (Sofia de) R11i~ha de 

Din.•marca, c(Jm <jUtm calou, e 
quando falcu:o, H7• QEem fo
r2ô leus r2YS, e.avós._ lbid. 

)ldt/Jo ( D. Dio~o de) foy Ayo do 
Duqt1c D. )e>iO li. S• 

Mtllo ( D. Francilco de ) Corde da 
Ponte, com que felicidade ajufiou 
o cafamcnto da lUinha D. Catha
rina , J 86. Q_ue mcrccs teve, 409. 

Menez.ts ( D. Fernando de ) Conde 
da Ericeira , que Obras compoz , 
e aonde le conft'rvaó, 7 40 , e feg. 

Mtft1 do Ouque D. )oaõ li. com que 
ccrcmonial, e apparato era fervi· 
da , ~o, e feg. · 

Mtjlre do!õ Jnfant'9 filhos delRey O. 
Joaõ 1 V. quem foy, u 8. 

Me.ftm S41/41 dc:lRcy 0.Affonfo VI. 
quem foraõ , 414-

- delRey D. Joaõ IV. z ur, 118 , 
zz9,c1u. 

-delR("y D. Pedro II. 710, e 7 14-
Tom.VU. 

Mtth'), ín ( 0. Joaõ ) Enviado, que 
· tinha tido dclRey de lnglatem, 
foy o primetro motor para que EI• 
Rcy ·D.Pedro enrraffc noTratado 
da Grdtldt .AI li1111s", s 1 r. 

Miws ( Marqucz das ) Embaixador 
a Roma , em que dia tez a foa en. 

·trada publica, 467. · 
Mi,,tU ( Marquez das ) em qae dia 

íahio para a Campanha, e que hof-
. tilidadcs fez aos Caftclhanos, H 1, 

e feg. Com que valor deftrolo o 
Exercito , de qae era General D. 
Francifco Ronquilho, 5 f4, e feg. 
Como ttfiaurou a Villa de Mon
{ar:to, S55, e feg. Como recupe· 
rou a Prap de Salvaterra, 597, e 
fcg. Como ~anhou a Vi lia de Sar
ça, 599. Qyando foy feito Ge· 
ncral da Província de Alentejo, e '; . 
qual foy a f ua primeira oreraçaó, . 
606. Quando lahio à c, mpauha, 
e que optraç&s fez o Exercico, 
6 t J, e lc~. Com que va:or, e dcf• 
cmlrmço fitiou a Vi lia de Alcanta· 
ra , e como foy rrndida , 6 1 6 , e 
f cg. Como foy premiada cfta ac
pó, 6 24 Com que ddignio ca• 
mmhou com o Exercito , e que 
conquiíhs ftz , 6 z 9. Com que 
valor füiou Ciudad Rodri~,o, eco• 
mo foy rendida, 6 ~ z , e feg. Qu~ 

· progreíl'os mais tez , 6 J 3 , e f cg. 
Por quem mandou cumprimentar 
a Rainha viuva de Hef panha , e 
aoode mandou acampar o Exerci· 
to , 6 ~ 8. Com que folemnidade, 
e goíl:o celebrou cm Madrid a ac· 
clamaçaõ dclRey Carlos 111. 6 J 9 , 
e {eg. Que ordens deixou p.1ra 
adminiílraçaó da juítiÇ.1 , e faz ·n· 
da, 640. ~e diligencias fez para 
que EIRey Catholico viefTe pua 
Madrid, 641, e feg. 

Miniflros do defpacho dc!Rey Dom 
)oâõ IV. quem foraõ, 616. 

Minijlros Poriu~ueZeS, que foraó a 
Eccte ii f r1n• 
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França no tempo ile!Rey O. Pedro 
li. qu:m eraó, 686. 

MifToens; como u promovco F.IR,y 
J). Pedro, e aonJe fe faz,a a jun
ta dell;is , 610. 

Monteiros môres .iel~ey D. Affonfo 
VI. qu·m tor.ió, 416, 

-ddRcv D. Jo.ió IV. u6 ,e z ~7. 
-ddRcv l.), Pedro li. 710, e 71~ 
Montes Cl.iros ( Ba!alha de ) l'm que 

dia toy, em que fórm.i {e dt'u, e 
como f e confe;;uio a vitoria , ~ 84. 

Montijo ( Batalha c!e) corno foy dif. 
putada , e como confcguimos a 
vitoria, 18.i,. 

Mordomas môres ddR,y D. Affon• 
fo VI. qul''ll foraõ, 4 • l· 

-delRey D. )o.ió IV. it4. 
- delRcy O. Pedro li. 708, 71 J , 

e 71 ~· 
Mordomos môres da Rainha D. Lui

za, que'tl foraõ, z ~4-
Mujm1; Cl'llquc go!l:o feapplicava 

a ella EIRey 0011 Joaó 1 V. t' que 
Obr.as compoz, 140, e feg. ~e 
Livraria teV<C della , e como foy 
ell:imada dos Principcs do feu tem
po, z4z ,e feg. 

N 
N _tnkjm ( Bifpado de) quando 

MV ercEt:o, 6'.19, 
NtUal ( No1ena do) corno a 

fazia a Rainha D. Maria Sofü, e 
aonde a mand.1va celebrar, 741 , 
e fe~. 

Nmj]idades ( A lmt~em de Nolfa 
Scn"iora das) com que folemnida· 
de foy rellirui,fa à fua le;r .. i~ , ~ 8 1. 

Neobourg (D. Maria Sofia Ifahel de) 
Rainha de Portn~al, de quem foy 
filha, 741. Com quem cafou, 
481, e 741. ~edoteteve,48t. 
Q~1an:b, e aon,Je fe fez o :ilh rlo 
rc,cbimmto, 485. Em que dia 

partio para List:oo; e que ~rro~s a 
acomp~nharaó , 486, e feg. Co
mo foy cortejada por muitos Prin• 
cipes, 487, e fr:g. Quando che•. 
gou a Lisboa , e cc.mo foy tdlcja· 
da a fua vinda , 489, e lcg •. .Aon• 
de recebco as bençóet nupciaes, 
496. Em que dia fez a entrada 
publica, ecorn que formalidade ,e 
grandeu fe fez efb funçaõ , 498, 
e fcg De que virtudes foy adorna• 
da, 741 , e fcg. De que queixa 
princi •• iou.a enkrm•r , e com que 
pie h de recebeo o! Sacramentos , 
746, e fc~. ~ando falcceo, e 
com que formali.Jadc fe cdcbrou 
o Funeral, 748 , e feg. Que dcf· 
cendencia teve , 1 f f , e fc~. A fua 
Arvore de afcenJ,ncia , 76 f. 

Ni~• ( Marqul'zado de) quan-io foy 
crcado. e a quem conferido, 1 r R. 

Nrmcios Apoffolitos t'm Portugal no 
rcynadodclRey D. Pedro 11. quem 
forolÓ, 696, e fcg. 

o 
O Ridos (Conde de ) qoando foy 

feiro Conde fo"irinho, ' ' 1. 
Odemir11 ( Conrlc de) foy Avo 

delRev Dom Affonío VI. t44-
<l.!!ando falcceo , 3 64. Quando 
tiro11 Carta daquellc car~o, 4 r 1. 

Odirvel/111; rouho rloSacramenro da 
Parochi a delle L11~ar , como o 
fcnrin EIRey D. Pedro, e que ft'Z 
cm demoollraçaó da fua piedade, 
fí 6tí , e fc~. 

Offerttt ; como a fnia de Ít'm filhos a 
De'l; a R:iinha O.MariaSofü,144. 

Ofa•1da ( F.íla-los Ocraes de) como 
reccb•raó a Embaixada dclRey D. 
Joaó IV. e que Tratado (e ceie· 
brou, 117 , e fc~. Q11e Minifiros 
Portu~ucz~s foraó a cllt'S no rey• 
nado de D. Pedro IL 6 !)O. 

Opptt 
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Opptl (O Marqucz de) Embaixa~ 

dor de França, querendo inlultir 
ao de Cdlcl/a, como fe lhe repri· 
mio a ouf.dia, 68 t• 

Ort1ã ( Praça de ) como a m.indou 
foccorrer EIRey D. Pedro lL 67 J, 
e tcg. 

Orlra11s (O Padre de) que Obra ef • 
crcveo, "'4º· 

Orn4nO ( &fa·quez de) Embaixador 
de Saboya, com que negotiaçaõ 
veyo a Libboa , e quando fez a en .. 
trada publica, 471, 

p 
'P Acbeco ( Panta•eaõ Rodri~cs) 

que refpondc:o aos Cardeaes, 
que queriaó Caber , wm· que 

direilo cin1~ira a Coroa Elt<c:y D. 
)oaõtV.1;7. 

Ptidrinhos do Duque Dom Joaó li. 
quem toraó, 4-

Paes ( Antonio) Vit'gas, que luga• 
rei rcve, e que Obras compoz, 
14f, e frg. 

Pt1gens da Caldeirinha, e Campainha 
no reynado de O. )oaõ lV. quem 
for.~ó , l z 8 , e feg. 

Pa14tmos ( 1-'rinci~s ) porque cauía 
{e refu~iaraõ em Lisl oa, e como 
os proregeo EIRc:y D. Joaó IV. 
189,eft'g, 

D. Pl·dro l !. Rey de Portu~al, q•1m· 
do nafceo, 41 f· Com que gran
d~za lhe fov conferido o Sacramen• 
to do Aamif mo. lbid. e feg. Que 
cfoaçaõ lhe fez EIRey feu p~y , 
4z 7, Q1e f;ommen fas noel ia con
ferir por faculdade dc!Rey Ít'U 

pav, 418. Em que pane fe lhe 
formou a fua Cdfa , e que Cria• 
dos rcvt', 4 ~o , e f eg, <l.!._ie def• 
goflo teve com l':IRey feu irmaõ, 
e como fc fep1 rou delle , 4 ~ 7. 
Como deu audiencia ao M.irqucz 

dcRovigni, 4U• Qye confcrcn• 
eia teve com EIRey lobre a no
mcapó de Criados , 4 \ 8, e feg. 
Com que prudencia rebateo a pai
xaó de S1mõ1Ó de Vafc:onccllos, 
440. ~e d1!Te ao Conde de Caí• 
tcllo-Melhor perrendcndo congraf· 
farfe com dle, 441 , e fcg, Para 
onde {e retirou , e que alvoroço 
caufou efta noticia, 441. Coma 
fe conduto a nomeaçaó de Carne• 
riílas, qne pcrtendia , 4 41 , e feg. 
Hdlituíndo-fe para a Cone , que 
novidade houve entre os Gcmj.i: 
homens da íua Camera 1 444, ~e 
refoluçaó tomou , vendo o Paço 
armado com novas ~uardas, 446. 
Que lhe rcf pondeo EIRcy com o 
parecer do Confelho de Efiado , 
447, e feg. Que mais diligencias 
fez cm demonitraçaõ do (eu {cn-
1 imenro, 448, Novas refoluçóes 
dclRcv em offenía íua, 449. Q!e 
rt'prcfentaçaõ lhe fez , e que pedia 
nL"lla, 450, e feg. Qye lhe ref pon .. 
deo EIRey, e como fc aju(hraó ef· 
tas diícordias, 454, e feg. Porque 
caufa , e quando tomou a rcgen• 
eia do Rcyno , 4 f; , e feg. <l.!_ian• 
do foy jurado Principc, e fuccef~ 
for da Coroa, e como fe cf!ebraraó 
clb~ Cortes, 456, e íeg. N•Õ que· 
rendo f er Rey, admicrio fómcote 
fer Re~enre do Reyno, 458 , e 
fef!,. Cóm quem cafou , e de ljUe 
condições fe formou o Trara.lo 
M~crimonial, 460, e feg. Quan· 
do , e como fe celcbrar•Ó o~ di:f· 
poforios, 46 ~,e ft'g, Porque cau· 
fa naó queria ~iuílar o Tratado <la 
Paz com Cdtella , e corr.o fe cem· 
clnio, 465, e fe~. Que Bifpos no
mcon para as Carhedraes, 46 8 , e 
f cg. ~e propoHas lhe fizC'raô as 
Cortes para que aceitaffe a Coroa , 
470. ~e rcfolveo, 471. Qu::n• 
do tomou o tilu:o de Rey, 4 7 8. 

~·e 
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lndex 
Que reprefentaçaõ lhe fez o Con· 
felho de Eltado para que cafatfe !e
ganda vez, e que lhe dtlTe o O.
que de Cadaval Cobre a mefma 
materia, 479, e feg. Com quem 
determinou caf ar, e que di~en
cias fe fizeraó para cftc effcito, 
4~h. Com que grandeza foy buf
car a Rainha fua ef pofa , e que 
pdfoa1 o acompanharaõ nefta oc
cafiaõ , 49 1 , e f eg. Que ddtê ao 
Duque de Graffion , e ao Conde 
da Ericeira, 494- Aonde rcccbe
raõ os Reys as bcnço:ns nupciacs, 
496, Com que grandeza, e for
malidade fizeraõ a entrada publica, 
498, e feg. Rcconhecco ao Du
que de Anjou Rey de Hcípanha, 
e qae Tratado fez fobre eLb mate-
ria , S'O l• CÀmo mandou fcgurar 
a Marinh• de L11boa 1 os Forte1, 
e Caíl:.:llos das Praças mari1imas, 
506, <l.!!e diíle ao Conde de Cha-
1crnau , General da Armld.a de 
Fr.inça, e que pr::fente lhe man
dou, 507, e feg. Co:n que for-
malidade deu audicncia ao Prin· 
cipe de Darrníl:ad , 5 1 o. Porque 
caufa o mandou fahir do Reyno, 
51 1. ~e praticou na audiencia, 
que deu ao Almirante de Caíl:ella, 
514- Porque c.iufa entrou na li• 
ga d:i Gwidt A//i411~4, e que Tra-
1ados lc fizera ó , e q uc cvnti n haõ , 
516, e feg. Com que gr.ind::za, 
comiriva, e formalidade foy vili
tar a Eii1ey Carlos 111. e cu<ldc1zil· 
lo para o Paço, 527, e f~;. Co• 
mo m1ndon folemnízar a ch~~a· 
da do dito Rey, 5 J 4- Q•Jc er:1i• 
cheta fc obfervou quanfo celraó 
ambos, e o Príncipe, e hfaru::s, 
5 H• Q!)e C.:;emoníal íe aju(bu, 
e p.-aiict:'u nas vífi:as, q:Je mutul• 
mrn~ c f.tziaó os Hcys 1 ~~!),e 
fci;. ~e CríaJos oom:ou pua 
íel'virc.n a EIRe)' Carlos Ili. 5 J 8, 

e feg. Sendo por fua de(pcza a 
hotpcdagem , quanto gafiàya ca• 
da mez, 540. ~e prefcnte man• 
doa a E!Rcy Carlos , e como o 
dbmou > S40t e feg. Qgc promo
põ fez de Gencraca para 01 Exer
citOS, S4f· Q_oc C.On!clbeiros de 
ELbdo tez, e que pcffoas n.omcoa 
para o acompanharem na Jornada 
da Beira , f46, e feg. <l!!c Capi• 
taens nomeou para a guarda de 
Corpo, e que mais promoçón fez, 
S49, e feg. Q_ue manitcftos man• 
dou publicar contra EIRey Filippc 
V. 5S'O. Em que dia partio 11ara a 
Campanha da Beira, e pcrquc ca• 
minho, u8, e fc~. C.Omo foy rc• 
ccbido cm Coimbra, 561, Como 
venerou o Corpo da Rainha San• 
ta lfabcl , S'6 a. ~e donativos lhe 
fizeraó o Rci1or , a Camcra , e o 
Cabido de Coimbra, 564 Com 
que formalidade conduzi<> para a 
Cidade da Guarda a Elt.<ey Carlos 
lll. 56 7• Qyc fez aflim que chc
t?ºª ao Exercito, 569. Que con• 
fercncias fez para fe expugnar Ciu• 
dad Rodrigo, e qae reful1ou d~f· 
te Confclho, 570, e fcg. Qse dif• 
fe a EIRcy Catholico fobre o fc• 
voto , de que fc naõ paífalTc o rio 
Agueda, 571. Em que d:a che· 
gou a Lisboa , 574- Em que dia 
f e achou gravemente doenre, e 
que progreffo fez a queixa , S 76, 
e f eg, Como rccebco ao Nuncio 
Apollolico, S'78. Para onde fere
tirou, 580. Quando foy para • 
~inta de Alcancara, s81 , e fcg. 
O!!e luto tomou , e mandou ro· 
mar pela morte do Emperador 
LeopolJo, 58.z. ~e difTc a El
Rey Catholico fobre a fua jorna· 
da de Co1ll lla, e como.o mandou 
cortéiar na dcf pedida , 600, e íeg. 
e) no auxiliou os inrcri:ffcs dei· 
Rey Catholico, 610. Como l'!eu 

aodi• 
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Jas coufas notaveis. 
audicncia ao Embaixador , que EI· 
Rey de Maquinez mandava à Kai
llha Anna de Inglaterra , t'í 11. Co
mo fcttcjou a acclamaçaó dcJRcy 
Catholico cm Madr1J , e o que 
ditTc cm louvor do Marqucz ddS 
Minas, 641. Quando prmcipiou 
a enfermar, e que progrctTos fez a 
doença , 6 51 , e ftg. Que diffc ao 
Príncipe, infantes , e Duque D. 
Nuno , 6 s &. Como fallou ao 
Nuncio Apollolico, e quando fa
lecco, 6s4. ~e difpofiçõcs fez 
no f eu T cllamcnro, 6 s s , e lcg. 
Como fc abrio o teu Re.-i.J cadaver, 
e que fe obfervou ncllc, 658. Co
mo fc ditpoz o Funeral, 619 , e 
feg. Aonde jaz , 6 6 1. Como fe 
fez o aé.lo da quebra dos E.icudos, 
6 6 3 , e feg. Refcre-fe o fcu cara
l\cr, partes, e virtudes, de que 
foy ornado, 664, e leg. Que dc
monftraçaó de fcmimento fez pe
lo facriltgo roubo do Sacramemo 
de Odivellas, 666, e lcg. Como 
defendeo o proccdimentt> do San• 
to Officio , e que Lcy p.ilTou con• 
tra os Chrifiáos ~ovos, 6 71 , e 
feg. Como ajudou ao Papa para a 
guerra contr.i os Turcos, 6 7 i , e 
kg. Cl.!!e foccorro mandou à Pra• 
ça de Oraõ , 61 ~ , e feg. E à de 
Ceuta , 6 7 4- Qgc Lcy fez Cobre 
o modo da Re~cncia do Reyno , 
6 76 ' e feg. Como foy avpellida
do , 6 7 7. Que pefTo:is nomeou 
para a Purpura Cardin;;fitia , e que 
Antbifpados , e Bifpados erigio 
o Pa~·a à fua iníl:ancia, 6 7 7, e feg. 
Cumo n:c:beo , e que prcfenccs 
m•ndou ao Príncipe Jorge r\uguf• 
ro dt: Saxonia, 6 9 l , e fe~. O!ie 
prcfcnie mandou ao Graó Duque 
Colme UI. 69S'· Que Títulos 
cn:ou Je novo, 704, e feg. Que 
Offi,iJes reve a fua Oifa , 708 , 
e Jeg. ~ando cafou a primeira 

vez , í z S· <l!_1ando , e com quem 
cafou a (cgund& vez, 741. Ct•Ol 
que fineza alliíl:io à Rainha r.a f ua 
doença, 7 46 , e f cg. ~e fii hos 
teve , 7 41 , 7 s s , e kg. Gomo h» 
lcmnifou o nalcimento do Prm,i· 
~ D. ]oaõ, 7H• 

PtkJm (O Bifpado de )quando foy 
creélo, 6 7 9e 

Pmt1l"CJt1 ( Coodetra de) quem era, 
197. 

Pernt1mbuco ( Cidade de ) por quem 
toy relt• urada , 1 8 8. 

Per114mbuco ( Biípado de ) quando, 
e por quem foy erello , 6 7 8. 

Plt1tenri11 ( Cidade de) como Jc rcn• 
deo a EIRey Catholico, 6 z 9. 

Pontt. (Conde da) Veja·fe Mtllo. 
Porteiros móm dclRcy D. Affonfo 

Vl. quem for.iõ, 415. 
-delRey D. Joaõ IV. 1.16. 
- dclRey Dom Pedro li, 709, e 

7 1 S'· 
Portug•l ( D. Miguel de) Bifpo dt 

Lamego , e Embaixador a Roma, 
que comitiva levou, e como fez a 
fua entrada, 1 ~ s , e feg. Com 
que valor fe portou no encontro, 
que teve com o Embaixador de 
Caftclla , 141 , e f eg. Qge fez 
vendo, que naõ podia confeguir 
a f ua nct;ociaçaó, e como fc reti
rou, 141, e fcg. 

Prttts , que fe fiieraõ em Lisboa pe• 
Ja melhoria delRcy Dom Pedro , 
quacs foraõ , S 7 8. 

Pre(tdmus dos Tribunacs no reyna
do de O. Affonfo VI. quem fo· 
raõ , 41 z , e f cg. 

-no tempo delRcy D. Joaõ IV. 
z ~ 1 , e te~. 

-dc!Rey D. Pedro li. 710, e feg. 
7u, e fcg. 

Principt ( Regimento do) ainda fe 
oh ferva na Junta dos T res Efüdof, 
z 71 , e feg. 

Pri'J..tlÕ dos Fidalgos, e rclfo.15 _con• 
JUril• 
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lndtx 
juradas contra EIRey D. Joaó IV. 
como fe executou , e quem craõ 
as ditas, J s6. Como foraó algu
mas cafrigadas, 16 a , e {cg. E co
mo fe hvraraõ ourras, 164. 

PrO'Vtdorts das Obras do Paço del
Rcy D. Affonfo VI. quem toraõ, 
416. 

- delRey D. Joaó IV. J ~o. 
-dclRey Dom Pedro 11. 7 1 o, e 

716. 
Putros ( D. Pedro ) foy Meflre do 

1.)rincipc D. Theodofio, 16 S• 

R 
R Ai11 l:4s de Portug.I, como traõ 

conduzidas , e afíiiliaô nos Con
te: lhos de E!lado, 7 ~ 1 , e fcg. 

Rt1inhAs de Port1'g•l. Vcja .. fc D. Lui-
'l.,,4, Neobourg, e Saboy11. 

Regimento do Príncipe D. Thcooofio 
ainda (e obferva na Junta dos T rcs 
E fiados, 2 7 1 , e feg. 

Rela~11õ da comitiva, com que o Du· 
que D. Joaó IJ. foy cfpcrar a Uu· 
qucza fua cfpofa, 1 5, e fcg. E das 
tdlas ' que {e fizcraó ncfta occa• 
füõ , p , e fcg. 

Rf Poj!tiros niôres dclRey D. A.ffonfo 
\ 1, quem foraó ,414, c415. 

- delRey D. Joaõ IV. 2 2 5. 
- deli.ley D. Pedro li. 7 1 o. 
Richelieu (O Cardeal de) que dili· 

~encias fez para que {e accbmaífe 
Rcy de Portugal ao Duque de Bra• 
gança, i' r. 

Rio de Jamiro ( Bifpado do) quan
do, e por quem foy crello 1 t'í 7 8, 

Roma ( Embdixador cm) D. Miguel 
de Porcu~.11 , Bif po de Lamego. 
Veja-fe Portugal. · 

Rom4 ;_ Miniflros Portuguczcs , que 
for.\ O a c!i.i no rcynado de D. Pc• 
<lro lf. g:mn fnraó, 6 9;, e feg. 

S. Rom<1in (O .'\libadc de) Embai· 

xador de França ; quando fez a 
fua cnrrada pubh ca , 46 7. 

Rool ( Jorric ) Alm1rau e da Arma• 
da , que 'ondu210 Carlos Jll. a 
Li~boa , qu.mdo 'hegou , 5 24 
QJ!e offrna lhe mandou tazcr EJ-
fü:y D. Pccro, 515. · 

Ruy Ttlles dt Mtnt'(S, Senhor de 
Unhaó, quan~o talecco , &61. 

Lom q ucm toy cafado., e que ucf • 
'cnJe114ia teve. 1bid. 

s 
S AbPJ'lt (Carlos Amadcodc) Thi· 

que de Necimurs , quando n01f• 
eco, e morrco, 42 1 , e 42 t• 

Com <JU:m foy cafado, e que aí• 
ctndcncia ltvc, 41 ~· 

S11h0)• ( D. Maria Francifca lfabcl 
<:e ) R•inha de Portu~al , com 
quem ufou, 3 89. e, m que for
malidade , e aonde {e 'tlcbrou o 
fcu cafamento , ~ 91. Em que dia 
parrio rara Portut;al , e quando 
chc~ou a Li~boa , ~ 9 & , e fcg. Co
mo foy ft füjada a lua vinda, ~ 9 h 
e fcg. Q e pcvrcs Ire deu Jogo 
EIRcy, ~97· Quando, e rorquc 
caufa fc rcNou da c.ompanhia dei• 
Rcy, 40~. Em que dia fc profc
rio a fentcnça da nullidadc do dico 
caíamcnro , e quem loraõ os Jui• 
Z(S , 42 1. De quem foy filha , 
41 1 , e fcg, A fua Arvore, 41 ~· 
~e rcprcfcntaçaó fez aos Tres Ef· 
ta dos do Kcyno depois da f cnrcn
ça do divorcio, 459 ~e rcfol
vcr.aó, e como f e a Jullon o feu ca• 
famcnco com o Principc D. Pe
dro , 41fo , e fc~. De que condi
ções fc fo·mou o Tratado M•11ri· 
monial, 4t'i 1, e fcg. ~ando, e 
como fr c<"lt hr~raó os JC'fpoforios, 
4t"í ~· ~e diliJ!encia fez para ma· 
yor fegurança da confcicnci;1 n.o 

paru• 
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Ja1 coufas notaveis. 
particular da dif pcnfa , 46' ~ , e fcg. 
~ando nafcco > e de que virru
d~s foy omad.t , 7 a S'. ~e Rcl1-
g1ofa~ trouxe com figo para a fun
daçao de hum Moficiro, e qual 
foy eíl:e , 7 2 7. e f cg. ~e calo Jhe 
fuccedco com o fcu V cador Dom 
)oaõ de Soufa , 7 a 9 , e feg. Como 
cr.l conduzida, e aflifiia ao Con· 
felho de Eltado > 7 J 1 , e fcg. 
Quando principiou a cxercitarfe na 
perfc:içaó da vida devota , e que 
Obra efcrevco , 7 ~ 3• QllanJo 
principiou a enfermar, e que pro
grdTo tez a doença , 7 H, e feg. 
Com que piedade rcccbeo os Sa
cramentos, 7 JS' , e feg. Aonde 
faleceo , e que ditpofiçõc1 fez no 
TeLlamenco, 478, e 7 3 7, e fcg. 
Aonde j .. z, e que obras tez, 1 ~ ~, 
e feg. Que Efcritores tracaõ dc:lla, 
e q uc dekcndencia teve, 7 40 , e 
feg. 

S•boy• ( ViB:or Amadco Duque de) 
com quem a jultou o feu cafamcn• 
to, 471. Que prenda mandou à 
efpofa , 47 i" Em que tempo de
terminou vir para Portugal , e que 
Armada o hia conduzir, 47 s , e 
f cg. Porque caufa fe reíl:iiuío eíl:a 
a Lisboa fem o referido Duque, 
477· 

S atamanca (Cidade de) como f e rcn• 
deo a EIKey Carlos 111. 6 ~ ~ , e 
fe~. 

S 4l'tla•err4 (Praça de) como, e por 
quem foy recuperada, <r97, e feg. 

Sande ( Marqueudode) quando foy 
creado, é a quem conferido , 409. 

Sando'tlttl (D. Fr.mcifco de )Duque 
de Lerma , quando falecco, 16 J. 

Com quc:m cafou, e que afcen• 
dc~cia 1eve. lbid. 

St111tl ic~ (O Conde de) General, 
e Emhaíxador de Yn~larerra, como 
foy vifit.ido, e hof pedado, e quem 
foy fcu Cordullor , i 9 3 , e feg. 

Tom,VU. 

Com que negociaçaõ vcyo outra 
vez a Lliboa , 46 5, e íeg. 

S11r~11 ( Villa de) como, e por quem 
foy cornada, 599, 

Sa:i:onia l O Principe Jorge Augufio 
de) em que anno veyo a Lisboa, 
e como o rccebeo EJRey D. 1~edro 
ll.69~ ,cfeg. 

Scbombtrg (O Conde de) que digni• 
dotdes, e lu~ares teve, e quando fa. 
lccco, ~ 78 , e 690. 

Sebttfti•nijlt1S, que pincipio tivcraõ, 
e a que fim dirig1aõ as fuas pai• 
xoens, 60, e feg. 

Secretaria dt Eflado, que fórma lhe 
deu El~ey V.joaõ IV. 102. 

Secrttaria , iníl:ituida pelo referido 
Monarcha, qual foy, zot. 

Secretttrios de E fiado, e ou1ras cate
gorias, dclRcy Dom Affonío VI, 
quem foraõ, 417, e feg. 

-delKey D.Joaõ IV. l ~ 1, e 2 J 5. 
- dcll<cy D. Pedro li. 7 1 I , 7 1 9 , 

C feJ?;. 
Sylw ( Luiz da ) porque catifa ÍO• 

gio para Caflella , 1 s 1. ~e Con· 
dado lhe deu E.JRey D. Filippe IV, 
e quando morreo, 152. 

Syl-vtt ( Ruy Gomes da) Príncipe de 
Melito , quando nafceo, e com 
quem carou' 16.. Cl!!em foraõ 
os feus afccndentes. lbid. 

Soure. (O Conde de) Veja-fe Cofia. 
Sot4'e (O Conde de) com que va• 

lor f e portou na palTagem do rio . 
Ticrar , ou Bazzagana , e quando 
falcceo , 6 ;o. 

Sou(a ( Francifco de) Courinho, re. 
fÍdio na Cofte de Madrid por or• 
d~m do Duque D. )oaó li. 8. Foy 
feu Apofcncador môr , 41. Que 
commiffaõ levou na Embaixada a 
Dinamarca, 119. Acçaõ de gene• 
rofidade, que ufou com o Almi• 
rante, que o conduzi o . 1 ~ 1. Que 
honras lhe fez EIRey de Oinamar• 
ca, J J z. Como fov recebido pe• 

Fflff la 
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lnJex 
la Rainha de Sueda , e que Trata• 
do aju(fou com cita, 1 ~ ' , e (e~. 

So"f• ( D. Jo1ó de) VéJor da Caf.i 
da Rainh.i D. Mui.a Fr.incilca de 
Saboya, que lhe JilTe , querendo 
ella doente continuar hum.i jor• 
nada, 1 ~o. 

St11•rt ( Jacobo) R~v da Orla Bre· 
tanha , quando naícro, f .Alecco , e 
com quem cafou, l '1. Quem fo• 
raõ fcus pays, e aliÓS. lbid. 

Smcit1 ( A l:{ainha de ) que goR:o te
ve da Embaixada , que lhe man
dou EIRey D. Joaõ IV. e que alli• 
ança fez com "lle , r ~ ' • e feg. 

Sumilhtrts J, Cortirr4 delR.ey D. t\f. 
fonío VI. quem foraõ , 416 , o 
feg. 

-delRey D.PcdroIL 709, 717, 
cfeg. 

T 
rrA,,xm (Cidade de) querendo 
.J.. EIRcy O. Pedro 11. compralla , 

que fez o P.ulamento de lnRla· 
terra, e quem a tem ao prcfente, 
689. 

T t1rouc• (O Conde de) qntrendo 
fogir para Call:ella , que Fidalgos 
períuadio para que foífem com e~ 
le, r 50, e fe~. 

T AV7'1' ( Luiz Bernardo de ) Con• 
de de S. Joaó, C'l'TI ~1u~ valor, e 
felicidade conquitlou a Villa de 
Fuente OinalJo , 5 S' i. 

D. Tbeodofio (O Príncipe) com que 
razocns mo{l:rou fe deviaó ampa• 
rar 01 Príncipes Pai ui nos , r 9 r. 
~ando foy declarado Príncipe 
do Buftl, e D111ue de Bra~ança, 
2 16, e 2 64 Quando nafceo, e 
foy bmrizado, 215 ,. Quem foy 
(eu· Padrinho. lbid. Quando foy 
ftito Coronel da Nobreza , 164. 
Que virtudes reCplandeceraõ no 

{cu efpirito, e quem foy (eu 'Mcf • 
rre, 265. Que Obrascompoz, e 
que Sci~ncias culcivou , i66, e 
fcg. De q•1e modo, e cm que di<L 
partio pJra a Província de Alcnre· 
jo , e como foy recebido , 16 8. 
Que inftruções lhe mandou El· 
Rey , 1tS9. Como f e rcltitulo a 
Li•boa, 17 1. Quando foy leito 
Gcneraliffimo das Armas Portu• 
guezas , e com que jurifdicçaó, 
1 7 1 • Em que exercícios f a~rados 
empregava o tempo, 2 74- Quan· 
do faleceo, e aonde jaz, z75. 
Com quem f e curou o f eu caía• 
menro. lbid. e íeg. Que Efcrito
ret fazem memoria da f ua vida , 
176. 

Tt/Té ( OMarichal de) porque cau• 
ra naõ aceitou a batalha, qae lhe 
offcreceo o noífo Exerciro t 595• 

TtjltUntnto delRey D. Joaõ IV. com 
que piedade foy feito , 2 1 1 , e feg. 

T oltdo ( D. Leonor de) Duqucza de 
Florença , quando falccco, ~ ~ 7 • 
Com quem caíou, e quem foraõ 
(cus pays. Jbid. 

Tour'Vil (O Muichal de) com que 
defi~nio apparecco na Bahia de La· 
~os, 687. 

Tr4pp• (O Abbade da) que obfe· 
quio, e íupplica lhe mandou fazer 
EIRey D. Pedro IJ. 668. 

Trat4do da li~a da Gr1U1dt Allit1tt~1' 
com EIRey Dom Pedro li. de que 
condições era formad3 , 5 1 7 , e 
fr~. 

Trinch.tntes celRcy D. Affonfo VI. 
quem foraó , 4 1 ~· 

- dclRcy D. Joaõ IV. u7, 219., 
e fe~. 

- dclRcy Dom Pedro IL 7 1 o, e 
716, 
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u Yt/lido do Duque D. Joaõ II. quan
do rcccbco as bcnçõcs nupciacs, 
de que adorne, e valor era, 24, 

T / Ahit1 ( Fr. Jcronymo ) Monge e fcg. 
Y de S. Bento, que Obra compoz, Yfrc·Rrys dt1 /11dii1 no tempo dclRey 

e aonde fc C'Onferva, 407. D. Pedro li. ~ucm foraõ, e que 
Ytiltn~a dt Alct1m4r4, quc:m a filiou, obraraó , 6 98 , e feg. 

e ~om que condições fc rcndco, S. l"itenu (O Conde de) Joaó AI· 
~ lh. Quando , e como foy cm bcrio de Tavora, quando, e aon• 
outra occ.1fia.õ tomada , s86. <ll!c de falccco, 6 1 5• · 
illufaõ p~dccco hum Aurhor ncf- Yitttis. ( Antonio Paes ) Vcja·fc 
ta materia , s 8 7. Q•Jando foy de- Pt1tr. 
molida, e cm que tempo fc rcLti- . Yi/111-R"I (O Marqaez de) que 
tuio, 594- motivo teve para fe conjurarcon• 

Yitndomt ( O~ardcal Duque de) dif- tra EIRey D. Joaó IV. 148, e fcg. 
pcnfou a Ramha U. Maria FrancÍÍ• ~ercndo-fe accufar dcíl:e defaií· 
ca de Saboya do impedimento, no, que lhe diffc EIRey, e como 
que tinha para cafar com o Prin- foy prezo, 1 s6, e feg. ~cm 
cipe l<..egcn-c, 46 z. prendeo ao Duque de Caminha fcu 

1'itndomt (A l'rincczi lfabel de) com filho, e para onde foy remetido, 
quem foy ca fada, e quando fale· 1S'7. Como foraó fentcnciados , 
eco, 4 u. Q..!cm foraõ feus pays. e catligados, 16 r , e feg. ~cm 
1 bi t. pcrtcndeo fucceder ncfla Cafa , 

Y tl[co11cellos ( Miguel de) por quem 16 ~· A quem fe deraõ os bens 
foy mor10, 86. Como toy J1vre dclla, 4z 7. 
o feu cada ver da barbuid.ide do Yill11·1'trdt (O Conde de) D. Pe-
povo , que lhe deíl:ruio as ufas , dro Antonio de Noronha , Vice-
e fazendas, R;. Rey da lndia, como foccorrco a 

r 4fcJt1etlfos ( S1maó de) foy Gentil- EIRcy da Pcrfia, 699, Que Em-
homcm da Camera , e Governador baixada lhe mandou, e que fuc· 
da Cilfa do 1 nfmtc D. Pedro, 4 ~ z, cetro teve. Jbid. e frg. 
e feg Que incivilidade lhe fez, Yillar-Mayor (O Conde de) Ma• 
440. noel Tellcs da Sylva , Embaixa• 

Yé<l-ms d11 Ct1(a delRey D. Affonfo dor a Heidclbcrg, com que nego-
V l. quem fora ó 4 f 4, 41 s , e fc~. ciaçaó foy, quando pareio, e que 

- dclN.ey D. Joaó lV. 2 z 7 , z z 8., pcffoas o acompanharaó , 48 z. 
2 19 , e feJ?,. ~ando fez a foa entrada publica, 

-..!dRey D. Pedro li. 710, 716, e que Cercmonial fe ob(crvou nas 
e feg. audiencias, que teve, 48 3 , e frg. 

Yelles ( Marqucz de los) Embaixa• Em que dia partio para oReyno 
dor de C'...iHella cm Roma, que or- e quando chegou, 4X6 , e feg. 
d:m confeguio do Papa , 1 3 8. Quando foy feiro Marquez de 
<lJe infolencia qu~ fa2er ao nof- Alc~rete, 704. 
fo :C.:mbaixador. lb1d. Executan• Yimio{o ( O Concie 1le) acclamou 
do-a , como fe portou, e fahio cm Evora a EIRcy D. J~a~ IV. 
della, 14r. Para onde ferctirou, 9~. Sendo r:omeado Capita') Gc-
14a. ncraJ das Armas de todo o Reyno, 

qu~m 
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78 6 ·/ lndtx dtU coufas nottftJ~is. 
quem lhe defvioa cite emprego, 
1 a 8. Com que razoens o queria 
fazer entrar na conjuraçaõ o Ar• 
ccbif po de Braga , como fc dcf • 
viou dellc, e o que fez, a S' S'• Foy 
Condullor do 1!.mba1xador de 
França, 165. Para ascafu dofca 
dcfcendcntc foy convalcccr Elliey 
O. Pedro li. 580. 

YifconWo de Affcca , quando foy 
crcado , e a quem conferido , 411. 

- de Bilrbaccna , 4 1 1. 

-de Caflello-Branco, 1 u. 
- de (<'onte·Arcada, 706. 
/í'ijit11, que o Duque lJ. JoaÕ IL fez 

à Duqueza de Mantua , que ccrc
monial te obfcrvou nella, 66, e feg. 

UnhtlÕ ( Ruy Tellcs de Menezes, V. 
Senhor de) quando falccc:o, 161. 

w 
TJ/Altlttl ( Catharina CondelTa 
yy de) de quem foy filha, e que 

dckondcncia teve, 6 7 1, 

H'i/htlmo ( Filippc) Elciror do Jmpe
río , quando natceo , e morreo, 
761. Com quem catou , e que 
af c:cndcncia lCYC. lbid. 

-~:. 

X Em dt los Crnwlltros ( A Ci
..iwc de ) por quem toy rendi
da, 617. 

XMJOr• (Rio ) com que felicidade 
o paílou o Maridaal de T eflé, 
608. 

y 
TOrcl ( Duque de ) vifitando no 

mar a Rainha D. Cathanna, que 
ciichcta fe obfcrvou r.cile illo, 

J 99 , e feg. Por quem toy ttdu· 
zido à Rcligiaó Carholica, 317. 

F 1 M. 
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