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SENHORA 

QUE feliz 11m {idl A ftclIINl" ,'I. 
dlJCfiD "M minhas curi'{4J "pplia{ks 

ao INllpO das 1IftuS aflMS os ",IIis lItrdu, 
.ré 4 prefonte idAde já ",A4Iu,,, ! f!le 
ftliz II minhA tlllgll 'Dith ,rhladA., ,.8-

(,/hid" IIQ meu doce, tJt'ltil"",eJ reti-, 
I •• " 
I ' Jl " 

\ 
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,() para [azonar (rflflos d~ vafla liçaõ, 
e de profimda medi!açaõ ! Feliz' a mi- 1; 

nha Politica Moral , e Civíl, Aula 
) 

da Nobreza Lufitana , que ha tIlntos I, 

Imnos corre firme , gira fegura debai- ! 

xo da Real Protuçao do Smhor Rei 
D . .1oj'( L Aug/~(lo Pai de Vo1!a .iJ.'ia- J 

ge(lade , que eJlÁ lia Gloria: Felize s 
feráQ os T!leu! Dif~urfos Patheticos pa-
ra a inlhucçaõ dos efta{)os· do ho
mem, amparados ti fombra de outr" li 

Real, e Augujla Protecfaõ: Feliz, .°11 

Elogio, que imitu/ti Or!lculo de fi 
mifmo el Grande Rei de Hefpanha- ,I 
D. Fernando cl VI. protegido, e C(111-

{agrado IÍ Fidelipima Rainha, Mãi de ti 

VIJffa Mageflde, que Deos tem no 
eeo: Feliz (J meu Memorial, que in
titulei Gemidos da Reputaçaó Ofl'en
dida ,. '1uegozou a i1Jcomparavel h01r

r44e Iobir aos ReAes Pés dos Senhores 1 

Reis D. Joaõ fi V. e D. Fernando VI. 1 

Soberanos Avô, e Tio de VojJa M,,
f.ejlllde • . Sobre todaJ aI minhas ObrlU 
Feliz . tjla .Hifioria de Portugal fo-

. . . 
gUI· 



ggiJ4';e 'qu-Aj;'(Dmpltl4 ~ele qfle uI; 
(Dllc[,tidos . "l'tlltlrze Tomos de/de o pon.. !. -todA entrd~ dos C,rl ha(inezes em 
HeJpallhA ; Alé ao fim do Rtin4dodo 
me/mo Senhor Rei D.Toa' ,1/. He 

~ fo~re' 'OdAS {tUz eflA Ob.rll ,1I4Õ FD' 
{ for-a pril"e;'A quaji complet4 ,compo;. 
f - tA por: hum PorJuguex:. ; -mas pOPqll~ 

-hollT.da, protegid4' pelll A /to ·R.eJpeilo, 
r e J,beranl Nome. diVoffiM"gefla. 

Je.Ellt [e-verá efll-mpadlllll1 rlljlo de 
cad,,·hum dosfeus. Tomos, á '1IIallei", 
ti" memofavel Torre qlle N,0J reprefoll. 
t,,'i COIII mil E[mdos pendeNtu. _", 

,Sim; AlIguJlijJimA Senho,,, , -,_ 
Sober"lIo Amp"ro, ° Sublim~ Nomt, 

- iJ .Alto ReJpeito- -de Vojfo M"geJlade 
. {ttõ ,:Bicudos 1', milh,rti' ,.que ,.odei,,-; , 
átt'ô firmeZA; fazem 'ifJ(ontr4jl.wtl MI 

repelões filais v;(JlmlÓs e.íla primeira 
Hiftoria Ceguida de -PortugaL-' E//.4 . 
11"-; lu cPp~4da, lIem Irad"ziJa de BJ: 
',,,ligeiros mais officiofos .,t[#e os' .~r:. 
[is Naturaes. EUa he formadA,· h, 
f(J1IIp'.f/a fO' hllm p{Jrlllgf4e~ 1IIIfoa /ln .. 

gUA. 
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;L. BUli f"'e II público (0111 tJlt Cllr44 
Oer .. V"i II correr ft(lIr,e) de que [e.rá. 
tlo gofliJ Je todos 7 'I"e repelirá 's 4'1/1111" 

usJ" i1weja) 011 da emu/afio, r#dell. 
J_ do! [eIlS mttgnifitos Eftudos J que • 
defendem. Elia d.rá utilidades áP" .. , 
Iri" j lap"rá AS boaas J ",,,d4cid,,de ; 
JeixArá{em IIlelltos 4IItt! " malediun
&i4, que II critic4 , e ft flr,í ttmA'7.Iel. 
pel4 verd4de • . Ejlas 4c(oes ellcontr"das 
flrá; hum, efJeito Ja dOfurll, e da ftJr
fll, da Iltr4cfü, e da refijlencia dos So
berallll , e R.e"es Bfcudos. Blles, quan
d, á r.1I flmbrll a deix"õ de(callf"r [O ... 
(("d", IlImbtlll flrtÍó que corra fim 
fufto. 

Em fim', Sober4l1a, e Pideliffuna 
Sml1lJr4, qlle Coroa tllÕ brilhllnte dll 
felicidade deflll primeira HHl:oria qua· 
:fi completa de Portugal, lIaô he II 
'"comp.ra'7.lel h,lIrll, a indiJivel flrl.-
1111, e na(, fei fe diga a imprefiratll'Vtl 
PrfI'VitJmtÍa deli" encontrAr , pt4iú 
rffiAlmente II E/Rei N offo Srnh,r a 
R.t41 , e AuguJlII Prottcfaó de V'.i{ • 

. MA-
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I M4g~,Jt, ',Ne , _/m;. SHh" ,. 
t'nt:edeo l1ell;g'" : ti, P'jfo Mllgt1'-

I tie, 'P't t.wIrt_ be .. pri1lirir4 R..ínJ.. 
f:ltriltir.. defles Rei»,s : dr V-ólfo .Mi:-

I !ejlAtit A primri, .. M N/r",; '. mi t~ 
d/lS .s 'lJirt.Jes priml;,. ~ f!-"4t ik. 
tlllllAS ANg.fI.s RAillhAS de Portugal, 
IIi. digo tu que excedeo; mlls 'file ig •• -
lo. " Vo.UII Mageftade 1111 Rtligill;, 
1111 Piedllde t 116 Re/peito 4 !.trej. Ia .. 
til, 11' CN/tO Divino, lia JuJlifll, "" 
C/emenci., »11 Moder.f4; , »11 M4-
gnijice»ci4 , em IIJd/lS AS qualidAdes 
&IltS, e Virtudes pr"lriAS dos S,be-
1'4110l-? Sobre I"do, 'filAI igN./ON • 
'VIJ./fo Mageft4de e11l fober for, t 111'(
t"". qlle he btlligllll, 4jfA'lltt M.i dll 

I flus 'lJ4fol/os?' Ot(tlpe , t#Jeh, V,jfo 
I M.gefl""e por Ibllg4S id.des o Thro-

r 
II', f'lt /ler.o. MS {til! M.ilTflf Nós, 
em cu/tos reJpeitofos, em 'f.)otos .rdme 
tes offerecemos .0. CiO muitos dos a,,-

i II/JS d. lIoJ!a 'Vid., p4r. q"e 4l1gmell-
I te, di/Ate , prolongue os d. preriofijJi-

I ' mil de VoDa jf1.ageflade pára gloriA i1ll
mDT-



',fJ"drt,I'dds fileS R:.einos' , ' hrilh,,,t! . illíl~ 
",inIJf'õ dos "o!fos F4/loi, 41egri4 d4 
:n0.D1J EJI,do " bonorijictntitl do, nPjfo 
Povo, cln(oI4fii, hOM, ,Amparo ,d,~ 
fius 'V..tfollos , 'e Colu1I'" int:()ntrajla'll~l 
'4' IgrejA de DeIs liA 'terr .... 

. . 
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" P 'RE F A ç A õ. 

N o fexto Tomo da minha .Aula ria Nf1{,"c ... 
'''' • já laftimado. de que entre os meu~ Patri· 
cios naó tivoife havido algum. que formaif.e .. 
e compo~eife huma Hijlf1ria Chrolflllogica , f~
,uida ~ e c,mpletil' tliI PátrIa :. Eu a aoalyCei , .e 
contrahi áquelle' Tomo; q\H' foi o qlle entac$ 
mil p.ermitio a idéa da Obra. Ingenuamente coo· 
fcffo • queeu·eota6 meabyCmei em muitas das 
preoeeupaç6es dosnofTos primeiros Chroniflas: 
Emvarias'paifagens deCeobri· aI poucas lu~e, 
datninha primeira idade enta6 mui verde . 

. Sempre foraó Vlheme11t~s os meus derejos 
de .render á Patriao obrequio. e' fazer o·ferviço 
de tecer. a fua Hi/loria por .hum methodo , que 
fe naó ~ife delIa hUll'la noçaõ completa. fallailflo 

• muito. como alguns dos nofTos .Hifioriadores : .aO 
menos lhe offereeelfe o reu fiu:continuado plJa 
oSlIpplicados re naó perderem nos labyrintos de 
~úvidashj(loricas. e Chronologkas. que ndles 
.re encontraó a cada paifo .. Muito tempo ef\iveraó 
coartlados os meus defejos , opprimidos de 1110'" 

leRias, e oecupações do Efhdo. Tudo ceffou • e 
todo eu me facrifiquei',ao penoro trabalho .q~e 
pela bondade de 'Deos tenho confeguido. e vou 
.offerecer ao Nb.Jico. 

Antes que eu pafTe .adiante no muito •. que 
ba de conterefta l'refaçalS; digo. que a HijI •• 

ria. 



x PR. p' A C; A ~. 
ri/l da ,,.II,,,.;a Patr;a he huma applicaçalS abrolu-' 
tamente neceffaria a todo o -homem ~ido. que 
defeja honrar o patriotifmo. e fazer-fe util. ElIa, 
como volante diligente. lhe tnz as novas dOll 
maiç remotos Paizes da Anti~uiciade. Elia lhe 
molha.·e aponta os fucceffos Ji'os feus lugares. e 
telflpos devidos. como luz da verdade. que ao 
JIlefino tempo he vida d. memoria. e meflra da 
"ida. Elia na narraçaõ louva • ou condemna oll 
confelhos •. as acções. os acontecimentos. e aa 
peffoas • como quem pinta com alma. ou faUa 
com vida. para d:lr confillericia á. p:da\ftas • que 
roaó. e immortalidade ás "idãl • que acab.õ. Ellà 
traz á memoria os perigos alheios para nos faze\" 
acautel.dos: a força dos exemplos para nos en
finar a dar ufo conveniente a todas IIS couias; os 
altos confelhos • para l1aó tropeçarmos J1a Cacili
dade • e inconfidetacaõ. Elia fat conhecer a caufa 
dos maJes commun~ , e particulares: a difficul ... 
dade das emprezas. e.o modó com que I'e con'" 
(eguiraó. Em fim • eUa une a fciencía com a ex
perieacia para o racional, que na inconfidetaçaó 
fe faz femelhante aos brutos • na6 ticar contraido 
ás efpecies. que ve. quandQ deve recordar o, 
pafrados • reger oS prefenteR , e prevenir os futu
rOl para dar ás revolusóes o alto car:léler de fá
bias, e de prudentes. 

Serve a Hill"r;" cI. P"tria nalS ró 1I~ Ecéle. 
(gflicos para en~ontraro\21 nelta Encyclt'l'pcdia da 
erudiçaó Maximas para a piedade: nalS f6 aos PO"
liticos para tirareln defle centro das dextcridacies 
inveéliv3S para o goycrno dos EftildQS : n .. ~ ró 

aos 



P R J: F Ao <: A t'S. XI 

IO~ foldados para defle Arf~nll copiofo dos fortel 
extrahirem ellimu/os para animar o valor :' Cena& 
que ella muito efpeciahnellte ferve lOS Principet 
para verem a defigualdade das eor~s , com que el" 
la pint3 a virtude, e o vicio, efle para fe. abor~ 
recido • a'luella amada: para cotejarem 01 para:. 
lellos disformes. que ella faz entre a c1emel\cia , 

'e a tyrannia: a julliça •. e a femraza6: a corage , 
e a covardia: a liberalidade, e a avareza; a pru" 
dencia , e a ignoranei.: t!R .. I e outras felnelhao
tes qualidades virtuofas , que' fa6 os eflDalt~s das 
Coro:!s , aílim como mlnchll~ das Purpuras eRas » 
e femelhantes viciofas qualidades. 

Eu trahalhei, qUinto cou~ nas minhas for. 
c;as • para venc~r as tres ditliculdades , que fe eu
contraá na eompofiçaó de huma Hilloria. Fiz C) 

que pude para acertar com a verdade; para di Cpór 
a retlida6 do Juizo; para ajllllar as conveniendas 
do Eílylo. Para confe~uir o primeiro intento , d~ 
pois de me confiderar bem longe de todas as idén 
intereffant~s, e de fer em nada parcial: eu me 
fiz difficultofo de crer, diligente em indagar, cri>
tico em di/Hnguir ; e ainda me afihRaó as dúvidas~ 
de que naó ferei exado na verdade. 

Para lograr o fegundo defignio naiS me pou~ 
pei a fadigas. Fiz por eomprehender de hum gol
'pe a extençaõ da Hifioria, que me refolvia a er~ 
crever. Eu a moía n:l preza folta do entendi,nen .. 
t" , eu, a fazi ... nella em p6 para bufear os ob;etlo~ 
principal:! nos fe~s pontos verdadeiros; para e{co
Iher o conveniente, e regeitar o defneceffario : 
pará naó apertar o ellylo. 'e fazer etlalar a itnpor .. 

tau-



!.'CU, P'R:E F'A e A ,lf; 
tancia: para naó deixar aos Leitores como Tanta": 
los t' com os pomos á villa • e 04 braços curtos; 
para naó mudar a prodigalidade em hydrop~fiôl • 
nem communicar a fede nas muitas aguas :' em 
fim , paraefcolher DOS fucceffo~ oS que devem ter 
a primalia na narraçaó, quando elles fervem co-
mo de alma a todos os mais. . 

A terceira difficuldade deajuflat as conve
niencias do elly lo. rendo das que menos impor
taá , eu conhecia. que he huma das que mais fc 
(lbfervaõ. Porém naíl parece, temeridade havei' 
Jluemjulgue. que humas vozes alheias do reli 
tom , ella~ feja6 ballardas nas Irnguas • que as pro
ferem? Cada qual firme no feu fentir. tem o ef-

, tylo alto na Hiflorla por hum forvo bebido na Hy
pocrene. Se no mediano na6 obfervaá muita for .. 
ça , o defellimaó por J'vlercurio coxo. que cahlo 
do Olympo. Eu derejei ajuflar .h materitts o qua 
we he natural. Gaminhei pelo meio como pude, 
rem vulgaridade de plebeo. nem altironancia da 
Poeta. Naó ha dúvida, que apropriar a Eloquen. 
da aos affumptos tem muita belleza. Ha muito do 
brilhante em ajul\ar a fublimidade hillorka. le
vando-a com firmeza em qualquer genero de af
Cumpto por entre as balizas da Poefia. e 0$ confins 
da Oratf)ria. Aqui me lembrava. que hU,ma feu
tença valente tem mais força para mover, que hu. 
ma pintura delicada aéHvidade para attrahir. Na 
manutença" do ellylo entendi, que tropecar Ilaó 
era cahir. Os pé'! firmes na eloquencia • pelos ca
~inhos efcabrofos. ainda que andem de vagar. 
1)16 páraó. Eleito co11) p~udenc~a o methodo C0l11 

que 
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P' R' P; F'AC'A Ó. XIII 

qU,e podem ~s forças, faz e"vidente , como o efpl;' 
rito lobe ao cume com o mefmo palfo, fem fe 
defpenhar do meio. ' 

Eu me difvelei porque ndlaHilloria fe deixaf
Cem ver os feus Elementos lIu-oito partes, de qu .. 
êlla fe cpm\)oem. Nella appareceráó as Pelroas , ai 
Caufas , os Lugares, os Temposr o Modo, o Inf...; 
tTumento J a ~lateria ~ e as Accóes. Na Narr.acaÓ 
encominhada como fio " que v~i atando as op~ra~ 
ções civis, eu lhe organizei o corpo: Nos louvor" 
difpollos em fôrma, que comainftrucçaó poli ti"; 
ca ck regras á civilidade, eu ·Ihe introduzi a alma: 
!lia e1eic;aó da materia trábalht.j por encontrar. 
inais jocunda , e agrádavel, que derrame fuavida':' 
des no efpirito dos Leitores. Se na idéa g~ral dos 
fados naó brilhar a l'rudencía , ao menos lIaó Ine 
'defcuidei na efcolha dos que devia omittir. Em 
tranquilidade o anill1o,e o eCpiritorodeado de hu.:. 
ma brandura imparcial, eu lev,ei a minha llarraça6 
pelo meio a que me conduziaõ as regras hilloricas. 
mais, Oll menos fublime conforme as pelfoas, e a 
'materia, efcufanclo-me ás repetições para evitar 
o enfado. 

Grandes foraó os meus defejelspara t:,ber mif
turar o util com o a~radavel "tudo em e/lrlo bre-, 
wc, que Ilaó folfe la~onico, nem Ciceroni·co. Oh:. 
.rerundo a proporçaó da Cublimidadc hitlorica,on:. 
toei Epicedios com os anojados, e cantci Epini:. 
,cios com.os triunfantes. Pedi aO,genio, que re 
alentalfe para dar alma ao fortd, animar o languii.o 
do, e esforçar os pcnfamentos • t~ldo com o fim 
de ,uni[ _~, vc:(4~de ,om a novidadc:', Pofio cm ro-

, ce-



XIV PlI. E P A ç A iS. 
cego, depois de ter andado livre pelos caminbos 
da propria complacencia , aonde me pareceo, que 
me tinha remontado fóra do :úfumpto , encolhi as 
aus : aonde encontrei fuperfluidades , dei córte : 
.. onde conheci ,s feccuras do entendimento, para 
as fecundar as reguei: aonde 'vi pouca extença6-no 
capricho, alarguei as enfanchas : animei o humil. 
àe, corroborei o fraco, liguei o difroluto , e dei 
algum enfeite á Eloquencia para agradar nol or-
· .. toS. 

Na alma della Hiíloria t que he A Inílrucça6 
politica. eu me naõapartei dos fundamentos. 
qnando eraó fá li dos' , do fentido commum ,-e de 
~Jgumas da~ opiniões vu 19ares , e recebidas •. NacS 
4JUiil fes fevero • nem defprczar Authores ellbna
veis, nem luetter-me a indagador da natureza da. 
coufas com fubtiJezas methafificas, aonde nada 
mais fe deixa \'ler I qu.e labyrintos de c:onje4tura •• 
eu partos disformes de mal organizadas quiméras. 
Em fim eu trabalhei'. para que' o jtlizo foiTe 'cor
"fpoodente á exiflencia real , ou verofimil do. 
objeaos , e que a' narraçaó fe ajuílaiTe com. os oh
jeélos , e com o juizo. 

'Já eu diiTe no·Proemiodo VI. Tomo da minha 
.ÂJIla ú Nobrna: Que eu efcrevia a Hijloria ~, 
P.,tugal entrc Pottuguezes : que nillo expunha o 
m.eu receio pela rizaó. dc que todos quereln • e 
lDUitos mCS'«CID fcr louvados, c quc naó fabia fe 
iOlUvaó , que ~lgue1'D o foiTe: Que eíla emulaça6 
lIa6 era viciofa. antes huma idéa lnagnanima de. 
peitos nobres, que:gloriofamentc ambiciofos naõ 
íofria6 Cc. lhes. adiantaft'em AOI. a:pplwfos. OUUOl 

oh-
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obj-eé}OJ, com q.uem elles podem competir no 
merecimento. Agora repito o mefmo , e protello 
paó fer da minha intençaó defraudar pelfoa algu
mo da julliça, que lbe he devida. Como tive d. 
cferever multo cm. idades dil'fercmtes , eu naó pU· 
de diZe! tudo, uem fallar de todos. O meu prin
cipal defignlo foi ~ecer para utilidade da Patria 
JlUlJla Hi.ftoria Chronologica, feguida, e quaíi 
(;ompleta , qUe nós Baó temos, para naá a men
diga. d6 Alltlllor,u efirangeiros, que me aifegu
raó fc quenm trraduzir ,devendo-nos caufar pejo. 
qee a ne.cefTldade de Portugal, aonde ha tantos 

I homens de talentos eminentes, vá pedir eRa er
. móla. batendo a portas ellranbas. 

UltilUanlcnte na minha HijlDr;/I Portuguer.. 
teráó lugar amplo os louvores da virtude, e as pin
turas dos vicios.Com penna defigual a()merecimen
lO lÍ'ou a conhecer o ,aradeI dos nofWs HetÓes. Se 
elIes vencêIaó na Afia a muitos Darios, eu defejoi. 
quo onc()ntrall'om em.mim huma fombra dos Cur
eios , c Livios, q.ue os déll'e a conhecer na Europa. 
Depois da. gloria de Deos, tem dous fins o meu pe
Dofo trabalbo. o primeiro he defenterrar dos nof
fos MODumentOll &S memorias, que fe fepultavacS· 
cem 01 cadavues, para refllfdtar oS' nolfos. mórtos 
li vida da Fama. O regundo he ern:aminhar efie 00-
fequio ii iJlftrucça6 dos. vivos, fcm prctender li ron" 
g.eM o rumor. pbpwar,e. i.guorantc com periodos fu
blimes.c frue~de:ellr.ondo; ma9confeguir aappli
açaõ dos. Elludiofos..- o applauro das Sabios, e inr
trucçaó dos ignorantes,tudo com a candura do ani .. 
Q1Q, ~ tQ.Ul:i-flOl~ da.v;rd<l~ 
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. Ora feito efle necelfari~ preambuJo. eu pafto 
II dizer. que. os Chron%gos. e bem. inllruidos fa
bem.que tod:lS as idades defde o principio do mUIl
do at'; agora Ce.dividem nos tru Tempos chamados 
E[curo, FabuloCo , e Hillorico. O primeiro ponto 
do Tempo ECcuroheo da creaçaõdo primeiro Ho
mem Adaõ.: Ponto.luminoCo marcado pela ECcritu
la Santa,em que ró brilha a luz da verdade na Hir
toria Sagrada,quando toda a Politica, e Profana e{:. 
,avainvolvida nu Cáhos·tenebrolO da maior efcuri
«jade.Acaba aquellc Tempo no Diluvio de Ogyges-. 
Rei de Boeeia entaó chamada Ogygia,que Cc repre
knta Cu~ccdido no anDO do Alundo 2208 ,antes da 
Éra "u Igar 1796 annos • e que comprehende vinto 
c dous Seculos de CombraS' impenetraveis,e de tré
vas immenfas • 
. . O Tempo FabuloCo principia depois do Diluviá 
de Ogyges· ~ e corre até a primeira Olympiada no 
1\nllo do J'Uul1do J22i,antes da Éra vulgar 776 an~ 
1I0S, com aduraçaó de 1020 •. C:Jama-fe efle Tem
po F:lbulol() pela confufaó. e mifcellanea de ver
dades.e mentiras com que os Poetas.organifáraó OS 

feus Efcritos.cohonefladas as patranhas com o n(),o 
lue·de Fabllla. que eHes fizera6 brilbar pompora 
com a derrota dos Argonautas: com o preço inefli
Jnavel do velocino: com asfaçallhas memoraveis 
de U Iyffes; com a decantada fonnofurade Helena:. 
com os eflllpendos trabalhos de Hercules. com o 
borrorofoincendio de Troia , e com outras inven
~óes arbitrarias, que fazem plaufiveis aquellas ida-. 
des. '. 

O Tempo Hiftori,o.tewpri.ndpio de~ois.da pd .... 
.m;i-. .. 
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. Cleira Olympiada no anDO do Mundo lu8, e vai 
. parar 110 do Nafcimento.te J.C. 4;)';)0, e contem o 
erpaço de 772 annos. Dá-fe a eile Tempo o nome 
de Hillorico; porque das Olympiadas ·em diante 
principiou a brilhar na Hirtoria a verdade dos fue
celfos fem as tifna! da efcuridade,rem as Inanehu 
da fabula.Entaó fe percebeo.que quanto Herodoto 
deixára ercrho da tomada do: Traia até aquelle tem
po era taó pouco, e taó confundido, que fe de\>ia 
ler corno huma Novella.Se nó, refleélirmos no que 
eUe dilfe dos Scytas, dos Egypcios , e de outros 
l'óvos , em lugar de lhe darmos com Cicero o no
.me de Pai da Hilloria, lhe chamaremos hum dos 
Progeuitores da Fabula. Em fim II lut hillorica nes 
fez ver b-:m quem foraó Aunio, Filo, Herofo, Ma
nethoD, e Metallene •. outros·Pais das patranhas 
quando os homens naó fó tinha6 defejos de bufc:1r 
a verdade efcondida no pó dos turbilhões preceden
tes ; mas fe applic:avaó aos modos de a filberCI1) bu f. 
·car. 

IRo fuppolto , Ce eu houvef1'e de dar principio á 
Biftoria Antiga de Portugal imitando ao Doutor FI'. 
Eernardo de Crito, a manoel de Fatia e Soufa. aos 
Padres Joaõ de Mariana, Joze Moret , ao Areeblf
po D. Rodrigo Ximenes, a Gabriel de Henao. e a 
quaÍl todos os Hilloriadores das Hefpanhas : Eu lhe 
daria principio 110 anno do Mundo 1 792.depois do 
DilUvio Unive-rlàl 1 J6 ;lnnos 1 Eu andaria abyfma
~o • engolCado , perdido 416 annos pelo c:lhos do 
Tempo Efcuro : Eu apalpando. tropeçando. caln

.do marcharia 1020 annos pelos defperihadeiros do 
"l'empo Fabulofo: Eu me cançariil em provar o 

.. im-
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!mpr~vavelde fer Tubal.V.: Filho de Jaret. e'N~ , 
.Co de Noé. Q primeiro Povoador da Lufitania ; co~ 
.,DO fizera elle a Cua viagem até ao Cabo de S. Vicen,.. 
.te,que querem fe chamaffe Promotltorio Sacro por 
.fer nelle fepultado o feu cachlver; Ce com eft'eito 
.fundou Setuval. que dizem, que das vozes .Ajunta,.. 
.mentll de Tl,bal , tomára o nome; e Ce governára o 
feu Povo ao modo monarquico com a ingenuidade .. 
. e candura daquellas idades innocentes', , 

Se eu houveffe de me defviar deíle fentir dos Ali
thores referi dos.que naú Có bebhaá ostragos men .. 
tirofos na fonte impura de Berofo • de naçaó Cal
dep; mas nas das feus .Seéla.rios Floriaó do Campa. 
.Garibay) Beuter " e Vazeo: Eu me veria obrigado 
a paffar de hum para outro aby!ino ) e dar a glori" 
.de pril1)eiro Povoador de H.efpanha a Tarlis.Sobri'!" 
nho deTubal , filho de hum de feus irmãos: opi
niaó nova ,que naó fai ouvida entre nós, em quan ... 
to o engenhovaflo de D. Jofé Pellicer Daó efqua
drinhou motivos, que tirou dos cófres da fua eru,.. 
diçaõ para a fazer fufceptivel a~s engenhos menos 
vulgares, Elle I~m encontrou neíla c1affe·lllminofa 
de homens h4m grande número de partidarios.Mas 
jffo de que valeo ? Tar)to eíla opiniaó nova de PeI
licer, como a antiga de Berofo eHas foraó nervofa
mente Q~acadas pelos famoCos Diariíbs no feu Jui. 
zo da Hiíloria do Direito d,e Hefpanha , que publi
cou SoteIo : ataque,que Ce derrotou· a opinia6 rer
peéliva a Tubal.tambem reduzido a nada a que per
tence a ·Tarfis •. 
. Nós na6 podemos duvrdar,que todos os homens 
D,afcidos no primeiro S.,ulo depois dQ. Diluv,io ~ 

. • -, . ,á-
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tilr3~ .ivendo naS vifiilhança~ d(l campo' de:' Senaar 

I GOI1) o Paicommum o .Patriarca Noé. Elle. propa;. 
záraó monftruofamente. e bem podemos C'l~r. que 
.. confulà6' dos idiomas nas Familias poderia fer a 
caufa da feparaçaó daquellas • que mutuamente Ce 

, entendia-6. :Nàquelle' tempo vivia6 Tubal • e Tal'
, Íls ; mas n6.naá podemos :dfirmar;que algum deI ... 

les vieffe com hUlna 'cólonia de Caldeos a povoar a 
LuJitanid; Naéfuella'Épocaeraó ignorados todo~ 09 
eJementosneceffarios para' a fociedadff. para d e~ 
tabelechnento da vida civil. para a navegaçaõ •• 
para o exercicio das Artes.Os homens; que-licdra6 

, , lia Companhia de Noé poderiaó fer inftruidos por er .. 
i le em alguns -d9S conhecimentos,que antes vira' no 

mundo I) mermo Noé.Os mais viviaó como brutos 
nas cavernas. e grutas da terra. comendo o que e~ 
Ja produzia, em fi eftupidos • de tudo ignorantef • 
. . ·Tubal. e Tarfis tendo em menos diftància do 
emavel Av6 tant~s Regiões defertas parece que naó 
fe apartariaõ deI/e mais de milleguas para virem 
Lufear ii da Lllfitania tac1 remota.Se algum dos dou. 
tiefignadas feus Povoadores' nós podeffemos ente~ 
cler. queeJle emprehendêra efta derrota pela noti
da da· fertilidade da noifa Provincia, naó he necer.:. 
fario prefuppoi'mos • que elles f6 a podiaó ter por 
meio da revel:n;aó? Que homens viajantes havia na..l 
quella idade. que levllfl'em novas de huns a outro .. 
Paizes'? Além dtílo. a razaá encontra outra· invero
limilidade. em que a numerara Colónia de TQbar~ 
ao de Tarfts podeB'e fazer por mar a fua longa via~ 
,em •. 'Impoffivel'parece; que huns homens ainda 
4KCUpados;.!ioibínréf da éorigrega~i das muita; 
'i, • .11 ii acullS . 
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aguas no Diluvio,elles fe eng~lfa'lfem emoutrá ilit.o 
mcnudade de aguas n08 mares Mediterraneo, e 
Oceano. 

, E naó parece outro impollivel, que em hó pou .. 
~os allllOS dc:pois do Diluvio os homens fe infiruif. 
fem na arte de navegar e na de conllruir embarca .. 
-Çóes para romperem mar'es lIunu d'antes navega· 
dos defde a Afia até Setuval ? O certo h·e.'l~f;,nós 
ignoramos quem foifem elle~ Argonauta,s , em que 
tempo eJles vieraó á Lufitania • e como ~ieraô. A 
Sagrada Efcritura naá b diz. Nós naó temos outras 1 
memorias eícritas daq~ellas idades' fenaó as fua!. \ 
Quanto nos dizem os Hilloriadores Portu~ezes.1 
e Hefp:mhoes be hum tecido de rabulas, 'd'dllll. , 
sótS , humas fugeridas' • ,outras arbitradas. Na6 ha '\ 
trabalho mais inutil • que aquelle com que elIes fe ~ 
cançaó em ajullar ethimologias a Províncias, e, ci.. { 
dades para perfuadirem pelos feus nomes a exiLlen.. 4 
,da real de Príncipes, e de Heróes ~ que talvez fi. 
caifem na malfa dos polliveis_ 

Algum tempo gaflei eu em recordar:l Hifloria do 
'Genefis , e achei, que na Europa a Tracia, a, Gre-
cia , e alguma~ Ilhas foraó povoadas por Javan ,-e 
feus filhos. Póde fer, que elles palfalfem delles cli
mas para os de Alemanha, Italia , França, Hefra
Ilha, e algumas terras do Nórte ; mas nós por onde 
o fabemos ? Que correio nos trouxe eltas novas lá 
do fundo da antiguidade? Tambem dei minhas ho-
ras de applicaçaó aos Authores Gregos. e encon .. 
trei-me com o efpirito de huana Naçaó taó inclina-
da ás ficções.que naó as ef"luece ainda no meita das 'l 

idades cheias de hu.Nas da fua,ef~rjdadellós que 
, , , dcr~ , 
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4teCcobrimos. fena6 rabulas infulCas. patranhaa ri" 
',I dicula!!. taes como os Ceus Jógos. ApotheMes • 

Theogonias. l\lathamorphorfes. e outros inventol 
pueris della natureu ? Huma gente. que fe finge 

':1 tIIó .antiga como o Sol,exillente antes da Lua,pro~ 
. duzida da ·terra para primeira femente do~ homens
futuros. que luze.s nos pódem dar dos primitivo!! 

> lIabicadore! do mundo,que nos ddlorrem do juizo 
e: aa fombras ? 

Depo;s d.Ra, applicaç6es o mais que fiz • foi" 
oao duvidar '. que Seculos depois do Diluvio Corta 

I habitada a nolfa Luíitania. Difcorri, que as Netfl. 
:~ de Noé fe apartariaó delle • degenerando em rur~ 
" ' ticos. e grolfeiros. ignorantes das vaRta~ens da 

fociedade , homens fem leis, governo. nem cul .. 
'I tula. que vivirilÓda producçaó natural da terra. 

Reprefentei po.ffivel. que quaefquer que- rolfem 
enes homens. elles de tempo a tempo, hiriaó avan .. 

'r C1ando as viagens. como gente de cafa portatil : 

I: 

I que confumidosos fruéh)!l de hum Paiz palfaria6 
I para 'Outro , que noRas marchas contiuuàs na ter~ 

ra de festa fem embaraços para dias. a).guma Ca.. 
Jonia entraria p.Ja Lufitania até daI de rafio CGR1 o 
,Ql3r : que naó polkndo avanqer-fe impedida pelo 
mefmo mar. nom retrqceder com temor de outros 
~radol'es. que já bavia por toda Hefpanha • ella 
fo oRabeleceria nef\e Continente, que já feria'fer .. 
til: que os mefillo, brutos d&linea,iaú fórma de 
República em Setuval • e f05mariaó outras Socie .. 
·dades: queo. Salvagens fe embrenhariaó peles 
mattas. eo cavernas "donde depois fahiriaó OS Bar .. 
",ros Sal'riol ~ llioplbO$ wdonlitos. • q\14 cheg4cà6 

a 
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a competir' na ferocidade e~m os mais agtierridot 
:Romanos, e outras Nac6es valentes. 

Naó duvido, que a ig~orancia popular entende .. ' 
rá, que derroto a antiguidade veneravel em collo-. 
car na noiTa Lufitania (vieffetn elles por mar, 01.11 

por tetra) a e/les Sal vagens " rullicos' por. fellS' 
primeiros habitadores ,e que nós hajatnos d. fer' 
feus dereend.ntes~ Ella lembrança he huma d~ 
meneia, hutna fal~a de inllruecaó da ordem .do. 
"mndo,que ,todo eHe traz a rua ~rigem d~ homens 
groffeiros, fem policia, fem civilidade, que foraó· 
depondo 11 barbarie , . e d2ndo u fo á razaó pelos! 
defeobrimentos fcientificos na carreira da! idades.' 
A noticiada! Le'is, das Sciencia! j das Artes, do~ 
c:ollumes primioivos dos homens eandidos iffo' ti ... 
cou em patritnonio, e fcJi Herança da Naçaó San~ 
ta·, que DeO! defignou para os altfls 6ns da' fua 
Providencia. Quantos Seetilos naó fahirai) da Afi3 
as fua~ luzes?Poderia6 recebellaa algumas Regiões 
tnais vifinhas' ao Campo dc'Sénaar , 1=01110 er:1I1 z 
~yria,a Media, Babylonia, e o Egypto.O refio d~ 
terra naó 011<"" cotaó enf:olfado nas trévas da ig
norancia, qu. nalda do poecado, e toda a fua; faes 
oaó' fe via alagada com a fe~unda innundàçaõ da 
Idolatrra • que-fe fegLliô 'á primeira'do Diluvio'? 
: Ora fuppollàa imâginlda vinda d. Tubal ,ou 
de Tarfis a Hefpanha; defdeo annodo' Mundo 
1792 atê o -de 22::>8, em qUé fuecedeo o Diluvino 
cl.e Ogyges, e em 'que à.:aba' o tempo chamado Ef
turo , 01 Hillori(\(io'e'~já citados fingem huma Ce ... 
rie de Rei! Suceeffore~ de Tubal -com hum' go .. 
'1orno' Mooa-fq!,l !CO 11:\ Lufitaoia I ~ em He.fpanlJ.a~ 

Tae$ 

,I 

I, 
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Tac'!: faC) os defta Época da Éfcuridade,a que fe me 
permita chamar efcuros Reis. a faber: Hibero, 
de quem querem, que Hefpanha fe chamaffeH1-
beria : Jubalda inculcado por hum grande Allro~ 
DOlllO : 'Brigo Conhado fundador de quantas Povo
ações acabavaó em briga, ou briga, COltlo foraÓ' 
Lacobriga • hoje Lagos, Cetobriga junto a Setu
vai, Medobriga perto de Portal agre , &c. : Tago 
homem de memoria immortal, que corre frefca 
com o Ceu nome nas aguas do Téjo: feto, que 
tambem vive ainda nas lembranças da Provincia 
:Retica , ou Andaluúa, e nas do Rio Betis, oU 
Guadalquivir: Gariaó reprefentado hum intrufo, 
que matou a Reto, e que foi morto por Jupiter 
Ufyris, que andava pelo mundo aJimpando os Ef~ 
tados de Tyrannos: ultimamente os tre. Geriõei. 
ou Lominios , filhos de Geriaõ , os quaes Ofyris 
J'ellituio o Reino; mas que já na Época do Tem .. 
po Fabulofo perdêraõ u vidas ás mãos de Oro. 
(lU HercaJes Libi co, filho do mefmo Ofyris , no 
memoravel deCafio , que nos reprefentaó os efpi

,ritos inclinados á plaufibilidade. 
Dos Rejs nomeadosnefta tpoca lingiraó mui

tos E{critores a deriva~aó do nome de Hefpanha., 
de algumas de Cuas povoações. e dos feus Rios, 
materia, que naó he da minha repartiçaó, nem 
me pertence.He verdade, ebem póde fer, que de 
algum delles nomes ,eraes do Continente de Hef .. 
panha, ou de algum par,tlcular , que fhe imporia" 
0$ feus moradores, entaó ferIa conhecido o ~ 
LulitanJa. Os noffos Efcritores qua" que affim • 
daó a .ntender no Iileneio profundo. que guarda' 

. nef. 
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neRa materiaem todo o tel~po da "rimelri tpó .. , 
ça • e parte da fegunda. Ndla reprefentado Lufo, 
do qual logo fali arai • por hum dos nolTos augu
tados Reis. elIes quarem • que do feu nome foire. 
"hamada Lufitania todo o norro Continente. ERa 
8oticia,que na6 parra de fer hluna con;etlura, qUIJ 
naó tem verdade, nem verofimilidade, em que fo. 
firme; :que nafceo tia idade das Fabulas. :tondo 
aquellas duas ellímaveis qualidades apparecem co
·mo envergonhadas '; ella nos deixa o campo livra 
para difcurfos mais fólidos • e verídicos, que a de
rivaça6 do nome de hum Rei imaginado, fem pro~ 
babilídade alguma de haver reinado na Lufitania. 

Manoel de Faria e Soufa . Ccm dá fundamente> 
parafe penfar, que a voz Lufitana torá origem em 
~Igumas das línguas antiquiffimas dos Ellrãgeiros. 
que vieraó a eRe Paiz, e obfervando a fua fitua~ 
çaó extendida ao largo do mar. elIas lhe chama~ I" 

riaó por eRa ruaó Lufitania , que fignifica largu-
fia. A fer illo affim • que póde fer. mais decento 
nos lica adoptar ella opiniaó • do que appeHar pa-
ra o nome de Luro , hum Principe. que fó reino~ 
na Fabula. Tambem póde fer , que os norros pri
mitivos. reparando no Rorifente Occidental de> 
feu Paia a dilataça6 do Crefpufculo Vefpertino • 
:que lengo efpaço fe moRra diafano, e luminof" 
quando o rolto da Esféra eltá ofcuro • e já no Fir ... 
,mamento fcilltHa6 com toda' a claridade as Eflrel-
las : do luzir , ou IClzitar. que fe prefume feria':; 
termos proprios .da fua lin!(ua. dellas vozes cdu ... 
liriac5 elles o nome de Lufitania para a differença
'~m dps gerile$ de Hefpanha. que fica mais de 

l1\u~ 
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bum ~r;Ío apartada na [\.la fronteira do noifo H~
rifOllte Vilual. 

Ora dadas eRas breves noticias, eu devo derro
tar com a verdade 35 ficções introduzidas entre. 
nós no Tempo Efcmo, que acabou no Reinado 
dO\'i Gerióes. Hum Efcritor da Hi/loTla de Portu-" 
1:a1 , e E!hangeiro , me fez parar atté'nto para re
fledir , que a ordem dos Reis de Hefpanha , na6 
í() no tempo Efcuro: mas ainda no FabuJofo , te
cida por alguns Hi/loriaclores Portllguezes, e Her
panhoes, pedia huma indagaçaó critica, judiciora. 
e fevéra. Foi e/le Author o iIIullre Francez Le 
Quein de la Neufville. EUe diz de palro em dou. 
paragrafos: Que Tuba] , V. filho de Jafet, he. 
olhado como CIlHe dos Póvos de Hefpanha , aon
de elle nunca vdo : Que QS feus defcendentes Hi
berios, que vieraó da Hiberia habitada pelos Ge
orgianos, fa6 os mermos que os Ht:rpanhoes reCO
nhecem por feus Progenitores: Que elles era6 
IlUns brutos incapazes de Religla6, e de Politica: 
Que fempre foraá os mefmos • até que 05 E/lran
geiros vindo, do Ei!ypto, e da Grecia. de Cartha
(to , II das Gallias adoçáraó o feu ar barbaro, e a 
dureza dos Ceus collulUcs. Logo falta elle ao ter
ceiro paragrafo. que he Q q~into na or-dem do 
primeiro Tomo,e palrando por alto toda a fúccef. 
faó dos Reis fabulofos. que 0,5 ditos Hilloriado. 
res for;.ó defenterrar da podridaó dos cemiterios. 
em que jazem os Pais da Fabnla; elle efcolheo 
para principio da tua Hi/loria o da vinda dós Car.,. 
thaginezes a Hefpanha. de que ha outras memo· 
riilS '011) verdade. c verofimilidade: Ponto~ que j4 

en-
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entraDO ruminofo Tempo Hilloríco .- c que' he'''' 
que tambem hei de feguir ne!la minha Hiftoria. ' 
" ,Entrou a Época do Fabulofo .. e começáraó os 

poetas a tecer no heroifmo da Theocracia hUl1l' 
governo tal ,que antes parecia pilltura para fe gra ... 
"ar no Ceo , que maximas para fe obfervarem na 
terra. E!le tempo do fervor poetilco foi o que en.;. 
cheo as medidas do furor Dívino : furor, que en
taó fez pegar a maó Omnipotente no Calix de ou
ro -de Babylonià para embriagar o mundo todoe 
com o vinho da fLla proflituiçaó. Taes foraIS o, 
Dogma. aboltlinaveis , c as palavras mortiferu da 
compofiçaó dos Pochs , o decóro da fua eloquen
eia , a verdade da fua- HiIloria, e a fua divífaó da~ 
confas. Sobre citas bazes ta6 pouco e!laveis ; feln 
kllid-ez ,nem conlhmcia , firm:íraó as phantafias a 
fuccelfaó de algulls vinte e quatro Reis defde Tu~ 
Lal até Abí.dis, que nos introduzem como h ... m· 
menino milagrofo, hUlIl alfombro nas trévas dd 
Gentilifmo , criado 1105 campos oe Santarem pol' 
huma Cerva, taó faltador , e ligeiro como ella: e 
affim levaó enlacada em huma corrente de abfur_ 
dos a origem, e" progreiTos da valla l\lonarquia de 
Hefpanha, como fe fiççúes evidentes podetreln 
fl:r honrofH á Pltria. 

Na entrada pois do tempo Fab.uloro n~s mof
traó reinando na Lufitania os tr~s irmãos Gerjó~s. 
Logo vindo Oro. ou H ereules Lihico tirar-lhes a 
vida em calligo da morte, que elles haviaó dado a 
fell pai Oryris. Depois fic;u o metino Hercules 
reinando na Lufitania; fundar no Promontorio Sa
cro hUln Templo em memoria de Tubal; eque~ 

leu .. 
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_do aurentu-íe para halia', deixou para Rei dos 
J:.ulitanos • a fell filho Hifpalo, que fundou Hi Cpa-
lis • ou Sevilha: enfinou a enterrar 05 mortos, a 
ordenou. que por elles Ce veflilfem de luto os vi
vos. Depois de HiCpalo 'apparece Hifpano, que dj 
a Hefpanha nome novo .. e fe lhe Cegue Hefpero • 
a faz chamar Hefperia. Athl'ante Ytato , irm:ló do 
Hercules. apparece Rei. e faz entre os Lufit:mol; -.... 
,rande figura. Com hum exerCito' deUes ha quem 
ceeia. que fu:1' filha Roma fondára eln Itáliá a' 
memoravel Cidade do feu· nome'. que veia a fero 
cabeca do mundo conhecido. 

Si~uro he confiderado Succ~fl'or de Atblante fea' 
pai. e delle Sicano. que com huma colorda de Lu ... 
ntailoS fa6 tidos por origem dos P6vos' Sicano, mo.J 
radores de Sici lia. que di zem tomára delles o nO. 
me de Sicania~A Siceleo • quefuccedeo a fell pai: 
Sicoro,fe feguio reu filho o memoravel Lufo, flua 
pa realidade o feria fe deJIe folfe Portugal chama
do Lufitania.Sículo he reprefentado digno Succ'ef4 
for de taõ grande pai. e elle hum grande Rei.Na 
an3tqu;a que fe feguio. Bacco , filho de SemeIe ~ 
mais conhecido pelos vlcios • que pelas viétoriag • 
dizem que entrára pela foz do Guadiana com hum 
exercito de Gregos.Os Lufitanos lhe fizeraó parar 
a marcha. temerofos de que intcntalfe fer Rei; 
quando elles naóqueria6 Soberano,fenatS do fan~ 
~ue do fcu amado Lu fOI . Racco lhes faz crer • que 
I alma de Lufo tranfmigrára para o corpo de feu fi .. 
lho Lyfias.Elles çom ella recommendaça6 o conhe
.eth Rei i e fealfe;;ura • que em atten~a6 fu:& to
JIlára o Reino a dellQmina9iú de Lyfi.tania. . . 

O 
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O leu Capitaú Licinio Cac~ lhe fucced& • e-' cn.:. 

zem que entre os feus Póvos fora elle o j.n ven tO«" , 
da MetaJlurgia. Seguiu-f.: á fua morte! buma anar-

, qui •• e quer Juflilló. abbrevi.ador de Trogo Pom
poo.que lhe fuccede.1.f1t Gtirgoris pelo merecimen
to de delcobrir ao Povo no tronco do huma arvo
rr. o artofado das abelhas,dando-lhe a go(lar a do-o 
çura do favo.Efte Gargari! he imagiuadoao mer~. 
mo 'tempo pai. e- avÓ do prodigiofo mioino Abi
di!. que foi lanç-adonas mattas'de Santarom par&· 
Ce efcon41or a infaqJ.ia do,i.nc&lto. Nellu o fazem 
criado por huma cerva. rapido na carreira .. coi hi ..... 
d9 pelos caçadores de fell pai • que o conhece pe
las fdçóos do rodo. naó o havondo villo fenaiS
quando nafceo. Ora em quanto GOlgOriS rema. & 

Abidis Jla!- montanhas fo cria. vejamos c"mo nos 
perfuadem a eites Rois nomeados realmente exif ... 
tentes, no Tempo da Fabula. , e depois pararemo~ 
a o,uv~r o elhondo" que faz. a Armada de Ulyffes.
ent-rando • e rompendo a~ C()frenteu do 1'~0. 

, HQ.lWe 'na alltiguida:ie hum bomem chamado 
l3eroCo.Sacerdote Caldeo,que he citado polo gran~ 
de Jo-fofo nas-Antiguidades Judaicas.Houve outra.,. 
l3orofo .. falfo Impotl()f Vjterbllnf~, por outro no.
me Annio. a cada palfo citado pelo nolfo Fr. Ber .. 
nardo de Erito., Etle fegundo Belofo qUill relllf,i
tar as memorial corrupta! do. primeiro. Nos eCcri~ 
tos que compoz em feu. I\ome, elJe fingio qll~nt(), 
quiz para fazer o comento plaufivel.Os fopros v)
ciado~ deites homens ,01- feus halit,!ls corruptos làó 
os que quizeraó dar realidade de exjllencia á vinda 
• Hefpanha de Tl.l.bal. C de Tadis : eUes os, qllO 

alli-
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t\ fln!mlra<>,e organizáraú os P·rincipes,que eu deixo 
, Ilomeados deCde o centro do Telnpo Efcuro até I ao fim ~o Fabulofo, em que nos reprefentaó rei. 
\ nando ao Rei· Abidis: Principes-, que já mais fora' I .illos Dondnantes do Continente de Hefpanha o 

longo efpaço de ISO'"' annos contados do tempo 
da fua povoaçaó até a en~rada nella dos primeiros 
Greg6s. l Na6 ha duvida ,-1)ue Floria6 do Campo, ~ Joa6 
de Mariana foraó Seélarios dos Eerofos; mas Cem 
fe declararem fiadores da fua verdade, nem vero-

I 4imiJidade. Qne credito merecem elles depois de 
Autltores de tanta antiguidade como Diodoro,Ef.; 
trabaó ,JuRino • e outros do feu caraéler nos dei
",arem deRa materia humu poucas noticias. e ef· 
fas taó confufas. como o tempo dos imaginado. 
fucce/fos ? Lâ Inuito ao longe apparecem os qua
tro Geriões, pai. e tres filhos: faUa-fe com bat
buciencia na morte,que elles deraó a Ofyris : 000-

mo eUa foi vingada por feu filho Hercules,aquel
Je Heróe domador dos monflros. que nos pintaiÇ 
com hUln3 malfa na ma6 por armas,e coberto com 
huma peJle.de L-eaó por faia de malha: vingança 
de Hercules fobre os Geri6es. que deo origem â 
Fabula. de que Hefpanha e Lufitania faraó go~·~r
nadas por hum Rei de ues cabeças. 

Herodoto deixou lembrança deRe combate de 
H.rcules com os trel irmãos Geri6e9.Mariana na6 . 
fe efqueceo dos dous montes de pedras que o ven~ 
cedor ~andou deitar no mar dos.lados de Hefp~ 
nh •• ede Afriea. o chamado Abyla a bum. pa~ 
le ~ o Calpe.a outra» ambos a. m~oraveis eoh .. 

D.as 
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flaS,em que foi gravado oNo{l plus r,llra. Para nó. 
c:rormos • que Ofyris • e Rercules nunca vieraó a 
Hefpanha • ~alla Cabermos. que elles rein:lraó no 
Egypto.Seculos 10llgOS eíliveraõ os Principes def .. 
u. Ellado fem fair dos feu! confins. até Se foll ri s--. 
que dizem govllrnava pelos annos do Mundtl 2 J41~ 
• fora o primeiro. que emprehendeo novas con ... 
qui!las. Além diflo • os Sabios oaó ignoracS • que 
01 antigos Egypcios tinhaó e~ conta de impios 
aos nRvl:gantes: que olhavaó com horror pa.ra 'O' 

mar, como imagem de Typhon • qu.e tirára a vi
da ao feu Oryris: que daqui nafeeG o coflume re+ 
ferido por Herodoto de já mais contrairem aniaJ1ro 
fas· com gente maritima. Logo feos Egypcios.na4 
llavlgaraó nas idades de Ofyris. e de H.-rcules ir 
~()mo vieraó elles a Hefpanha? , 

Qllizeraó 09 Efcritores Portllguezes', • Hefpa~ 
jlltoes encher o vacuo da Hifioria Antiga, e foraeS 
defenterrar plaufibilidades do cemiterio dos Bero" 
fos.A fuccelfaó dos Reis elles a arrancáraó do cen~ 
Iro da efcuridade • eda fabula. Com mais funda .. 
mento o devemos elltender ,entre os mais,de Hit;. 
palo. de Herpero, de Athlante,.c da fUJldac:;aó dá 
Roma por fua filha do mefmo nome; idéa illve~ 
lada por Fabio Piélor para cair fobre clle com. pc", 
:&0 deCmarcado. toda a Ceveridade da critica.Em filD 

flót de:ixamos por indignas da nolfa iJluluinaçaõ u 
"jagens Orlentaes; e Occidentae.s dos Príncipd 
Titões : o fCII vaflo Imperio,que veio re!1ntar nas 
Jfefpahhas ; as filas batalhas de tremer a terra; ai 
QJnquiílas para que já naó bavia Ilwn.do'; os com .. 
-bates dos Gi&&n1:cS COlD os ~.of.s ;..a·.r~ClIcill fo. 

brc 
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.he o nóffó Continente do Rei Tar.tareo.que veic. 
1105 Infernos. com outras pocrilidades j ucundas • 
arrancadas do centro da l'dythologia. 

,lUas já chama pelas' noifas attenç6e. o elirondo 
.ca Armada de Ulyifes rompendo' as correntes do 
Téjo,e devaçando as fuas margens no anno· 7 7 d. 
governo do velho Gorgoris,pai do ce.Jebrado Abi~ 
dis. Poetas famolos, homens de grandes talento~. 
e até as .A.lIentm:ol Je Telemlwl .• obra de bum cf. 
pirito fublime , nos illflruem. como reduzidas·a 
cinn as altas Torres de Troia,os authores de tan. 
ta ruina fe botára6 a viajar pelo mundo. Ulyffes. 
Rei de Ithaca • reputado perdido ,e bufcado el1l 
~nuitas partes por feu filho o dito Telemaco bem 
(:onduzido na penlla do illu/lre Fene/Dn ; a eHe n~ 
lo reprefentaõ embocando o Téjo em huma gror~ 
.fa Arinada • que feria formada dos navios de papel 
cm que falIa o Profeta Ifaias, e faltando em terra 
com os feus camaradas aventureiros.gollarem tan" 
:to delI .. , que erquecidos da Grecia. detenninára' 
fund:af huma povoaçaõ • que foi dita IJlyfféa • 0&1 

Vl!1fIi'D , hoje a famofa Lisbilo. Affinna-fCl • que a 
eloquencia de Ulyffes naá fó moveo li Gorgoris pa
b'confentir a fundaçaó ; mas a dar-lhe por mulhet 
« fua filha CaIy.pro • que elle tratou c:omo tal em 
quanto fe demorou na Lufitania. r 

Ao mefmo tempo que UJyffes fundava Lisboa. 
o Rt:i Diomedes com outra Armada dizem,que de
fembarcava no Minho: que em memoria de feu pai 
Tydeo fundára nas "fuas margens a Cidade deTy" 
de·; e.que depois 'para a diflinguirem de Tui. lhe 
,,~p.ara.g Tf.4iç}aGCI.rc»1Ia.çQ cJ.~il r. aIirJll3,qU. 
'"J C ... 
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fora6 entrando pelos portos de Herpanha T~ucrd. 
irmaó de Ajax • Telemonio • e hlnelleo • Re-~ de 
Athenas: que elle. havendo fundado Carthage
na • paffàra a Galliza , aonde fora Q primeiro Po
voador, e Legislador: que aquelle.aportandO' ;lIn
lo a Cadiz. fundára a Cidade de Mnelleo. que ho
je dizemos Porto de Santa Maria. A "inda deftes 
J»rinC'ipes aos Jugares , que ficaó ditos, ainda fjue 
elle;a firmada na fé de alguns Authorc9. nós ave
reruos Jogo dellruid ... Em quanto a U/yifes.que hc 
o que mais nos toca. a wa concordia com o, 1110-

,adores da terra teve pouca duraçaó,comodizem : 
elle fe recolhe ao feu Reh10 de Ithaca' Calypfo 
rente a lua faudade: morre Gorgoris • e entra a 
reinar feu filho Abidis antes nas phantafias • que 
nos Ellados. 

Ora como acabo de fazer memoriadas viagens 
dos Principes Gregos a Hefpanl,a depois da ruina 
.de Troi~'it e/la guerra he huma Época brilhante. 
naó. fó por principiarem a hi/loriar os Poetas; mas 
porque fervio como de vefpera ás matinas da ver
dade hifiorica , que já fe principiava a defcobrír : 
as ditas viagens, que faó de tantas confequencias 
na metina Hilloria.devemfer examinadas com cri
lica mais judiciofa. que a dos nolTos HiIloriado
res precedentes. 

A vind" de UlylTes ás praia~ do Téjo he para 
nós huma palTagem hillorica muito .intereffante, 
mas o amor da verdade ellá primeiro. que a ami
aade de Plataó. Vemos em hum cargo de Ovidio. 
cpmo aquelle Heróe , depois de vencer a Troia • 
'Iodou du aODO' feito h"m cuuetcnimcnto. da, 

Oll~ 
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,"'das, como fe folTe hum Prtat« (em deRino.H~ 
merQ o ef'colheo párá o Heróe da fua Odifféa,e com 

"I outro ufgo poetieo o arrojou par.'fórado Ellréi" 
, tà <\eGibraltar: o conduzia pelo'0ceanbAthlart~ 

tico: o defémbareou nas Ilhas Ata. e Ogy~ja·. 
'ta~ no mefmO' mar ,e Ilhu,de qu\t al~m de Ho.-

~I 
';I 

I 

I 
,I . 

mero, ninguem :mals nos deo"noticin. Os dous d", 
hdos Poetas 'faó os àuthores. 'e-irÍventores di "ja" 
zem de Uly/fé's ao Oceano. titHeI extraira6a' n'O-t 

113 os Hillori:allétes Gregos, que refere EllralJaó: 
Efles a trarnrilitíraó ao! noflhs ',que a crhaó 'feru 
mais exame critico, que ode;haY« corrido pelo. 
canaes da antí~dade.' ' 

Na6 baRou- o feu refpeito pa1'adlrtr09 Ercrit<flo 
reI Gregos ,'e' efpecialmente Eratõfihene\9j a il~ 

"

"I' pugnarem. EUesaffirmaó , ttUII osPoetae tingíraG 
JJelJa coufas monlhuofos. já occultando O' fentido 

l[ ,das palavras. já' fublimalldo-fe no' omUos par!, 
~, attrahir o bom gofio, e qlJe efpecia1mente fobre 

as aventuras de Uly/Tes futilàvaó os errof.Outrol 
pertendêraó inveRigar as ficções de Homero Il' feu 

JI 

refpeito, e na" deCcobrira6 ôll'tto fundamento 
mais, que o do ,fe haver embarcado o Her6e-~ 
hum navio Pheni:c:io,depoi9 que 'Pelemonlhedét;J 
rotou a Armada em vingança da morte, que dera 
a feu filho Aja", : Que viera aSicilia • aonde'to~ 
os Cyclopes Obrou «5 heroicidades, que' concebê..1 
ra6 os P"etas:Que fabendo Homoro deRa viagem; 
o levára na imagiri:i~:ló a engolfaUô ffl> OceallQ,dc. 
que já tinhaalgoaras bUGS céltJmuriicítdas p~lo': 
Feni,ios em 'SltIima: e que col/oeira no tneliho' 
mar a Il~a Ogygia' que PUnio d.rcreve illlmedtata, 
á~Q)tlas d. Italia. fi" A 
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'.fL circunfbncia mais cel~b1;~~tlla viagem 'dei. 

J,JJytres he a fu~daça6 de 1;.isb.Q •• ,Dell.a faj) ab9f1.;l
dpJ~$MarcianpCapellh e SolinQ. O mefmo r..J.o
Dp,,~or Brito.· firml(do na authoridade ,de Afdepia,-,. 
~~ 1Uyrlellf\o, qqe fll:jnculca por tellemunha • d~ 
qtl~ \t}le vira guardádas nQ T,empJ~ .. ,que Ulyffe. 
f\1nd.r". em Li$Poa. ,raJi'luias da rua· Armada. Que 
credi.Çp mereeo A.fdepiades .'luao.doPoJybio,~oJn~ 
p.Qnio'MeUa • e Ellrgbaó • indagadores exafros da. 
fingCllaridades das nolfas co/las • naó fazem .nem .a 
~.ai:~ .paffageira m«:moria da fundaçaó de huma Ci~ 
~aM·ta6 dillinh"qll~. m,erecja fer lembrada? Bem 
fei , que André de Refende, Antonio de :Lebrija. 
,4Jdre'te- • e outr.os modc:rnos daó a UJyffes a gJo
r4 ~e fUlldadol.de ~tsboa. e que do feu nome de.~ 
ri)'aó o de Ulytlipo, . Damiaó de Goes bem adver
tido.~elle. affirma,qu,e Ulyffes na língua Grega Co 
diz.OJ!Jftl; que por itro o Poemade.Homero,que 
o't~n por affumpto,fechama. OJyffitl: e naó poem 
~,Llsboa o nome .de U1yfipo • fenaó o de OJyfipo .. 
; :Alguns' cOl;lfundiraó ellas duas Cidanes,que Ef
\r~ dilliQguc,e aponta. os lugares das fuasfitult
~ões,Elle diz .<]ue O ~Ji po eflava na colla do Athlan
tiçq,e qu~ U.lyfiPf ficava no Mediterreneo • dizem 
que:j1cima de Malaga .. Abertamente impugna a fuo
~çaõ. de .Lisboa pO.r Ulyffes.e ainde que naó con
trJQj,:a fua viagem a Hefpan ha. CloRl,c/:tridade ner
"oCa fhftenta •. que n;te) paffára o Rftreito de Ber-
4iul~s .• nem·naveg~~a o Oceano.Os de part'cer con~ 
t.rarjq affirmaó , que .em dez anDOS de navegaçaii 

.l\e:v~çira tPdas .as noffas coftas; que fundár. a Ci.-. 
/ 4ade ,dcd.J1ylipo dedvJlda do rcu n~c ; 'lue nel-; 

_ ." '.: .. la; 
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<la edHic'r.'CJ Templo de Minerva: qu. affim-. 
conuAfclepiades Myrleano, que fora Metlrede 
Jetras-hulnaDas'na' Betica;e qtae clle -atulla bavér 
."ifto naqu.lJe Templo os defttoços dos navio$ •• 
-lJ)ylTe. ,que eraõ hun! monumentos incGOuaf. 
âveis da fua' vfnda a Lisboa. 

Mas como Afclepiades be a fonte delia noticia. 
~ elle n.feeo· ent MyrleaCidáde' daí Bithynia • que 
.te pois fe chall'lbU Apll'mea i:eM tempo de PtolQjj 
JneoEpipluiACS:" e 110 de Scttorioetn'lufit:mia.1 
duvida;; muitos Modernos. que .• J1e podetfe- rer • 
'Afc:lepiades de quem diz Et\c!abalí j que fóraM~ 
're /lO Paiz dbS Turdetanós.--e.qunompoterablJÔl 
ma Relaça6'dõ ·lbefmoPal't~ l:fue: fe attribue .'a'J. 
-ium A uthor de· rIu: nome)qQ~ .ponta Lu íz de -.M~ 
I'r.i. Poi.- fe< 'lulihiuer ·que fàff4J dó. A fclepiades ~ 
.lIa yiYira6 :Bec\J-los dep&iS do Myrleano , C9Ilt. 
podia rerteft~munha ocular dOs dcftÍ'ogól da; :Ati. 
Inacia -de UJt1Jle. 'no Ten1pIO'-de:Minerv:t f· ': " 
; , Os nofro* HUlóriadores el/ttlirra6- de Silio ltali" 
CO a vinda: 4f:j .J)Í{)medes·ao 'Mitllio.-Elleddrindo. 
feul Gregoi' aós-llolfo5 GayO!; 'quePlinio teDi pe'
tOI ·Bracar.nceg-·,'e Gravio! deGII'Jliza. SÓ'SiUb~' 
Poeta Latino i: '!he o Author das"Vlagens dó Dio. 
medes· ao Mibh0'. Os Efcritores Gregos naó Falla8 
ncUã huma .ró: palavra. Paufánia, he quem o- rai -
arribado ao Porto Phalenono Atico:eJle o IC~ 
panha at~ Cortnthi3: b fe~lle na eltpediçaó com 
que réRabeleéeo a reu pai Oenec,.-nó Reino de At:. 
gos: elle o taz ·appÍlrec~r eiD'outi'atmuitas párte~: 
mas Dili b cóítdaz como Silio Julicoá Foz do Mi .. 
~lIo. Na6 dot.fe ... ·:Gregei ."feRI6'~ o"'rO'I qufj 

-, ~ . ~,~ ii ~e-
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.epois viria6 ~ elle,: tomariaó O Cd' nome os nol'. 
fos·Gayos. ou GranJas, que àllifc'cllabelecêraó. 
-Etcom mai.or;, r32l6o pode1UOlI ,entender,atlim .' 
por nos perfuadir Plinio, q~·no feu tempo era 
huma.tradi~a6:domínante haverem os,Gr.egos fei .. 
to fundações na Lufiaania ãlltu da· vjnda dos Car .. 
díaginctles. """ .:! , :. 
: .. Nada hana Hüloriade menos verdadeiro, e vo
~oiimiL, que dtlr-C'C;p.or coura certa as Viagens de 
lJly{fes , tleDiQl1Iedes , de 'Teucro '. de Mne~ • 
• di: outras Colonias npmerofas, de ,Gregos, ao mar 
kltlantico. O mefwpdigo das.fu~Jundaç6es,da 
Cidades .. e Póvm pelo. no1fo Continentc. Eu preC
c:indo .da pOUCll p~áti,a .. que .os Gregos tinhaó.da 
Ilavegaçaó. Dou, ,e:naó concedo.; '1U):1 UJy1fcs !1ie~
feaoTéjo; Dibmodes, e Teuoro:;:ao Mmho: 
l!1fH{lep. e 0Ut'rOS'. Gregos pot outw, partes. ii. 
H,Jpanha.. () qtie4tfojó 110 fabet'qiOf:que moda 
em toda e1J1l i:poHooa Lufltanill ,,~!GoJli%a eUes 
fundáraó tantas, Cidades famoras.q~t neceffitnaó 
d.ebum grandentllnero de gente .. :Ellt; na6 caberia 
na Armada .' qu, elle:v~; fobre Tni$.t lfIuiu. 'velees 
IJlIdtiplicada • ,t1.4;rq~ue, nos dueJlt. qUI! aqueUea 
.A.veJltureiresnJe,r;ló as fua.s Viagiens • ..para a con .. 
quilla de huma fó C'dad~. que foiCe:\Ita .Je~·OII 
~íR.~i D.JoaÓ 01. JII~no$ 4e solt: QQmons em -h ... 
~E(q\ladr;l c,ie ,Z20 Náos groffa$, ,r4!l~ conuan.. 
". ; pe, maior n.úm~~o de toneladA' I,.,a guer,ra Q 
'J;P9i;a, di,z Ho,IJI~rG quo na6 c.ab.iaD tUtU:!s m.ais do 
c:t!Dto e vinte homcn5~De UJyfi'cs fe. diz, que de
pois ,de TeJem.on lhe denotar a Àrmada , apenas 
1J~ ~c;ára; hJl41'.{la~of ~omo m,vemo. nós logo 

'ler. 
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rrk, que em taó poucas, e tal'í pequenas Nao. 
acconnnodáraõ aquelles Principes a gentenecef. 
faria para a fuodaçaõ, e povoaçaó de tantas Ci 
dades • e Provincias nas Hefpanhas? 

Ponho.aqui de parte outros indifpenfavej! in. 
convenientes de uaufragios" de mortes, de falta 
de víveres, de neceffidade de Officiaes pira fabri
cantes de Templo.~;e de cafas; e nos lugares dta
elo! recommendo aos mefinos Leitores, que veJaó 
:I Polybio (1), a Herodoto (a), a Thucidides (J). 
alliada(4), e'a Mr. Gouguette (5) que nelJe, 
"eráó derrotada! as opiniões favoraveis aos Gre
gos , e huns teflel1lUnhos claros, e. convincentes 
da verdade. Entaó faberáõ C()tnO aa Época da 
porra de Troia [aó fabulofas as Viagens das Gre
gos ás nolfas cóflas • que elles totahnente ignorá .. 

. nó até as conquiths dos Romanos. Das fuas prÓ' .. 
vas • e doutrinas tirará6 elles os f\ffidam(ltltos pa. 
ra aiTentarem , que aqueIla Naçaó, como funda
dora , naõ ,,/leve nas Hefpanh:a.s anus dos Roma
DOS, nem depuis delles. 

Naú duvido porém, antes. me capaCHO de algu
mas ViageM cafuaes de outros Gr,eg<!s a partes de
terminadas do noiTo Continente, como foraó as do 
Coleo de Sarno, , e a dos Gregos chamados P ho.
cenres. Falem memoria OS Authores deRes ulti .. 
mos, que comeffeito trouxeraó a ~He huma Co .. 
Jonia, que depnis povoou a Cidade de Menace 
perto de Malaga, donde palTariaó alguns á Lrlita-

nia • 
(1) Li'q. COP.7. idem Li6.j. Ctlp.2. Tritd; tlt: 

Tl/ilJie,. (2-) l.iv.J.4c 8. (I) ]..i6.1 .. (4) Lib.l.: 
(~) Tom. I. "o~. a,6,$, " 
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. Wlia • e GaUiza. Affim o penfou hum·AutIJor.erlH 

dito (1). ·e he c;onllante que efles Gregos Pho
cenfesforaó ·os primeiros que' ufáraá de Náo. 
~randes,nas quacs viera~ ás Gallias.o a Hefpantla. 
Tatn~~m parece naá haver dúvida ,em que anteg 
da patragem de Xerxes'á Europa. -e muito tempo 
depois a. marin ha' dos 'Gregos!era das'mais fracat- • 
• o feu Commereio na6 patrou do Jnediterraneo. . 

As opiniões de. outros. que c:rêraó os efiabeJo
cimentos Gregos pola derivaçaá de palavras • que 
c:om facilidade te dellroe : Boc:hart as derrota (2) 
como fabulofas. EUe diz. que. os nomes. que naó 
1à6 barbaros.·e .que tem derivaç6es Gregas • Ilaó 
"e porque tragaó a origem da Grecia • donde naó 
.ieraó habitadores para. as notras terras; Que ~ 
c:ontrario. os Fenic:ios antigos navegantes. hzeraõ 
muitai viagens aos notros pórtos; e fundáraó Co~ 
lonias no notro .Continente. e que entendia fereln 
eltes os que pozeraó o nome li muitas das princi
pae~ Provincias •. Cidades • Rios, e Montes. Ent.ro 
outros diz. que o Douro -he derivado dos D"r;", 
ilaturaes de Dora na Paleftina; o Minho da voz Fe~ 
nicia Mania. que iguala ao M;niUln dos Latinos: 
oT~jo de DlIg. ou DlIgi. que entendia6 por pei ... 
xe .• peJos muitos. de que elle rio he abundante,. 
donde fe deprehende a infubfillencia da opiniaó • 
que deriva o nome Téj.o do do Rei fubulofoTa~o. 

O mermo Author pretende. que a grande Lis ... 
boa tantos Seculos eflimada por fundaça6 de U1yf. 
fes • tomatr~ o nome da palavra Fenida Alis-lIf,bo. 

. - . i que 

.(1) MelDt.Ã.caJ.Jes I"ft:. T"m,2}. "ag. 149. 
(2)lnClulQ.~iv.J.~ol·J4. ," '" 
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~e' fignilicna lugar ameno, -aludindo á fertilida.a 
de dos feus campos, que o Tc:jo banha. Porém he 
bem certo, que defte parecer de Rochart ninguem 
ficará por /iador.Em hum diluvio de conjeduras. 
que fez, Ce em algumas coufas acertou, em outras 
podiaérrar. Póvos haveria eAtre nós, que tomaf
fem -nomes Fenicios ; outros que confervatrem o, 
antigos 'Lu:'tan05le em antiguidades taó remot'at 
(:ró opini6es mais ptovaveis- as mais Ceguidas pelos 
melhores AuthOl'tJ, e das mais fálidas as que mais 
fe conforma6 com a razaó. 

Ora já ho te\npo de entral'l1lO'J, peJa dibtada 
Anarquia, GUc nos reprefentaó na Lu/itania de ... 
pois do feu ultimo, e imaginado Rei Abidi.,AtJ 
primeiro patfo-nos enconUamofcom a formidlvel 
fecca de I'onga durlça6 , que ~lzel11 fora clufa dtt 
fe defpovoar grande pJrte de Hefpanha • e palfa
rem os feusmoradores além dos Pyrencos. A fer
tilidade que fe fegulo os chamou para as fuas ter
ras , aóndo entrára6 acompanhados dos primeiro. 
Celtas , que povo:íraó a Celtibeiia ~ Efla ~ente faz 
grande ligura -na naifa Hiftcnla.,sem me embaraçaf 
com a antiguidade da fUI oti!!,em ',fó direi, que 
os Celtas era-ftuma Naça6 de-tempo immemorial 
ellabelectda na Gallia chamada B,.4&6ta; e C,;m"t/l~ 
que os RomanoS depois c:/1;Jmiraó Trnn}/llpina , • 
det'aó aos Ceu. moradores o notnlnlc Gal/os,' Coni 
finavaó COttl ,Hefpanha pelo1 Pyr.ne-os. 1:1 pór iO"n • 
ainda aRtes da memol'1lvel f'ecca'. d/es tinhaó e-'! 
til o tranGto:. e.pafl'agem do Eb,.ó para \';tettl vi .. 
v-:r de miflura"com os nolTo,mOfadore~ primeif() 
'lue ~ Grea~r Herodoto ,do~mpos muito antt.: 

,. gOI 
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zosprefume a:cftct. Celtas habitadorCJJ ai! .p'2rtd· 
8làis Occidentaes de Hefpanha ; noticia" queta!
vez recebelfe dos F enicios • o·ll.dos. ,Gregos ~ho..; 
,ences, que' nav.cgava6 as notrólséóflas • ,como 
acabo de dizer. 
. Já os Coitas An,daluzes fuppunhaó em. Helpa
!l.ha. outros Celtas vi linhos ás GalHas'. e foraá QJI' 

CJue enviáraó ena Colonia unid~ â qué ellca man
dára6 ás terras dos' Turdulos. c 'Turoetanos nof
fos moraMres poderoros • ji-cjvi1.i.zadof. Tito",Li
via os reprefenta Naça6 florefcentedominada po~ 
.,A.mbigato • príncipe valerofo.e há feliz, que fo
bre fertilizar os terrenos. e cultivar os, homens ~ 
Y6\ldo a grandepr.opagaça6 dos .fcus valfaUos.coln; 
Colonias delles diz. que augmentái'a ·0 n6mer". 
dos moradores de Italia. e da Bohemia. Depois 
tendo por curto o terreno de Celtiheria., Ce, efh
belecêra5, entrees Vetones ,e ;Car,pentaDos ; di-. 
latára6·fe pela'. Lufitania • e Andall1~ia .•. naú há~ 
vendo já em HefpanhaPaiz rem Celtas ~ . fenaó () 
qu.e corria dó Cabo:de Finis tfrr,e aQs.pyreneQS~· 
O, que eotráraó em· Lufitania vieraó ·ao Algarv~;_ 
ta fQra,ó fobindo peJas margens do' Guadiana até 
~arelU nos dilatadosaampos ,em que fundáràó a 
Çidade.de E)Ya! •. Refende c;onJeélura,. que aGi .. 
tbdefería afim chamada em razaó de alguns Gal
los Elveticos •. que &tviaó "ir ,com os. CeItas. AHi 
foj'~al a fUjl:."ropagla~3ó. que fe.lllli,ma dera6-
,~.Ilte parllmuitQs~-l'óvos ,.c para.II.\iiogaoça das 
atlrC)Atas , q\1~ baviaó reaebido .dos Jliberios ; ,ma' 

. ~.~ ail-defcon6an~as acabárólÓ .ctn;1;4famentos • 
paz·. oumaó dt< YOJlwtu: poJ :tQda ... Â~daluzja. 

:,' ,.' . Sem 
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! I -' Seth·fazermos:cafo da fonltada:\tindade Home-o' 

I rp a Hefp:mha,e campo. que rega () Guadiana,na6 
:, . be par.a defprezar 'li 'noticia da de alguns Gregos ,; 

que foraó ficando pelos nolfos Parzé •• Criticos jo ... ; 
di cio fos , femfixaron, tempocerto,difputaó qua~ 

',I reriaó os primeiros, que chegáraÕ aos p6rtos da. 
I\o/f.a Pemnrula,aonde tinh:unos entre nós aos Cel
tas'. Já nós dilfemos, que hum delles foi Coleo do 

\ 
Samós, ao qual Herodoto dá efla precedencia ,4> 

aftirma, que eHe·fe embarcára' na Ilha pratea párá, 
voltar ao El1:ypto ~ que arrebatado o navio por htirN 

I Leite furiofo,corréra todo o' Meditetraneo ; e C/uo 
palfando QEflreitode Hercules,chegára ás terras: 
de Tartefo ,que he'a Andaluzia., Outros prefu':: 
mem • que quandó:Coleo COln os Sarnios aportou' 

I na Ilha de Cadiz,já'nella C01l1lnerciavaó os Ty
ros • os Hebreos do tempo de Salomaó • e algun .. 
Carthagi.nezes. Póde bem' fer~. que as notjcias'ef~: 

I paUladas na Gr~cia das riquezas de Hefpanha.obri~ 
galfem alguns dos,reus moradoreS'a f1'equentardo 
terflpo a tempó o nalfo Commercio .. EI/as feriaó .. 
caufa das viagens,que dizem de Sollrato,dos Rho~ 
dios , dos Phocences. que fundáraócolonias pela. 
Dolfas praias, e,do.s da lIh~ de.Jafanto, ou Zacyn
t.O , que fe conjeétura6 fUIl.dadores ila célebre Ci
dade de Sagunto. 

Por efles tempos qIl noífos Celtas fe tinhaú der .. 
raniado pela provinçia de. Além~Têjo, donde Ce 
for'l6 etlendeodo peJas terras .vjfinhas: e familia .. 
res com os Turdulos de ,entre os Rios Té;n ,. ti 
Jlouro, e (;QOO05 'Veto nos da Blhemadura • ficou 
tratavol a maior parte da Lufitania.Ella fim fe via 

. po .. 



xXlCxn 11: I\r ~ P "" t: /(. l1; 
povoada de familias Ilumerof~s; mas.em podei ".de 
Eílraogeiros " que fe lhe altgmentava6 o Ellado i 
jJle diminuiaó a gloria da primeiraie ingenua fim
plicidade. Como o mundo já fe commullicava , a 
fama das riquezas de Hefpanha defaffilva as Naçóes 
para virem ValTar a vida entre os feus moradores 
c:omcommodo mais vantajolo.que os das propriai 
Pátrias.Pelo mefmo tempu le fal. memoria da vin
da .dos Rhodios a Catalunha,aonde fundáraó a Ci
dade de Rhoda, que hoje fe chama Rhodc:s. DeI. 
I, falia Tito.-Livio na narraça6 da víagem de Cata6 
a Hefpanha. Os Fenícios de Tyro , que pela con
tínuaçaõ das fuas navegações tlnhaó noticia da 
fertilidade dos noifos terrenos; agora fe recolhé ... 
nó para a Patria levando hum thefouro. 

Como entráraó em TyrQ tantas preciofidades a 
pouco cu/lo. os feus Argouautas voltáraó, naó ró 
a negociar; mas a etlabelecer-fe em Hefpanha. Di-' 
zem que comman dados por Syche-o, Sacerdote de 
Hercules, efl:es Tyros ferráralS o Prol11ontorio Sa
tiro. Tfólziaó a Frota' bem provida ele generos para
os cambiarem pelo oum ~ trafko, que Ariflotele, 
entende fe fazia nas terras de Tartefo junto a ea.· 
diz. Sycheo no Promontorio , e ruinas do Tem
plo de Hercules, htr contemplaGo pelo inventor 
dos feu~ olTos. que nnnca eflivemó nelle, e 09 
.Agoureiros o perfuadira6, que eflas relíquias fup
poflas astrll1fportalTe a Calliz,ercala do feu Com
mercio. aonGe' eílavaó preconizadas á Naçai, Fe
nicia il11menfas vantagens. 
,Porque a dita Naça6 mdtida dentro de cara tem 
d, fer lembr:lda neRa Hitloria: porq\le ellà foi 

q\le!~ 
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.. em 'convidou os Carthaginezes pàrà virem _ 
Hcfpallha : vinda. que hade fer a .Época primeira 
da minha narraça6 hitlorica : porque a-luelb gen.;j 
te taó bellicofa da Africa trazia nos Fenício! a fui 
ol'Í?:em: devo dar humabreve noticia da Cidade 
tle Tyro füa Patria,por terem elle~ :I favor ~a fUI 
affiflenda em Hefp:mha as próvas mais conRantes. 
da Hilloria: por fer a primeira Colonia , que fa
hio do Eflreito: que fundou • Cidade de Caniz : 
nel/a o Templo de Hercules', e qlle fez a guern 
aos Lufitanos. . . 

A Cidade de Tyro donde viera6 para He~'anh. 
9S Fenlcíos. na6 he :I que ellavá fatuada na terrá 
firme ao lado Oriental do l\Ionte-Libano,quafi ta6 
Inti!!" como Sidonia. que ós ECcritores chamaó 
P/lle~'1r".Eu vOlla def.:rever il célebre Ilha de Ty .. 
ro adjacente da Fenicia, e a fila Cidade do mef. 
mo nome, que muitos eflima6 , naó fó pela fo~ 
te lia nave~aça6 : rna! pelo berço da~ Letras. -que 
della faíraó l,ara i lIutlrar o Inundo DeRa I1h" Mi 
que faIlaó com tantM e10giM m Profetas Santos ~ 
e os melhores Hi/loriaclnres. Rlla he memoravel 
pelas via;!'ens dos feu~ nacionaes : pelos TemplOf 
fmnptuoCos. efl,eciahnente ode Hercules ; peló 
Rei Híra~.amigo do Rei fabio de lfrael. ào qU31 
forneceo t:lOtos materiaes preclofos para a conf.;. 
trucçaõ do Templo de Jerufalem: e pelos dou!l 
etlragos • qué nella fizeraG Nabueo. e o grande 
Alexandre. 

Saó muitas as opinilles a reCpeito -da lUa anti .. 
,J!;uidade. A·de jofcfo tem hum grande pezo ,e fe 
raz a:c:fpeita'lol. ,mm por d,Rvir' em inuit:i parte -

com 
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-com as Tradiç6cs dos mefmO$ Fenicie~.como '01' 
te haver inllruido nas fuas Hillorias. Alonumen
tos, e ECcritos originaes.Elle poem.a fundaçaó da 
Cidade na Ilha de Tyro pelos annos de .240 ante,. i 
(Ia fundaça6 do Templo, que vem a fer na Época 
dos Juizes do Povo; e Governo de Gedeaó. O 
,rande Eufebio affirma,que víra hum ECcritor Fe-. 
nicio anterior á guerra de Tro.a,o qU11 dava a glo-. 
ria de fundadotes:de Tyro aot dou! irmios Hyp" 
(urano , e Ifous ~ Que eUe os fazia contempora
n~05 de Saturno: Que Ifous enfináta os homens 
a vellir-fe de pelle. : e que formára a primeira ca-
1)oa • em que eUes fe aventurMaó a andar por ci .. 
ma das aguas. . 

Delle Elládo pois. em todas as qwlidades ref .. 
peitavel. CaíralS os Fenicios-. que naô temeraó 
I'omper as correntes do E/lreito de. Gibraltar .en ... 
taó medonhas. corno depois as do Cabo-Tormon .. 
tofo • hoje de Boa-Efperanca. A fua corage os 
trouxe a engtllfa.r-fc;. no immenCo pego do Ocea
no para devaçarem a!t {lotras praias: para fe clla .. 
belecerem na Ilha de Cadiz; e para dilatar o fell 
~lDinio pcla terra hrme. O Tem~lo de Hereu
les <Jue edifie:íraó na Ilha; a fua capacidade. 'e·a 
frequencia das fuas navegações 09 encbeo de. ref
peito. os fez recommendaveis. e bem acceitos. 
Os Andaluzes porêm na.6 Ce efeu fára(, ao primei
to Cullo: a viRa de gentes novas os faz reflexivo~ •. 
e o temor crefce quando elles feID prelDio faó for:' 
sado.! a trabalhar "nas minas. 

A~é nós tem chegado •. extraido das fombras 
de. tanta antiguidad!t~ IUlIn pequeno taio.deJuz.. 

tre~ , 
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trertlUla. que nos deixa ver' dia defconfianca en .. 
'tro F enidos , e Andaluzes. Affegura-fe qu~ ellu 
vexados pedira6 o foecorro dos Lufatanos feu! v~ 
~nhos. Seffeota mil nos r-=prefentaõ marchando 
.em feu auxilio. A fua corage derrota os Fenício., 
-arraza-Ihes 9. fortalezas da terra firme. e 01 acan
tóna na Ilha de Cadiz. Tambem tR quem nos ill('" 
~Iua na noticia t- ,de, que e/lu LufJtanos lembra
dos • e ainda Centidos dos Fenícios lhe roubarem 
do reu Tcmplode Hdcllles ooPromolltorio Sa
cro 01 deftroços da mortalidade .to feu rcCp.itado 
Dcos: quc tranfportados do flllOr vingath'o fll 
la11çáraó fobre o Qutro 'l:emplo·de H'creule! • que 
os Fenicios havíaó ~D/lruido., ouon Ilha de Ca .. 
diz, ou na terra ,firme. aonde agora .fiá Medina 
,sidonia • e o arrazaraó até aos' fundamentos, rou
j,:íra6 os dons. ,p~ofanáraó o 'Saotuario. Efl. fa
criJegio i rritoú , os Andaluzes: elles ,Ce fepára6 doe 
Lufitaoos • c ,""iyem os negocios dos FenjciOI 
em Hefpanha. . ' ,. 

Ora por e/lu ,idades, fem diferença. efl'eoc:ial 
de annos.. acabou a Cegunda Época, ou Tempo 
Fabulofo , e entrou a terceira do ,brilhante Tem! 
po HiR.,ríco .' em que principiou a' appareceulII 
Hifioria a verdade ·defc:nvolta do cáhos da efcuri'" 
cfade, .luminofa fem as manchas da fabula. O pon
t:odella Époc:a:no da:entrad.: doi Carthaginezu 
cm.Hefpanha. 11 •. 0 que tellhomarc:ado para dar 
principio á minJ-a- Hjfiori ••. .Mal como a fua vinda 
Pa6 foi logo na ent.rada do dito tempo: devo con., 
linuar eRa Prefaça6.pelo .que.r.efpeita á Hiflori. 
~j,a da L~'aoia'~\~ lllI t.Q'lliuUrar com 01 eu., 

thà~ , 
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,haginezes uas noifas terras cbamados pelos Feni&; 
cios • de quetp eu· vou fallando, para naó corta\' 
o fio da melina Prefaca6. 
. D~fafombrado! os Fenícios 1:10 temor dos Lu$. 
tanas. fobmettidos os Andaluzes .. eUes faraó dj.. 
latando tanto és feus pr?greffos·. flue Ce fizera' 
lenhores das riquIlns. de Andaluzia. Dos feul 
montes cortava6 ;rnadeiras para. os pnio. ~ nas fal>
des delles achára6 minas' de'ditferentt's metaes Ít 
com que os carregavaó : c bem ponderada a fcRi .. 
lidade do Paiz em outros muitos generos. elege
rãó Hefpanba para alvo a que a fua'ambiçaó •. e 
avareza pozefFem.todos os poptos. Eíla abund~ 
cia. e naú o mentirofo • antes. ridículo Incendio 
tios Pyreneos ,que crêraõ oS Doifos Hiíloriadores:. 
r"i a cauCa dos Fenicios \laa pouparem .esforqoi 
para fe efiabelecuem· entre lIQs com a gloria de 
inventores dos noifo~ theIOuros·efllondidos. . .. 
. , Como a amizade com os n~tnrns' da terra na' 
lhes fervia para o avance das fuas ideall: pouco a
pouco faraó mudándo: o femblante de amigos • 
desfigurando a face de hofpe.de. , até fe. deixarem 
perceber com .vifeiras baixas de:Senbores. Os co~ 
aç6es Ce lhes apertavaú no pequeno recintO! dlJ 
Ilha de Cadiz. aonde 05 Lufitanos os haviaó acan. 
tonado." A favor da fimplicidadc1dos Andaluzes; 
alies fo[a6 enchendo o Continente de Povoac6csI 
•• es COOlO Sevilba, Calpe agora Gibraltar. Mala. 
la. Huelva" Cordova " Tartefo ,~t Carteia' • eoQ4 
tras. que 09 Aual'Ores nOlneiaó. Affim colloe ... 
dOI no coraça6 de Hefpanha •. fenhores: da, fuir 
.. iuaa. do feu,C0I1UIlerQI)-, da N.ycsasaQd~ a ... 

. . . - bg~ 
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bOlos mares ,Oceano • e Medicerraneo • 08 Feni ... 

r 
cios foblraó • 8lIaltáraó • elev:íraóa fua Cidade de 
Tyro ao ponto mais alto de riqueza fobre todta, a. 
do Oriente. ' " 
; Mais de hum. S-eculo fe' pairou .' e delle nada I mais Jabemos.. que a aont1nnaça6 da felicidade 
pacilica dos Fenicios. Na Lufitanie· haviaó os &1. 
tas pelo mefmo tempo prop~.do muito. e n.6 

! cabendo no AI.m" Téjo • intentá .... 6 povoar a 'Bej.o. 

ra. Defejavaó executar () feu projeélo de modo j 

que naó eféandalizatTem' aos Turdulos morador. 

I ela cúlla maritima defdo o Promoatorio da Luá' i 
oa cabo de Olf-caes • até as embocaduras do nou.. 
roo Pela antiga Tibucci. que hoje he'a Villa·d. 
Abrantes, fizerlÓ os Celt .. " aflft'entrada; Ao 

'

primeiro pairo.encontráraó ' a .-ppoflÇaó· dos Tuf.A 
dulos. E/lés. dé efpirito temo " fe laftima6 d. 
aufar • e recebei' .perdas. Ajt#la6-fe • e convemi ! que os Celtas occupem as partes Otientaes dlÍ,Ltt. 
'tania • que conem da Comarca da Covilhá até .. 
raia de Callella • e que os Turdulos ficaft"em com' 
as Occidentaes' até:.ao mar •. Foraa eftes. Cekat o.: 
chamados Pefu.re.s" de que faUa PUnio • origen.· 
dequelles de quem fe ferv\o Trajano para fabri. 
car a Pontc"do'Akantara.' .... 

Na6 wroll muito tetnp~·. fadsfaçaiS mutu. 
com que .ivia6 as duas gente~. 'occ:upadas na 'cal .. 
tura dos camp-os. na muI tipUcaça6 dos gados· f 
em buma vida:iIUJocente. Os noffo.falvagens pr'" 
mitivos. que at~ entaó paifava6-o tempo torrio 
brutOI embrenhados nos mato.:; e covas ~. LIlÍl
'aDi~. !u.ftOQ~ .. fe com.as frugalidJdcs.ruftl-

0.0 C~. 
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CQ$',> qu~ prOdUEiaõ .as plantas" cl.arvor-es IiJvt'f
ltes, e, com 0, leite das cabras " 60 quem veíliaó 
'$ flcHes; pertltl'baó, ioquictaó ,'l'urdulo,. • 
CeltJ.s. ElIes invellem as fuas terras, que acha~ 
,u)tivadas ,'e fornecidas de alimentos proprios 
pi\J:a a paffagelll do ,homem. Cdtas, e Turdulo, 
;lltctdiraó a,t~r: maó no ímpeto dos Barbaros , que 
~com ráraó taó ferlllzes no valor 'Como- medon IJQ$ 
na figura. Depois ,de dura !:ucrrafa~ os mon/leas 
fQJ'\1ados a paffar o:Téjo, donde fe.JoraÓ elle~ 
dendo até, Setuva}t,:occupando os, terrénas, qll8 

futes haviaó abuu!o.nádo os Turdetauos. Ha quem 
pçefllma ~, qu~,deaes Sarbaros tQmára o cabo de 
E~~çho! p nome> de ProlllontofÍo BaIbarico . 
• ,' ,Faraó correndo o§' tempos' •. e~des'houveràÓ-fct 
MLufitanos ,omQB Fenicios "por:.lUotiyos. que 
ignoramos. Os \lltünos com os ·lê'us alliados levá:" 
{í\4í a vantagem no:pr:imeirú enC()Rtro~ Della qué
hfa :dos feus Pa.t:ridas Je t.:llimuláraó ,os Tludeta
IJOS do Alga~ve. e Campo de Ourique. Elles fa6 
(J1j,primeiros ,que marchaó. Out~OB muitos Luli
tanos 9$ feguem,efpacialmente os Celtas. As 'Do

Ya'. gentes, imprimlll) novo fembJallte nos fuccef
fos, Para de Ru.mgolpc cortarem· aos Fenícios a 
efperança 'de dominar os campos de Tart~lo , ga
Ilh:,r.l\ó-lhes as Povnaçóes da terra. firme. A gol
p~s rc:petidosllS m~tteraó na Ilha de Cadiz >, aon-! 
9~ ,os deixárací como fitiados .. E!labe)eceraó-fe por 
t~a a Andaluzia , • .que entaó foLch;j.lDada Provin .. 
À .. TurdetallAl. I:,:. 

A falta,de tan~as gentes. fez há pouca na Lu-! 
fieau;a, que: muitaa mil iàwiüa$- (uas faicaó COIll' . - , h~ 
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002 proviZ:l6 de gados a bufcar terras incultas. 
até acharem algumas cómmodas para a fuft.::nta-

I çaó da vida.hlarchavaó ao longo da Serra da Ef
tl'eBa,. e rOlnpendo as brenhas paráraó no campo. 
que fica entre Cerolico , e Trancofo. Aqui foraó 

I muitos os feus combates ~om as- féras •• com os 
5alvagens. que fe efcondiaó pela efpelrura da. 

, mattas. Quanto eUas viaó lhes caufou tanto hor-
':,! r,or. que as obrigou a palrar o rio Cu da ,hoja 

Coa. e achando agradaveis os cilmpos entre elle ,; 
e o Agueda. o efcolhêraó para domicilio. Efta. 

I~ I fa.milias faraó as progenitoras' dos fóvos chama
dos TranCcudanOl ,que povoáraó as Comarcas do 
.Riba-Coa pelas terras de Almeida, e Caflello.
.}todrib"o • ferteis • e regadas de muitas aguas. 

:.1 ;. Mas o eflrondo da~ ar.mas de Carthago já. cha. 
Jl)a.pelas attenções da Lutit:mia. Os Fenidos elll. 
Cadiz defamparados de remedia • contrai dos ,. e :, I yexados; pedem a protecçaõ dos Carthaginezes .. 
que como eIle tinhaó a fua origem da Cidade de 

I Tyro. Em quallto na República de Carthago fe 
ouvem. e accl:Ítaó as propoílu dos Fenicios , fe 
prt:páraó armas. e navios • e os Carthaginezes 
patraó o mar; . fuCpendo nc:lla Prefaça6 O mais. 
que he refpeéHvo á HifltJria Antiga de Pl1rtllglll ~ 
de que logo entrarei a formar o Ceu corpo. Ago
ra palro a dar a razaô. de algumas opiniões·t qUf) 
íigo em todo o mefmo corpo da Hijll1rill Ml1demll 
depois de J. C. até ,ao fim do Governo dealguns 
dos nofro! Reis para tirar as preoccupações ao. 
reparo, da- critica, e dar a razaó do queeCcrevo. 
c J)9U· noti,ia pelos annos de 494 da nolra Ér, 

. UUI vuJ-
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vulgar do prodlgio, que annualmente (uccedia ; • 
digo: Que havia hum Templo no termo da VilJa 
l'Ié Olfel ás margens do rio Cambra, de que ainda 
f~ confetva6 velligios,e nelle hum tanque em for-
ma de cru'l , o qual etn todo o anno eHava fecco: 
Que 1I0S dias da Semana Santa, tempo entaó deC
linado ,para o bautifmo dos mini nos, que nafcia6 
dentro do anllo , os Prelados fechavaó as portas 
do Templo até ao Sabado da Alleluia : Que ne(· 
te dia entrava lIelIc:: o Povo, e Ce via o tanque naó 
ró cheio de agua; mas cúm hum alto, e prodígio:. 
fo cumulo elevado fobre as paredes rem correr por 
"ima ddla,; Que o Bifpo o benzia com o chrifma~ 
e bautifado o primeiro minino , a 19ua levantada 
fe abatia, e ficava o tanque razo : Que acabado 
de conferir o Sacramento, de repente Ce fumia a 
agua, como fe Ilunca alli eflivera.Naó fico por fia:' 
dor da verdade delle milagre; mas naó tenho au" 
thoridade para derrotar a de tantos ECcritores eRi'-
211aveis , que o referem, e antes quero errar com 
eUes.que fater-me fingulur em contradizer pa1fa
tens " para que me faltaó as próvas. 

Se li lnfanta D.Therelà • mulher do Conde D. 
Henrique. foi filha legitima, ou ballarda de EIRei 
D.Affonfo VI. de CatlelIa, he hum ponto na Ilofl 
faHi/loria muito duvidoCo. Segui a opiniaó, d. 
(jue foi l~gitil1'la • ju Igando por melhores. e mais 
fólido$ {)s fundamentos, e razões do erudito Au
lhor do·Catalngo elas Rainhas de Portugal, do que 
às de ontros Efcrltores, que o contradizem, efpe .. 
cilitmente o ArcebilpoD. Rodrigo taó pouco in· 
cl1u otdo ás vantagem dO$ Ponusuel.c$-,r,otello,quo 

. . , - nef-
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.. da materi,a llaó pretendo f~zer opi'j,ia6 por mim. 
quando fempre efiou prompto para em todos .oe 
(aros feguir. as mais provaveis. 

Quando compuz a breve Hi/loria de Portugal 
. no VI.Tom. da minha Aula da Nobre1.ll LI/fitana. 

na livraria de Thomaz CalIaro , illullre no lIafci
mento, e nas qualidades , que elltaó amllia no 
Algarve, encontrei o refumo da nolra Hifioria em 
bum Author Italiano. de que me naó póde lem
brar o nome. Foi elle o unico , em que até agorJ 
vi tratados os fundJmelltos • e motivos J por que 
9 Conde D. Henrique deve fer tido. e reputado 
pejo primeiro Rei de Portugal. Expendi • II am
pliei no dito Tomo, e agora no Segundo della 
Hifloria os mefinos fundamentos. e motivos. co
nhecendo muito bem. que iffo parecia huma idéa 
methafyfica , ou hum ente de razaó , quando n:\-
quelle Príncipe faltavaó todas as circunllancias 

:1 . necelfarias • e marcas extt'riores para ft'r chamado 
'I ~ei; fenelo de todos reconhecido, e tratado por 

hum Conde Soberano. Eu tratei, e efcrevi ena 
palfa:;em para molhar • que P.ortugaI em to<las ai 

idades teve a dignidade de Reino. que nunca a 
perdfra : que feparado d" Cor9a de Hefpanha fi-

I. 
I 

·1 
! 
I 

cou Reino .• e que tendo nov.o .Dominante • qual 
foi o Conde D. Henrique. que parece devia par
ticipar da Dignjdad~ 00 ~eino. e fer reconheci
do antes Rei, que Conde. 

Eu me 0Pl'uz a Authorol de grande nota lU 
impugnoçaó do cafamento da mefmalnfanta D. 
Theref~ depois de viuva do Conde D. Henrique 
com o Conde de Tranamara D.Fernando Peres d. 

•••• ii Tra-- . 
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Trava. Das fólidas. razóes ~rri que o fuppoíloê:r .. 
f'àmento fe derrota, refulta deIlerrareni-fe da Hir
toria d'EIRei D. ,Affonfo Henriques as quiméra~ 
rabulofas, que lhe introduzio a i!!:l1orancia indi
~na,ou'a credulidadeimpruclente. A verdade def
troe a mentirofa prifaó de·D.Thereza : a maldi
çaó , que differa6 deitára ella a feu filho: a vjlJda
do Cardeal de Roma a exeomungallo; os foecor
ros que o Rei de Leal') deo a fua 'tia; a guerra com 
D.Affonfo Henriques; a pafmofa fidelidade de 
Egas l\'loniz ir com fua mulher, e filhos 111)S ata
d~s corri eórdas dar fatisfaçaó ao Rei de Leaó por 
naó querer O.Affonfo cumprir as promeffas , que 
elle lhe fizera em feu nome, com outras inven
~óes deRa !!:erarq.uia. 

'A Appariça6 de J. C. a E1Rei O.Affonfo Hen-
. riques no Campo oe Ourique antes da batalhà • 
naó ró que eu figo; mas que todos os Efcritore' 
nacionaes , e muitos e/lrangeiros tem por conf- • I 

tante, aínda ha Portuguezes criticas judiciofos i 

CJue a·impugnaó.· Ora convenho na temeridade ~ 
de que tantos Hifloriadores iIIu'minalilos naú te ... 
nhaú , nem mereçaó fé. Concedo, que a Efcritu-
ra do juramento do mefmo' Rei achada em Alco ... 
baça he fuppoRa', e introduzida no feu archivo: 

. mas a tradiçaó confiante; interrupta defde'os'dias' 
do mefrno O.Aft'onfo att a!!:ora , quem a contraf
ta, a vence, a derrota ? Dir-me-haó, como fe pró. 
"a. com certeza efia tradicaó de tanta antiguidade 
trallfmettida, e comniu~icada até as notras ida': 
des? Podéra refponder com a Tradiçaó da Igre
ja. que ho muito mais alltiga'~ c tem: de durar· in-
o' • ~~ 
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â7rrupta até a cÔllfutnmaç~ó dos Seculos. 'Sigo 
lnunDovo modo no que von a dizer. 

. Pergunta-ft: por que modo podia Moyf':s efcre
ver o Pentateuco ,que compoz mais de 2500 an
nos depois ela creaçaõ do Munclo , que circun/lan_' 
ciadamente refere. Refponde-fe , que o podia fa-" 
zer de duas- maneiras: huma Cobre natural por 
meio da revelaçaó , como he mais provavel , n:ló 
fé' fuppondo, 'que Deo, fallaife com c/le meio par" 
a Hlnminaçaó de hum, homem. que nos 'Sagrados 
Fa/los , que hia a efcrever, havia marcar nelles ii 
verdade do mais rello da Religiaó, que devia ema-' 
mr delles como confequencia infa\livel. A fegnn"· 
'da mant:ira , tem dúvida. nem contraciiçaó ,.po
dia fec natural com os foccorros da verdadeira tra
diçaõ fuccelfivamente communicada de pai a filho 
defd'!: MoyCês até Adaó :. Por quanto l\loyfés tra-' 
t<>u muitos annoscom feu pai Amra6, que apren..;· 
deoa Hilloria do lIlundo de feu pai Lcvi: a Levi· 
areferio fell Avô Ifaac ,com o qual viveo 3 ~ àn., 
110S: Ifaac a ouvia a Sem, que foi teflemunha oCU'" 
ktr do Diluvio, que teria hum claro conhecimen
to das coufas do mefmo Mundo " com quemaffi{-.$ 
tio SO annos: Sem,tudo faberia de feu Eifavô lUa'" 
thufalem • vivendo com ellt:mais de cemannos t 
llathufalemtudo aprenderi:\ de Adaó. com'o qud 
fe' communicou 24J' annos", . 
, Ora valendo-me deHas demonflraçóe.s ., e cote .. 

jando com eHas a verdadeira tradiça6 do Appare:" 
cimento de·J. C. ao Rei D.'Aff-onfo Henriques. 
8a6 me fazendo efpecie a alltiquillimapintura r 
'luc até ho~ fevêem hum .. Hermida da Viii a 'de 

" . ~~ 
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Calho. aonde fe molha 3~ dito Rei de ;1\('1110' 
fallando com o Senhor, nem me conformando 
com os criticos audaciofos • que pelo capricho 
querem, que a referida tradiçaõ tivetre origem no 
reinado de D. Joaó o 1.; he bem certo, que do 
tcmpo de D. Affonfo Henriques até nós corre ~ 

conllante • e indubitavel a tradiçaõ. Os que hoje 
"ivemm a p'ldiamos receber dos homens, que al
cancáraó o ReÍludo de D. Pedro II.: os delle 
Rej~ado a receheriaõ do tempo de Filippe IV. : 
os defle tempo dos do G-ov;rno do Cardeal Rei : 
e correndo affi:n por idades corre~)OndeL)tes :i vi
da dos homem. ir parar no~ da Época de D.Alfon
fo Henriqul:s.na qual a tradiçaõ teve a fua origem.'-

As célebres Cortes de Lamego, Leis fundada
.nentaes de Portugal, faó outro ponto impugna-. 
do. ,naó f6 por muitos Etlrangeiros, entre elles. 
o célebre D. Luiz de Salazar com todas as forças 
da fua e10quencia adulatoria: mas de alguns dos 
no1fos nacionaes , empenhado, em otlentar erudi
caIS. e IOculcar a defcoberta de Documentos an
tigos • que talvez lhes naó paffalfem , nem como 
luz de reh,mpago, pelas viflas. lHo naÍ> he confli
tuir a Naçaó Portugueza em hum efladode igno
rancia mais grotreiro • que muitas das faIYag,en!l: 
e Drutn do Univerfo? Rara, fe encontraráú entre 
ellas,que no principio do feu eflabelecimento na6 
k promulgatrem Leis fundamentaes para a rua boa 
direcçaõ • ordem, e economia. As ~entes civili
fadas fabiaó , que Deos lá do fundo da antiguida
de deo elle exemplo ao mundo. Lo~o que EIIe ar
rancou ao PotrO de lCrael da eCeravidaó do Eg-ypto. 

no 
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"O mefmo deCerto lhe formou eRa Córte de Leis, 
·como confia dos livrO' Santos. 

Guiado~ pela fiipples luz da ranó Ce fizeraó cé. 
lebres muitos Príncipes Gentios pelo efiabelecl
Dlcnto das Leis fundamentaes. Entre outros fa6 
memoraveis oi Legi'sladores Gregos.Elles atteftatS 
com tanta deli-cadeza a folidez , que os Romanoi. 
a Nac;aó mais illufirada da terra, as foraó mendi
gar a~s feus Palzes , para com ellas illuminarem 
as fuas. Pois os Portugut"zes do tempo de D. Ar
fonfo Henriques, Cjue n-.lÓ eraó brutus , nem fal
vagens, ao feu Rdno , que lhes nafeia nas mãos. 
c que com tanto valor neIJas o arrancavaó das dos 
mouros, acclamando o feu Rei. e formando hu
ma l\lonarquia nova: como cabé em juizo Cem pai. 
xaó • e com que razaó fe accommoda, que ellcs'a 
fi, e aos feus Su"elfores deixalfem de impor Lei. 
fundamentacs para a boa adminjfiraçaó , e ordem 
da jutliça • para fónno, e r~ra da Succeffaó da 
l'Ilonarquia ? Tudo eIJes fizera6 Qas Cort~ de la
mego • que de14emos refpeitar COIIIO Léis funda-
mentaes do EIlado. .'. " 

. Em todas as maia paffagens da minha Hifl,,;. 
naó ha alguma, que d"i]H! de ir encollada na fé do 
monumentos. de tradições, de Efcritores naeio
Jlaes, e efirangeiros. Se errar, he porque erráraá: 
$11' me arredar da verdade, he porque Ce apartára6 
della. Prezumo. que alguns geníos delicados me 
teráó em conta de encarecido, de afTedado, d. 
parcial. antes panegy rifta • que Hiíloriador ,e1uan
do trato das viftudes dos Portuguezes : do feu va
wr; dg cllrQlldo • com que fa<;Q foar .pelo munda 

t,,~ 
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todo as fuas mibgrof;ls vi·dorias terrelhes.·~ 
navaes; as luas rápidas conqui!1as de Praças; a.s 
fuas gelltís defenfas de /ltios; tudo heroicidades 
nas luas expedições; fucceifos, que nem aoS 
mefmos , que n:lda crem do milagroCo J pó
dem dt:ixar de parecer milagres; trabalhos to
lerados com forças fuperiores á natureza de hu
manos; Ilngulares nas Embaixadas; com dexte
ridade rara nos gabinetes; delicados nos nego
ciús.; em um. igualmente defiros Politicos, e 
bravos Soldados. Sim, efcrupulolos Leitores. 
vós aHim o podereis entender; mas fico muito 
confolado • de que em tudo o que delles digo fal
]0 verdade; que fou muito menos encarecido. 
'lue os que me preced.:raó em t!\crever, e de
buchar o brilhante cara der dos Portuguezes. 

RIS· 
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J' HISTORIA GERAL 
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J~ORTUGAL: 
r; _ L I V R o I. 

" DA HijloriA A"tiga de PlrtMgIl. 

I CA P I T U L o I. 
I Principio da lliflorian~ entrada aol 

, Carthaginezes em HeJpanha •. 

ENTkO a efcrever em todo eae To~ Annos do 
mo a HHloria Antiga de Portugal de) M.undo, 
ponto luminofo da vinda; dos Cartha .. 
ginezes ao nofro C,?ntinente ., livre das 

. fomb ras., e das fic'j6es dos tempos da 
efcuridade., e da fabula ~ até ao Nafci ... 
mento de J. C. 'iUC' he eJltrc todas a91 

TOM. 1. A Él?o~ 
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Arinos do Épocas a mais brilhante" do qual tem I 

Mundo, H ~ 

3453, 

principio a iíloria Moderna. Ena CO~ 
mo mais necefiària ., encherá muitos 
volumes para infirucçaó mais amplà 
pela obrigaçaõ, que temos de faber me- 1 

lho1' ilS diíCiplinas , que nos perten- I 

. cem. Nada mais me mette neHe em- I 

penho., que o amor da Patria. A tan
to me 'provocaó os defejos da fu:l glo: 
fia,' Eu me lallimava, que nós em trilJn~ 
fos maiores,. que os dos Gregos. e Ro
tnanos',,- abominaifemos os FaClos de 
Roma., e da Grecia,. .para que os 11of- , 
fos Heróes iguillatfem aos [cus nas 
obàs .,. naô. na fortuna. . 

Sem gaClar mais preambulos , e 
dando principio á Hifioria., no ponto 
J)Jarcado para ella, naó me embarat;an
do na dirputa {e a Cidade de Cartha
go foi fundada p~Ja Haillha Dido., cé
lebre nos Efcritos de Virgílio., fe pe- I 

los' Fenícios lançados pelos Hebreos da~ 
fuas terras no Governo deJofué; fó de. 
"O efcrever. o cara~er dos Carthagi
nezes ,. . que foraó largos al1110S intru
fos dominantes das nofTas terras. Efies 
homens fe fizera6 recomenda veis pelo 
Commer,io, e pelas Armas. Elles .in-

v en.-
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'\#entára6 os Arietes para romper as !;no; dei 
muralhas: armára6 as primeiras ~alez ;:5 ; .. 

; com quatro ordens de remos -: tlveraó 
i tanto valor, que fobmettêraó a Lybia;, 

a Sicília, a Sardenha , e já os vamos 
ver conquitladores de Herpanha , bra
vos competidores dos Romanos até a 
Cua ultima ruina. O Commercio dos 
no{[os portos foi derrotado pelas van-

. tagens' do feu. Em quanto fe naó fize
raó derpoticos no de toda Hefpanha ~ 
nada lhes parecia o que tinhaó nas 
mefmas cófias de Africa, nas Gallias, 

, na balia , e ilhas adjacentes. Como rou'" 
beraó pelos Fenicios ., que Hefpanha 
brotava hum nJanancial perenne de ri~ 
quezas., já elles fe difpunhaó a unir eC
te ramo de Commercio ao tronco da 
arvore, quando a fortuna lhes metteo . 
a occafiaó em cafa. 

Das ·primeiras viagens defia Na .. 
Gaó a Hefpanha n6s naõ poderemos fi..l 
xar data predfa, nem 9as mais que el~ 
la fez antes de vir conquifiado-ra., ch,,:~ 
rnada pelos Fenicios de Cadiz. Hu~~ 
lhe detHnaó eolonias particulares., ou:" 
trospor toda a Betica ., correndo o 
longo d,as .nolfas'c6!las. No S-eculo o~ 
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tavo, antes de J. C. ~ he provavel , que 
os Catthaginezes prlncipia1fem efia nai' 
vegaçaõ, que favorecia a alliança com 
os Fenicios, commc;rciando efies pelo 
Oceano ~ aquelles pelo Mediterraneo. 
Affim iriaó correndo os tempos das in .. 
certezas, e nelles fundando os Cartha
gil1ezes huma, ou outra Colonia ner .. 
tas, ou aquellas paragens das praias de I, 

Hefpanha para a fuí1:enta<;aó do [eu " 
<::ommerdo, e trato de amifade com os 
Feniciosde Cadiz feus Patricios , ate: 
que elles chegáraõ á extremidade, em 
'lue eu acabei de os contemplar, no 
J'refacio a eí1:a Hií1:oria, atacados pe .. 
los Turdetanos , contraídos á Ilha de 
Cadíz, e obrigados a pedir o Ceu Coc
c:orro. 
, Sem me embaraGar com a opiniaó 
de J ufiino, que figurou eí1:a vinda dOI 
Carthaginezes em foccorro 'dos Feni. 
cios no principio do (eu efiabeleci ... 
Il)ento em Cadiz: ,Eu a fixo com me. 
lhores jpndamentos no meio do Se cu-
J.ô VI •. antes de J. C. pelos annos do 
Mundo 34S 3. Êpoca do abatimento I: 
40s Fenicios , caufado pela ultima guer-
la l'eferi~h~ .405 Turdetanoi , que .cio. 

0.,1 fos 
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~ ms da rua oppulencia, c de verem fe- A~no8 do' 
:' nhores os vifinhos, que confentiraó na Mundo. 

terra como hofpedes, fizeraó todos os 34S 3 .. 
esforços para lhes abater o orgulho, e 
tirar o fomento da avareza. 

Na ordem della Chrollologia vou: 
eu reguindo a rnin ha Hllloria , e re
ferindo, que os noifos Turdetanos go-' 
zavao em Andolufia a gentileza da paz 
com os feus inimigos humildes., acan
tonados na língua de terra, que corta
da de hum rio., e rodeada de mar fór
ma a pequena Ilha de Lea6, onde ef-· 
tá fituada a Cidade de Cadiz; quando: 
c:lles vlra6 fobre as fuas cabecas as ar
mas de Carthago, command;das pelo 
valerofo, e prudente Me-zerbal. Rei:" 
pirára6 os Fenicios com a chegada dOI 
feus nacionaes ., e os Turdetanos co-; 
nhecêraõ a differenCja dos inimigos nos 
feus primeiros pa1fos pela terra firmc~: 
A prudencia que os fez reportados
para obfervarem, os Carthaginezes a 
tivera6 por tcmor, que os apartava; no
tando de covl!-rdes os Feniclos, que fa'; 
zia6 cafo de inimigos ta6 froxos. Elles, 
que ponderava6 a neceRidade que ca'; 
Cos novos tem de nQVO$ ~onrelhos, pa"; 

Ia. 
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Annol do, Ta na6 fazerem homa guerra tumul..; 
Muudo. tuaria, clegêraó por feu Chéfe a Bau-

3453· cio Cape to , ou Carupo, que fe pre
parava para a defenfa, quando os feus 
inimigos em plena tparcha talavaõ a 
campanha. 
, Os Carthaginezes naó "iaó neIla. 

contrarios, que lhe cortafrem o paífo ; 
mas Baucfo, que hurna tarde pôde ob
,fervar a fórma dos alojamentos , na 
madrugada os inveílio com tanto im
peto, que póílos em defordem, Me-
2erbal falvou a vida fugindo. Bafiou 
eíle fucceífo para os Canhaginezes 
mudarem de conceito, defculparem o~ 
Fenici~s, já enfinados pela experien. 
da, de que tinhaú competidores., que 
fe fubmetteriaõ menos, á força , que J 

ás induílrias. Outro corpo poílado nas I 

margens 'do Guada1ete para receber j 
mantimentos, fó COtll a noticia de quo I 
Baucio marchava fobre elle , ,abando
nou comprecipitaçaó o campo. Ent:ló 
fe defculpou lVlezerbal, com os Turde
tanas, c' negociou com tanta dexteri
dade, que enganada a innocencia, 
acceitou a paz fraudulenta, admitio 

,trato com os inimigos') deixe-os deva
Gar 
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\ ~r a terra com pretexto de Commer- Annos do 

• / . '11 Mundo f ClO., e nos p6vos antes conqulnadQs • 
~ aos Fenicios, conCentio metteífempre- 3453, 

I fidios para freios da liberdade, adoGa
dos com a brandura. 

Elles Ce aproveitáraó de outras 
j ti'3Gas femelhantes para fe fazerem fe-' 
I. »hores das fortalezas printipaes da Ilha 
\ de Cadiz , já .refpeitadas como Befpa-

n holas as novas gentes introduzidas em 
Hefpanha. Fenicios, e Turdctanos co
nhecêraó tarde o feu erro; o arrepen. 
dimento era infruétuofo; . o remedio 
qu;rfi impoffivel, e fentidos os primei
ros de os chamarem, os fegundos de 
<>s conCentirem , olhos differentes viaó 
<> mal commum com cura difficultofa. 
Os Fenicios defefperados recorreraó ás 
armas, que reduzíraó o recinto da Ilhá 
.a hum theatro de calamidades ; mas 
\/endo as fuas torres, os feus muros 
fempre refpeitados., abatidos pelos Arie .. 
tes, que entaó inventou PefaCmeno., 
official de carpinteiro da Cidade de Ty
ro ., que vinha em ferviço dosCartha ... 
ginezes. ElIes perdêraó a corage , aba
têraõ a arrogancia, entl"cgáraõ a Ilha, 
c ficáraó eCçravos do Impedo fraudu .. 

leu-
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.Annos da lento de Cartbago, que invocáraõ em. 
Mundo. r 'I' u,m IUXI la. 

)4,53. Aos Turdetanos , ainda que ini mi-
gos dos. Fenicios, parece taó mal efie 
procedimento, que determináraó naiS· 
fe fiar de huma gente, fem outro oh
jeél:o reCpeitavel além do intereffe. Ufa ... 
1'36 os Cartl1aginezes de todas as in.. 
trigas para ado~ar os animos; mas a, 
continuaça6 da tyrannia os. obrigou a 
valer-fe do recurfo das armas. Quando 

. os campos efiava5 prefies a bater-Ce." 
os Chéfes .ajufiáraó huma paz, que, 
fervi o de dar tempo aos intruf05 pa. 
ra lanqarem fundas as raizes da u[ur ... 
l'ac;aó no nolfo Continente. Naó ad. 
mirará efie proceder dos Carthagine
zes. a quem fouber a dureza do [ell 
caraéter, o 'eCpirita de imperio, o ri. 
gOT com· que tratavao os maiores ho. 
mens, a pouca fuavitlade na communi. 
caça6, a nenhuma doc;ura na humani. 
dade; homeni de má fé, e avarelHOs t 
màs ~llclinados á Eloquencia Grega, 
ás manufaél:uras. á guerra, . ás viagens. 
Pintura, que deIles fazem os feus ini,. 
migas inplacaveis Gregos , e Roma. 
nos ,por naQ haver Hifioria alguma dCJ 

Car-
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I Cartbago efcrita pelos feus Patricios, Annol d. I ou por outra N u'jao indifferente. Mundo.. 

Em quanto fuccediaó efias couCas 
em Andaluzia, os nolfos Turdulos Lu-
ncanos naõ efiava60cioCos. Os B~rba. 
TOS das florenas da Beira os aífufiava6 
com correrias rápidas ; mas fempre 
defiroçados nos combóltes, as Cu as meC .. ' 
mas perdas os forçavaó a naó largar a 
companhia das féras. Outros brutos Ce .. 3461 • 

melhantes tambem chamados Sanios 't 
naó fe atrevendo a medir as armas com 
os Celtas, nem cabendo a fua multidaó 
no eCpaço curto de emre Téjo, e Se. 
tuval ; efcolhêraõ os moços mais ro.. 
bufios para irem bufear terra em que 
viver com as Cuas familias. Elles en. 
trára6 pejos campos, aonde eflú 'fho-
mar; paffáraõ o Munda, ou M uliadai, 
que agora dizemos Mondego, c oeeu-
páraõ a campanha até Vífeo. Deíles 
Barbaros, que povoál'a6 a maior parte 
da Beira, trazem a fua origem os Po.r
tuguezos illufires, os dercendentes d~ 
Caldeos noifos primeiros habitadol'es, 
unicos naturaes da terra't que com eI-

~, Jes occupava6 Efil'angeiros; no Alem
'l'éjo os Celtas, que eraó Gallos, 't c 

0$ 



10 HISTORIA GERAL 

Al1no~ do os de Entre-Douro e Minho a maior 
~undo. G ' 6 parte regos. 

34 1. Os Carthaginezes en1 Cadiz Ce en. 
tretlnhdó em fazer duas obfervaçóes .. 
que ambas propuzeraó ú fua Repúbli-
ca para fornecc;r os meios nece{farios 
ás valltagens promettidas. A primeira 
era a refpeito da fertilidade do terreno 
de Hefpanha, que elles cOl1templavaó 
hum dos mais ricos do U niverfo , abun
dante em fruétos; com rios, que cor
riaõ pOI" cima de arêas de ouro; cora 
pedras. que efcondiaõ veias de prata; 
com minas ddl:es metaes preciofos. A 
fegunda reCpeitava a difficuldade da 
cOllquiíl:a em hum Paiz habitado deNa~ 
'iões ferozes, que hiaú depondo a fim
plicidade, faziaá goflo das armas, er~ 
tavaó. mettidas em defconhanGa de Cal" .. 
tago, j:í conheciaó quanto era amavel 
a liberdade. Circuníl:ancias, que faziaó 
indeCpenfavel a neeeílidade de groífos 
foccorros para profeguil' com vigor a 
guerra de He(panba. Entaó fe achava 
.a República embaraçada cum outras .. 
que lhe ·impeJiaÕ a~allçal' elles deG· 
gnios , e houve de cntrcter as ruas Co- ,I 
10nias do noifo Continente com erpe-

ran-
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:( mnças breves 'I que os [uccefi'os 6zeraõ Anood, do 

1
10 ... d (' M un o. ngas 'I para nao elampararcm as ter-

. ras ganhada!!. 
A Lufitania ainda gozava o feu 3480• 

amavel focego 'I fem experimenta.r por 
cnes tempos mais perturbaGaõ 'I que a 

:)1 ~os GalIegos'l que invad{raõ as terras 
dos nolfos Gayos para fe apoderarem da 
fertilidade dos feus campos. Elles fe 

'1,1 lhes oppoferaó com o efpirito marcial, 
que os Gregos feus afcendentes havia6 
bebido 11a guerra da Patria, obrigando 

: i os Gallegos a recolher-fe menos jaétan-
'I cioros, mais diminuidos. Naó eCquecê- 3489. 
, faó os Gayos dla injuria 'I nem Ce deraó 
': ~or Catisfeitos com a primeira vingança. 
'I ~lIes elluáraó por Galliza, e para fa-

zerem ver que biaiS com a idéa de Con
'luHhdores, leváraõ alguns milbares de 
familias, que \'adeado o Minho 'I foraiS 
lcvandoa Provincia a ferro 'I e fogo. 
Acodíraó os Gallegos a defender-Ce com 
taõ grande impeto 'I Rue obrigáraó 05 

Gayos a fazer·Ce fortes no váo do rio. 
As mulheres 'I fenaóos \!xcedêra6.; os 
igualáraó no ,valor 'I com que vencêra5 
huma grande batalha, que)hes deixou 
() campo livre para fundarem a Cidade 

de 
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~l'InOl do de Tui, que entaó ditrera5 Tide a no-"' 
Mundo. va. Daqui partl'o bom mimero de gen

te a penetrar mais o Paiz, e vencido 
outro encontro cOIn gloria naó menos 
do feu valor, os G<lyos povoára6 as Cl..; 
dades de Ylia, e Tydiciano. 

Tinhaõ l'afi'ado largos annos fcm 
3Soo. (ucceffils me010raveis entre Carthagi

nezes. e Andaluzes; os primeiros fa
tisfeitos em confel'Var o ganhado pelos 
muitos emb~l1'aços da guerra de Sicilia~ 
que lhes impedia maiores progreífos; 
os fegundos contentes com a paz, que 
lhes facilitava as ganancias do Commer
cio pela comunicac;ao com aquelles vifi .. 
nhos induílrioC08. Emprendêra a Re
pública de Carthago conquiClar Sicilia 
fobre os [eus Reis Gelon, o Dionifio.; 
As [orGas de que dizem fe val~ra' para 
efia empreza, faó mon(bllo(as. As d() 
marconll.avaõ de mil Galez·, e tres mil 
navios, de que fó voltou hum a Cartha
go. As de terra affirmaõ haver fido 300. 
homens, de que pel"eceo o maior nú
mero. Entre elles milatava6 nd'> Hef
panhoe.$, em que entravaõ muitos Tur
detanos de Lufitania. Elles fora6 a ad· 
mira'iaõ de -amigos, e contrariQs. NQ 
. . . ti .. 
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,I litio de Salinute elles Cós montáraõ a Annos da 
')'1 brecha .. e efpada em maó leváraó a Ci- Mundo. 

dade. Quando Dioni 60 foi levar Coecor- 35 00• 

i" lO a Gela .. elles lhe fizera6 em ponas 
o exercito. N a perda dos negocias, 
pela que ti\'eraó os Carthaginezes em 

',,1 huma batalha., e na pefie., que os con-
fummio: quando abandonára6:í Dioni-
fio a Sicília, e lhe entregáraó todas as 

1,1\ trópas efirangeiras, elles fe formára6 
cm batalha ., pedíra:ó capitu)açaó. ao 
Rei, que lh:1 concedeo honrada. 

;. Com as fuas perdas mudou Cartha
.1 go de fentimentos. ECqueceo.fe de Si

cília para empregar todo~ os [eus esfor. 
, ços em Hefpanha., como melhor pen-
I i fáraó os [cus Suffetes., que tinhaó na. ' 

República a mefma authoridadc, que os 
Confules em Roma. ·Para ene fim man
dou clla vir a Hefpanha o bizarro mo
GO Safro., que com capacidade fuperior 
aos annos, Cabia reprerentar,o cargo na 
peifoa •. Elle attrahio as nolfas gentes 
com modos taó civís., que fe fez fenhor 
da producçaõ das noifa! minu., e en
viou tanto ouro para a Patria., que a 
.mid:a Carthago tornou a levantar ca-" 
beka. Ellacntruu em novos cuidados 

com 
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com as pertençóes da gente Tingitana- ,
ou Tangerinos, que lhe pediaõ a folu- . 
çaó do tribuço, que a Rainha Dido Ce 
obrigára a pagar, quando elles lhe de .. 
raó o terréno, marcado pelo couro da 
vacca, que ella fez em tiras fublilif~ 
fimas para tomar largo efpaço, em que 
fundou a Cidade. Satro com grande nÚ:. 
mero de Turdetanos Andaluzes, e Lu .. 
fitanos , foi acodir aos apertos da Pa. 
tria. Elles lhe ganháraõ viétorias taó 
illuares, como foraó as fingularidades ' 
dos premi os, e a delicadeza da fé com 
que os recondutio em pelfoa ás ruas ca .. 
fas. 

Depois de governar em He.fpanha 
alguns annos com a mefma moderaçaõ, 
Safro fe auCentou para Cartbago, e vie. 
raó fubílituir-Ihe o lugar feus primos I 

. Hanon, e Hymilcon, ambos iguaes na 
luthoridade, ambos o meemo no ref ... 
peito: mas Hymilcon pelo cargo, Ha. 
Don peJas qualidades. ElIes fe refolvê .. 
raó a defcobrir a Cl)fia de Hefpanha, e 
avizáraó a República do que viraõ até 
ao Promontorio Sacro. EUas noticias 
foraó taó bem recebidas, que os Car .. 
thaginezes mandáraó a Gyfcon,· irmaó 

QOi 
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" dos dous Chefes, com muitos navios Annol do 

I para continuarem os defcobrimentos : Mundo. 
-; Precurfores na antiguidade dos moder-

~.l.·, ~~~ ~~~~ur~~~:~~' d~l~~v~:l!~~:a~ ~a~~~: 
-do-Ce ambos á vela, cada qual tomou 

.:1 feu rumo. FalJaremos primeiro de Ha., 
.. ·.1 non, logo de Hymilcoll. 

Querem alguns Authores, que 
:j Hanol1, fahiífe a eCla viagem de Car
,)/ thago, (:utros de Cadiz com 60 navios, 
j; elD que diz o Periplo, levára lellenta 

mil povoadores para as Calunias, que 
'i bia a defcobrir. Elle fe foi prolongan

do pela c6Cla de Africa , e chegou ás 
~. Ilhas de Argui m, aonde os Portugue

zes achál'aõ vefligios deCles Carthae:i-'I ~ '. nezes. EI11proou o Golfo de Guiné'~ 
aonde os feus camaradas mais bem inf
truidos eClimáraó os Ma.:acos por indi
viduos da geraçaó humana. Aqui p:I\"OU 

_, a jornada de Hanon, que a credulidade 
_I faeiI de muitos ECcritores levou ás em

bocaduras do Mar Roxo. Elle entrou 
em Carthago coberto de gloria; foi 
recebido entre aplauCos; ficou célebre 

e, 
i 

o feu nome, porque defcobrio 6001e
&oas da Có(la de Africa. De que clo~ 

gios 
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~n'7 ~o gios na5 rerá5 dignos os primeiro; Por'" , 
UR o. tuguezes., que aviílá.'aó todas as praias; ,. 

feios., golfos., enfeadas., e recoaos do 
Univerfo pela variedade dos feus mares I " 

DeLta viagem elcreveo eUe hum 
Djario, que chamamos Periplo de m .. 
non., Monumento muClre da antigui'; 
dade., que elle collocou no Templo da 
Saturno , e foi notado por Motifieur 
de Bougainville. N eUe lDefmo marca 
Banon o Golfo de Guiné pelo lugar do ' 
feu retroceRà., e derrota a opiniaó do, 
que o imaglnaó dobrar o Cabo de Boa .. 
Efperança, chegar ao Sino Perfico, d 
entrar pelo EO:reitó do Mal' Roxo. Er. 
te Periplo de Hanon., a fua txpediçaõ. 
as fuas obras juílamente nos reprefen .. 
d6 hum homem mais attento ao filu 
das emprezas., que á vaidade da gloria;: 
hum peito magnanimo., mais inclinado 
ao folido., que ao brilhante; hum eC .. 
pirito perfpicaz., que ao primeiro gol .. 
pe de vllla feparava o difficultofo do 
impoílivel ; hum fabio inílruido., que 
fe gove'rnava pela prudcmcia fem attri~ 
buir nada á fortuna., ou ao acaro; hum 
Herúe ao meCmo tempo que intrepido 
nas rcrolu~õcs , a~auce!ado nos peri:": 

gos, 
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gos', com os olhos no fim., naó na fa- A0r;:,dQ 

ma; Legislador entendido ., Genual Mu ~ 
reportado., [uldado valente., Mercador 
defiro. 

Hymilcon., irmaõ de Banon., foi 
cnO\rregrtdodo deCcobrimento das cM .. -
tas Occidentaes, e Septentrlonaes de 
Cadiz atê ao N Órte. Elle fabio delta Ci
dade., veio ao Promontorio Sacro na 
J,.uGtania; paffou o Barbarico, e (o,. 

mando terra., teve ,trabalho em e[capu' 
das máos dos noíros ruO:icos Sarrios:; 
em Lisboa encontr.ou hofpedagem be
nigna; dobrou o Cabo ·deCafcaes., ou 

, Prolnontol'io da Lua ; defcobt'io as 
Ilhas Berlengas, que Ptolomeo chamou 
Landobris, e fallou aos nofios Turdu ... 

! los antigos ponoda a cótta até ao Mon~ 
cego., fendo tratado de todos com 

) atellcaó delicada. ElIe Ce informou do 
il1te;ior., e co(lumes da Luiitania., e 
continuando a viagem ao Mioho ., eo-

, controu nos noíros.Ga.yofhofpedage,u 
em nada, inferior á dos Turdulos. Cor
reo os mares de GaIIiza, de Byfcaia., 
de França., e da altura Septentrional 'J 

, que ,nós ignoramos qual foffe, deCan-
. Y'OM.I. B dou 
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dou pelos mermos runios, trazendo·o 
huma tempeílade li Foz do DourO. 
Na (ua entrada perdeo algumas embar. 
ca<;ões , e na5 couberaó .nas outras 
·.()s muitos -Carthagiriezes .' que ,Ce fal
-váraó. Elles ficáraõ vivendo entre nós, 
e fundára5 a Cidade de Braga, a que 
.lera5 o meCmo nome em memoria do 
1'io Bragada ,que fe Jança no mar de 
Afriea cortando as terras de Carthago, 
"C Bymilcon fe recolheo a Cadiz. 
. RUe efcreveo huma relaca5 da rua 
viagem em outro PeTiplo c~m exaél:a 
noticia dos feus defcobrimelltos ; Me~ 
mo ria , que Ce inCerrou nos Annacs 
Punicos, e fe confcrvou até o anno 
400. da nófl'a. Éra vulgar. A fua perda 
para a HHloria"i e Geografia foi fenti
vel .. como .obra eferita por huma te{ .. 
temunha ocular do ca rader de Bymn .. 
coo., que Ce recolhe o a receber-em' Car
thago o premio, e o applaufo das ruas 
façanhas, c"ferviços. . .... . . 

< . • ; ;, J 

. ~ ' .. ', ~. : ' 
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.l DIZ 'Vinda do p,.imeiro A"ibal IZ HdP4~ 

., . nJ. •• t mais Jt«ttjJos da Lofit .. ia. . 

; ANTE~q~e tratemos dos ruccelf~~ Annos do 
I dê· Carthago com a chegada a He(pa~ Mundo. 

" Ilha do primeiro Anibal , devo fallar 353 I. 
da fundaGaó de Braga, que acabo de 
dizer fizeraó os Cartbaginezes de Hy~ 
roilcon naufragados na barra do Dou .. 

I, roo Floriaõ do Campo, e Garibay pre· 
'\ fumem fcus primeiros fundadores ao. 

6a1105 Celtas chamados Bracatos por 
(aura da fua veílidura Bracca, ou Bra
ca , que erao humas calSas largas d_ II 

ii 

que ufava6" attribuindo a origem ta6 
humilde o nome de Cidll{}e taó ilIuf .. 
tre. Aocol1trario Vafeo, Aires Barbo
fa· ~ J ulío Pacenfc, e outros de carade-r 
efiirndvet, reprefenta6 a -Braga fahicl,: 
das entranhas de Carthago··; hum Pà".i 
draó ~a faudade levantadô pelos Car~ 
tbaginezes de Hymilcon em memorta 
40 rio Bragada , que fertilHtvar aS 'terrai 
oondeeraÕ natul"lles Os~fUAdadóres; .... ):: 

. B ii' Ven~ 
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Vendo-fe eaes abandonados dos 
feus camaradas em Paiz etlranho., pe
diraõ aos Gayos quizetfem acceitallos 
por companheiros ; lhes deúem fuas 
filhas para mulheres ; lhes marcalfem 
terreno., aonde habitafrem ., com a li
berdade de viverem fegundo os ritos . ., 
e co(lumes Africanos. Tudo lhes foi 
concedido; mas de(lioada a terra para 
a nova Colonia., os feus Arufpicc:s pe
las obfervaçóes dos facrificios., e feien
cia augurai naó a acháraó conforme ~ 
e palfáraó adiante. Chegáraó aos cam
pos de Braga, e parecelldo-lhes ajuCla
dos ás imagens da fua fantaGa, fundá
rao a brilhante Cidade, que entre a 
Gentilidade fez alta figura., e no Chrif
tianifmo fe honra com a Devifa de Pri
macial das Hefpanhas. 

Chegou a Hefpanha o primeiro 
Aníbal, irmaó de Saflo, e de Afdru
hªl ., todos filhos de Hymilcon , que 
era irmaó de Hamilcar, o que morreo 
lla batalha de Sicilia, que foi pai dos. 
tres famofos, Hanon, Hymilcon, o 
Gyfcon." em· 'que acabei de faUar., 
buns "e outros produ~óes' illuares da. 

fa-
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(amma dos :Sarcinos. Aníbal era revef. Annos do 
.tido de qualidades tal> diílintas , que Múndo. 
foi efiimado de todos 1 'e renhor c,ios 
coraç6es, entrou a governar com pru':' 
'<lenda, a fertificar as Cidades, e For .. 
talezas de Hefpanha, 'qu!: pertencia6 
a Carthago-, ambicioCo da gloria de feus 
Primos nos' defejosvirtuofos de lhes 
imitar as obras. Elle mandou embarca:' 
c;6es para conduzirem os'Cài·thaginezes, 
'que naufragaral> com Hymilcon na cn:.. 
·trada do Douro; mas já gofioros na 
fua Braga ;,mó ró repugnáraóa vinda; 
mas perfuadíra6 a muit(l}s dos feus pa-
tricio! ficaífem entre el1es gozando as 
commodidades da nova terra. 3 S 34· 

Foraó efias . noticias t:t6 agrad~ 
veis para Aníbal ,qüe Ce embarcou 
para ter a complacencía :d-e ver a gen~ 
te Carthagtneza entranhada no centro 
da Lulitania. Como elle defde Cadiz 
hia defcobrindo a cófia , dizem . que 
defembarcát'a em hum ;l1heo junto. a 
Alvor, ·e que achando-o 'cómmodo p~ 
.ra ftrvlr deefcalla ás mos' Carthagi .. 
nezas " Ce detivera para. fundar Deite 
huma povoaça6, que .,Cc chamou Porto 
. ..• de 
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~nnb,do de Aníbal. NolugardeRafundaçaóre 
.Mun~o! . engana6 os E(critores; porq,ue j~n:t();a 

Al.vor .. e por toda aqueHa,çólla na', 
ba cIlheo i\lgum 'I que Aníêlal· pode~ 
.e[colher pa,r .. JUJld;:tr huma· Golonia •. E .. 
;prefumia algum dijl , que'ántt6 dech~ 
;gar a Alvor huma lcgua;; .na ,bocca da 
harra de ViJla-Nova de p.~>rtirna6 ern 
.hUrIlaqu3fi;:l!~:nillCula ,. que, formaó Q 
.mar, e o rio no íitio, qu~ ,chamaó a 
P.~nta da Arca:, poderia h~vert:fiado () 
.,ntigo Porto de Anibal ~,jQPoo ,áibocr 
;ca da barra' ;,dp I ,fio duas legu~ navega\
vel, COlD muito· fUQdo 'I próprio para 
~bri.gar as f}~()S em :qualqu~i" efia<;aé 
do anno .,para. o que naõ tem apti ... 
.dáô· a Bahia'\.que dalli corre até La
!gos' 'I aberta a"todosos ventQ~ , nos d~ 
SuL, e, Le.varm~ muito ,arrifcada : 

Iflo que·naó paífan,;em milD de· 
idéa'l ou o ti.ve_ por huma·:: evidenda., 
"I~ando vi d6pois do terreuloto do pri" 
meiro de N ove1l1bro de I !l·S 5. os ve{U~ 
-gips' claros da fundaçaó .anti.quiffima" 
.que. o comb<t:te f\Jrioro do mar deixou 
::t!eJcobertos, depois que ·lev.Quos groC .. 
rios montes de ,rea, queeUe mcflXto,~i", 
;.) . • uha 
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ma ajuntado n~qudla Ponta em tantos'AOhO::0. 
Seculos. Ainda hoje eítaó á vilb eílas.Mun .. 
zuinas {jtuadas no meio da Peninfula " 
c>u pontã da. Arca ~ pela Jace do Nórtc; 
ba.nhadas das aguas do tio ~ que corro; 
duas .leg03s a cima até a Gidade de Syl .. i 
ves ; pela do Sul co~ a boc.ca do' mef-l 
me rio, qije forma a barra; ·{jtuaGaõ aí 
mais p.ropri.a: para.·a CQlonia' dos,nave-; 
gantes Carthaginezes. Mas .fc comef-r 
fei\o nas idades.1'cmotas·houve (') llheo.,r 
que fe diz immedíato' a Alv.or.,l ou ai'. 
aguas o forlleraó., ou algum '<i·os. terre .. , 
motos .antigos o fubm~ngio. , ". :. ..:' 

Com diffimu]acaó ... 'e:.deflreza {cr 
foi Aníbal fazendo· fenhor dos. pórtos " 
daquella cóíladeCde a Foz do Guadia., ' ... 
na até ao Prpmontorio Sacto'~ .quando, 
os notTos Turdetanos, qlle viv,iaó entre; 
os antigos Andaluzes., tiveraô com e:l-! 
Jes'defa venças. pezadas fobre a' demarca-, 
Gaó dos feus refpeétivos terrenos. ~o:... 
mo o negocio chegou a termos de fel'! 
decidido pelas armas , os Turdetano$> 
pediraõJoccorro á Luíitania., . fua Pa:~ 
tria, que .lhes mandou hum bom exer';', 
cito j o$.t\ndaluzcs fe valêraó de Alli~ 

. bal, 
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Annos do . bal , que os ajudou em peífoa com to': 
lV1undo~' das as Cuas for~as. EncontrAraa.Ce os' 

campos, e travárao entre fi huma das: 
batalhas mais bem di[putadas daquellas l 

idades. Todo hum diacompetio o va
lor dos Lufitanos com a coraje dos eis f-' 
thaginezes , e depois de oitenta mil 
mortes reciprocas , naéS' fe conheceo 
mais \'antagem, que ade haver Anibal· 
perdido a, vida. Ambos os; corpos der;.· 
troGados cuidál'a.5 em retirar-Ce; e os 
1'urdetanos Andaluzes, que Ce deixáraQ' 
occupar do temor da futura' vingança de' 
Carthago, fe.recolhêraó com os Lufi~' 
tinos para a fua Patria. 

Os Ba rba ros Sa rrios aproveitáraõ: 
o tempo della aufencia dos noffos Tur
dulos, deixárao a marinha, penetrára" 
Ir terra, invadiraa os Ceitas. Soffrêraó 
eA:es os repelõe~ com coní1:ancia até a 
chegada dos l1oíf05 com 05 Turdetanos 
Andaluzes, que fendo recebidos como 
irmãos, Baú quizeraõ defpir as armas 
em quanto Dao caíligaífelll os Sarrios. 
Unidos Turdulos, e Celtas, com in
duarias militares trouxera6 os Barbaros 
acombater em campanha' raza, aonde 

. fe 
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I {e defxárali matar como brutos defefpe- Anno; do, 

','1 rados. Tal> horrivel foi a carnagem, Mun o. 
que excepto os Sarrios da Provincia da 

" Beira., todos os mais, noífas primiti-

I vos moradores defcendentes iJluares dos', 
Caldeos., em hum dia acabáraó ás mãos 
de Turdulos, e Celtas efirangeiros. 

N aó i6 no proprio Pai'Z., tambem 
I; nos remotos' obrava o noifo valor pro

digios. Netles lempos, contao Thucydi
, , des, Trogo Pompeo., e Diodoro Sy~ 

culo ,as fa'1anbas dos LuGtanos, e Hef~ 
panhoes., que 'alUlados pelos Carthagi-

, I nezes, abatêraõ' na Grecia o orgulho 
dos AthenienCes, a deftrerados Agri ... · 
geminos, a arrogancia dos SyraçuCanos,;' 
Em Lacedemonia., aquella grande Aula, 
militar., ,fizeraó elles tantos adas graó-' 
des d,o feu' valor., que a República. 
aguerrida , pouco cofiumada a fazer 
apreço de 3ctióes vulgares., na magnifi
ceneia dos premios para com elles, ca
rat\:erifou de heroica a fua corage. Mas. 
os peitos bravos., que (oubéraõ refi (Hr. 
45 pontas de tantos affiados'ferros., to
dos ac~báraõna Grecia de doenGas agu
~. \ 

Ter-
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Terremotos efpantofos nas noRàS) 
cófias maritimas., fome'extrema no in
terior de Hefpanha' fotfria a notra gen-. 
te , quando Magoo , 'llie eí1:ava nas' 
Ilhas Baleares ., ou de Mayorca .. foir 
mandado fubíljtuir a falta de Aníbal.' 
Elle achou aterra em paz profunda. c. 
fe elle he o Magon, que eCcreveo vin
te e oito· volumes de Agricultura, .e11"!: 
Je el1taó gailaria o tempo neaa campo-) 
lic;aó, que. m'creceo as atenc;óes dos Ro-, 
manos, oaó obaaote o ,que o feu C~ 
taó havia efcrito fobre a mefma mat;c
ria. CoJumela chamou'.a Magoo. o Par 
da Agricultura', que era taó honrofa. 
entre os Carthaginezes, como o foi -en
tre os Romanos; e os Authores Geo-i 
pooicos ai!)da hoje citaó a Magon .. co
moo fez o célebre Hefpanhol, que cf~ 
creveo de Re RufliclJJ' . . 

Veio Hanon II. [ucceder a Magoo,. 
edel\e nos dá a HíllorÍa mui pouca no
ticia. No Ceu tempo .. ou asnas depois, 
QS Celtas do.Alem.Téjo ,. q.ue Violá a 
Provinciaopprimida de muita gente. 
determináraó de acordo commum , de
pois de muitos juramentos folelles de; ix., 

" nlan-. 
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:\ Jl1andad~ perpetua, de celebrados fa- ..\nnO$ dQ' 
" clificios expiatorios para applacar o~ MqDGQ., 

Deofe~:; mandar algumas mil Famílias 
fi bu[car terr;l accomIDodada em que fc; 

J e.{bbe1ecelfe~., Elles 6zeraó o ajunta.,. 
p1entogcral nas praias entre Akacere" 
~ Setuval., aonde arribáraó varias náo~ 
,com muita gente da Grecia, que flho 

l' gindo 4a.guena, do PeloPQne[o;, anda,. 
, ,va bufcando np mundo .lugf\( çom defr 
~ ~anço. As nofTas; gentes ,os receberaó 
f ~cm muito agrado ; referirav-lbes' 0$ 

~ .Q1otivos ,de as acha\'c,m jr,lIH~~ ;' os Gre. 
~ ~os fe lhes ,Qirer~cêraõpara .as acom-

panhar; pe.d.íraõ.licença aos, moradorés 
.4" Lisboa p~~a.pa{fay (> l'~jQ.;:" e fatis~ 
feitos da amc:nidade dos, campos., que 
banha o Mondego., deixaraÓ' nelles hu,. 
Pla Colon}!!, ,dolJ'::rurdetanqp-Al1dah,lze,. 
~hamados Çolirnbrios t que fl;lndáraó 'á 
{).ovoa<;aó ,.entaQ cbamadlJ,CoHmbria" 
hoje Condexa a velha. ~ ,,~ 
; O refio, c,l~ numero~ E:9ll1itjva foi 
feguindo a marcha, e ant~s, qe cheg4r 
.ao Rio Vouga, l!aó 10n ge do A gueQ>\ , 
fundou a Cidade de Eminio:. paqui par .. 
praó alguns :r!tIdulo~ a eX,aminar a [Par 

, Ii~ 
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nnha, aonde fe encontráraó com os I 

feu;; 3ntigo5 mcion::es ~o mermo nome, 
que os perfuad:ra6 á funda:,"a6 de Tala
brica. aonrle agora efH _\ vdro. Affini 
divididos Turdu1os, e Celtas, os Gre
gos cwn outros dos nolTos, chegaraiS 
ás marsens do Douro, aonde refotve- t, 

raó e(bbelecer-Ce. Sobre onome da Ci4 
dade. e a f6rma de governo, que ha~ 
via ter, LU~ltanos , e G~egos Ce def- -
gr,{"hraó , dividiraó-fe , derramáraó-{e ( 
pelos bofques, até que atacados peJos 
BJ;baros Sarrius, conhecêraó a necer
/idade da uniaó, e da força de hu~ • 
Praça, que lhes detiverre os impulfo!. 
Elles Ce ajull:áraó, conviera!) que a fa'
brica correífe por conta do~ Celtas: que 
o nome dJ Cidade o pozetfemos Gre
gos, que em memoria de Lacedemonia9 
ou Laconia, fua Patria, 1he chamáraê 
Laconimurgi, depois Burgi-, agora La-
mego. , 

. Dos mefl~os Celtas, e Turdetanos 
fe derra máraõ alguas partidas por En':' 
tre-Dr)uro e Minho ,: que osCartha. 
gine/.es de Braga nan queriaó conrentir 
nos [eu, contornos ; mas obfcrvande 

nOi 
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'! nos hofpedes huma íinceridade fem re- Anno.do 
J. fe·rva., elle, os deixaraó bulear a vida Mundo. 

naquellas terras. Quizeraódlas gentes 
paffar o Lima, aonde difcordáraõ os 
animos, que convertêraõ a amizade em 
furor; que com· o ferro das armas ati-
çáraó 'o fogo da cólera;. que mutua
mente fe tirá·raó quantidade de vidas. 
Efic (ucce{[o, pelo efquecimentQ da 
concordia, fez que os noífos antigos 
ch~maffem L.ethes ao'Rio.Lima. Efque
cimento, que trouxe muitos tempos er-, 
raotes como féras 'Hantos ,homens, c 
que quando os deixou depor o odiCl, foi 
para fe atormept.arem com as.1embran:; 
ças. ,. 

Naó empa-raçáraó a Canhago aS1 

grandes defavenças, que por dle tem-, 
potinha com os dous Dionyíios de Si-. 
cHia para deixar de mandar governar. 
Hefpanha pelo· Capitaó Bobodes corn 
ll)Uitas tropas ete rcfretco. Elle encon
trou aos Andaluzes taó defgoílados dos 
Africanos, que naó podendp com in-, 
duClrias" e ameaGas trazellos ao feu par~ 
tido, navegou para o Porto de Anibal, 
~Qnde as. ftanquezas do Ç~~mercio 

. at~ . 
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Annos' dó attrabi'aó os animos , e a genteLufiian~ 
Mundo. F '1 '/l II . aCI mente a]ullou e e as pazes COIIJ-i 

nofco comoquiz ; e para à,vanGllt a~ 
ideas, que haviaõ ter 'por confequen.; 
tia a fugeiçat'l de Lu/itania , propo~ 
aos naturaésa fundac;aó de hum povo 
mais dentro na Provincia ,que fervi'ffc: 
de feira 'J Otl mercado publico a ámbáS 
as Nacóes. 'Cahiraó os nolfos nó bem, 

3 S99· ármad;" laGo ; fatisfeitos , e gofiofo91 
fe oHerecêraõ a trabalhar na obra; duaS' 
legoas avante do Porto de Anibal para 
ôPoente reíuícitáraó a antiga Lacobri-' 
ga, e no ro/loda agradavel Bahia cmll' 
a face para o Nafcente., fundáraó o p~ ! 

vo, que he. hoje a Cidade de. Lagas ~ 
'. . .. , entaô com o mcfmo nome de Lacobri-

ga. ,. 
Acabada a obra, c bem fortifica~ 

dos 011 dtius prefidios de J..,U(jtania, BQ.J 
hodes fe retirou para Carthago., e vei~ 
occupar o feu porro em Hefpanha o pru
dente lvlaharbill , Capitaó experimentá.J 
do., e affavel, que depois de pacificar, 
a Andalufia corn a fua natural brandura, 
'fcio COID eltaacabar de fobmeter os ef..l 
piritos Luíitall'Os. Com penfamento's de; 

" cn-



DE'POl\TUGAt; Li.,.l. .~. 

engrandecer ;o Algarve.. defembarcou Aftríos dét 
DO Porto de Anibal a tempo,. que che- Muado. ' 
gava a elle huma náo de Chypre, ai .. 
Jiada de Athenas ,,' inimiga deCartago~ 
Maharoal a invefHo, e rendeo, fem fal 
~ercai'o dos Idolos de Venus .. e Cupiof 
do, que OS Gregos lhe po[eraõ na fren .. 
te para interteífores da fua' liberdado. 
Eíle defprefo' de Maharbal feito aOI 

Deofes do Amor, logo dará motivo pa" 
ra fe levantar' na Lulitan[a . hum dos pa ... 
drões mC\1loraveis da fua idolatra anti· 
guidade. . '. ,.; 
. ,Defeja..va ;elle'penetrar a terra para 36, s. 
communicar os Celtas do Alem-Téjoi 
tendo já trato'franco com os moradores 
do Algar,e~Em todo o caininho aui 
Elvas encontrou eIle civilidades bem 
correfpondentes' ás muitas, qoe ':lfav4 
com todos. Depois de ajulláda a a mi.;: 
tade com os' Celtas, foi difcorrendo 
pela fuaCommarca , aonde'o aífaltou 
buma enfermidade grave, 'que os· feuj 
agolireiros attrlbuíra5 a calUgo das in~ 
.júrias fei tas· aos Deofes ,de lieado$ da ter~ 
!lUtá, Venu~, ti :Cupido;, a hum effei~ 
to das -exect.a~'e5,dos Gregó5 oppl'irtli" 
.~ do~ 
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dos. Maharbal empenhou aos DeoCc:s 
com votoS; e dando-lhe a natureza (au
d~., . eIle liberdade aos Gregos., em hum 
Templo., que levantou magnifico no 
lugar, aonde agora efiá Terena., Cu~ 
pido., e Venus começáraóa receber 
cultos de LuGunos ., e Carthaginezes. 
Teve grande re[peito naquellas idades 
o Deos Eodovelico., que com efie no
me [e intitlllava a Deidade do Amor ~ 
que endoudece. E por i1fo os [eus ~1i
nilhos eraó Sacerdotiras., que mais pe:"'" 
]0 [exo., que pelo miniílerio., chamaf
rem os devotos para a frequencia dos 
cultos. 

ponos os Gregos em liberdade ~ 
faltos do necelfario paTlL voltar ás fuas 
lerras., e agradados das nolfas., [e valê. 
raó de Maharbal., para que alcançafi(~ 
dos Lufital1{)s admittillos entre fi .,. c 
dar-lhes Íltio., aonde elles fizelfem hunl 
povo., em.que vivel" fujeitos ás Leis de 
Carthago. Os nolfos lhe marcáraó o 
campo., que be agora a Villa de Sant
Iago. de Cacem., aonde fundáraó a Me
lobriga., Cidade de Jllta .confideraGaó 
no domini9 dos Romapo$, como aiq • 

• a 
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1(1 da hoje confia das inCcrip<;ões do 
tempo. 

. C A P I T U L O III. 

Ceu Ann .. do 
Mundo. 

:1 
Do ImptriD do Grande Alexandre com (J$ 

fllueJfos da. Lufitania pelo tempo do 
gfJ7)er~o de Hamikar. 

. Nos, rucce~os que'acabode referir, 
I c em outros que nos occultou a diutur-

nidade do tempo, f~ foraó paífando os 
.I a.nanos d' eTngolfa~a Lufitaniadco1md 01 mais 

I re o a erra nas trevas a o atria, 
I excepto' o çurto efpaço da Palefiina ~ 

aonde raiava a luz da verdade, como 
~j precurfora da cffencial Luz., que havia 
, vir illuminar ~odo o homem: Quando 
:' no Mundo foi vifio hum Imperio novo, 
" eJormidavel .. eaabelt'cido fobre tantas 

via:orias.. que o feu efirondo fez ou
I vir com refpeito o nome do Grande 
. Alexandre. Os éccos deltas .. que Ce per-

:~ cebiaó nas partes mais remotas .. aonele " 
na6 chegavaó as armas defie ,Conquif. 
tador U niverfal .. obrigava6 os Princi .. 
pcs, antes a",uaados., que officiofos ~ 

.XOM.l. C a 
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a manuar,ll)e MinHlros., queo rongrà .. 
tula11cm na felicidade das tuas ,vent. 
gcns., que' para o Rei de Macedonia , 
fenhor do Mundo ,- foraóta6 rápidas 
cqmo hreves, logra~,as," e 'Qn(u~Jlli
das.' , 

. Perruadiraó os Canhasinezes aos 
lkfpanbocs , que na companhia dOI 

Jeus Emb:lixadores mandalfem elles 
h um " liLlI.! da parte dos -feus póvos re
conhccelT'e a foberania do VencedO-l' dai 
~ açóes. Elles o fi.zeraó , normando o 
Embaixador, que Orotio chami Mari· 
no; que Varco diz fer Lufitapo; 'lU« 
Arriano, c Quinto,Curcio affinnaó ef
tiveraú efrerando por Aleunure em 
J;;,jby tonia com os .de Cu rthago, rara 
cumprirem a fUl commilfaó, quando el
h:v.eio muner deCgraGadamt:lltc naquel. 
la Cidade., affogado naS demah .. s dos li .. 
cores. DI:! refulti das fUJS vidorias nos 
-(;()uberaú a nós as rdiquias da arrazada' 
Tyro, que pafiando a Carthago., ViC4 

raó _~ Çíl.diz bufcalõ a prutecçaó dos fcus 
6\migos nadonaes, que os encaminhá .. 
laQ- para a· Luiita~ia. Elia, quo felnprCl 
~rull1o.u fer .miti dos.e!lr-angeirus, ain~ 

da 
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" da -que a notem madrafia dos naturaes, ~.:; ti, 
t:! os recebeo nos braços, com condic;a15 u o. 
;: de fundarem hum Povo, aonde Lufita-
~ nos .. e Tyros pareceffelD eiD tudu os 
.~I mefmos homens. 

> Com caa idea bufdrao as margens ~6 84-
o do Guadiana .. e fobre huma das fuas ro-
~ ~has eminelltes" que enta6 fe lhes re-
L prefeDtaria taó agradavel, como hoje 
:- DOS parece funebre , unioos os anhnos,. 
[li principiáraó a fundar a Villa , que 
! com aUufa6 ii Cidade de 'fyro, eha-
~" mára6 Mirtyris , depois Mirtylis " e 
t. DÓS agora dizemos MenoIa. Pelos mef'.-
:- mos tempos os '~urdetanos.. e Celtas 
~: de Entre Douro', e Minho propagand9' 
;1: tlnto, que naú cabiaó lU Provincia, 

formára6 dous exerci tos de mOGos tO

bu{los;- hum que encaminháraó para as 
montanhas das Afiurias; outro para as 
ribeiras do Eh:a" aonde Ce 'ctlabclece
rali unidos, e conformes com os anti .. 

:'1 gos nloradorcs. 
IiI, Ardia a guerra em Sicilia eutre Pyi'
i' rho, Rei do Epyro , que os llaturaes da 

Ilha chamáraó em feu fuccorro, e os 
), Carthaginezes, que Ce Cerviraó dos 110r. 
, C ii fos 
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fos 'Celtas do Alem-Téjo, e de outros , 
Hefpanhoes, inflrumentos. gloriofos de I 

muitas das fuas vantagens nos choques, 
mais bem difputados. Nomeio de ne •. 
gocios ta5 graves, e do ciume, que a 
fua potencia cauCava aos Romanos, e1. 
les zelavaó ta11to a confervac:;a5 de Hef. 
panha., que nada lhes impedio mandar 
a ella com muitas forcas ao famoCo Ha
milcar, pai do grande Aníbal , para 
abafar a rebelliaó das Ilhas de Mayorea, 
que nefle tempo fe levantál'a5 contra 
Carthago. Efie novo Chéfe, da ilIuf
tre família dos Barcinos, era fuperior 
a todos os feus predeceífores em reli
gia5, em conCelho, em esforc:;o. 

Hamilcar foi hum Herôe grande, ain
da q ue pouco ditoro, que reHa urou o Im
perto Carthaginrz em He(panha.O [eu 
efpi rito fuperi or ás defgraças , era capaz 
de formar a idéa de levar a guerra ao co
rasa5 da Italia. Baflou a fua prefem;a 
em Sicília para mudar a face dos nego
cios: entaó na idade muito moço, 
Coube introduzir rerpeito nos vencedo
res, e dar corage aos vencidos. Ainda 
que COl'llclio-Nepos ',COlDO Romano 

em 
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, em nada inclinado aos Carthaginezes , Annos do' 
, oaó defendeR"e a nóta da aff,icaõ tor- Mundo. 
~., que fe imputa a Hamilcar: ta5 in-
digna do feu caratter, como de nós à 
nomearmos: A prodigiofa defenfa, que 
elle fez em Erix, lhes abafaria muitos 
defeitos; a guerra da Lybia, ou dos 

, Mercenarios, lhe cobriria outras faltas; 
agora a facilidade com que pacificou os 

I Minorquins lhe deo novos explendores. 
: , RUe veio fern demora ao Porto de 

A nibal, e fabendo a grande amizade 
com que fc tratavaó Lufitaoos, e Car-

I thaginezcs , quiz lifongear-nos pela 
parte, por, onde obfervou, que mais 
nos deixavamos attrahir, e era a'pieda
de. Refolveo-fe a vifitar os nolfos' Tem
pios, e foi o primeiro o do Oeos En
dovelico, que reprefenta va, ou era ,o 
mermo Beleno, ou Apollo das Gallias, 
intitulado Deos da Saude, aonde der
ramou dons preciofos. A mefrna devo
çaó o levou ao Templo de Minerva em 
Lisboa, que fendo fcmpre delicada no. 

, cortejos, agora para Harnilcar Ce ex:" 
cedeo ematençóes. Elleque querialan;. 
c;ar raizes ao tl"ato, .dizem entre nól 

I' de 
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de trts ~culos a ella parte os nofi"os. , 
Efcritores, que cafára com huma fe- I 

nhora Lufitana de grande qualidade t 

formofura, e riqueza, a que Laymuo-. 
do, Floria6 do Campo, e Garibay ró. ' 
chamaó Hefpanhola. Efia ultima fine
za, Ce he verdadeira, ou a da "iúta 
dos Templos., acabou de Cobmeter • 
Carthago os efpiritos LuÍltanos. 

Como já ardia o fogo da primeira i 

guerra Punica, Hamilcar para ir fervi r 
nella., bem acompanhado de LuÍltanoSt 
e Hcfpanhoes, voltou para Carthago •. 
Na viagem fentão fua mulher as dores 
do primeiro parto; incidente, que o. 
obrigou a tomar porto na Ilha Formen
tera., emaó dita Triquadra, huma das. 
Baleares., aonde ella deo á luz ao gran-
de Aníbal. O valor da noifa gente ner-. 
ta. guerra competio com IS defgrac;as 
de Cal thago., ()ue na6 Caá do meu ar. 
fumpto. Elias a ddxáraõ tributaria de 
Roma; aos Hefpanhoes animados pa-
ra [acodirem em grande parte o reu ju-
go , e rellaurnem IS perdas paffadas. 
Enuó ponderou ella quanto lhe impor .. 
tava aproveitar-re da alliansa contralU-:-

.J da 
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m' por Hamilcar para fujeitar Hefpa. AM""".: d : 'I ..L. r • S·I unu" •. , ~Ia por leu meio. egUtlul vez o mtn .. 
d. (Arthago com Cua mulher., t filhos 
molhar cllu prendas Carthago.Helpa. I nholas aos notros olhos para nos ihcli. 

. narem os coraGões. Acompanhado da 3766• 
efpofa., de Anibal , Magoo, H.non; 
e (\e huma filha, "Iue t()i lDulher de 
Afdrubal ~ appareceo entre nós o ref

i taur.ador do ImperioCarthaginez, que 
com a ptrfuazaõ ., e as armas obrou 

I grMldu façanhas; fug.eitou muitai Pó
,I VOI; (.(lentou grandes guerru. 

Seguíra6 os Lufitanos a Hamilc;t.r 
na conquHla de· Andalulia, Mureia" 
ValcD<;a , c parte de Aragaó até .ao· 
Ebro. Ganhou vicloriaa completas Co-' 
bre Indortes, e I{1olado., Rei dos Cel
tas, prefumimos., que no Paiz da <i:el
tiberia ,aonde fundou a forte praGa 
cltamads Acralcucà. Muitos emendem .. ' 
qúe lambem edificá ra a Barcelonl.
dcri.ando"lhe (J nome do fcu appellido' 
de Barcino; mas iílo oaó confia de Au-. 
tborcs antigos,. e nós naó Cabemos ,. 
q4Ie clle -paifaffe além do Ebro, nem· 
que Inaife .àJconquiilas a Catalunha. 

, O 
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Anl'id' do O fundamento mais foJido defla opi
Mun o. niaõ conlifle em chamar Aufonio· Pu..; 

nica á Cidade de Barcino, que talv~2 
amplialfe Anibal, ou Hanon. Em fia 
Hamilcar, havendo nove annós , qU! 
ne(la fegunda vez governava Hefpanl"a 
com tanta gloria fua, e vantagem fe 
Ca rthago , quando fitiava a Praça :te· 
Helice, que poderia fer Elche no Rei
no de Valença~a fortuna lhe tra~ou o 
fim tragico, que vou a referir. ' 

3774. Os nolfos Vctonesmoradorcs no 
terreno, que corria dos Rios T:jo ao 
Coa, em que Ce comprehendia Saiaman
ca, CidJde Rodrigo, Lapara, e outras po
voa~ões, tinhaõodios antigos cornos 
Celtas do Alem-Téjo, e COID os Tur .. 
detanos (cus confederados, que quize
rao vingar na conjuntura de diminuidos, 
pelo grande númerodelles, que anda
vaô com Hamilcal' no coraçaó de Hef
panhr. Entrárao elles peja Provincia 
com tanto terror, e eArago dos Celtas, 
que foraó obrigados a aviCar os feus ca· 
maradas, para que lhes acodiifem, e 
elles a defpedir-fe de Hamilcar para vi. 
rem defender a Patría. O Chéfe magna-

ni· 
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Dimo, ou levantando o ótio de Heli- Ana,,! 410 
j ce, ou deixando os aproches com a guar- Mundo. 

ii niça6 neceífaria, quiz em peffoa con--
. duzir os Celtas no groífo do feu exerci-I to para cafiigar a confiança dos Veto

nes; atrave{fando o Sertaó intraélavel 
I de Hefpanha para os colher no Alem-

Téjo defcuidados. 
Defia marcha foraó avifados os 

Vetones pelos Focenfes Anda)uze~,_ 
que fe haviaõ revoltado contra Hamil
car : avizo, que elles acompanbáraó de 

I groifos foccorros para animar os Ve
tones, que fe refolvêraó a entrar em 
Hefpanha , e atacar a Hamilcar em 
campo aberto. Ao mefmo tempo. que 
'Valentes, indufiriofos, eJles cobríraó a 
fua frente de muitos carros carregados. 
de lenha, e neíla fórma efperáraó os 
illmigos. Ao final de romper a batalha, 
deraõ eIles fogo á materia combuílivel 
prevenida nos carros, com tanto eC
panto dos bois, que furiofos re lançá
faó fobre a vanguarda dos Carthagil1e
zes,- e -Celtas , com tanto ímpeto, 
que a deílreza de Hamilcar , e o valor. 
dos Officiacs -naó poderaó impedir a 

def-
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r A..,.cIo ·defordem geral do exercito. Entaõ Ce- \',: 
~ Mundo. avançáraó elles com tanta rapidez Co-· 4: 

~ brc os inimigos., que a naó ferem tal· ~ 
. gente., no primeiro repelaó femiriaó 11 

a derrota completa. Mas Celtas ., cli 
Cartbaginezes., animados pelo mefmo :'lJ 
perigo., fuppríraó com o valor a falta (~ 
da. ordem; igualáraó as mortes com- ~'CI 
muas., e ainda teriaõ hum dia formo- "~I 
fo., te Hamilcar t tàzendo os o ffici OS' . ~(IJ 
de bom foldado ., e dellro Capitaõ~: ni 
oaó deixára no campo a vida. A per- 'itl i 
da delle Chéfe foi a da batalha ., em ti; 
que Hamilcar poz a gloria de tantos "\1 i 

triunfos nas mãos dos Lulit31loS Veto- .~ 
DCS., moradores nos noíf05 Sertóes ., e 
competidores das vantagens ,te' Ca Tta-, 
go., que promovia o maior número 
dos reus pau·idos. 

afdrubal ., que era General das 
GaJez de reu Cogro H<lmilcar ., igual
mente defiro· na arte llliHtar, e na po-- i, 

Heia 't. lhe fuccedeo no Governo de (~l 
Hefpanha. A Cua llffabilidade ., eloquen- /~'J 
Ci~., dexteridadc$, e prUtiellcia acom- \", 'Ill 
pallbad4s de grandes acções, augmen- ,\ 
úrao nella muito os in~ere1fes de Car,,: \~ 

tba- \ 



DE PORTUGAL, Llv. l. 41'. 
thago. Sobre a vingan'ia tomada dos AMe:: d., 
matadores de [eu fogro, além de mui- !\lua o. 

• tas viaorias, Afdubr~l naó ró ganhou, 
as doze Cidades, de que faBa Diodo.-

I ro Syculo; mas toda a Hiberiaaté ao . 
Ebro , que o reconheceo por Chéfe 
Supremo. Aníbal ~ que de poucos ao
nos comcCjára a fazer a guerra ~ fabi-

, da a morte do pai, veio unir-te com, 
feu cunhado. Ambos, com o impeto 
do raio, fe lan'iára6 [obre as pnvoa
C;Ocs dos Focences Andaluzes, a 1tho-

I res da rebelia6, e entre eltes na6 dei
xou a cólera teílemuohas do earago .. 
que provQu fer geral o crilne. 

Em quanto Aníbal acabava de tlif
fipar o partido Andaluz, Afdrubal 
marchou á Lulitania para dar o meCme} 
ca{ligo aos Vetolles , que f0l1lÓ mui .. , 
tas vezes vencidos. A neceílidade de 

-quem os conduzifi'e em tanto aperto. 
os obrigou a eleger pOl' (eu Comman .. 
tlante ., a modo de Rei, hulU, nacio
nal valerofochamado Tago., illuHre 
1'l0 ià~ue., e nas obras ., que fez a 
Afdtubal mais circunfpeéto. A. vanta .. 
gem que elle con(cguio derrot .. t1d0 a 

ca.-
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:AGnas do cavallaria Vetona , for<;ou a Tago a 
I iMundo. pedir concertos, que Afdruballhe C011-

cedeo facilmente, naó fó pelo deCejo 
de voltar a Andaluzia; mas porque lhe 
diCporia os meios para a execuGaó do 
projeao ~ que concebêra. Em pe{foa 
veio Tago tratar com Afdrubal os Pre
liminares do ajuíle ; mas efie, efqueci .. 
da a' fé da palavra" o matou com ar
mas, Ce até entaó valel'ofas, agora 
pouco honradas. ' 
, Já os progretros ,dos Carthagip'czes 

em HeCpanha eraó indiffimulaveis, ao 
ciume dos Romanos. Quando efies defc
javaõ fazer-lhes opp06çaó no mefmo 
continente • e introduzir-Ce nelle ., as 
inOancias dos Francezes de Marfelha fo-
raó difpondo, os meios com a Embai
xada, que mandavaõ a Roma ~ pedin-
do a protec<;aõ do Senado contra as I,' 
tentativas de Carthago. Reprefentou, 
elle a Afdrubal. que devia tratar os 
Póvos de MarCelha como, feus Confe
derados ; que fe contentafle com a 
parte de Hefpanha, que poR"uia do 
Ebro até ao Occeano, Cem, Ce mctter 

,I 

a pafTar eae Rio ;, (Jue deixalfe para cl-
~ les 
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Jes a outra parte, que corria do mef. Anno. do' 
mo Ebro aos Pyreneos. Bem penetrou Muado. 
o Carthaginez a/luto na propoQa, que 
os Romanos bufcavaó pretexto para 
romper a guerra, e determinou con-
duzir-fe reportado. Em quanto Ani. 
bal hiil a Carthago difpor as idéas pa.· 
ra defempenhar o conceito em que fell 
pai o tivera, de que elle feria hum. 
leaó indomito contra Roma: Afdrubal· 
concede ao Senado quanto delle per-
tendêra. Elia era a figura dos nego· 
dos de Hefpanha a tempo , que hum' 
Celta Lufitano, criado fiel de Tago, 
andava bufcando conjuntura de pagar 
com a vida de Afdrubal a morte, que 
clle dera a fell amo. A fortuna lha of· 
fereceo na de; hum facrificio, que Af. 
drubal offerecia aos Deofes rodeado 
dos feus foldados , aonde o Celta o 
matou a punhaladas , e ficou inaltera-
veI entre todos com a mefma pre[ença 
de efpiritp, que confervou até amor· 
te entre· tormentos. 

CA. 
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Dogrn;emo , cara[fer, e IlcfõU 
de Aníbal. 

EM ellado florecente Ce achava o 
Impedo Carthaginez em Hefpanha; 
quando fuccedeo I morte de Afdrubal 
com oito annos de governo, e teve 
principio o de Anibal na 60r da [\.líl 
idade. Fabio Hifioriador, e Sitio Poe. 
ta debuxaó o cara8.er do primeiro com 
linhas bem defconformes Íls que eu aca
bei <te tan~ar na pintura , que delle fiz; 
más tanto oredito merece o Poeta, 
como o Hilloriador. Agora direi do 
de Anibal ~ que as rUai qualidades Cu· 
blimes enchiaó todo o vacuo, "lue Cc 
podia imaginar em vinte e cinco an· 
nos de idade, que ti11ha qualldo co
meçou .a governal". J ri com trez de Ge. 
neral ,da Cavallaria clle havia attrahido 
eílimacóes univerlà,es' com a bizarria da 
prefença, com o invencí\'el doanimo, 
com a civilidade affavel, com hum me
recimento , que naó dava lugar á inve-

ja. 
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ja; Herdou do pai o odio contra Ro- AnIlOl.' 
ma i fez narcer em fi o amor á fcien-~ 
da ; foi progenitor., e pai do [eu va. 
ior; o primeiro Mefire de Herpllllha, 
~onde achou para o thalamo conju-
sal efpoCa, par,a a fua Aula de Marte 
di fci pulos. Grande foi Anibal; e fe nós 
I1ÕlÓ prefumimos debular completo o 
leu retrato, tambem naó podemos ne-
gar-lhe o fel. illufire. Bafia que os [cus 
roermos inimigos ohonrem, quando C) 

pintaõ ua Cdenda militar unico, DO ,a-
lor hum monEiro •. 

A corage do pai, a ddheza do cu
nhado formáraó o ca~aéter de Aníbal , 
em todos os Seculos dlimado por hum 
Ch,=fe eminente. Elle trouxe á (ua de· 
VOS·IÓ toJos os cor .. ~óes J\! Hefpallha , 
erpeci.llmente Lu!1tal1os, c Andaluzes. 

. P~ra apagar entre os ultimus até ás faif
cas da rcbe1iaó, [esuio a idéa de, leu 
pai, catàndo com huu1a Ccnhoríl d.::Caf.' 
telon. Ãoomp:,mhadv das 110lfis trópas .. 
pencndco clle fcnhor~ar Hdpanha., 
ronlper II dcmarc;H,aó das currentes do 
Ebro, naó tà'lcr cato dos Tratildos et: 
ti.ptMaQQSCOnl OS !tomólltlus p~r:.l. ddcm

pc-
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Anno.; dOpenhar '0 juramento folemne, que reu ~·Itll 
MUD o. pai lhe fizera dar no Templo de Jupiter '(:~"~ 

de já mais ter com ellesamizade, e per- .~. \". 
feguillos fempre. A difpofiçaó pa.ra I ~ffi""[ 
guerra foi a invafaó fobre Toledo, 
aonde a cópia immen[a dos defpojos pu- :t~QllJa 
dia bem alaga,r-Ce no mar de fangue, ~~ í. 
'lue correo. ElIe veio aos confins da ;~Q , 

Lufi tania vi6tar os matadores de reli, il,,;'I,UfCO 
I" n III pai., e a viílta lhes cuaou caro. Triun- ~ru. 

fante fe recolhia ellepara a nova Car- ~ ·les 
thago, quando cem mil Hefpanhoes ~;~C~C\ 
lhe pediraó conta no caminho do que ~.,? 

r. VI' "Pl~l acaba va de obrar llas luas terras. e-!\t i,:I", 
lós na paffa{!cm do Téjo ~ invellillos, ~h'I(" 

~ ~ ~~ 
e vencellos foi huma mefma accao em ~:I! 

I • ~o 

Anibal, que lhe completou a rua fOftU- '~I:"" 
na entre nós. ' '''f 

;11 PUI 
Em hum trienio Anibal Cu!!eitoU a I~;~ra 

Hefpanha , conquiflou Sagunt; , for· \:~eelll 
mou tres grandes exercitas; hum que ,(~t"' ~ 
'mandou' a Africa " outro que deixou i', r' " 

( ','C1Io e! 
eill Hefpanha; terceiro o com que elle 101(0111 

mefmo palfou os Pyrcneos, e os Alpes, I:l~ I 
por onde j{t mais andára genfe armada :"í~i~h 
Idéas fublimes, para que a HiA:ori,~ nOS ;~ile 
convida. Aníbal' temido, HeC,panha ~n 

"Olllr 
Coll- ir JlI, 
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I -tonfederada, os foldados dmtentes , AnitO~ &~ , 

file lhes dec1áta a fua refolucaó contra. l'4Wl ,:' 
Roma. Na6 houve alguni d~ valor, à 
-quem naó pal'ecetre que tardaVa a gld'" 
ria de taó honrado feitd~ Porque o Selô 

nado Romano attendia ds qlieixas da cr;. 
.elade de Sagunto fua alHada, Anibd 
marchou contra eHa com hum campo dé 
1 So~ Infalltes, e :iol> cavaUos. N o~ 
alto metes que duroü ene fórmidavét 
fitio, recebeo eIle muitas :Embaixadas, 
todas defprezadas' pelo Capita:õ altivo~ 
que erp~da eRI mal) entrou na Cidade 
Com cólera indifiinta fobre o fagrado; 
e o profano; iobre o hmocente, e o 
culpado. 

Rompeo cne filccelfo a: fegunda 
guerra Punica, por onde eu devo ca~ 
mitlhar II palro largo, como em paiz., 
qUe he earanho. Aonde pararei mais 
attento, he-na eflimac;aõ que Aníbal fet 
do nolfO' esforço, da tlOlfa fidelidade pa~ , 
ra o acompa!lbarem em Italia. Elle te .. 
TOU de LisbO'a hum Efqüadraõ dos 
bravos Monfaohezes, qu'c moravaú 01 
Serra de Cintra, chamada antigameo-
14: Promontotio Artabro , c ~rtabro~ 

'lO;.\!. I. P. 08. 
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lonos do ps teus habit:tdol'es. Segui o-o em t~ , 
l\oluado~ das í\S ma rchas com oS TurduIos ~ • 

Celtas fcu amigo o,notro primeiro Vi
J'iato, que ,na ,batalha de Canllas" de: • 
.pois de peleijar. como hUlu leaó, mor· 
.teo ásmãos do Conrul Emilio Paulo., I 

Rue [e vingou com a vida de Viriato a . 
~norte, que; elle dera ao Conful Servi
lio, llaú houve Lu(itano, que em Emi
Jio naó cr.ava{fe a Ian<;a ~ em quanta 
Jiouve nelle parte para receber feridas. 
De Entre-DollW e Minbo marcháraó to
~os os moç~s robufios., que podtaó 
formar no campo Africano outro Ef .. 
guadraó dos Namorados '* como vimo. 
depois no de Aljubarrota. Até os Ve: .. 
lones, que rnatúraó a Amílcar, já coo .. 
graç~dos, com Anibal , o acompanhá .. 
raó nefia jornada, em que as occaíióes, 
(e furtem mais bem aproveitadas, ta
liaõ. triunfar a Cartllago em Roma ~ ) 
como triunfou depois Roma em Car;. 
thago. 
~ Ganhou Anibal em ltaUa as bata.
~has do Pó, de Tl'ebia, de Trazimé
,ues. e de Cannas. Depois deí1:a ultima 
{c; affirma devera marchar fobr~ Roma, 

. 'lDe 
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'i tjue fem duvida rendêra: que pelo nalS Ann09 d~ 
~ M h C Mundo. 

I .azet", :.la .arbal. ommandante da 
Cavallaria, lhe drltera: Os Deofes na{S 

,', deraó a hum fó homem todos os talen .. 
los; . vós, Anjbal, fabeis vencer; mas 
llaó fabeis aproveitar as viétorias. Ani .. 
bal, Heróe tao habil, naó he crivei 

,. deixaífe paffar as \'antagens femJíl~lti. 
~ vos grandes, e Tito·Livio que o nota
..• a, era porque o via com olhos ro-

manos. Nós naó diremo~, que as de+ 
licias de Capua embotáraó .ós 60S da. 
armas. que .ainda vencêraõ tantos an
nos depois, e em quanto eHeve em Ita .. 
lia, Anib:ll fempre foUriunfante. PrCOi 
feriro~ regalos de Capua ao fi.tio de Ro .. 
ma para li(ongear o gofio; naõ he ma4 
nobra que fe penfé de hum Capitaó dtJo!o 
10, que havia pezar os niotj vos , que 
o obrigavaó a metter em quarteis a tro;.. 
pa, que naóveria em cilado de fuf ... 
tentar por entaó mais tempo a camp~ 
Ilha. 

O que nós havemos lembrar be. 
cnveja dos emulos de Aníbal, que em 
catorze annos de affillenda em ItaBa .. 
flaa pcrmittio que eUe já mais rece-

D ii bt(-
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~nnos dr; beire foecorros de Catthaga~ Na6obr. 
Mundo. tante efla fàlta reprebenGvcl., eJlc-C'on

fervou femN~ das Nacóes aUiadas hUln 
exercito vitrorio[o , ~om tal difcipli .. 
na, que os Africanos 1 os Hefpanhoes, 
oq Lnótanos- ~ os GaJ1os, e outros 
divcrCo5 homens, tpdos pareciaó Car ... 
th<.lgin~zes. Finalmente "I o que a nós 
nos pertence agora de Aníbal he mof .. 
trarmoS a etlimacaõ , que elle fez das 
nofiàs ge'lt,s am'ltaliá. Deixadas algu .. 
illas occaflõesnlenorcs., lembraremos 
a' patfagemdo Rbodano, que depoIs 
de julgada impo{ljve1'l elle as chamou, 
equjz ouvir o fcu voto. A tefpofia foi 
JaO(;arem-Ce a nado, ganhar a c;;ontra. 
mal'gem'l accommetter os G-allosde re
P'!nte'l e abrirem a porta á vid:oria do 
feu Chéfe~ Hum tal Cuccelfo., de que 
daG noticia Títo-Li~io , ' Hitloriador 
Romano "I e Polybio , que cfcreveo qua .. 
li 1)0 meCmp tempo, a verdade deUc 
efcapou a hum critico do caraéter do 
Feij6. 

ElIe. affirma , (I) que 0' Hefp214 
nhoes, fendo 09 primeiros na paffagem 

do. 
(.). 7''''"I~Cril. 7'lIm'4_ Difr, I l- n.l;. 
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do Rhodano ., d~raó furio[ameote (ubre ~lnnl)d' do'. 

I .1 U bl' C I' .1·' ul'l o. as tropas ue r-U IO~ orne 10, que ue~ 
fendiaó o palfo., ficando o gro{fo do 
exercito Africano na margem oPllofla ~ 

. antes no T éjo vencidos., agora no R ho
dano vencedores; aqui purque tinhaó 
Chéfe; além porque lhes faltou. Naõ 
traõ enas trõpas as de Pub~io-C()rnelio; 
eraó osGaUos vitinhos ás ribeiras dG 
·RhodallO., como dizem aquelles Autho!'" 
res de idades mais pt'oximas. Elles meC
mos nos atlegura6 , que 11a paf[;lgclU 
dos pantanos do rio Arno antes do la
go Trazimello ., as noífas gemes fi7.c
raó a vanguarda : que quulldo Anibal 
iinitou aos VetollcS na batalha ue reli 
pai Hamilcar com os carros carrega
dos de lenha para ilIudir as idéas de Fa
bio., o mais afluto de quantos Gene
raes ti veraó oS H omaoos ,ellas forná
as executoras; que cs Lufitan05., e Cel~ 

I tas, mais infatigaveis ~ que oS Numi
das, nall davaó. Cocego aos RomtUl()~~ 
quando etl:ava6 Celtas pela, retaguarda. ! dos inimigos na batalha de Canníls, foi 

. • cau[a da viél,oria; que Ce moflrava Ce. ... 

I rem ellílS a fUl'~a principal do exercito i 
l1ot .. 
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porque aceommetido Anibal por- Mat. 
cell o, el1e as puchára á frente de todas 
as tr!'>pas: que no fitio· de Capua , fa. 
~endo retirar huma Legiaõ Romana, 
chegára6 até ao feu acampamento t 
aonde fuí1:entára6 o pezo de hum deli ... 
gual combate, taó teim9[as, que: [elU 
mover pé acabaria6 todas, fe Anibal 
na5 as forçl\{fe a retirar,,[e: Tudo pró. 
vas do conceito, e confian~a, que o 
grande Aníbal fazia djls noffas gentes. 

Quando elle affim triunfava nas 
çampanhas de Italiá, os Romanos na6 
fe defcuidava6 de mandar a Hefpanha 
Emiífaríos occultos, que fondafi'em Q 

animo dos moradores,. vHfem as quali. 
dades da terra, examina(fem a'S melh~ 
res entradas para hum exercito numo
TO[O, com as mais cómmodidades lle
(;elfarias para fazerem a guerra aos Car~ 
thaginezes dominantes. Apenils elJes fi.,. 
~eraó as Cuas obfervac;ões. e ganháraó 
os animos dos dercontent~s, avifáraó 
~o Senado, que [em perda de tempo 
refolveo mandar a Hefpanha a Gneyo
Scipiaó, que já fora desbaratado por 
~nibal llaLolllbarqia. Ell~ trazia or .. 

dCl1~ 



, 
d'ens precifas de atacar fómente aos An'no* dO:. 

I A f . d .. H Mundo.' flcaoos., que comman aliJO anon, 
. e ACdrubal ~ irmâos de Anibal ;, fem' 

I' molel1ar de fôrte algulTItl aos nuturaes de 
. Hefpanha, que aurahidos com brandu..:: 

ra , mudaria5. de inclinaça5 á viíla da' 
, 
" , face dos fucce(i()s. Efle he o principio. 

tia guerra dos Romanos em Hcfpanha, 
que eu vou a tratar no Capitulo fegoin .. 
te até os mol1.ral· nella eaabeJecidoi. 

C A PI TU L O V. 

])a gu. erra dos Romanos (om os C. aI' .. 
thtíginezes em He{panha até os 

eXpu!Jàrem deI/ti. 

ASDRUBAI, ., como Ce feu irma6; 
Anibal lhe communicaífe a fortuna ., c' 
a defgraça., que levou.a Italia,' (:ome ... 

':1 'i0u a guerra em Hefpanha 'vencendo" 
e acalJou a fendo vencido. Elle abano< 
donou o paífoque guardava nos P.y-: 
feneos, quando recebeo' de feu irlllaó 

.1 Banon o aviro, de que os Romanos 
I entravaó por Catahlnha acompanhados . 
. \ . dos Hefpanboes, que 'leUa fç achava6. 

Se 111 

379~· 



G' S. 
Sem erpera, os foccol'r(>sque vinhatS
em pl~nlJ marcha ret(>r(;ar o exercito 
Ile Afdrubat., elle Ce tanGou illtrepido 
fobre os RQmanos , que desbaratoQ; 
pn:ndeo íl Goeyo ., e para aproveitar a 
V1étori4, cabio de repel1~e em Tarra~ 
8-Ooa fobre ~ (ua fró~a, que quando Ce 
."io inve/lida, fe [entio abrazada. Paf~· 
{op á Comarca de Lerida ,.que tomá~ 
]'a a voz de Roma, e fez em póllas auã. 
Póvos Ilergetes , que delhuíra a naó 
acodir cm [eu faccoro SciPÍ4lfi, que o 
oqri~ou a retir,ar a Carthagena • 

. ~m petfpa veio A[dn~bal a Ll.lfita .. 
nia burral' o auxilio podero[o das no[" 
fas armas, enta6 refpeitadas na quali .. 
dade., e no nÍlmero. Alliado com hu~ 
Rs:i llo(fo chama<lo MandoJlio, os Cei
tas do Alem-T éjQ, 05 Turdctanos do 
Algarve, ·a' Cavallaria dos Vetones u 
(eglJiraó, ·efaraó os inllrumelltos, que 
íoifocárl15 a Jerpirru;aó de Cornelio-Sci
piaõvhftoriofo em Lerida. Mas quan .. 
do a uniaá era mais neceíraria, A fdru
bal [e deshouve corn os Celtiberos t 
que. muitos, e valerof()s, o fizeraó pa-

. fj(rJla c,rrc:il'&', do~. trJunfos. Efta di., 
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.erfa5 alentou aos Romanos, que Te. An:o. do 
fDrçáraó as tnipas com os detlroc:os Mu 

:1 ~lhejos, e defcançéÍraõ á fua [ombra .. 
'1 em quanto' 1)S m~fmos naturaes pelei-

I 

I . 

\ 

java6 a favor ~a fua fortuna. 
Nós f$.J\l10S .entrados nos fuccelfos 

de huma Época, que nos defdia as 
atent:;ões para olharmos de hum golpe 
• figura tragica, qJJe Ce nos principia 
a n:prefemar. Nós entramos a ver cs 
Romanos A.O meio das ruas grandes. 
perdas em Italia mantelldo hum exerci:"! 
to pod.ero(o cm Hefpanha, aonde as 
fuas armas foraõ mais fclices. Nós ve
mos a Publio-Corneli.o-Sdpiaó, pai do 
grande Africano do mefmo nome, que,:", 
lendo tra~.er a guerra á noffa caià., 
obrigado a fufientalla em ltalia; naó 
pod.endo impedir a marcha de Anibal 
pelas Gallias, dar volta pela Liguria. 
para fe oppor á fua deCcida dos AI., 
pes, e fel' e'íte o motivo de entregar 
a [eu irmaó Gneyo.Scipiaó hum exer.,. 
çito para marchar Cobre Hefpanha : p~'i":' 
JXI.eiras trópas Romanas, que !lella fo .. 
raó viílas. Nós entramos a ouvi r o 
po/ne dos Scipió,cs , q~ fa~al aos Car" 

~~~-
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thagine7es, Coa co,n gloria derde <I 
principio dena guerra até o [eu fim com 
a ruina de Carthago. 

Entaó fe compunha' Hefpanha de 
doos generos de Povoac:;ões, que eraG. 
as Cidades HeCpanholas , e as Cida
des Gregas. Eílas Ce eClendiaó por to .. 
da a cólla do Mediterraneo , e do 
Oceano defde o EClreito atç Galliza ~ 
todas ellas inimigas il"reconfiliaveis do 
Carthago, competidoras perpetuas da. 
fuas vantagens. A moradores alguns da 
meflUa Heípanha fe fez tal> intolera. 
ve\ a ruina de Sagunto, corno aos Gre-. 
gos. Por Ufo as fuas Colonias Ce incli
náraó ao partido Romano, e efie en .. 
controu franca a entrada em todos 01 

feus portos, eCpecialmente depois de 
{e capacitarem dos motivos erpeciofos< 
com que os Romanos cor;i.raó a fua 
omifiàõ na falta de foccorro á fua ai .. 
liaJa Sagunto. Nas Cidadt!s Hefp.anha-
las fe conduGaó os animos com diffe~ 
renc:;a.; hlimas aborreciaó a Carthago; 
outras era'ó ruas confederadas, parti. 
cularmente LuCttania. A guerra prece~ 
den~e de ues annos " em que Aniba. 

, de~ 



DEPORTUG/LL, LIV. I. S9 

,; deva{lára alguns Paizes, degoIlára mui .. An'n~ do 

1 ta gente, e fez nclla D papel de der. Mun .. ~ , 
. potico dominante, defpertou os dere-
':~I jos da liberdade na N aGa6, que fempre 

,teve por intoleravel a dominaçaõ cf. 
trangeira. Para ella facodir o jugo, na .. 
'rla lhe podia fer taó tàvoraveI como a 
"inda dos 'Romanos, e elles que per
cebêraó a no1f.'\ politica " logo nos 
tlloftráraõ remblante de libertadores. 

I' Tal era naquelles Seculos a noCfa 
flnceridade , entendiamos taó pouco 

, de arteficios, que quando queriamos 
,I {acodir' de nós a buns Tyrannos , da .. 

vamos entrada a outros. Efie foi o 
maior reforço dos Scipióes em Herpa .. 
Ilha nlt primeira vinda; infuperaveis 
aos Carthaginazes em quanto nos quar. 
tei~de Tarrago~la fe cuuferváraó uni
dos ; logo desbaratados pOl' caufa da 
divifaó pa!! forças. Hum [ó Romano de 
\'alor extraordillario veremos logo re
parar a ruina dos Scipióes. Em ,inventot; 
vários molhará as fuas inconílancias .. 
fortuna; mas Hefpanha vio firme a do 
moço Scipiaó , filho, e Cobrinho dos 
~cipióes çlerrotados. Na expuHàõ ,WI 

Car.. 
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Carthaginezes entendeo cl1a., que che; 
gava o momento feliz da rua liberdade. 
Os fucceffos lhe' abriraõ os olhos para 
ver naó tivera mais vantagem., que a 
<1e mudar de dominio. Deixar huns Ce .. 
nhores , e acceitar outroi ., ,entaó Co 
lhe fez duro de foffrer., e conjurou .. fc; 
Hefpanha para tratar aos Romanos: .. 
como €lll!S acabavaó de tratar aos Car ... 
thaginezes. ,Eis-aqui o theatro formi .. 
davel, em que nôs vamos a replefen .. 
tal" fcenas horrororas até vermos der.
ramar do nolio .continente a fdicida. 
de, de Augufio, que dá fim áHUloria 
Antiga, e o dará II eac 1. ToOlo da 
Ilolià Hilloria. 

Já os dous Scipióes Gneyo , e 
Cornelio ., efie pai ., aquelle tio de ' 
grande Scipiaó Africano., eílavaó elU 
Heipanhaacompanhados de forças., de 
reputa<;aó., de amigos., quand~ Afdru .. 
bal determinou levar muitas trópas a 
ltalia . .A fortuuadl! Cornelio o fez re~ 
troceder a marcha cerrotado, e buf
ear u azylo Je Cartl12gena. Aqlli rece .. 
beo Aldrubal grandes [occorros de Lu~ 
Íltania ; chegou-lh~ huma gro{fa .t\r~ 

~ll~,\ 
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:~ i'hada de Afriea ., em que conduziaó Artno. d.' 
,,: mllitas trúpas ~'1aO'on, e Hanon, ir .. Muode. . 

.. d ~ 
;1 maos e Anibal , e Afdrubal, com o 
; antro Afdrubal feu parente chamado 
~. Gyfcon, e o Principe Maffini1fa ,filho 
i:, elo Rei Gala. A ene tempo os Roma .. 
~:' ~os tinhaô dividido as forças ; para 

hum lado Cornelio, para outro Gneyo. 
(;. Afdrubal aproveitou a 'conjuntura ; ata .. 
l'~ c:a o campo de CoroeHo, EJue coin 
:é' Brande efirago perde a viél:oria, O 
. roefmo deflino tove feu irmaó Gneyo 

:; dezanove dias depois ; perda de duas 
!til vidas , e de duas vié\:orias , que fc 
~; devêraõ á deíheza da (avaliaria de 

Numidia, ao valor da infantaria LuG
"I tana 1 que fez e[maiar a corage dos 
a) 'Romanos, declinar a fua reputaçaó-. 
iC laó inf~1iz em Hefpanha ,tomo em 
, Italia. Pelle. fome, e guerra ao mef.;; 

,I 

{;'.' mo' tempo affiigiaõ a oofii! Peninfula ~ 
r} fjllando O refio do mundo fentia 0$ 

!Ij' elfeitos do efpantofo terremoto, qLlC 

DII' arrafou Cidades. e montanhas no dia, 
I~i' em que Anibal atacava a batalha de 
JI 'l'r.zimeno, na6 o percebct'!do os dous 
~ " cam· ; 
,,' 



Annos do' campos, que arrebatados do furor, tU ; 
14wdo. nhaó extaticos os felltidos. 

Occupou a vaidade os cerebros 
dos Cartbaginezes viéloriofos, qua 
perdêraó a circun(pecçaô ; zdmbáraéÍ 
das relíquias ,deí1:roçadas de Roma Cem 
Chéfe; dividíl'aó as forcas para vir a 
fer caufa· daruina de Afd'rubal a mef .. 
ma; que acabava de [er a dos Scipióes4 
De' tudo Ce Coube aproveitar o Roma
no de valor extraardinario .,' que eIJ 
di fie ; o Heróe digno de fama eterna ; 
o bravo Lu'cio-Mardo, Centuriaó dá 
Roma , que com poucos eentos d. 
homens impavrdos , que achou derra"" 
fllados, e pode trazer á fua devoc;aá. 
afiàltou ,em duas noites O'. arraiacs der .. 
pl'evenidos dos Carthaginezes' com va-
lor taó deCmedrdo , que lhes degolOI! 
trinta e rete mil homens. Por eí1:e mO'
tio taÓ' fublime reílabeleceo Luci~ 
Marcia em hum inltante na Hcfpanhll 
O's. negocios Romanos ,que parecia6 
irreparaveis. NolÓ foube imitaHo Clau· 
dio- Nero, que fuccedea aos Scipi6es-
Elle deixou elcapara Afdruaal .. que 
com afiLlda Carthagincza fe livrou' do 

pe .. 
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;:,\perigo -evidente de fe perder com to- Annosdo 
do - o exercito na paífagem de hum Munda. 

,de!filadeiro. Em fitua<;aõ ta5 tritle, 
, todos .os Otllciaes Generaes re efeura-

.. aõ em Roma de vir fucceder a CJau-
" tliQ no empenho da guerra de Herpa. 
r tlha, aonde dous Chéfes famofos co. 

mo os Scipióes , e dous exerci tos aguer-
lidos tinhaõ ódo, huma irrizaó da fot .. 

) tuna. 
Nella (!ontlernaçaó univerf'!.l , Pu-

blio.comelio-ScipiaÕ, na idade de 24 
:. annos, filho de Corndio, e Cobrinho 
~ , de.Gneyo, elle [e levanta', fóbe a hum 
;', lugar eminente, e fe offerece para Ir 

comandar em HeCpanha. Ena. offerta 
j rcfufcità toda a Aficmblea , que o acla~ 

ma Cenera'J por ,voz commua. Elle che
ga ,a Hefpanha; . mette corage nas trá
pas, cue no feu femblanle vem hun9 

" lafgos 'de femelhança com o pai, e o 
tio. Na primeiro difcurfo que lhes faz, 
Scipiaõ lhes diz erpera bem cedo, que 

:; tllas lhe ree:onbeçaõ o roermo efpiri~ 
ó to, o mermo valor, a mefma equida

t\e. Naó faraó vaos efiaspromeífas, 
'lue printip1ií.raõ íl cu,mprirfe '000 o 

ren~ 
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rendintento de Carthagella, Cidade- ~ 
mais rica; e m.ais forte de toda HeC .. 
paoha. Os defpojos nella foraõ tantos- ~ 
que podiaâ defpertar a cubiça dos DiO'Á. 
genes ~ eCatôes : Deft'0jos da nova Car;. 
thago.que era a pra(p. de armas \ o 
arfenal, o armazem , o thefouro -; G I 

lagar de feguranqa dos Carthaginezes_ 
que de arguma fór'e já nella perdiaó to~ 
da Hefpanha. 

EUl quanto A fdrub ai recorria ao " 
refugio de Lufitania para reílaura'r ta.. 'I 

nianhà p'erda.., e chegava de Afdca com i\ 

fo€corros novos o Prineipe Maffini1fa, 
Scipiaõ enchia aS (uas tropas d0lanvu. , 
res , de recompenfas' • de dev:ifali de 
honra; conf(JI'me o' merecimento dCl " 
cada hum. Elle faUa aos mÓTidores da :'" 
rendida Carthagena, e lhes di z : ,Que o í' 

Povo ROhlarto eaima mar$ ganhar C~ !. 
rac;óes', que Praças, que detetla intro- '; 
duzir temor nas gentes, e trabalha p'or ';: 
l!res infpirar amor; que dercanccm i,;, 
fombra da Cua protecçaõ, 'aonde reco" , 
nheceráó a differença, que vai de lÍ\>rel ~;: 
a e{cravos. A Pdnceza ., mulher do ,~, 
Mandonio , irmaó de Illdibilis , Rei \': 
. dos \! 

" 



" ~o! Ilergetes, qu~ lhe expo~m o r~c- :::Il:'(!~ 
, to., de que as Pnncezas catIvas feJaó ~ 
j profanadas: Scipiaó lhe aífegura ~ que 

·be hum dever da fLla honra fazellas rer" 
reitar como quem faõ em qualquer lu. 

, gar do mundo; qúe a advertencia, que 
ella acabava de lhe fazer; fervida pa

, ra lhe defpertar mais huma pouca de 
I delicadeza tia obfervancia das Cuas obriJó 

gaqões. Informado de que' outra Prin-
4=eza cativa, defdrmofura rara, ena. 
va defpofadacom Allucfo' 'I Príncipe 

1,1' da Celtiberia: Scipiaõ, corno fe fOTi. 
pai dos noivos, 11ldndou viro' efpofo~ 
e parentes á fua prefença; diífe-lhes, 
que queria fazer..:lhes hum prefente di
gno de Alluçio, e de Scipiaó ; que era 
eotregár·}he a noiva, e recebellos com 

) I maior folemnidade. Ao rergate. que 
, Allucio lhe offerccia fe motlrotl officio
, fo ; ordenando-lhe ajuntalfe aqueUá 
II 'Juantia á do dote, que havia dar-lhe 
i feu fogro. Acomp!lohára6 a AlIudo 'Ia 
,) Mandonio , e a Indibilis na gratida6 
,I muitos Póvos reconhecidos 'I que ela .. 
; mavaó havia entrado em HerpanM hum 
ii Moc:;o fen1cUrante aos Pcofcs. .' 
I TOM. I. i 4(~ I' . 
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~IJMI, dft A fdrubal atonitodos rápidos fucceflO. 
,&m.4.Ii" , ~o exercito Romano, entendeo fer· o 

\lnico meio de os fazer parar huma ba
talha deciftva , o mefmo que ScipiaG 

, dezejava. ElJe a ataca; mas a perde., c: 
com as (orcas ainda inteiras determina 
palrar a Italia cm foecorro de Anibal , 
que naS fua" e flíl fortuna principiava 
a fentil' diminuicaõ CQnfideravel. De .. 
pois deíla . vi8oda, osP6vos de Hef .. 
panha quj~efaó aclamar Rei a Scipiaó. f 
,urahidos do feu \':lI ar , da fua mode .. ' 
fa«iaô, de vi rtudcs raras elll ta6 pou. : 
~os ~l1nos. Elle fe efcufa com o: prc" : 
Je~t()., qç que aqueUe ~araéter em lO- . 
d~ a parte e(limne}, os Romanos o , 
.,e-~e!lllvaÕ. Aífegurou-lhes ,que elle cf .. ,. 
lÍll1ilVa l1lais que fer Rei, entende,. dei .. , 
Je l{efpanb~, que tinha inclinações; 
ll~a~~. ldé~ fublime, mas ta6 tocan- .1 

te, . q~e é:\a noífas gentes barbaras fe en- ': 
ehêra6 de admira~aõ á villa da grande.. . 
p dt: hl.l!lla almíl., que tinha a virtude ( 
p<ll premiQ de fi mefma. '; 

- 3797- "" l)eixQU Afdrubal ellcarregados os ' 
Jlet0cios de Hefpanha a feu primo Af- , 
dr.ubal G.yfcOil, que com a geme Car ... '; 

'~ ", j,. " '.' lha-
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): tha!ineu veio illi~cando a Lu6tani~, ~'7u.~~ 
',,1 e correo a Andaluzia com fortuna, .jU- ' 
i dado dos foccorrds, que Hanon trou .. 
'!:era de Afriea. Bem inllruido pelas 

maximas de Scipia6, Marco-Sileno 01 
.derrota a todos, faz prifioneiro a Ha!' 

:j ;non; Afdrubal,' e Magoo fogem para, 
~ Cad,iz rem efperança , nem foldados. 

Naõ tctrdoil muito a noticia, que e~~ 
les aqui recebêra6, . de que feu irma6, 

)- .e primo Afdrubal com o exercito .po .. 
deroCo, que levava a Italia, fora no 

,. caminho vencido, e ~orto pelos COD!Ó 
~I 'ules, Claudio-Nero, eLiviO'Salinatou 38(,)~ 
~l.ultima de[gra«il , que ,os obFigou • 
; abandonar Hefpanha depois do Impet 
, . lia de 344annos , embatcando.;fc na 

~' frota, qU,e tinha6 em Cadiz. ScipiaG 
mandou feu 'irmaó a Ré:Jma para lbelc,. 
"ar a nova da conquitla das HeCpanbas í 

~~ mas clIe' dc;itava muito além as (uas vir .. 
, tas, naé olhando eaa conqoiaa, feoad. 
: çom,!bum preh,ldio, ou ,prcpara(jaG 
I pàra a de toda a Afriea. . . ".: .. ;, I. 

~ . Os mais fuccelfos fieaa gaerra naG 
~ ine pertencem. Eu fó direi por memo .. 

1 rj~ ~ ruina de Ca.rtha~?, que Anibal., 
;~. Eu bai 
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!Annos dó naó podendo [ubfiíiir, fe retÍToude 
Mundo. ltalia ; que Scipiaó paífou a Africa: ~ 

aonde o acaboll de vencer na batalhA 
de Zallia; que [ugeitou Carthago., me
recendo por eíla ultima empreza O 
nom~ de Africano; que Anibal., der ... 
prezando a vida [em gloria; e por naiS 
cahir nas maos deCle emulo., [e ma
tou com veneno, fim tragico de He
róe tamanho. Nadivedidade pOIén'l 
de tantos fuccdfos naó ~u}gares, o va
lor de Hefpanha 1 e Lulitania foi o 
mais attendido., a fua fidelidade a mais 
cHimada; e Roma muminada , que 
aíftm o conhecia , naó perdoou a es
forCjo para confeguir com a noifa co~ 
quifta o domínio de taes vaífaUos. 
Elia . ., que parecia noífa libertadora ~ 
difpullha .. Ce para [ugeitàr-nos: nós qu~ 
entendemos a idéa, preparamo-nos para 
defender-nos ~ Guerra longa., que oc
.cupará todo o tello da Hitloria Antiga, 
c acabará de encher o da. Époc;a, que 
me falta.' 

LI..: 



L I V R O IJ. 

DII Hiflori4 4l1tig.- de PortllgAI. 

C A P I T tI L Q I • 
. Q!lalidades dos Romallos, principio da 
; fllll guerra em Hf!fpallha depois dti 

1 
txpulfllQ dQS Cprthacinezct. 

: VIO-SE Hefpanha livre do jug~ pe
~,zado de Carthago, que a opprimia o 
é efpaço longo de ;44 annos, e entrou 
~ a tomar o pezo ao dos Romanos, que 
: J carregou Scculos dobrados. Depois 
\ que palfou o gono plauÍlve1 ,que cof
~ tuma trazer comfigo a novidade dos 
:; governos, que engalll\6 com efperan~ 
~ 'ias; eHa foi perdendo ,as da liberdade 
t ama vel, que defejava , quando [entio , 
'. que a Naqaõ libertadora Ce revdlia 
'; do carader de dominante: quando lhe 
, obfervou o efpirito de valor bellicoCo, 

conquiRador , atrevido, inteiramente 
confagrado á pl"Ofiffaõ das armas, pre
fc.rindo a tudo a ~loria, que prov-en:w 

d!U 

3S0~ 



,l"Mtt do' das expediçót's guerreiras: quando at'; 
1I114J1do.· tendeo ás, medidas fabias ,que toma

vao em todos os negocias para dilatar., 
e engrandecer o lmperio; maxrma -ef:.. 
tabeledda na rua origem, qUI! Ce vi~ 
praéticada á culla de tantas N açóes li
~res feita~ eCcravas: quando Ce foi inf
tru~ndo nas deliberacóes de hum Sena
do, que para fullintar a firmeza do 
Dominio, fe compunha de homens 
intereffados pelas fuas fortunas , pelas 

'J';' ruas dignidades, capazes do governo 
pelos Ceus annos maduros, peJasfuas 
Cl"perlencias longas, cheios de luzes, 
de fentimentos na6 vulgares para Ce fa-
7erem arbitros do Univerfo: em fim , 
quando depois de outras muitas obfer
vaGóes fobre o cara~er dos novos 
hofpedes, que tinha em caCa; Hefpa~ 
pha via, que aquelle Senaqo a dividia 
em duas Provincias para ferem gover., 
nadas por dous Pretoi'es Romanos; 
huina chamada HeCpanha Citerior ~ que 
continha as terras, que correm·" en ue 
() rio Ebro , e os montes Pyreneos; 
curta Hefpanha Ulterior, que compre- : 
~ell9ia a~ quçvaó QP Ebro a~é ao Oce~ . 

no, 
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'. AO 't' em que ficava induida todá a Lu- AnnMdo' 

btania. . . Mundo. . 

Hefpanha foi feita Provincia R()-, 
mana pelos annas de Roma s; s .. qua
tro depois da {laz com Carthago • con
cluída a fegunda guerra Panica.. fendo 
ConCutes Cayo-Cornelio-Cetego ., e 
Q.uinto-Minucio .. Rufo. EntaiS criou el. 
)a dous PretoTes além dosquátro., que 
antes tinha .. deClinados para o governo 
das duas HerpanhasCiterior ., e UI. 
terior., de que logo fállaremol. Ago. 
ra devo dar hum:! breve noticia dos uI .. 
timos fucceífosdeppis da retirada dos 
Carthaginezes., e aurenci~ de Sdpia5 
para me contrair logo ao objed:o par
ticular do meu a(fumpto no que rerpei~ 
ta á Hiíloria da Lufitanla, rem me em .. 
baTaqar com a ·de Hefpanha .. quando cl
la com a noifa na6 tiver relaça6. . 

Fugidos os Carthaginezes do no(~ 
fo Continente , partido Scipiaõ para 
Roma, os dous Prindl"es Herp3nhot, 
feus favorecidos, lndibilis .. e M3ndOJ 
nio ,obCervandp que Lucio..Lentulo.., 
e Locio.Manlio':A cidino na6 era'; Sei .. 
pi~es: que as ruas idéas den()cavaõ a. 

i ma ... 
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imaginações de liberdade com que OSc 
haviaó liCongeado : que os Romanos 
f.e valjaó do direito· de conquHla para 
tratarem Hefpanha como fua, os Hc:f:, 
nhoes como vaífallos. ElIes chamáraó 
os Póvps das Provincias, appellidan
do Liberdade. Acodiraó os Chéfes Ro-. 
manos a atalhar o mal no principio pa
ríl na6lhes ficar mais difficultofa a cu,.. 
Ja, e com a fortuna que traziaó ao feu 
foIdo, vencêraó em.difputada batalha 
aos dous Principes colligados, commor~ I 

te de Indlbilis, e derrota total de Man.. ~ 
donio. Teve efie de cedér aos precei. I 

tos da neceflidade; bufeou a Cal vaçaó 
lla fugida; .mas tendo por impoflivel 
efcapar ao furo! dos Romanos, con
vencionou com elles pôr~fe nas fuas 
mãos , e fervillos com a gente, que 
o feguia. Elles enta6 tiveraõ por me~ 
lhor cuidar na [egLJrança, que cumprir 
a p:llavra; ~ çortando todas as cabeças, 
que Ihespodiaó dar cuidado, li troco 
do fanguc derramado com injufliça, 
çomprou por enta6 Roma huma paz 

. menos fegufa, quando. parecia mais 
~ollfiaQte. . , 
" . 
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I .' Já defiruida Carthago por Scipiaõ., Anao."o 
, ..2" 'd"d H r h d P . . Mundo •. '! «011 VI 1. a elpan a nas uas rovll1l:las'806 
.1 vieraó .05 primeiros Pretores á Citerior 3 • 
" Gney,o-Sc::mpronio Tudital1o, taó bem 
::', r.ecebido., .que os moradores o matáraó 
. cm huma batalha; á Ulterior:-MarcQ., 

Elio ., ~ue deixou dil'pollos os Iloftós 
(. animos para os esforços., que tlzeraQ 

pela liberdade em tempo dos ftllS Suc.,. 
celfor.es Quh)~orFabio"Buteo., e Quin-

'I to-Minucio-Thermo. Eíles Pretores nas 
duas Hefpanhas fupportáraó taó peza
dos os gol pes d,a nofia indigna.:;a6., que 
o Senado tev,e dt mandar aellas com 

li exercitoConrularao Confut Marco Por .. 
cio Cataó Cenforino., que naó fe atre
,endo a inquietamos com a guerra .. 

J: 'Juiz movemos com benetlcencias., corn 
;:~ l"eligiaó., com liberalidade., com in .. 

~ufirias. EUe avançou tanto as copquif
tas por mtlio de/las manobras, que 
.Iizia d€pois haver com ellas ganhado" 
mais Póvos, do que em Hefpanha cf,. 
tivera dias, 

.:' Scipiaó Nafica., primo de Scipiaõ ~891. 
,f1fl'icano, nome fatala Hefpallha, veio 
f.ucçe~çr a C~nrorinp com a lembranç!l 

.Jll-
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ainda frerca. da morte, que nelta ha
viaõ dado a feu pai Gneyo-Scipiaó. Lu ... 
fitanos, e Celtibéros nem o el1:imáraõ 
por quem era, nem pelo que podia o 
temeraó. Buns ~ c outros devafiáraó as 
terras da devoçaó de Roma; mas Sei .. 
piaó ., naó querendo dividir as forGas 
paTa atacar feparadas as ruas gentes, 
entendendo que deflrlJidos os Luíitanos, 
facilmente domaria aos Celtibero •• Bf .... 
perou., que elles feretirafi'em do inte
rior de Herpanha ca.rregados de defI'o-. 
jos, opprimidos das marchas., e com to~ 
doo pezo do feu e'tercito os atacou 
nellas. Cinco horas durou efie temc:ro
fo confliéto com erpanto dos Roma. 
nos ,que compráraó huma viétoria 
com doze mil dos nofi'os mortos peJo 
cambio de 7900 das fuas vidas. Se e~ 
vantagem alentou o partido de Roma., 
ella deCenfreou o nofio furor., l'rompto 

.2ntes á ruina., que á fugeiça5., mais 
faceis a perder,.nos, que a deixar de def .. 
picar-nos • 

. ' . Com rugidos de leóes indomitos 
bramiaÕ os Lufitanos' por vingança ., 

. quando a fortuna lhesmetteo a occafiaij 
,I.L efl} 
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,A.nnos do 
M~ndo, 

Entráraó os Lulitanos por Anda. 
luzia a fogo, e fangue., aonde a Cida
de de Afia evitou fer hum dos monu
mentos do feu furol', fobmettendOoe[c 
ao feu jugo, Sobre cHa lhesoffereceo 
batalha o Pretor Cafo",Catinio, que fC! 
teve a gloria de lhes matar feis mil, a 
perdeo com a vida no repelaó., que quiz 
dar aos' muros de Alta. Uniraó .. [e de~ 
pois os noífos com os Celtiberos , C! 
talando as campanhas com fortuna., le
vantavaó troféos fobre as fuas ruinas ~ 
cm quanto a dcLucio-Manlio naó fu~ 
geitoll a fereza daquelles nofros allia~ 
dos., feus irreconciliaveisinimigos. Naó 
lhe iinpedio o feu defiroço tornarem a 
bufear a naifa uniaó para fe opPQrem aO!i 

defignios de Caio-Calfurnio-Pifon ., que 
vinha ameaçando vingar a morte do (cu 
predeeetfor Catinio. ElIe naó fe 60u 
r6 nas ruas tnSpas para inveílir as dUas 
Na·Góes coI ligadas ; e convidou ao Pre~ 
tar da Hefpanha Citerior Lucio-Quin .. 
çio.Crifpino vietfe ajudallo a deva fiar a 
Andaluzia, ou para fuf pender os eRra
gos que ellas faziaõ pela Carpentania 
Q~S terras entre Madrid, ç Toledo, 

, eha- . 
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chamando-as á defenfa do proprio Páiz., Annos do 

. ir. S M . Mundo. 
(lU para panarem a erra-l orena, e Ir 
in\'efiiJ1as, aonde quer que as achaiTetn. 

A ffim o fizeraó os dous Pretores , 
que leváraó os feus exerci tos i Carpen
tania para femiarem os campos com os 
fcus caJavéres ~m buma das emprezas' 
mais vergonhofas ,que fentlra6 os ~o
manos nJ conquiíla de Hefpanha. Em 
quanto Lufitanos., e Ce1tiberos reco
lhiaó 05 fruélos da Cua viétoria DOS der
pojos. abandonados pelos inimigos, na 
a(folac;aó dos feus Póvos allíados, em 
fefias, e entretenimentos de bumas ida
des ., em que a circunCpecçaó militar 
dos nolfos conlillia no valor de accom ... 
lnetter I Os Pretores, que obCervára,õ 
• ioconlideraya6 de os naó fcguirmos 
para de todo os defiroçarmos, tiveraó 
tempo de recrutar forças formidaveis 
em Aragaó, e Catalunha para volta
rern a deCpical' a affronta, ou a con .. 
iummar a ruina .. Entaó receáraó os al
liados o perigo, que os ameaçava., e 
os obrigou a entrincheirar.Ce entre val
Ias profundos com a face nas margens 
do l'éjo •.. 

Os 
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Os Pretores., que tinhaó en1'()enhít,.; 
da a honra: que fabiaõ dep<:nder da
quella aeGaó a ganancia. ou a perda dos 
feus intereífes em Hefpanha ; que Ce viaó 
com forças muitas vezes fuperrores, 
illtrepidos vadeára6 o Rio., c foraÓOf 
Delfos at:lcados nat {uas mefmas trim. 
cheiras. Foi de defefperaça6 dle CO'(Dio 

bate. em que os LuLitanos nat) quizc .. 
taó fobreviver á perda da fua gl'oria. 
De cincoenta mil., que fotmav~ô . Ó 

campo, uni camentê quatrO' mil- do' 
mais fenÍlveis aoamar da vida fe' efca+ 
páraó para virem infundir na Patria ef~ 
limuÍos de nova vingança. Th:o-LiviO' 
foi quetp' tirou efia fOlnmapela Ad. 
thme-eica Romana., que fenaó cíl:IVa já 
nas idades de animar os Faíl:os fiogill'! 
do., ainda naó tinha perdida o' t;tJft~ 
me de os {ublimal' encarecendo. Nefif 
meemo e{!rago., e nos myílerios CO\ll 

que aquelle grande Hifiori'adoro tra~· 
tá. nús nos, iní1:l'l1imos riO' muito que 
os Lufitanqs tinha6 de formida.veispa~ 
la OB Romanos., que' vellcedores, -011 
~.el1cidos, o~ temjaí) ",nas denotas pelO 
d:UUflO" nos triunfos pelo pcriS?-i.' ~,~ 
< - p~ .. 
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" - Pacifico levou o tempo da fua Annas do, 
Pretura Publio-Sempronio-Longo por MI,ISdo.. 'I 

~ncontr3r quietos aos Lufitanos , .0Ll 3 2.0. 

lembrados da paffada perda , ou dif-
pondo 05 meios para defaggravalla , e 
como. elles naO faziaó a guerra ; hc 
fiador Tito-Livio. de que algum dOI 
outros Póvos a intentava. Affim nos 
imprimem o carader de unicos rivaes 
de Roma, que mediamos o nolfo va-
ler (;om as forças do maior Imperio. 
De Publio-Manlio t Succe1for de Sem
pronio, ternos poucas noticias. Lucio
Polthumio experimentou entre nós as 
variedades da fortuna, naó lhe reful~ 
tando gloria pequena de vencer aDf 
110«05 Bracarenfes., alliados dos Póvos 
Vafeos [eus Comarcã05 , ambos eHes 
jadanciofos de lerem inimigos irrecon'" 
ciliaveis da Potencia Romana. " 

Mas já vinha chegando o tempO 
feliz de Roma, em que Polybio a rc. .. 
prefenta [enhora do U lliverfo, e que 
{orçava todas as N a<;ôes para reco~ 
n hecerem, que lhes devia fer fupe
Tior em poder , e authoridade· hUI1) 

Povo, que lhti :lniva tanta yantag~~ 
110 
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no merecimento, e na virtude. N:«1 
ha dúvida que eUe , até enta-ó con~ 
traido a e[p'aços- curto's de terreno 'Ii 
correo como rio rápido , como mar 
rompeô os diques, e com furia incri
ve) innundou qua/i inteiras as tres par~ 
tes do mundo. Reunindo em fi a Rc
pLiblica Romana os Reinos, e as Na
ções , já por eítes tempos dia as fazia" 
gozar á fua fombra da hoa ordem, da 
p"az, da infirucCjaõ, qll'e lhes h'Ía de
pondo a barbaridade. Por ilfo dUre 
Plutarco , que Roma naó media as 
ruas viétorias Cobre a multidaó dos 
mórtos, fobre a grandeza dos defpo'" 
jos, nem pelo número das eónquil1u 
de PraCjas, e Cidades. Que ella fir
mava a fua g)orr21 em humilhar as 
NaGões,. em fugeitar as Reinos, elU 
conquiLlar as grandes Ilhas, e vafl09 
Paizcs. Affim como a temos viílo, c 
veremos amontoar triunfos a triunfos oJ 

conquifias a cOllquHlas fobre nós, ar. 
fIm o fázia ella já por todo o mundo. 
Hum ró golpe abateo a Ani"bal, ou
tro a FiJippe, outro bafiou para lan
~ar da Afia ao grande Antioco • .N cflo 

mtf-
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1 meCmó anno na6 foi' neceífario mais ARnos do 

M.uàd _/ que hum mez para a conquHla de Ma- o-
- cedonia, outro mez para a do Reino 
• de Il1i ria, e para metter em ferros aos I dous Reis Gencio 't e Perfeo. Hum ró 

dos feus homens, Pompeo, na carrei
ra de huma mefma expediçaiS , elle 

, fobmetteo a A rmenia, o Ponto, a Sy-
ria, a PaleClina , a Arabia , os Alba .. 
Rezes, os Hiberos, e fixou os limites 
da dominaGi6 Romana nos mares c,r
pio, c Vermelho. 

Eílahe a Potencia com quem 
i comhate Lufitania, e Hefpanba; e cl .. 
, la. -DaiS Cugeita eClespequenos Ellados; I como as grandes Regi6es , em me" 

zes , nem em annO$.· Elia' gaGa fecu-
101 em os render, c empenha os Ceus 

t Heróes màis .aguerridos em os fugei
tar , como iremos vendo no 60 da 
nolfa Hifioria. Nós-·fomos a prova da 

I verdade com que affirmou Santo Agof
til~ho , que a juCliça dos Romanos os 
fizera {enhores do mundo : com que 

I' attenou Plutarco , que a fortuna de 
Roma naó fora obra dos homens, maS' 
de Deos: com que diífe :Polybio t que 

TOM. I. 17 a 
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Almol dÓa e(ta República nada fuccedia por ': 
hblOdo. . acaro , e tudo era premio do mereci. -

n1ento ,e da virtude. Finalmente, em ;: 
quanto ao tempo, que levou a Roma 
-a nolfa conqui(ta, elle principiou na 
expu!Ca6 . dos Carthaginezes, e correo 
até ao do Narcimento de JeCu Chrillo, 
em que foi neceífario nos altos deli. 
gnios de Deos, que o mundo eíliyelfc 
em paz ,e a maior parte delle no 
dominio de hum fó Chéfe. 

Pelo que refpeita aos maiores 
homens, a·ffinalados em valor, e frico
da, que ella empregou na nolfa coo
qui (ta, o primdro foi o grande Scipiaõ, 
igualmente bom General , déíl:ro Po
litico , Sabia excellellte. Scipiaó o Me
nor, e feu amigo Lelio, imitáraó aos 
feus predeceífores na gloria das armas, 
e das letras , que fizeraó conhecidas: 
e[ltre nós. Com elles veio a Herpanha 
o célebre Polybio , Hilloriador Gre
go, que cu acabo de citar, e que pc-. 
los rcus t"lcnto5 mereceo a eílima
çaó da cafa dos Scipi6es. O fabio ea
taó o CcnCor foi outro dos in{lrumen
tos, qu~-polio a nutra barbaridade: os. 

Gra- -
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.. Gracos, milagres da Eloquencia , e da An~4~ 
. dexteridade~ illumináraó a núffa Penin- MW1 • 
t fula. Servio Sulpicio Galha deixou en-

tre nós memorias igualmente tocan
tes file Cabedoria, e de crueldade, uoiaõ 
incrível de dous oppollos taó diílati
teso O nome de Pompeo, e as fuas 
obras em Hefpanha na6 Ce riícaõ das 
nalfas lembranGas; o mefmo dizemos 
de Ce[ar, de Marco-Terencio Varro, 
de Affinio Polion, de Marco Agripa; 
ultimamente de Augull:o , em quem ha. 
de acabaroaHitloria clcfie Tomo, que 
teve a gloria de fujeitar inteiramente 
aos Hefpanhoes, e Lufttanos ., que 
com a paz, e a juRiça os fez fabios, 
e . que com o trato dos homens eminen-

I tes, que formáraõ o feu Seculo feliz, 
e 6zeraó brilhante a rua Corte, fc d. 

, vilifáraó as nofTas gentes, que até en
taõ ró pofiilavaó ferocidade nas Aula. 
de Marte. 

Fli CA-
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COl1tinuaçtlG da guerra com os R011/.lJfJ(J.I 
até o. tempo de Viriato. 

3808• 'NA Pretura de Hefpanha dá.quem 
dos montes fuccedeo Tiberio·Gracu a 
Publio-Manlio, qu.e por defigual coo
.duta fuficmoú com merecimento raro 
,o cxplendor do [eu nafcimento. Ellc 
tinha. huma alma grande., hum efpirito 
alto, huma eloquencia vehemente pa-. 
ra attrahir os animos., hum zelo vi
vo pela jufii~a, huma compaixaó na
tural para os miferaveis ., hum adio 
irreconciliave1 contra a oppreffaó., -de 
que naCeia que a reGfiellcia lhe fizeffe 
degenerar o valor em ariimoGdade. 
Como no (eu tempo ardia a guerra 
em Lulitao'ja., que·· a nada perdoava 
para fuflentar a liberdade ., ene veio 
foccorrer ao feu companheiro Lucio
p(l/thumio~ que governava a Hefpanha 
Ulterior. Nella expet.\isaõ nos repre
{(ntaó os Efcritores Romanos degola
~os 3cj) LutiulloS Bracarenfes pel .. , 

ar-
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armas dos dous Pretores, Cem nos fa- Ann-" do 
: zerem memoria da fua perda" nt:m da Mundo. 
i fórma , e lugar de taó grande ba~- . 
Ilha. 

O caCo verdadeiro, que netla iue
cedeo, foi o titio, que Tiberio poz a. 
huma das nolfas Cidades com Lodo o 

I vigor,'e indul1ria do feu eCpirito, e 
t dexteridade. Os da guarnaçaó lhe re ... 
1 prefentáraó detifii(fe do empenho con .. 

tra Lufitanos , que naó fe abatia5 a 
esfor<;os , nem 09 fujeitaria a fome, 

~ por terem na PraGa mantim,entos para 
>I dez annos. O General aíluto lhes reC
,I pondeo 6eugmatico : Eu acredito o que 
:~I me dizeis, e aqui eaarei á vofi'a \liaa 

cfperando o anno onze para vos ren-
I d~r. Os Lu(ital1os pafmados do genio _ 
) fogoro fe cobrir de neve, naó lhes fof-
1 frendo os animos ellar ft:chados, e 
! odoros', entregáraó a praça para defpi. 
II carem a injúria na campanha. Os bons. 

fucceífos deíles Pretores fizcraó que Ro
l ma os recebeífe como triunfantes; a 
~,'I Poílhumio por vencedor dos Lufitanos, 

c mais Póvos Comarcãos , e a Gracco 
I' dos Celtiberos, creus 'lonfederados •... · 

De..· 
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Depois delles, nós ignoramos OS' 
fuccerfos de muitos annO$ até chegar a 
HeCpanha o Pretor Mal'co-Manilio., 
que experimentou o refentimento dos 
Bracaren[es " ainda naõe[quecidos da 
paflàda injuria. Elles entrárao pelas ter- , 
ras dos alliadüs augmentando as fuas ' 
forças, logo pelas dos Roman'os der-

. carregando-as. Para que a falta de Ché .. i 
fe naó forfe para eIles cau[a de fegunda : 
rui na , poreraõ na fua télla com o ca- i. 

rad:er de General ao bravo Apimano, i 
que reprefentava o çargo na peKoa, e : 
o defempenhava com as obras. Tirou :: 
o odio da efpada, e nas campanhas. na6 : 
poderao os Romanos Coportar-Ihe os 
golpes. Acodlo o Pretor a atalhar as 
ruinas, a fazer parar as correntes de 
tanto. rangue, e fe encontra com os Lu
nt3nos carregados de derpojos. Apima
n<>. lhes ordena, que para empregarem 
nas a rmas todos os affe~os do corac;a5, 
os entreguem ao fogo; e mílise/limu
lado o odio' com o Centimemo da per
da" na6 pódem refitlir os Romanos a t 
~umvalor oifendido por duas caufas. ,j 

Q.uafi todQs os inimigos morrem, c !; 
'vi- I 
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; riétoria taó completa merece a Apima- AftÍ108d. ' 
; no a devira honroCa de Libertador de Mundo. 

': Hefpanha. 
" Manda Roma recobrar o credito 'I' 3348. 
~ e a perda por Calfurnio PiCon., e pelo 
r~u Quellor Terencio Varro., mas eC-

" te perde a vida., aquelle outra grando 
batalha., que deixa aos Lufitanos fenho. 
rcs do campo para os talare,~ Cem re~ 

j ftílencia. Apimano., que nelle oaó cn-
I' contra inimigos., oaó lhes quer dar reC

pira<;a6., nem elle cllar ocioCo., deter-- , 
mina-Ce a conquiftar Cidades. Elle poem, 

i 8\lertado cerco á de Blaflofenices., que 
: fe entende fundacaõ dos Heflpanhoes 
', .. 1 chamados Blaflos ;~ e picado da refillen-

da dura., que nella encontra, reColve
fe aífaltalla em peífoa. Sobe Apimano 

',1 aos muros como Coldado valente., e C .. ' 
quecido da fua confervasa6 como Ge
neral neceffario., e hum golpe vago 

:, lhe tira a vida, golpe., que deixuu aus 
LuGtanos fem alma. ElJes Ce retiraó., 
perdendo o deCalcnto de muitos ho. 

:1 mens·., quanto ganhára o valor de 
hum; baí1:ando a temeridade do Chéfe 

" para derrotar as vantagens da Patria. '. 
Os 
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.lnn: eI. Os Lufitanos cofiumados a vencef--
Muo o. com Com:nandante, e a perder-Ce em 

guerra tumultuaria, obfervando em Ce
fal"on qualidades para defempenhar as 
obrigações de [ucce(fc)r de A pi mano ; 
elles o elegêraó feu Cbéfe affortunado, 
que reiurcitou a gloria da Lufitania , e 
fez reviver os ruí1:os de Ruma_ Man
dou eí1:a para Pretor a Lucio Mumio ~ 
que de longe fe jaétava e~n triunfos i ma
ginarios antes de ver a face dos peri-· 
gos. Cefaron quiz poupar-lhe o traba
lho das marchas, e depois de o enga-. 
nar indufirioCo, pofiado nas margens do. 
Guadiana, como quem queria difpu
tar-Ihe a paífagem; eJle o vem trazen-· . 
do até aos plauos de Villa-Viçor. para 
medir o valor com igualdade em cam
po. aberto. Vieraó ás mãos as Naçoes 
competidoras, huma fiada na fua for
tuna, outra na fua corage ; mas ce
dendo a fegunda á primeira, quando os 
LuÍltanos fc retiravaó, fem ordem, os 
feguiao fem piedade os Romanos. 

Cefaron fente com igualdade o ef
tr3g0 da gente, e a quebra da reputa
põ 110 primeiro encontro, em que, 

de-
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deCejava efiabelecella. A c6lera lhe mi- Ann<;:d~
nHha acordo, a authoridade lhe dá for- Mun o. . 
ça para enrifiar a lança, bufcar a van-
guarda dos defmandados., [oCl:er a pre
cipitaCjaó dos fugitivos, e recondu'lil. 

. los á batalha. Com hum Efquadraó for
mado e\le ataca os magotes difper[os. 
oecupados nas mortes, e nos roubos;, 

( muda no mefmo theatro a fõrte, e no. 
> pri mei ro repebó degola cinco mil Ro

manos. EUa diverfaõ favoravel animou-
o refio da tropa, que bufeou a bandei
ra . do feu Capitaó; lanCjou-fe Cobre os 
Reaes de Mumio , que com a perda 
de outras cinco mil vidas pagou a con
fiança da vid:oria. LuCttania feenriqui., 
eco com defpojos immenfos; os N U-. 

mantinos, e Celtiberos \"efpiráraó das 
opprefsóes, que lhes caufava o Pretor. 
Q.uipto-Eulvio-Nobilior, que com a 
dignidade de Con(ul lhes fazia mais vi
gorofa a guerra, e Roma fe a{fuf1:ou 
com a noticia, de que todas as Provin
cias de Hefpanha fe conjuravaó para fa. 
codir o jugo. 

r, . Mas a fua potencia era hydra, que 3849. 
DO lugar das cabeÇ1s cortadas reprodu:" . 

. . fia 
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::: do fia outras. Da con6allCja audaz. com quél 
u o. os Luhtanos cm quadrilhas Cahiaõ a 11.10-

tejar a. covardia dos Romanos fe fe~ 
participante Cefaron , que devia fer 
General mais cil'cunCpedo para fe ef ... 
cuCar da nota de zombar dos inimigqs. 
vencidos. Elle te poz com Ceis mil ho
mens na frente das trincheiras de Mu
mio, que com a honra oH'eodida, na6 
dUlIidou Cacrificar a vida em Ceu obCe-: 
quio. Elle Cahio, e atacou a Cefaron 
taó denodado, que lhe tirou a vida; 
fez as tTópas em ponas; renovou a re
putaçaó, e das cinzas dos efiragos te
fufeitou a gloria de Roma.' Antes havia 
elle empenhado com votos a Deidade 
de ProCerpina, que agora chamou Re-. 
paradora no Templo magnifico , que 
em cumprimento da promelfa fez edi •. 
ficar CID Villa-ViGofa grato, e officio-ro. . 

Os Lufitanos da Comarca de Lis
boa ercandalifados da quebra dos Ccus 
Patricios, fem pacicncia para foIfre
rem a jad:ancia de Mumio, que com 
a morte de Cefaron dava por acabada 
a guerra da Lubtania ;naõ o quizera6 

dei .. 
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deixar falisfazer o voto fem (uftos, MAnn08d d$ 

un o. 
l1em acabar a obra em paz. Elles ele-
gem paI" fcu General ao bravo Canche-
no, que ajuntando hum grotfo exercito 
fe lançou fobre o Algarve, e paífado 
o Guadiana., ganhou a Cidade de Cu
JlHlurgi, q ue hoje he a V iii a de' N ie-
bJa, e com hLlma innundaçaó de viéto-
rias, Cobmetteo as pra(jas Romanas até 
Gibraltar. Os efpiritos elevados com os 
triunfos, efquecêraó a prudencia para-
fazer os feus officios a arrogancia, que 
reCai veo inconfiderada dividi r as forGas, 
parte para acabar de diffipar o partido 
de Roma em Andaluzia, parte para 
pafi'ar o mar ã conguill:a das Cidades
Africanas de Carthago. As primeiras 
fe empenhára6 no ildo da Cidade de 
Orciles, que fe diz Cer Origuela, aon-
de os folda~s perdêraó a difciplina, 
occupando-fe em pilhar a terra. Mu-
mio, que acabára ilobra do Templo,· 

• elIe reaproveita da confiança, e deCor
clem dos Lufitanos, que naó podendo 
derrotar valerofos, foi-lhe fil.cil degol
lar a todos por divididos. 

Em 
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.Em quanto Mumio recebia em Ro-. 
m las honras de triunf,lOte dos Lutita-. 
1105, o [cu fucceffin Marco-Atilio os 
obfervava com Jemblante de fenaó fob
metterem -ao jugo antes de tirar as ui-, 
limas prôvas á furtuna. Primeiro que 
ellc: rompemos nós a guerra com van
tagem; mas ella fe nos fez fen6vel pe
la ruina da Cidade de Oílrace, de que 
já mais nos deixáraó memori.a a Tra.
diGaõ, nem I}S EJcritos. Etle efirago 
laílimofo penetrou o fundo dos efpiri'! 
tos com tal efpanto • que. os Póvo!i 
Comarcãos t fem referva dos Dolfos bra .. 
vos Vetoncs, fe fobmettêraó ao Pretor~ 
que os deixou tributa rios. Elle parte pa
ra Andaluzia, que Ce confolava de ver 
aos LuGtanos participantes da Cua fórtc 
infeliz; mas os Vetones indomítos Ce 
aproveitaó da fua au[cnci\ para reuni
rem os viíinhos ; e de novo moílrarem 
a Roma, que os Lulitanos naó faã co
mo as outras gentes, que rendem as 
liberdades aos deílroços, antes fe fer~ 
vem delles para animar a corage, re":" 
naó para viverem li"res ,para .açaba
rem vingados. 

Chc:-
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,.' Chegou a Hefpanha por Succelfor Annot do 
1,1 de Atilio o fabio, e tyranDo Galba, que Mu:dO. ' 
ii com barbaridades indignas do feu ca- 3 SI. 
. laéter, e N açaõ pertendeo abater a fe

rocidade dos 110ífos ani mos. Sobre ge
Ilerofólmente altivos, elle enconuou 

~ déllros militares aos nolfos p()VOS, co
roo logo diremos, efpecialmente 05 iII
trepidos Luíiwnos, que quando as Na-

I' çóe,s mais aguerridas do mundo fe foll- C 
o mettiaó aos primeiros golpes de Ro-
~l ma, elles lhe difputáraó 'a gloria das 
i,)' armas hum curfo longo de annos, que 

parou á viHa da fortuna de CeCar, eda 
felicidade de Augullo. 

:,1 Quando Galba derramava entre nós 
I o tel~JOr., ltu companheiro () Conful 
: LucuTlo que governava a Hefpanha 0-
:,\ terior, e entaó affil1ia entl e os Turde~ 
I tanos moradores da marinha, do Gua-

diana atê Sevilha ; > elle fe encontrou 
:1 com os Luíitanos , que: voltavaó de 

conquifiar em' Afriea as Cidades Car
thagiuezas, como nós acabamos de di

'\ 2cr. Ignorante do que fe pafiàva em Hef
'. panha, cfia uópa vencedora dos Pó. 

'Vos Tingit&IlOJ, defembarcou junto do 
cam· 
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4,",,: do campo de Lucullo, que ataca, antes 
MUD o. que ella tenha tempo de refazer-fe. 

Eraõ os Lufitanos muito inferiores em 
número; 'mas incapazes de fe renderem 
rem gloria, esfof(,áraõ as indutlrias 
para fe defender animofos. Elles fe fi· 
zeraó fortes em huma mGlotanha, don. 
de [e reCai veraó a veoder caras as vidas. 
Lucullo, que lhes penetrou a idéa, pa. 
ra oaó arri[car a opiniaó nos comba· 
tes, intentou com hum fitio prolon. 
gado rendellospor fome. Extrema foi 
a quefopportou o campo cercado; mas 
o brio animado por huma defefpe raçaõ 
honrada, o fez arrojar intrepido , e 
abrir o'pa{[o á ponta da efpada por en· 
tre os Romanos. Os mais podêraó che
gar a Lufitania, e LuculIo celebrou 
por grande triunfo ficarem nas fuas 
mfios alguns deltes Herúes , que Ro
ma podia igualar cornos [eus Fabios, 
Scipiões, e M:1rcellos. 

Galba, que paffilra o Inverno em 
focego, deípertou do Leth21rgo á for-
ça do efirondo das armas dos Luíita
nos, que por toda aparte Ce moviaó. 
Como clefej;ln apanhil.llos deípreveni" 1 

dos, 
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dos , rahio cedo ~ campanha; mas eI- Ati nos ' ... 
les, que vigiavaó, lhe poupáraó grande Muado. ' 
parte do caminho para lhe tORlarem 
conta dos earagos e[pantofos, que a 
fua crueldade commettêra nos terrenos 
do Algarve~ e Campo de Ourique. Os 
pri me iros repelóes faraó vantajo[os 

I aos Romanos. para .maior ruina fila; 
porque os LuGtanos efcandalizados das 
mortes defapiedadas, fem quartel., que ;'rJ 

'. o barbara Pretor mandava dar nos que 
fe rendiaó; elles voltára6 caras com 
tanta mudanGa da fortuna, que da 
prifaó apenas. pode eCcapar Servio
Galba com poucos cavallos •. Fiáraó-fe 
os 'Lufitanos no reCpeito de tamanha 
viéloria para voltarem a Cuas caras ,..' 
cuidar na cultura dos campos. Defcui~ 
do., de que Ce aproveitou Galba para 
invadir as terras do Algarve com hum 
corpo de 2.ocb homens, fa2el1do efla. 
nova guerra com. as reliquias Roma
nas., que fempre compráraõ os triunfos 
tom os. [eus de(lrocos. 

Os Turdetanos Álgaravios , e mai$ 
Póvos feus Comarcaos, que go{lavaó 
• dOGura filo oeio, e principiava6 a de-

1ei-
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. deixáraó·fe foprezal' do fufio panico 

deíla invafaõ, e pedíraó paz ao Pre
tor • .ElIe a concede fraudulento ; ar
fcotando por preliminares , que para 
as fuas propofias ferem attendidas., 
todo o ft!u campo devia depôr as ar
mas para ouvirem as condiçóes da paz 
jiol com eíla apparencia de pacificos. 

"" Naturalmente fabio, e eloquente Gal
ba, com tantas perfuazões, ternuras" 
vantagens , e intereffes futuros , de 
tal fórte enganou os Lu6tanos , que 
confeguio delles quanto quizo Entaõ o 
Pretor barbaro , e infiel mandou to
car a deg(lllar , .• inveHindo o corpo 
defarmado, lhe palfou nove mil ho
mens á eípada. Deíle primeiro campo 
voltou a furia a outros dous , que Gal. 
ba havia mandado poílar em lugares 
differentes, e os tratou do mermo ): 
modo. Poucos Ce falváraõ com vida 

. deila mortandade horrenda pelaefpeifu- ", 
ra dos bofques; mas entre eUes foi 
hum Viriato, que he quem baíla pa-

. ra agradecer a· Roma eíle fcrviço; (, 
. para" com a fua efpadadar. mais peíl.o 

á 
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II gravidade delIa .infamia., para cITe Annno d" . 
L". • d c dO.. d 11 l~j ... "do. '. 
~er o Vll1ga ar .eroz a lDJUfla a <1.- ' 

tria. 
Em quanto Viriato burca a (,ti VJ· 

ça6 nos montes, nós àiremo$ dc\lc \ 
que era todo Lufitano , fem millura 
de outra alguma Naçaõ , no Ila(ci· 
menta hnmilde , nas obras illuRre. 
Pela grande opiniaó do feu valor, dã 
exercido de guardar rebanhos, e perfe ... 
guilo as féras, os homens o elevára6 
ao emprego 'de General, de Chéfe t 
quafi de Principe. Os primeiros que Cc 
alifiáraó debaixo das Cuas bandeiras fo· 
ra6 os patricios Lufitanos , que com 
,a tàma das ruas viClorias attrahíraó ou· 
tro. PÓYOS de Hefpanha á [ugeiçaõ do 
feu Commandante , conquiUador das 
,terras que cor~em do Téjo ao Ebro. 
Nós veremos, que nem Pretores, nem 
ConCutes de Roma poderaõ fofier .. fe fir .. 
mes na rua prefenCia. Que elle com 
igual afiucia' ,que valor; com inven .. 
c;ões taó maravilhofas , como delica
das; amado dos amigos, e temido 
dos contrarios, fufientou bafiantes ao· 
nos a gloria da Lulitania, c promo" 

:IOM! I. ~ vco 
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veo a ignomínia dos Romanos. Que 
pelo feu mermo tellemunho elles o 
confcífaó Rival invencível ~ competi
elor incançavd ; homem mooChu'oro., 
que para Ce defcarta rem delle., I hes foi 
neceírario pagar a AlEdTInos infames. 
Cam raz~õ lhe chamou Floro O Ro
muI o de Hefp:mha; porque Ce lhe COl1-

tinuára a fortur'ia com a vida, fundá
ra nella o Imperio, que cm Roma fU11'
dou Romulo. Os [eus E(critores lhe 
chamaõ Ladrao., pal'a defacreditarem 
as ruas cO'rrerias, a guerra furtiva., 
em que os Hefpanhoes eraó defl:ros 't 
fobre todos os Luiitanos , qt1C com 
~ha awrmentáraó a fua jac.1ariciora 
Roma. Por fer caó bom Ladraó 0$ 

Púvos elegêraó por feu Chéfe a Vf
riato , que foi o ercal1.dalo dos Gene~ 
laes, dos Pretores ., dos Confutes Ro
manos. Alfumpto fublime ~ para qu~ 
a HHlori'a já chama pelas llofiàs attenw 

J ' 

~OCSf 

CA. 
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C A P I T U L O III. 
Primeiras acções de Viriato ~ e efladQ 

da Difciplina militar tias llejpa- ~ 
nh(ú 110 Jeu tempti. 

Annos do 
Munda •. 

FINJA Roma.; cjue deCeCUma á.Gal~ 3SSI. 
ba por traidor, quando eClimava os 
effeitos da Cua traiçaó ; que Viriato pe
netrado até ao fundo do corasaõ dos. 
eccos laílimoCos dos [eus Patriciils ago"; 
l1izantes , nas idéas da rua magnani.; 
midadc traça os meiós para a vingan .. 
c:;a de' tantos inn6centes aífaffinados. 
Com os poucos que o feguíraõ depoiS 
do earago, ene baixa dos montes pa:..; 
ta ver Ce Ce encontra Com alguns vivos 
eCcondidos entre tantos' milhares de 
iuÓrt6s. NO'vamente gemem os cora-
ções agoniados com a vifb de tantos 
bbjeétos de lallim'a, que obrigaó Vi .. 
riato a inventar huma nova fórma de 
juramento, como dífpo fi Cj'aõ [agrada 
para fazer: inexoravel a vingança. Elle. 
perCuade oS [eus camaradas, que met· 
tendo as mãos nas feridas, e enfopan~ 

,", G ii dO'O 
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:nnd do do·as no fangue virginal das donze1tas., 
lun o. e meninos as levantem ao eeo, pro

mcttendo perder antes as vidas, que 
defitlir hum ponto nos proteHos de 
reduzir os Romanos ao mermo ellado 
dos [eus amados innocentes. Feita eRa 
ceremonia, com paffos accelerados en
tta por Lufitania , aonde expoem o 
fucceffo, a força do reu juramento ., 
e diz que o figaó todos os que amaó 
a Patria. Conl buma trópa de deftemi
dos, Viriato a fogo, e rangue, refpi
rando cólera, entra pela Carpentania ~ 
quando chegava de Roma Marco-Ve
tílio para Succeífor do deshumano Ser
vio-Galba. 

3t S2.· Elle Ce encontrou com dez mil 
partidarios de Viriato , que andavaó 
derramados por Anualufia fazendo o 
terror commum : elle ataca alguns 
córpos, que derrota, e obriga Viria
to a Calvar o rello em hum" Cidade 
para o animar a defcnder·Ce. Tanto 
apertou elle fitio o Pretor prudente., 
que os LuCltanos . Ce inclinavaó á paz, 
~ue elle lhes propunha. Viriato com 
IaZÓCS fortes , lembran~as triftes do 

paC- . 
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pafTado, derconfianc;as juO:as da pouca Ann~ do 
fé dos Pretores ~ deo taes alentas aos Mun"o~ 
erpiritos languidos , que todos mudá-
raó de parecer; elegêra6 a Viriato pa-
ra Capita6 General da Lufitania ~ e 
Defenfor da rua liberd&dc. Já Chéfe 
obedecido, eUe fahe da Cidade com 
mil cavallos, que fuHentáraó hum dia 
inteire o pezo do campo contrario t 
em quanto a infantaria abandonava a 
PraGa., e com marcha forçada fe reco-
lhia ás da Lufitania. O mermo fez Vi-
riato na noite, e quando amanheceo 
o dia, o Pretor fe vio fó no campo" 
a Cidade fem gente , elle em maior 
perigo; que ardid ta6 generofo, fe lhe 
provocava a cólera , eO:abelecia a re
putaça6 d~ Viriato, animava Hefpa-
nba, aiTullava a Roma. 

De todas as partes bufcavaiS· os 
I .. ufitanos a Viriato, e Vetilio por cre
dito o feguia com receio até a antiga 
Cidade de 'f'ribola entre o Guadiana'" 
e Gibraltar, aonde elle ordenára á in
fantaria , que o erperaífe O credito 
.detla retirada foi o primeiro pregaiS 
da fama de Viriato, o elUmulo do fu-

. ror 
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ror de Vetilio~ que reColuto a cafH~ 
gaJ!a, marchava pelos mefmos riCcos., 
e montanhas, que para Viriato fOTaQ 
p.zylo ~ el1:rago para Vetilio. Obrer
vou o primeiro hum palfo el1:reito na 
gar~anta de dous montes, por onde 
o Pretor havia fazer c~minho, e occul
tando nos mattos dos [eus cumes ~ 
gente e(colbida, eCperou que o inimi
go ~ poílo pé em terra" dcCcanc;al1e 
naquelles vales da faJiga das marchas. 
Entaó Cahiraó das erpeífuras, e àas ca
"idades dos penedos os Luíitanos ru
gindo como féras .. que no primeiro 
avance trag~raõ a vida de Vetilio com 
~s de quatro mil Romanos. O (eu 
Queílor foge para a Cidade de Ta:-
.e(o com o~ deíhoços ~ que reforça 
de trúpas Andaluzes, e Celtiberos feu$ 

. alliados para re defpicar de Viriato em 
campanha ra73. ElIe lbe fatisfaz os de
fejos rem procurar mais vaotagtI1s .. 
que as do valor., taó monfl.ruofo nel1:e 
combate igual , que affi rma Apiano, 
na6 e(cJpára hum ró Romano' d..! 00-

~e mil com que p Queílor açaciÍra o 
pr/!-vo Çhéf!!. 

Já 
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Já o nome de Viriato Ce olJvia Annos dG 
li I> Mundo. 

, com e panto em "'-oma ~ que tcmeo 
r.elle outro Anibal. Pdos campos de 
Madrid, e Toledo extermi\l;Jva elle 
quanto havia de Romanos em Clti,fa
çaó do [eu .iuramento ., quando che", 
gou o novo Pretor Gayo-Plaucio, po
deroCo com as m~itas tr6pas de refre[
coo Viriato com fOT(jas muitas vezes 
inferiores lhe arrefentou batalha ; c 
querendo o Pretor accdta lia , outro 
eflratagema delicado do Ladraõ LuG
tano o deixa ró no campo, ignoran. 
~e do modo ~ C! lugares por once elll! 
fe retira. Por quanto mil cavalles li. 
geiros manJou Gayo pical'~lhe a reta~ 
guarda; mas Viriato voltando caras 
os fez em póltas. O Pretor, que o fe. 
gUid ., quando avillou o campo, Vi
riato havia paf1àdo o Téjo , e entra .. 
do na LuGtania, que o recebeo nos 
corasões. 

Em quanto Gayo dircorria atoui
to como havia contral1ar o valor, c 
tnduarias do feu competidor, a Patria 
lhe forne.::ia [occorros, e de HeCpanha
lI)archavaó os mais ~l~ntados homens 

a 
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a ali/lar-Ce debaixo das bandeiras do Ra~ 
gello de Roma. Elle Ce poflou no mon. 
te de Venus., que hoie chamaó Poma
res, junto á Cidade de Evora., para é
peral' a ptfirmc: o Pretor, que COI11 o 
exercito reforçado entrára a vilitallo 
na caCa propria. Arroflárao-fe os bravos 
campos COiU tanta fUlia dos Romanos, 
que o. no(fos lados principiava5 a per
der terreno; mas o eCquadraó de Vi
riato, participante do feu efpirito'l O 
da fua fortuna, fe conduzio de modo, 
que pond'l em fugida ao Pretor com 
parte da cavallaria , o reflo de ta5 nu
meroro exercito foi hum defpojo da có
lera ~ que enfopava o ferro amolado 
nas pedras de muitos odioso Aqui pa
gou o Gmgue Romano com ufuras o 
muito que derramáraõ os LuJltanos na 
traiçaó de Galba ; e Roma com ella 
noticia teme., que Viriato proliga as 
idéas de Anibal; que paíre os Alpes ., 
e o veja á~ ruas portas com a vifeira 
baixa. 

As gentilezas dos Lulitanos. e 
mais P,)VOS de Hefpanha'l que eu te
nho referido nefta .E:liftoria com tanta 

bre. 
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brevidade erpecialmente na Época Annos do 
prefente, ~ue vou tratal1do : ellas mar- Mundo. 

c:aó bem como as noífas gentes, naó 
fó eraó valerofas; mas bem inílruidas 
na extenc;aó da Arte Militar. Em quan-
to aos Lufitanos, diz Diodoro-Siculo, 
e o confirmll Joa6 Botero Benes ~ fa-
mofo Cofrnografo do Imperador Car-
los V. que elles eraó eílimados pelos 
Púvos mais aguerri dos .. ferozes, e in
domitos de toda Hefpanha ; que fuf ... 
1:entáraó valerofos a alternativa dos fue-
cerras depois da invafaó dos Rom;l\1os 
até ao Imperio de Auguílo por erpaço 
de 200 annus. Todos os mais Seculos" 
'lue fe feguiraó de Auguflo até agora 
faó outras tantas próvas defh verdade, 
affim como he a authoridade de Lucio-
Floro, que afTegura cahira fobre os Lu-
fttanos, e Numantinos todo o pezo da 
guerra de Roma. Para nós conhecer. 
mos o difcernimento militar dos anti-
gos Lufitanos , baíla fabermos ., que 
clles naó fiavaó os feus fucceífos do aca· 
fo .. antes elegiaq rabios Chéfes, que 
os governaífe., (;omo vimos 110S Api-

. mano,s, Canchenos, agora Viriato, e 
de-
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depois Sertorio. As [UJ~ luzes milit:tre~ 
os illurlrá"aó para naõ repararem no 
humilde naícimento de Viriato ., n~ 
fortuna trillc de Serraria, e diflinguil· 
los corno homens neceífarios para a de
fenCt cla Patda, para a confern<:;.ló da 
liberdade. para abaterem o orgulha df: 
F 0'11<1 : Duas acções., e eleic;óes dos 
LU:ILtnos, que daéÍ bem a conhecer os 
fcus pro(~ljdos talcnto~ na Arte da. 
guerra. E quem dtÍ vida ~ que elles ele
variaó o reu Imrerio ío!.:lre o Romano, 
[e a ~rai\1õ, e perfidia cios Prctorcs naó 
os hou\'e!1t: privado de buns Chefes taã 
capazes de irem pregar os ferros das 
fUdS lanças nas portas de Roma? 

Naõ ignoraõ os f..tbios o eft)irito 
marci,tl dos Celtiberos; quantas van,
tagens conrçgulraó dos Carthaginezes; 
depois [ervitldo a Aníbal, quantas gen~ 
tilens obdraó na batalha de Call11JS; 
quanto rI! oppo[eraõ ao vaIO!"., e fortu
na de. Scipiaó; quantas ve7es os Roma,.. 
nos os ali!láraó com trrq{fas paO':1s para ., " 
auxiliares dos fell~ exercitos. Os Gal-
leg"s, que fegundo os t1offos antigos 
confin!i , tal11l1em eraq Lufitanos ~ me· 

re· 

\ 
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~: recêraó pela fua COl·age, e difciplina Aonos 4~ 
') as attençój!s., .e elogios dos Efcritores Mun(j,Q, 
'; da antiguidade. A té as fuas mulheres, 
· como villnhas ~asnolfas Bracarcofes, 

as h'pit:2raõem fer hum au()mbro na. 
, guerra; Amazonas intrepidas., que re-

ccbiaõ as feridas calladas • c davaó a 
,: conhecer que morriaó, qljanco com 
· os eCpiritos perdjaó o movimento. Em 
· nad:t inferiores os Aílurianos., e Can
:' tabros., clles competiaó comn<.Jfco em 
" trazerem atropehldos ~O$ Rpmanos. 0' 

Turdulos ., e Turdetanos Andaluzes, 
amigos da paz, da fociedade , e do 
Commercio, nao quizeraó Cer partiçi
pantes da ferocidade., e applicaçóes bel-

! licas dos feu$ viGnhos. Por ilfo os Pre
~ores ., que vinbaó á Hefp:lllha Ulte
fior., (em fufios refpectivos a Andalu
fia, C6 cuidavaó na guerra da Lufitallill, 
~Galliza: ~ Augufio com el~a inl1:ruc
Gaõ, rcfervou para G os Pôvos. Lufita
Jlos., e TarraconenCes rcnova0()rc~ da 
guerra., :2bandonando ao Senado .. e ao 
Povo a Betiça pacifica, como diz Ef-

, lIabaó. 

1'0-
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Pelo contrario osnotros TUl"du
los., TurJetanos , e Celtas da Lufitania 
fizera6 as invasões militares., que ClI 

tenho referido. ElIes penetráraõ aGal- \ 
liza além\ do rio Limia até qUllfi ao Ca
bo N erio : ellabelecêraó-Ce valerofos 
entre o Téjo 'I e o Douro; chegáraõ 
ao Promontorio Sacro ; rompêraó as 
margens, e correntes do Guadiana; pc- ,i, 
netráraõ· a Betiea 'I e colhera6 fruétos 
copioros de aflinaladas viaorias. Mui
tos defies homens fizeraõ vacilar a for
tuna de Cerar na batalha de Munda ao ,.1 

lado dos filhos de Pompeo. Dos nolfos 
Vetones vimos nós em muitas oeca- , 

'I 

fl6es .as elegancias da rua corage. Os il 
V.eeos, e Arevacos fe fizeraõ famofos ,~ 
nos fitios de Numancia, Uxama., Se- I;: 

geda., Palellcia , Calahorra, e outras 
muitas Pracas. Os Balbos Gaditanos fo
raiS hum efcandalo dos Romanos , c .( 
entre elles Cornelio-Balbo Q primeiro 
Conful ellrangeiro. Etlas [3Õ as gentes ;l 

bravas, aguerridas, difciplinadas, que I.':',. 

temos de ver facanhofas debaixo das 
ordens de Viriat~; e devemos Caber ~ ., 
que a viétoria fobre ellas, quando o ) 

Iee. ~ 
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.\ reClo do mundo já e/lava fugeito ao Im- Annos dq 
',I . 'R f 1· A 11 1 Mundo. peno omano, o e IZ QgUHO pe a 

paz univerfal a contemplava o cOlllple-
• mento da fua felicidade. O ponto fixo 

do rendimento de!les Púvos foi a Épo
ca luminofa de Roma; os Prelimina

.,r res da Paz do~niverco ; o preparo 
para a vinda do ei Pacifico, e para 

.\ onde vai correndo apreífada a breve 
Hií1:oria deHe Tomo até fe eu-contrar » 
com aqueIla Época mais brilhante de 
todos os Tempos, e de todas as Hif-
torias. 

Com o valor deílas Nações., a que 
eu de[crevo o caraéter, Viriato fe opoz 
á denreza, fortuna, e potencia do Im
perio Romano. Delle cõnCeguio viéto
rias taó completas, que logo na do 
Monte de Venus, que acabei de refe~ 
rir, os mefmos Romanos entenderaó., 
que ellehia a fe .. preza de Viríato com 
mais evidenlZias pela dí[ciplina víllerofa 
das gentes de Hefpanha, do que o eC
teve para [er no tempo de Aníbal. Der
te receio naquella idade feliz fe víraõ 
àepois as prc>vas nas InfcripGões dos 
l\Ilonumentos dos Romanos diftintos., 

que 
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cjue rilorrêraó naqliella batalha, e da;; 
vaó as ultimas defpedidas á liberdade 
da Patria, que fc'nJa [cnhora do mun
do, a julgavaõ [obmettida aO'jugo de 
Viriato. Efles naõ' [e enganavaó, Ce oS' 
fcuS' Pretorcs , nada confeguindo do 
nós com o esforço das armas, naó met~ . 
teflcm em uro a pel'fidia para, pela 
meio de traísóes covardes , no's pri" 
varem do's ChHes capazes de conduzit 
os lloffos defignios até li hum complé
mento perfeito de vantagem fobre ef..; 
leso 

C A P I T U L O IV. 

ContinlloõJecom as expedições de PiriatQ 
C01Jtra os Ronuúfos. 

T RrÚNFANTE Virino nos camp'os: 
de Evora, fez tremolar vencedores oS' 
fcus E(landartes por LOda Hdpanha com' 
tanto terror doS' Romanos, que ape- . 
nas re[pi ravaõ com defaflogo no azylo 
das Pr:lças fortes. Roma, que já' Centia: 
perder o Dominio de Hefpanha, man-, (J 

dou a elia ao experimentado. Prétor,,; 
Clau .. 
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Claudio-Unfmano para reparar a ruina A!lnosdo' , 
-:los [t:us negocios com a defiruiçaó de Mundo. 

Vi dato. Elle havia refoTc;ado o eXérci~ 
~o na L!Üitania, quando foube que () 
Pretor vinha com grande aparato a vi-
fltallo. Viriatacortez o foi elperar ao 
Campo de Ourique, terra árida; mas 
th~atro gloriofo das faGanhas Por,tugue-
zas a beneficio da liberdade. A vifia 
da noffi! formaturà , o Pretor teve a 
victoria por intà!Iivel: á fenlibilidade 
cos nofios golpes mudou de conceito~ 
EIIes abateraõ todo o exercito; todos 
os feus homens juncáraó cadaveres as 
camprnas dilatadas de Ourique; COIU 

as fuas Bandeiras coroámos os montes 
da Lulitania ; os Ceus defpojos immen-
{os deixáraó os foi dados ricos, e Clau-
<lia deveo a libérdade á ligeireza de hOlU 

cavallo Andaluz, que o paz em Calvo 
Ilefia Provincil (ua alliada. 

Naõ le demorou ellc em partici
p,ar eRa infeliddade a feu companbei
t~ O Pretor Cayo-N egidio , rogando .. 
lhe acodiífe a reparar o credito (ias al'
mas Romanas, antes que .Viriato de 
':t'epc.~dor paífalfc: i\ in[ole'nte. ElIe en-

troU 
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trou pela Beira nadando em rios de 
fangue , que fem refiftencia derrama
vaó erpadas vingativas. Viriato aban':' 
dona todos os outros projeétos para 
acudir á Patria opprimida; e bailou a 
noticia da rua marcha para o Pretor 
fe entril1cheirar dentro de buns vallos 
t:lÕ altos ~ c taõ profundos, que ainda 
hoje Ce Ihe5 conhecem os vefHgios 
jUlHo, á Cidade de vifeo , aonde efiá 
huma Hermida de S. Jorge. Defejava 
Viriato combatello no campo, ou fa
zer prHioneiro o exercito, e fttiou-o 
em fórma j ordenando das fuas trópas 
hum corpo para inveCHr as trincheiras 
no caCo dos Romanos [ahirem dellas, 
em quanto o grolfo da gente fufienta
va a batalha, A fome extrema os for· 
c;ou a deixar as linhas, e quando bu[· 
c:avaó os meios para funemar a vida, 
encoi1tráraó a, mOl'te. Succedeo nos 
campos de Vifeo o mefmo que nos de 
Ourique. Os Reaes foraó forçados; a 
guarniçaó deli as degollada; o exercito 
feito em polias : e efcapáraó com o 
Pretoi" Negidio os que corrêra6 como 
cllc. . 

Ef-
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Ena derrota acabou de fatisfazer Anno~ d. 
. fi· d L ~ {" b . Mundu. I JU a vmgança os uutanos 10 re 

'I traiçaó oe Galba , já tocado hum 
fangue com outro fangue, contraflada 
huma infamia Romana por muitas he
roicidades Luíitanas: partos de efpiritos 
taó Cublimes, fó a fi iguaes na ma
gnanimidade; porque eucontl'ando no 
campo muitos cadaveres de Romanos 
-illuflres , que em algumas occaíióes 
moílráraó inc1inaçlló á fua ,:>atria; el
Jes lhes deraó [epultura honrada, e e[
culpíraó nas campas In(cripc;óes bri. 
lhantes , que marcavaó o (eu mereci
mento na vida, a noífa gratidaó depois 
i1a morte , e pJflàdos Seculos eJ]:ls 
vieraó a ler o teflemunho elegante 
def1:a gloriolà viétoria. Ella deixou os 
inimig()s taó conflernados, aos noflos 
t:lO atfoutos, que já naó mediaó pro
porçéÍes para os combates. Em quan
to Viriato marchava para o Akm-Té
jo, os .paizanos ua Beira, que haviaó 
acabado de elpoliar o campo da bata
lha, com corage incrivel exterminavaú 
o reflo das trópas Romanas, que fc 
Jetirllv:ló para as Cidades amigas • 

. :IO,t~l.l. II .l\'lo[:: 
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.Annos do Molhou entaó Lufitania, que naó 
Mundo. ,Ce) levava vantagens a Roma em Va

l'óes famoros ; Olas que criava Heroi
nas mais decantadas, que as Clelias, 
c que as Lucredas. Excedeo a Romana 
Lucrecia a Lu(itana Ormia, que antes 
de lavar com o fangue proprio a no
do:! involuntaria da pureza, vingou a 
injuria do feu erpofo com a murte do 
Romano adultero, que a forçúra. De
pois que ella o matou, entaó fe ma
ta. Levúraó vantagem ás Clelias as 
noífas t\'JauOllJS, que ne!la invaraó 
de Negidio, fendo muitas cativas con
duzidas com os feus homens para Caf
tella, todos com as mãos prezas: el
-las , quando os inimigos durmiaó, as 
foltáraó com os dentes; deratáraó-as 
dos maridos; lanc;á faú-fe ás armas dos 
.RomarlOs; degolláraó a todos; vC(lí~ 
rao os [eus ~(]i formes , e voltá raó á 
P~tlÍa, Cem que no combate, e no 
caminho mo!lralfem dilkren~a de Ce-
xo. 

A reputa<;aó de Viriato tinha fo
bido a taó alto grúo de Cublimidade, 
que llaú fó truuxe a Hcfpanha hum ho~ 

mC1U 
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:;! mem do tamanho de Caio-Ldio; mas Anno~ dó 
b I S d d d . Mundo. o r gou o ena o a man ar aqul em 

diante exerci tos Confulares para aba-
:, terem a ferocidade de l1uma alma, 

;,~~ que nutria COID a repetiGaõ dos peri-
.~ gos. Lclio., que naó queria arrifcar a 

fua, os dous annos do feu governo fe 
conduzia reportado, fcm buí"car neL11 
fugir da guerra, fempre longe de Vi. 
riato. Naó fe fatisfazia com a inacGa6 

:- de Lelio o Senado Romano, que man
" dou cm feu lugar á Hefpanha Ulte
\:. rior ao Conful Fabio-Emiliano., filho 

do grande Paulo-Emilio, c á Citerior 
a Lucio-Hofiilio-Mancino ., tambem 
Coneul., ambos com exercitos correr .. 

'. pondentes aos feus cargos. 
i: Com a meíma fortuna que teve 
,. feu pai em Macednnia, combateo 

Emiliano a Viriato em Andaluzia. Ce
deo huma vez o Varaó forte com per
da de gente , de terreno , de duas 
grandes Cidades , que antes gallhára 
na face do ConCul , e fentio, que o 
nome de Fabio havia fer taõ refpeita-

,., vel a Viriato., como já tinha fido a 
,iI Anibal. Efie avance foi huma forpre .. 
~ Hii n 
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za noéturna ~ quc naó achou defpreve'
nido a Viriato; mas ena fua retirada 
barrou para refpirar Roma, para fe 
animar Fabio, para cs Romanos naó 
eflimarem a Viriato por invencível. A 
[ua C01"age Ce redobra com o fucceffo 
de Galliza. Os moradores de Entre
Douro e Minho, que fuppunhaõ lon
ge de fi aos Romanos, fe armáraó con-
,tra os Gallegos, uu para o~ domina
rem foldados, ou para viverem com 
eJles nas fuas terras como paizanos. 
,Receou o Conful Lucio-HofHlio, que 
ene apparato defcarregalfe Cobre oS 
Póvos Va feos, e Ccltiberos fcus coUi
gad<;s. ElIe oS burea com marchas for
çadas , e foi-lhe facil paffilr á erpada 
trinta mil, que achou pelo campo rem 
ordem, Jergarrados, dc(prevenidos. 

OccupJdo com idéas de p:lZ arpa
rente encontrou o Pretor Popilio a Vi
;riato, que a pedio cortez, e lha COI1-

cedêraõ faeil , quando o feu projeéto 
era °aliaar gente, e fazer alJiados. 
Tanto que clle difpoz os animos dos 
:Arcvacus, Tidos, c Bcllos, vilinhos 
deN umancia, para a guerra , entroll 

· \ a 
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a fogo ~ e fangue pelo R iba-Coa. ,Po- Annos da ;, 
'\' ,.J d d 'r. b r. Mundo .. pi la. para nao per er a eVlla O!1rOlZl"' 

de _ Domador de Viriato, que adquirí-
ra pela paz, que lhe concedêra ~ mar-, 
cha com as fuas trôpas a deter-lhe o· 
palro; mas a gente luzida do (eu ex-, 
ereito foi defpojo da erpada de Viria-
to, que da derrota pafíada fez materia 
para o furor prefente. He cuIpaveI rias· 
vidorias .procurar defpiqucs ; efquecer 
a humanidade para lembrar a vingan-
'ia. Já Viriato o tinha experimentado 3859\ 
com Fabio, agora o torna a fentil' com 
o novo Pretor Pompeo; aquelle, que 
Qefaffrontou os feus Predl!ceffores; eC-
te, que defaggrava a Popilio. Quando 
chegou o PrelOr Pompeo, que vinha. 
reColuto - a entrar logo em Lu(itania, 
Viriato cflava entranhado em BeCpa-
nha, donde marchou para - acodir á 
Patria ; trazendo de [occorro tres ef-· 
quadrões de alIíados para a Cua ruina; 
hum de Tidos, que mandava Diéta:" 
leaõ; outro de Vafeos, que regia: I\1i. 
nuro; outro. de Be 1I0s, que COl1)lT.an-
dava Aulaces , tres Chéfes covardes; 
que logo veremos traido~'es infames. t 

'. ,- Nos 
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Nos campus oe Evora o burco\% 
Pomreo., que feZ dobrar os nomeados. 
auxiliares ; retirar.Ce Viriato para o 
monte ne Venus; matou-Ibe gente; 
tomou bandeiras , e defpojos·., entre 
elles mais importante o applaufo. Se
gunda vez retl'Ocedeo o bravo Herôe ; 
mas fe fez pé atraz para defcarregar 
com maior violencia o golpe., a Cua 
fortuna já o hia difpondo a efperar o 
ultimo .. que tinha de lhe preparar., 
l1aú o valor., mas a perfidia de Homa. 
Viriato expoem aos Lufitanos a fua in
juria ; a quebra da reputaça6 das ar
mas; a proxima perda da liberdade" 
fe naó Cacrificaífem tudo pOl" ella. To
dos d:'llnaú antes pela morte., que pe
)0 cativeiro; aquecem os erpiritos, e 
antes que o ardor esfrie, Ce Jança6 ás 
armas. Entraó a faltar cabecas Roma
nas longe dos golpes ., e q~uem rece
bia o primeiro, e[cufava fegundo. COIU 

ri1uitas band~i ras tomadas aos contra
rios ,os Lu{itanos alilllpava6 o fangue 
de muitas mil vioas perdidas., e íl 

maior façanha do Pretor foi a genti
leza da fua fugida. 

Vi. 
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Viriato, Cenhor da campanha, Annd do' 
entrou por Andaluzia, ganhando a ca- Mun \lo 

da paffo huma vidoria, cortando hu~ 
ma palma a cada golpe, e desfallecen-
do os hombros com o pezo dos triun-
fos. Elle intima á Cidade de U tica , 
bem prefidiada d.e R~manos, que Ce 
renda ;mu porque lhe dá a refpoRa, 
de que fe retire o I..adraõ Chéfe de 
vadios; elle lhes diz: V (SS os Roma-
110S fois bem liberaes em dar eOe no-
me de Ladra6 , quando ninguem vos 
iguala na avareza do officio. Moll ran-
do-fe injuriado da repofia, Vidato fin-
gio que Ce retirava, e tauto mais apre-
'ia"a a marcha , quanto mais os de 
U tica acoçavac> ao L~draó, que fugia. 
Como Ladraó ~ que na noite {cgura a 
preza, elle volta caras, e quando os 
Uticenfes víraõ com a ~)anhã a fubti-
1eza da induaria, lhe entregáraó a Ci-
dade, huns as peffoas, outros as vi-
das. Daqui foi affolando todo () con-
tinente até Gibraltar, Cem que o hor-
ror dos efiragc\s , nem o clamor dos 
Póvos muvelfem Quinto·Pompeo a 
("bir de CorJova, que fortificava cli. 

li· 
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Annot do Iigente para deter nella o curfo rápi": 
l\1undo. d d '{1 d d H r h· O O conqUllIa or e elpan a. 

:dI60. Neaas expedições fe palfou o an-
-I no da Pretura de Pompeo , que foi 

fubaituido por Quinto-Fabio-Maximo
Serviliano no melmo anno do feu Con
fulado. Seguill.'o hUqJ grande exercite 
de Romanos, refon:;ado por muito;· 
eavallos, e elefantes de Numidia, qU! 
mandava Micipfa feu alliado. Jaétavl
fe o Conful, de que elle vinha a ler 
o exterminador de Viriato, tal vez Dor 
trazer já concebida a idéa, de qu~ fe 
á forqa o Ilaó rendelfe, elle naõ pcr
coaria a diligencia , para que a. in
dulhia o acaba{fe. Nada confeguio Fa. 
bio, que fem lhe valer a reputaCjaó· 
tio nome, perdeo às forças, e a fra
queza da traiçaó eflava guardada para 
Servilio~Scipiaõ feu Succe{for. Elle bur
ea em Utica a Viriato, que por fal
ta de mantimentos fe fizera na volta 
tia Lu{itania. Na fua aufencia rendeo 
Fabio Cines Illgares , preíidiados pOl' 
dez mil Lulltanos , que depois de ma
tuem muitos contra rios , a fome os 
obrigou a rCl1der'[e com partidos hon-: 
rados. . E( .. 
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; " Efqueceo-fe Fabio de imitar os Annos do' I Predecelfores do feu ll1efmo nome: Mundo. : 
. barbara, e infielmente manda degollar 
: I quinhemos, e entrega os mais á fu-' 
'~ ria' dos Ccldados. Com a noticia defh.' 
·1 atrocidade, a Lulitania fere o eeo 
'j com clamores; os Póvos mutuamente 

fe convirJaõ para a guerra, para ex·' 
terminarem do [eu Contin€nte aos Ro-' 

I' ltlanos, e Viriato batendo as a'Z~s ao 
, coraGaõ furioro, voa ás execuções da 

vjngança. Com huma corrente de er. I tragos,. 'lue levava diante, marchou 
elle a atacar o Con[u! no me[mo 
acampamento, aonde vieraó ás mãos 
os bravos,Chéfes; mas o Romano com 
a vantagem dos feus elefantes, que' 
rompêraó, e defordenáraó toda a nof. 
fa cavallaria. Seguiaõ os Romanos o 
alcance., já feguros da viétoria, quan
do Viriato , que tinha prevenido () 
fucceífo • e pono em fórma (juadrada 
hum batalbaõ da melhor Infantaria: 
dando-lhe pulos () cora<;aó intrepido , 
ao mefmo tempo invefle os inimigos,' 
ordena os de[mandados, e com tal eo-' 
uge ataca homens ') e féras, que tu·, 

do 
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Annos do do aterra deO'oJ1a abyfma, e pere': MuoQo , b , 

• ce quem naó foge. Com dcílrcza dê 
foI dado falvou Fabio as reliquias do 
exercito; mas con fefi'an do , que offe
recer batalhas a Viriato era dar-lhe oC
caGóes para avançar a gloria , forne
cer-lhe in/trumentos para lavrar os 
trillnfós , e brindallo com incremen
tos para reputaçaó , e intrepidez. 

3 S6I. No pri ncio do anno feguintc foi 
grande o rui do das armas em Lulita
nia , aonde quanto Coava era guerra, 
todos preparavaó os animos, por to
da li parte Ce ali aa va gente, empen ha
do Viriato em cortar mais cabecas de 
Romanos, do qne o tyranno F~bio , 
depois de vencido, havia decepado de 

. mãos aos Lufitanos, que na \'olta para 
o coraçaó de Hefpanha, Ce emreg:lraó 
nas ruas com a b03 fé de rendidos. Vi
riato () bufea ,quando elle, com po
der renovado, litiava a Cidade de Erif
fana, armaZCm das llofi'as trópas, bem I:: 

defendida de muitas. Com hum dos I~.i 
[eus eílratagcmas entrou nella Viriato ' 
para animal' a guarniçaõ, e rahir com 
eHa a atacallo pela frente, quando o 

[eLl 

• 
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feu exercito lhe fizefTe o mefmo pela Anno$ do 
retaguarda. O vigor do ataq ue, a per- Mundo. 
da da gente, a confternaçaú de todo o 
campo ohrigára6 o Conrul a bufear o 
refugio de hum alto monte, aonde paf. 
fou de íitiante a fitiado. Monte, don-
de fe precipitou a vaidade Homalla OlO 

abatimento de pedir huma paz vergo-
nhofa, que fe Calvava as vidas, abye.· 
mou a reputac:;a6 dos Dominantes do 
UnlverCo, agora abatidos aos pés do 
Ladra6 da Lufitania. 

Com clla concordia falta v~ó de 
prner os Andaluz.es, que Ce contempla ... 
va6 livres das irrupç6es de Viriato: 
os Lufitanos eflimára6 a paz para fe 
aproveitarem do intercíf'e dos fcus fru·. 
dos, e Q.uinto-Sc\'\'ilio-Scipaó , que 
lla occaliaõ do aperto a firmára, ago
ra motejava da paz, e do COllru!. Ef
ta indullria lhe adquirio o cO}1Culado , 
e COI11 elle trõpas numero[,is pa ra vir 
a Hefpanha executar, em lugar de al
tas heroicidades, vilezas infames. Ef
tava Viriato no Reino de Valença, os 
morrilSes, e arnezes deCeallçando á 
Cambra da paz, os Lufitanos 110S bra-

ços 
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Ánnosdo c:;os do ocio boneíl:o ., quando o novo" 
Mundo. r. r Conlul rompe a guerra; elcalla junto: 

a Sevilha a Cidade de Arfa ~. perfegue; 
a Viriato para lhe hnpedir a entrada.. 
em Lutitania ; mas elle encontra nos' 
noífos Vetones o feu efcandalo, hu~n 
freio ás Cuas desbocadas correrias. Vi·; 

. riato ., incapaz de Coffrer injurias inten-: 
tadas, quanto mais feitas, ajuntou as 
trúpas q ue pode, e com huma torren
te de efhagos fez tremel· quanto tinha 
nome de Romanos pelo coraçaó dt) Hef-: 
panha. Attellto porém ao focego co
mUlTl, e á reputaçaô propria., elle ffi1l11-: 

dou ao ConCul huma Hmbaixada pelos 
tres Eíl:rangeiros Dic1aleaó, Minuro, 
e Aulaces., CotTImandantes dos Bellos~ 
Vafeos, e Tidos., lembrando-lhe a 
paz eíl:ipulada o anno paífado, a fé do 
Tratado, que violava , o credito de 
Roma, que rompia ~ mas tudo com 
arrogancia tal , que o Conful conhe
ceife o Principe pela~ palavras. 

Sondou clle OS animas dos Embai
xadores , e achando-os difpoíl:os para 
huma traiCjaó vil, oscati vou com pro
melfas, affegurou-lhes a gra~a do Sena-. 

do, 
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~o· 'l pedio-Ihes 11lata{ft:m a Virbto. Annos det 

I C f1 11 d . {" d .Mundo. Ou umava e e orrm r na. lua ten a 
com a fegurança de quem era Chéfe 
.dos Lufitanos ~ aonde os traiJorell cn-
.travaó com frequcncia. Grac;as indiC. 
cretas concedidas a Eílrangeiros 1 que 
olhaó aos outros Príncipes como alheios, 
aos fcus Etlados como eílranhos. Na 
Doite dctlinada para o Parricidio, os 
tresinfames degollúraó dormindo ao 
Eer6e, e morreo Viriato. Roma con. 
fegui.o o intento covarde, e os traido
res rccebêraó o primeiro premio no 
defprefo do Conful. . 
. Amanhecco ü dia fatal, que mof
trou fem alma ao d~)iriLO dos Lufita:· 
nos, e nelle huma fó caura, que pro
duziu effeitos oppo!1os, equivocar.do
fe tanto a lallil11a, e o furor, que dilu
vios de lagrimas derramáraó chuveiros 
de fangue. Terna, e furioCa a no{fa 
gente fe lançou (obre os R0tl1;1110S pri

·:tioneiros , e naó ficou hum fó, que 
deixaífe de fel" viétima da indignasaó 
juíla. Scpuldraó com grande pompa o 
cadaver; Viriato ficou vivo nos cora
s-óes. Até o valor dos Lufitanos, fenaó 

cf-
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Annos do ermoreceo, ene Ce callol,l, e os dou! 
MU~~o. annos que [e Ceguíraó ao cataílrofe, 

3 4· he nos HHloriadores de filencio. Em 
fim, abateo-Ce a corage Lutitana 't e as 
trópas de Viriato entranhadas em Hef
panha Ccrn Capitaõ, que as conduzHfe 
á Patria , poCeraõ armas em terra • pe
diraó paz ao ConruI , entregáraó-Ihe a 
liberdade, e 3S pefluas, que marchá
,raó derarmadas para os lugares delli
nados pelo author da rua infelicidade ~ 
cativas, rem aCGaó, longe da Patria. 

C A PI TU L O V. 
Do que fuccedeo de pai! da morte de 

Piriato. Eleiçaõ, e qualidades 
de 8ertoriQ. 

..: 

3365. 
A HRDA da vida de Viriato ent;e
gou a notra gente no poder dos Roma
nos. O Ceu lmperio dominou os cor
pos j os coraGões eílavaó muito longe I~~ 
da lugeiGaó, fubditos forçados, até Il 
que a C()rte lhes forneceífe meios para . 
facodirem o jugo. Queriaõ mover· Ce ,l 

os foldados de Viriato, quecofiuma- \i 
dos \ 

~, 
-I 
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dos a vi ver de de rpoJ' os R omanos os Annos do 

li ' M d 'I bufcavJó como Calreadores; mas ao un o. 
'; C~n~ul Decio-J unio Bruto foi facil rc-'I prumr o orgulho das quadrilhas fem or-
o. dem, nem Chéfe. Elle ascontentoll 
~q com a repartiçaó das terras da Cofia 
'r marítima ao Meio .. Dia., partidas com 
::\ a ~o,:!ente do Guadalaviar., aonde fun-
'I' darao a Cidade de Valemia. Entro!! 
::'.1' Bruto em Luíitania gan~ando Cidades., 
: e para fugeitllf a oppoÍlc;aõ , que lhe 
I fez a de Eburobricio, aonde agora eC-'I tá Alfeizaraó, teve de empenhar com 

votos ao Deos Neptuno, fundando 
junto á praia , aonde o atacáraó , o 
Templo, que foi padraõ da viétoria. 

Ficou Decio pela Cua fortuna re- 3866. 
conduíido no governo da Luíitania, 

I que deixou quafi Cugeita ao feu Impe-
~., 'rio. mIe penetlou o Minho banhado 
1,,')· em fangue , que Couberaõ vingar nas 

ruas trópas deClllandadas os llofios ho
le rnens i mpaviuos, e mulilCres heroinas. 
;i Deragravoll-fe Decio III Cidade de La
~\ brica, aonde equivocou o rigol" com 
i! a brandura, duro cm ca!ligar ~ artavel 
'/ para attrohi r. S Qb te Braga, 11 os lDur~s, 



'Annosdo 
Mundo. 

'128' HISTORIA GE~ÀI.· 

e 11a campanha" as ruas Matronas fe 
lhe molháraó' eCcandalo gentil, . huns 
monaros de valor, vencedoras, e ven
cidas ~ fempre illullres. Elle derrotou 
60ft> Gallegos ,que marchava6 em [oe
corro dos Lulitanos, e llelles as fuas 
cCpl!ranças; mas o curfo de tantas vi- . 
d.orias parou na Cidade de Cinania, 
.ou Citania , que ficava fobreo Ave, 
du~s legoas de Guimarães. Muitos an
nos depois foi aífollada caa nobre Ci~ 
dade por poder dilferente. Valerio-Ma
xi mo dá teO:emullha da enveja ,que 
caufáraõ a Roma os Citanas iutrepidos., 
como le fó as [eus efpiritos aparecef.. 
[em no mundo com a caracter de ma
gnanimos. 

Dedo defaffogou o feu fentimento 
naProviDcia da Beira, aonde as fuas 
armas tambem encontráraó tropeços, 
naó podendo os moradores barbaros 
fofier a ferocidade aviaa dos Romanos 
.dominantes. Elles ganháraõ huma ba. 
-talha, e perdcraó outra ,que Decio 
naó pode chamar viétoria pelo contra
pero de inl1umera veis mortes. Batalha., 
.em ·que fe naÇ) dill.inguíra~ vencedor.e~ 

de 



DE J)Q~Tl1G".L.,. L~~II. ~J 

pe.v~nci~s.l;Jltit;lla...llle:nt'C Dedo p.af. A~ d~ 
.r9~ Q,.T.çjo~p~fafazer J,lraça deArma~ 1\11 nd.90>: 
~ ~i~de·ge~;M9r.o, no .lugar cmquq' 
~gor~ et~á ,o Cafiello _ 'de Almourol s 
il(:lndç. f.e . .p~!np~ou . tres .. annos ,. até fer 
~bama~Q.rp~10. SeníldQ~Ro.q;lano pat.a Tet 
.c;:ebef O~I:».Wfp de. Lufitanos, . e Galle~ 
80s ,antç~·.lfobmettidQs ,,pela traic;aQ 
&ovarde 'de. . .s.er,vilis>-SC~l1ittlt , que.p~19 
yalor fa~~nl)ofo deDçCi~Bruto. ',.I 

;.' ,Trez.e. anDos Ce paífámõ depoiHJo 3880 • 
.feu governp em tranquillida:de profund, 
J1a: Lufit~'R~::.,.I~nKuidp~_ ,psc;fpiri toU 
por ferem homens Cem Cbéfe. As di.f":,, 
putas ~ de T.ibef!o,.e Ca.yQ~GracC'o fo~ ." t 
bre. a-.Lci A gr~ria ~ [u[pcnqêraó os pr9-r ~ 
jeé\:o~ .d~.l!-Qmí4, que via,arruinar a r~ 
RepÚ:blica.,; Se,entaó ,houvera n,a Lufi~ 
~anja ,h~.rp~; Viriato, eUa t\'iun(.ára .:d~ 
porna., ; çOqlP. depois. R.Pl1latriunfp~ 
pa.LuCttània, .p mefmo.~~nado deo.de,,! 
~~l(haçQes deíle . receio ,nas orden~ 
preci[as,.:.que .mand~va. ;~q$ feys Pre,.., 
tores,;para ~,tratareql ~om fuavida~ 
de, ., para qu~. ,os PÓVOS. ~qitad~s naq 
~\egeffem ,~ommandante_.,oem fe lan, 
!ialfe~...ás"I~HAAs~ OsLul~tan.9S porém ~ 
_;:IQM. • . que 
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Annol do que' liao podia5fer Ó' odio·enéoberto , ' 
Milodo. ' cntráraó em' groífas' pàrt:iaáS'adeVanâ~ 

astetfas d oS- R ornanás ecrm~anfQ' '4 mpe. 
to " 'queinquietáràó fudà ,Hefpanha. 
Quando el1es.[oiíbera'õ,'qüe:o Procon~ 
fu!, Cayo-MárioJahi« í campó pára 'os 
~a{ligal', :fe'tirif~~õ em' bi,hn corpo, 'e 
em batalha .ca'm'pal lhe 'd~fr~t<traó tó
tlas . as ftias, fÓI1Q3.S. RecÇhl'~~fe fi Pr~ 
conful~om,(ffeecol"ro dos' CeltiberoS'~ 
e preíidios:'RflrÍlanes ,. que; forcára5 OS 

Luíitanos a acai1tona-r-fe ria '~atria, por 
l.h~s~ faltar qà~lltOS govctrn~fíe na cam· 
panha. ...' ~" " : :1';:",' , 

3900• -",; Pelosannos' que corrêra6 êntráraõ 
na' Luíitania: muitos Pl'etói:~5,' f! trói 
PS! fpdumeritveis para ába~etem -O ·ar" 
gulho das contínuas revbluG6es ; rem 
que (a :fuaerp:ld-a perdoaífe a'[exo, ou 
idade; e1pechrlme'nte tU9ó'O que- tinha 
nOf1:1e ,l ou .. il'ldil1açaõ militar, perdia a 
vida femrefugio: Barbaritlàde'l que 
parecia irritava' os 'noflõs' campos p'a~ 
fa brotaréri(boinens 'I l que- na6 daria5 
fo-cegoá Hefpanha Ulthior,,'fe o PioJ. 
cOllC ui Ludo-Come lio·Dolabella nalS 
arbitra1fe meio$ niais' ·fuav~s para 0$ 

'~"ado-
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adoçar. Com igual fortuna conCeguio o Ann'd do 
ProconfulLici.nio-CraKo domar os de Mun o. 
Entre·Douro e Minho. que pela dura 39°4· 
C1ppofi~aó, qtie·lhe fizeraO, ,e elle der-
rotoo ,mc!receo em' Roma particulàf 
triunfo. Efpereporém' ellé os effeito!l 
da defefperaçaO' de LuGtanos rem li
berdade'" . qae:1enoontraõna ef pada de 
Sertaria para fi refugio' confiante , pa-
ra:Roma'c:utdados· novos. ' ., , 

,." Tomára6 grande corpo na' Répú- 3.97.0; 
blica dominante ·os.dClbates' de Mario. 
eSyl\a:, aaus' 'monaros de' ambiCjaó , 
que coirlo' ,rincrqs.r-oêraó as entra:' 
nhas da Pacrla-.: Eaas dircó1'dias, que 
di~idiraõ':a Nobrua,'e·'o Povo', 6~ • 
2eraó erquece~ ao 'Senado, os negocio. 
de':Hcfpouba., Efquecimeoto, l' de que 
fe apl'oveltár~õi os· LuCttanas pata re .. 
Dova.rem a,' ,idéas da' liberdade', in va-
direm: os. campOs' éontrarios " affalta;.. 
rem os ,preúdios Romanol fem pra-
,,'e~\(ja6 ,- que 'degollára'Ó ,fem .piedade. 
Nena figura,ea.vaGos negodol da Lu .. 
bttn,a f quando Settorio; pei'feguidor 
de: Sylla por facciona rio' -de· Mario, go .. 
Uva profperas fortunu"c:m(Africa.·f' 
. I ii Hef-
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A'nnesdb Herpanba 'pelu'trato antecedente" c~ 
.Mundo.. nheciaas qualidades ,defte honrado Sa'; 

.bino 'I que .eJle, havia': empregado nei 
fer'vic;ó de Roma. rua Pátria-J, llgora aban., 
'clonada para bufcftt a, ·.ventulIa.na"vint 
gança. Os Lúíitanos ~efejo[os de hum 
Cabo.~ que lhes cobriffe .a fJ.çnte para 
fufie'marem',:a fMma , quando atacaf+ 
fem aos Romanos ;mandáraõ emba;xa., 
das a Afriea t 'Pedindo/a' Senorioqui~ 

l 1" .~ 7. : 

• 

zefi"evil"governaras fU8s1atmas " que 
}leceffitavaõ de Chéfe. "" 
, Os motivos .que ti~naó ,os Lut" 
tanos para,a elcic;aõ de Sertorio, foia 
fama das .cuas virtudes llClllitiéas . ., ,e rni~ 
Utares;. o conhecimentó', de .-qUé ello' 
era fuper~riorao medo,;· e -ás delicias; 
nas adve.rúdades connante; na· fortuna 
moderado ; 11 os cafos, repctltioos atr~ 
.vi do , e firme; elle o nt.elll.etGeneral 
do Ceu tempo·:. foi. Caberem.; que''erá 
artifice denro :d~ intrigas.,. e.efiratage~ 
mas; anuto, :e, prompto:a aproNeitar .. 
{e dO$ defcuidos dos illimigos,: c dai 
v'antagens:dosi terrenos: foi a confor
midade dos 'genios'" com huma: taL ' 
barmooi~, .. q1Je . naó' teve. violen~ia.em 

,~. . • .. i 1 pe-
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péleijaT á:: Lulitarra, nem, em inílruir,AnnOl de '. I os Lufitanos a combater á Romana; MUIIdo.·., 
ltlotivopor 'que o feu valor, e denre·· 

I za nunca. elles as deixáraõ ver taõ fu., 
I Mimes, como debaixo das. ordens de: 
I Sertorio-:- .fói por ouvirem publicar a' I fama, que' eIle era' liberal 110S pre

mios't piedofo nós 'caftigos , tàcil em 
. fe inlinuar fláS benevolencias dos Pó

vos, ,que nali ró o refpeitavaó como mi-
lagre da A rte militar ; mas hum va" 
J'aóillumin:ido no acerto dos feus con· 
felhos. Em fim, Ce 'outra traiçaõ Ro ... 
mana oa6- o prívára da vida 't eUe era, 
taó capaz' como Aníbal, e Viriato, do 
fundai" em'H~fpanha hum novo Impe
rio. ElIe teve hum vatlo tonhecimen:' 
to das Sciendas, que el1ahelcceo entre 
nós; corri a fuaapplicaçaõ obrcrvou 
e~ Africa muitos r..-1onumentos antigos~ 
e defcobrio em Tangere o [epulcrodo 
Gigante Anteo , _ que Ce. dizia fura mor~ 
to por Hercules Lybico. r 

. V do 'Sertol'io a Lufitaniaaurahi
co dos noífos rogos' ,e efcolheo .a'Ci .. 
dade de Evora -'Para .. feu·,Q.uarte) Ge. 
neral. Na fua primeira. :C.lluada gaohQu 

to .. 
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~,nnod' do todas as vontades, como. mei O o mais 
" ... un o. r d fi b d' , leguro e rmara o e tenCla , e os. 

triunfos. Longe .das ,idéas pemicioras 
de fazer aos homens pobres ,: e igno
rantes para os ter· JobmettidQs., ainda 
que defefperadol; elle fe.applicou to. 
do a fazellos fabios, e ricos 'para fe 
recrear de os ver gollofos, e ratisfei
tos , obedientes attrahidos , rem fe
rem forejados. Levado dellas idéas,11o- 1 

bres, fundou hum Senado, que ()S 110r
{os Efcritores querem foífe campollo 
de HeCpanhoes., contra a authoridade. 
de Plutarco, que entende fel' formado 
de Romanos proCcriptos; e criou a Ef· 
cóla brilhante de Ofca ,Cidade de 
Andaluzia, que com pouco fuudamen-
lo prefumíraõ alguns fer Huefca no 
Reino de Aragaõ. Se eaa Univerfidadc 
houvetre permanecido, as Sciencias te
riao florecido luminoCas em toda Hef
panha, fem nece/lidade de as mendigar 
nos Paizes alheios • 

. Os notros MDços mais qualificados 
curfavaõ aqudlas .Aulas , aonde Serto
rio os fazia educar: em todo o genero ' 
de ·BelIas .. Letras... Elle ~s cnriqueceo 

com 
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~9IIl ~e.tlr~ de ErudiGaó Grega" e Arln~dó;' 
~~tiQ~<;' gravan,do nos por~i~q~ por pTi~ Mun o .. 
meiro p.re~~o a prometfa das Dignida-. 
des."e governg, d<>:Eíl~do. ElIe ,os. fe~ 
yeai,r c;:om.,.~ l' Óga Pretexta., e, diíHll~ . 
gu,o os ry,leí1:res cqmo dec(~ro, e ma, 
g~ifiçencia: ,~$pagas. EU~; os exa11)ina-
V".; por fi .rp,ef~o.); que. 'sertorLo elo-
quen~ç ., ,e f~pj9,. l,la9. Qe~~ ta va co-
nhece~ ~s .11oP.1'111~ ,pp\: informaç6es, 
nem ·lnand~,~h~. m,edi,ros .~!ll~ntos por 
proCUFagor~s ; : Her6e , , 9LW .com l tantQ 
garbo:venÍlt~, Tóga ,J:;()mo cingi4 • 
efpada. Seriaó, a~ ijo{fas modçlades re,,:, 
fens da fideli~ade. dos pais .~ .fega~dq. 
feJ,lte PIutJlrE:o; ,m~s eIlas tratadas colll 
tantas. dHl.inGóes, tant~s h~~ra,s" cvm 
tal intlruc<;aó., conhecimentos, e pre~ 
mi.os ,b~m. [~podiaó· dar emreJens t 
e ferem . fieis os: pais [ó pelo: belll dos 
tilhos. Eíles, aprendia6 as. m~lhores Fa; 
culdades .pelQs'Authort!s ma,is q~alifi-
cados Gr~g9s "" C;. Latino~.Explicava6:" 
lhes os Poetas..., os,On~uores . .,~,m Fllo-r 
fofos." o~ J~i ~9í.iadore·s 0\,; po.r, , f\!\" eH, 
o methodQ r,.;,~,ue el1t~Q Je urava nas 
E[cólas Qa. G reçtl\ •. 

Em 
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A~t'lOI do Em quanto' ao Sena'd6', qúé é't&~ 
Mundo. beleceo Sertorió para a adirlinH1:raçac;. 

dos negocios ci vIs :I 'elle l1a6 trá' ró fdrJ 
mado de Romanos pr~rcriptos, 'corria 
diz Plutart<?, !le~ fó d~ F~(~ar1ho~!; 
COlnO entcnderao algans· :dos nóffói 
Authóres: mas de Lu{itanos,': já- prova'; 
dos por Sertori~" e de Rod1arios' [eus 
amigos, queo'feguiaó :totrio"facciona~ 
rios de Ma,rio' contra· Sylta . ." que os 
proCCreVêl"a. . DeRa lÍl,efma:-quálidadê 
tlé Romanos,' e 'daquelle . cataéter dá 
Lu{itanos compoz Sertorio a roa 'guar .. 
da de corpo., que conth1hll féte-.cento, 
cava 11 os ,e quatro mil' infantes~' COlI! 

á qual fabio de Evora a: vi fitar aspra.i. 
ças fortes, que ma'isfegurava6o Paiz~ 
e examinar oste-rrenos mais proporcio." 
nados para ,as' marchas .~' combates,. e 

· retiradas· inexcufaveis. nâ guerra, que 
determinava emprehender •. ·; . : 
-'. Satisfeito<o novo Cbéfe com a in.l 
clirÍaça5 dos -Luíitano9 " com () 'Obre.! 
'luio dos Andaluzes·.j .qué· entregàraô 

· ás Cidades'na· fua protecqaõ, com' d 
· ellabelec~tl'K!nfu~do SeDado ;':e Univer .. 
{lda~e de orcll,; clle .revale· dil 'indLulr.iá 

L ... l pa.-
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para: perfuadir aos PÓv'os' divíni,zadu .M1nOl'do\ 
11.1\1aximas do feu gp,verno.Para if ... Mundo .... , 

fa lhe deo occafiaó o nolfo· natural Spao.! 
no 'ttazendo·lhehumaCervabranca " 
que elle ériára,etinha,muitas ce\ebrj--
dade!', que fervíraó pata,Cc·animar la 

jjc<;a6~ . .scrtorio' eloquente', perfuaú .. 
Yo, ... in6nuantc, faz capacitar a -gente"i 
que. acena era o orgaó, por onde a 
Deofa Diana lhe comunicava os feu~ 
fegredos; bum Ajudante', .dasfuas .o,r .. 
dens" que eUe executaVll',na.campanh~ 
como fuballerno da Deidade :'Jndúftda 
graciora, que' inclinou a' 6mplicidade. 
para' lhe render Muna venéraça6, fé. 
e, refpeito proftlndo.:.Elle. formou o-
primeiro exercito de cinco mil horncl'ls 
de Lu6tania, de trez mil, ~e ltalia, O 

Afriea, a 'tue depois fe furaó aiuntan~ 
do outros' de Ambluzia'; gente de -gran'! 
de expericncia·~ de corageÍ1ltrepida, 
c:óllumada-. a defprezar Rom.anos ,. c 
perigos. :' , ,,' ! . ' .. :' .. " ; 

Com elle pequeno efquadraõ va .. 
mos nós ver a Sertorio pofiado em 
campo; fufientar contra Roma por eC
pa~~ de nOle annos huma guerra f<;>r-
o:,J nu-
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t:do< midavet; . combater os quatro'. ~pitãe. 
1 • mais famoCosdaquella República; der"! 

lOtar os [eus exercitas aguerridQs CÓÜ1~ 
paílos de .. bolÚens .a cef1to~de milIta .. 
rés; abater o orglllho das PraGas :i~ ... 
conquiftaveis';' ultimamente vamos a 
ver., que para triunfar Roma', lhe foi 
neceífario. maq.uinar contra Sertorio ou
tra tl'aiçaõ remeI hante' á que. traçára 
eontra Viriato. Nós o acompanhamos 
oa fua primeira marcha pela Carpenta .. 
uia', ouReino ·de Toledo pal'a o ver~ 
mos lançardella a todos' os Romanos ~ 
e [obmetter todo aquelle terreno para 
nas mais mv.asóes concebidas na . [tm 
idéa lhe ficar faeil a retirada para.Lu. 
'tania. Nefra émpreza . intentada , c 
cop[eguida, em· que os [llcceffos mof~ 
tráraó, como o valor., e .. a difdplina. 
naó temem o maior. poder: nós deixa ... 
remos oecupado a Sertorio', e no Cb 
pitulo [eguinte paffaremas, a moílrallo 
nneedor confiante no mar, e na ~erra. 

'., i:' ~. 

" " . . '.".' .... ~ 
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'Da guerra 'dt Sertorio. contra os 
Romanos. .. 

~i": J ÁinRruido ;Sertorio no:valo'rda Na
t·) (jaQ., que o elegêra por f~u Príncipe, 
r;; e informado pelo Senado Lufitano, 
~~ de que '0 CapitaiS ,Romano Cota com 
\:;i huma. Armada poderofa infefiava o EC
or.\ treito para impedir os foceonos, que 
;~, cUe eCperava de A.friea: Sertodo com 
:: a mefma fortuna ,que levára á Carpen
!, tania, fe embarca., . e quando'Cota naó 
'": erperava ena vifita, " depois de cinco 
" horas de combate, 'eUe vê no poder 
c do vencedor o reClo dos vaCas., que o 
" furor naó metteo 11 pique~ A Chéfe-
" ac~aQ gloriara do comandante animou 
Ú os Lufitanos para vQltárem as proas á 
" embocadura do Guadalquivir., e com 
:' o favor da noite fobirem pelo· fio até 

llerto de Sevilha., aonde campava o Ca
pitaõ Didio., ignorante do Cucceífo de 
Cota ., com hum grande exercito de 
R.omanos, para o atacar~m no quarto 

.~ da 
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A<nnOl'do· da Alva. Aifegura-fe, que de tantos 
MUDdo. -mil hÚlri fó Romallo reílára, que na

quelle di.a viffe nafcer o So,1. Sertorio., 
coberto de gloria, e riCo de deCpojos~ 
mais preciofos .ts armas Romanas ~ Ce 
recolheo á Lulitania, que fe o recepee> 
com acclamações faufias., o ,applaufo 
mais energico era o filetlcio dos co· ' 
racóes, 

. O teco deílas viétarias chamára5. 
392.I· para a companhia de Sertodo a todos: 

Os Lulitanos, qlJe confervavaó ffeCeu: 
as lembranças de Viriato ~ outra ve~ 
vivo nosobfequios da Patria, eria-vc ... 
neracaó de Sertaria. Syl1a temeo. em;' 

Rocria as novas alterações de Herpanha~
movidas por hum dos feus Rivaes mais; 
temível ~ a que elle conhecia o odio i 
e~ as qualidades. Elle deCcobrio o pavou 

3912.. do perigo, e a reputaçaõ de SertoriOi 
na eleiça6, que fez de Q.uinao-Metel
lo.Pio ; [eu companheiro DoConrula~ 
do ~ para fazer frente a hum., para ar .. 
fanar o,outro, e manter o credito. d~ 
Roma no continente teimora em lhe 
naó ceder vantagens. N aó Ce di ílin guia 
cm Metello. qual era mai~r, Cc. a. po.-

. . der, 
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, 'er.,r:Ce a tyraJfJlia ~ou a,' authoxida~ !=~. 
(Oro 'que fe aprefentQu cnn' Hefpanha. \ 

, .EUe de ltacott , a Lucio-D:omicio para ta'! 
\ làr::a Alldaluz1a .\com loda .. alnGis. terra 

até, aos ;Pyrcncos I;' ordenando-lhe, ·lct, 
vaffe na vangJlPrm' Q;t~rJ:~J it:paraqut; 
oefpantoodas:auótidades pifpo~e«e 0$' 
efpiritos, á .fugeiçaõ.. ; . ,i '1 -;." . I; '. 

• : ~ertorid .. '.q,tte': ~na'õ julgou çO.t1ve.~ 
I niente· fahlr: pn~aõ' daiLu6tani-a--" ref61~ 

\'eo-fe' a opp.orA<lum, Capita-õ ·a outfO'~ 
hlun a outro' defiaca1lletlitO', EUeman-.· 
~.lt a Hérc:uléio." que.comihwn bom' 

, ~toço ·de L""t~n~ ;; liXlar~haffc'~'Jl repri., 
mir. a facçL\ó·r;deSylla., q~ çm.Hef~ 

I lbar pe·!eija,va) CQJl.l dous.<Xl:tos:., 'do,Ca1 
plta6-,c e· da gé:llte. No- Reine) de Ara,,! 
za6 . .aprefcutou Bc,-rculcio i ·a·' bat<\lha .. 
CJlte Doroi$=i.o-. J1~6"querit a.eeeitíl' ; ,ma~ 
fendo fo.rçadorlt\, combater ,. elle, ,e ,I( 
:maior par;te! 901.feus ;foj'aó: fdtos~ ett( 
P~{las : . Derr~ta:., que' fez tremer Ú 
CIdades Citeriores ,e ood-gou.,a Ma~ 
IlHio ,: ProcooCul :da .Gallia ~arbonen
f:.., a paífaI' os Py.reneo-s.accéletado pa; 
la impedir ,,~, :que o efir,~go: .baófoJlb 
~cllJS comptetQ... ,Rclct,deio" que':pC1 

. - - ~s 
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.Ann~,dó las fuas. mei'mu. rnaos :dego'lH.ra a ~ 
Mundo.· ruído: os· L1;lhtanos,' que· com a Vléto

ria eftava6' fob.elbol"':! lHes paraó *".; 
meA'~' 'o Capitaõ para ter-fe como ,a 
DómICto~e[pacha a Manüio'; 'os' fu. 
dados para moflrarem: 1lOS' Romands; 
é Ftancezts ~ que:e·tHmaõ a unlaõ' pa" 
ra romper laGOS dob.r;Sd~. ;', Perto da 
Cidade =de Lcúda fe d~o a béitalha;, hu
ma das. maisdifputadàs-'F que: até aqud-i 
le tempo 'vir~ '.Hefpanha' ,'entre ,Po.r. 
tuguezes .. ~ e 'RomanOs.~Eae$' l' depGiS 
de notat:em, q ue-á. Ca",altaria':F~'inc~ 
combatendo '€(jln!VaJ:ol';r,'1~rê\:a :C.Ol'd 

gentileza, hufcátaõ: fo~nildOl '.as fuas 
fórtes . trinchleira!w~' quCJ d~dratJ' bem 
gUílroecidas; ,Os· noffoSlFiA f~nhores ;dc; 
meik 'vttlCíJria; ~,.';com;.a mefma;' trIarcha 
Inmveílíi-att, ea,s' retiOêl'a6i 'F;fa:tel1d~ 
huma ca'l'niGe~~ taó borrorofa , . [que' 'ot 
Ptt>c~nfQi pan'a e fcapa r' ~I e tloaó 'Ver;,;. 
te reti.rOll precipitado ~. e'fem compalii 
nhia para Fl'anGa, .' ,(, :'". :.: ... ' ,J 

-:.' ; Emc,-uanooJ-JefculéiOtaaim Ce can .. 
, duziaem:Lerida.,.. Sertôrio- nó Algar:ve' 

tH\Jdia a Metelloo prój~ótor da conqàiC" 
ta de Lagos; Q.uando GConful. prefu..: 

-" mia 
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mia ter a praça' rendida pelá v!olencia An~ do 
. di- fede ;' Sertofio anima ., premeia Mundo. ., 

doU,. mil cavalh!iros:bravos d~ Lufita~ 
nia·, e AfrICal"p.ara, que bada-qual :com 

, fc:1l od!ie'deagoa:; á garupa' ~ rompao as 
I linhas, dos: &100005 , ,e; focoo,ra6 os 
I filiados. EUesG> fizeraõ:rom taoto:def .. 
embaraco,~: 'ÍUe·Metello corrido. dá 
fõdullria do Ghéfe ,. e do;ya!'o.r !dos foi. 
cad'os ~': abandonou a empreza,,:4 fu ,r& 

, t(rou para', ,A1ndaluzia feguldo :de' :Sc:r; 
t()ri().,' t)ocs foh::mcando ~fua; velhi:ct 
tom ;a~ques-;~c{)ntinuos.: :Am;q~i7J eUa 
dtsaffr~mta,I\','3 injuria COl1\ 01 cerco dá 
Cidade' de '0fca'~i <ftonfár:;'ás \fOOOS' riS 
EftÚtiantes" Lufttánós :para ~ingar nols 
cultores de 'Pall'l$ togada'; odet;c red,itó,. 
que lhe ~C'àuf?llvà6 :os feqUa1e5. da;' PaU· 
las al'rilada~j .mas '; como .as preY\!nCjóes 
de Sértorid lbCífru{h~r1l6oHie6gn4os; 
ellt,: fe te~tr"ur (para 'CaJ'thl1gena rlivre 
do futlo', ''ainda que .f.em,~loria. O 
nofio Chéfe 'voltou para Evora 'apaffar 
o,lnve'rno '~ 'e:' ouvir a Embâ.lxadá de 
Mith~iQates ;', Rei ~ do 'Ponto ,:: hlimigo 
inexora vel :do'S' ,R omanos-;- f:jue, defeja;. , 
\Ia' ajufiar com elle fulma' ,Usa otTéDfiva 
CQntra Roma. ' Deo 
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Anno&,4c1' 
M\ll1dQ. 

Deo Ser~orio audiencia.' aos Em; 
balxado:re~ cm, tom de· Rei\ Ouvi-os 
fazer hIJtn paraleHo !bbm~:íetllelhantc 
Ciltre o (eu.Monarca ':ie~o·Jjl'a.VQ,P.hy .. '!' 
ro~· entr4, eJl~'i' e.·o gTa~dClfAaibll :"'4 
imaginarem" Roma.an'q,uilada.· fe' cheio 
gaffem a ~cOl)fedérar-re >CQut;rá eYa. Mi~ 
tbridates, ,·e Sertorio .. , A fituaçaó do$ 
rtoJfos;negocias, nllç; lbe·p.eràlitio mais ' 
.condefct;nCenda .~ .que;manclar ~o p~)O,. 

392 3. 

to hum e[quadraó! de.6tlÚtal1,Q,; ,:' que 
taJvéz ·foírem tefiemunhas fios. 'fLK(e[r 
fos" trUles,. idaqueUe . MOJ1IU'~ . ~; . ,djgno 
de : melbor. ,(órte.l. E1la,' :l'e.ptltaGaó d~ 
Sertorio fez'j .em,R,<>r;tlll'a: cfpede "o qU~ 
dev.êra·: ~: ,e,.; cUs obrigóu ! o Sepado, 
çleger, . .pa'lla. flu, competi-dbr.' ao·graJ)9f 
Roú1peo. :E11e. Ce .ajutltou. ·em ,Hefpa.r 
aba com M~eJ1o ".' e lla.I.uíitjl,ujil~Qfl1 
·$ertoriO'"Ma\'cZP-Petpel)a.'~f num·trafdof 
:rU' dafacçaó de ,Mario ,,;que·.lh~: trQ'lJ~ 
tera f de Sa1'denha)algumas . trôpas dtl 
refreú.'o.:.1mpilciente.s 0$ l)otfos:,:pediaq I 

ao feu·. Chefe os dei~(fç jr.combates: li 
8~ 'fotças, unidas, de Pompeo , e Me--- )1 
telloJ; lual Sertorio 'para lhes uwftrar 
.' ditliculdádc.· .de :romper a uniaiS: * 

t .... ..: 1 ) ~, .; ~ (t ra .. ) 



J)EPO'ATtTGAL, Lrv. II. 14S 

traGou huma induaria para lhes foce- Aunol "-
pr os· aDimos. . . Mundo. 

ElIe mandou vir ao campo dous 
cavallos , hum novo , c gordo , ou
tro velho, e ma'gro , e dous homens 
com !l .mcrma dcfproporc;aó dos caval-

I los. A viaa de todos mandou ao mo
Cio robufio, que pegando com ambas 
as mãos ne cabo do cavallo ,magrQ" 

, c velho, apuraife as fuas forças, e lbo 
arrancafi'e. Elle ,alentado arraaava o 
bruto; mas o cabo fempre firme, e as 
forc;as já lalfas. Pelo contrario orde. 
DOU ao velho, que cbegaffc ao potro 
gordo, e novo, C que huma a huma 

I lhe folfe tirando as fedas. EIJe fleu
gmatico executava I ordem, c em pou
co efpaGo " fem fadiga , deixou fem 
ornato acolia do ginete. Entaó Serto
rio diti'e aos L.ufitanos : Affim baveis 
reparar as forGas Romanas \ fe quereis 
vencer a Pompeo, e Metello. Defio 

I modo déteve Sertorio a ludacia., que 
pIudentememe advertida fc fugeitou 
pontual á obediencia , alma dos acer
toa CID todas as profifsócs; 

TOI.Y.l. eh.:. 
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, Chegou o tempo' da campanha'. d 
partio Sertorio de Evora' para' aCida ... 
de de ' Valença, que fendo povoada de 
'Lufitanos, a maior pa,rte delles fol .. 
dados de Viriato, o recebêraõ nos co. 
-rações. O mermo fez oreno daquelle 
Reino, c:xcepto a Cidade de Laurona, 
que hoje fe diz Liria , prefidiada de 
Romanos ~ foberba pc:1a vifinhança do 
campo de Pompeo~ A fua vWa a fi
liou Sertorio ., e nas dilputas de qual 
dos exercitos havia dominar bumvalle 
abundante de panos., matámos dez mil 
'homens, ao Capitaõ Deci&Lelio., na6 
o podendo embarasar toda a corage 
de Pompeo. Depois intentou cne bra
vo Chéfe ganhar hum monte, que fe
nh()reava a Cidade; 'mas Sertorio., que 
o prevenio, o tomou primeiro. Pom
peo o fente , e para defaffogar a c6le
ra, determina cercar os Lufitanosen
tre' o Ceu exercito, e a Cidade. O aC
tuto., e acautelado Sertorio ., tomando 
bem ,as' fuas medidas., ponando hu
mas ttópas com vantagem, emboCcan-' 
do outras., diz com fel!uralUia aos feus 
CabOi: Eu hei de monrar a eLle Mo-

, I 

" i-
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e '0, difcipuJo de Sylla, que ao Capitaõ Annot do 
:,',_1 avirado importa mais ter os olhos atraz, M.undo •. 
~ que adiante. . 

:Naó fó efie empenho de Pompeo. 
:','1 _s pbl'ar antes da ,vinda de Metello: 
~: çue,efiava em llluita dillaDcia , eai
. muI ou o (fpirito de Sertorio para Ce 
'" cqnd4Jzir ·com tal vigor, que o fegun-
1 ~o fe deCenganaff'e, o primeiro Ce Cur
, prendefIe. Quando Pompeo fe movia 
l.':li á exccuGaó do projeéto , os feis mil 

embofcados nd monte Ce lan1:;áraó, co-
;\' JIlQ leóes .áCi<lade, que etcalláraó', 
v rend~raó ,peg4raõ·lhe fogo, ea coo
, fumíraó, para que o horror do inceo
;\ dia atiçaífe mais·em Pompeo a,voracl
'I ~ade da chamma. -A vWa lafiimoCa lhe 
.i esfIiou o ardor do animo, que bufcou 
:,\ apreífado o refugio dos feus Reaes pa,.-

ra .ev.itar o. combate a que Sertado fc 
movia, envergonhado da confiança in.
di(çreta .COI11 que pouco antes mandá-

I ra .. dizer aos rendidos ddfem graças 
~os Deo[es ; porque tinha cercado de 
tal modo aos Lu fitaDOS, qlJe nem hUli1 

I, (ó ddles;e[caparia com vi~a. 

.> Kii 
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Pompeo, de quem principia a 
triunfar Sertorio , he aquelle Heróe ~ 
que nos feus elogios faz parecer a Ci
cero encarecido: Her6e, que eUe af
finalla na fua mocidade verde occu
pando grandes commandamentos, c 
importa~tes expedic;6es ; que teve par
te em mais combates, do que ha
veria6 lido os outros da fua idade, e 
graduac;a6. Her6e; que cODfeguio tan
tos triunfos,. como o mundo tem de 
partes ; tantas viétorias , como neUe 
tem havido diverfas fórtes de guerras • 

. Her6e com felicidade., e valor., que 
por toda a parte o acompanháraõ com 
tanta conftancia, que de alguma f6rte 
fe póde dizer delle era elevado alêm 
da cODdic;aó humana. Todas as virtu
des moraes, a probidade, a inteireza, 
o detlnteretTe, a Religia6., diz Cice
ro , 6zeraõ eOe Her6e infinitamente 
refpe,tavel aos Pó,os eLlrangeiros, que 
ai fua vifta crêra6 na6 fer fabula quan
to lhes contavaó dos Romanes antigos. 
ElIe competi o com Cerar. que naG 
conrentia igual. quando Pompco Dad 
podia Joffrer fupcrior. 

Cheio 

J 
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, Cheio de gloria, carregado de ri. Mlnos do 
quezas, com grande número de cad- Mundo. 

VOS , e muitos Hefpanh oesi valentes, 
que o feguiaó, Sertorio veio invernar 
a Evora , que engrandeceo coto der-
pojos dos Romanos. Elle cercou a Ci-
dade de muros , tal> fortes, que naó 
baiUra6 milhares de annos , nem a 
deftruic;a6 dos Godos,· e Mouros pa-
ra os abaterem. Foi chamada caa for
ti6caçaõ a Cerca Velha até ao tempo 
à'RIRci D. Fernando, que ornando a 

I Cidade de muralhas novas, mais lho 
tirou na memoria, do 'que lhe deo na 

, grandeza. Além deaa obra, fet outra 
de muita magni6cencia, que foi o 

I Iquedutlo famofoda Agua da Prata, 
que ainda hoje ennobrece ena Cidade 
illunre. Edificou para a fua peífoa hu
ma cafa com a Cumptuofidade fimples 
daquelles tempos; e a fua família, que 
connava de trcs libertos, e huma cria
da, deo hum banquete aos vifUlhos no 
dia da dedicaçaó, celebrou a fena 
Compitalia em honra dos Deores L~
res; mas a pouca venerac;aó dos Por
tugucZC$ futuros, que até hoje fazem 

ac;ou-
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::n~do' açougue de hum dos Templos antigos 
un o. da fua Cidade., alterou à f6rma deftc' 

Monumento gloriofo da antiguidade da' 
!latria. Em 6m, Sertorio confumou eC-' 
te anno feliz com o cafamento illuf·, 
tre., e rico de hlllna Senhora EboTen-' 
fe ., 6lha de Fírmio Laberio ; nó de 
l":lrente[co com que fez' indiífoluvel a
laGo da amizade. 

3"91.S· A Primavera convidou os' exerci. 
tos para a campanha nas ribeiras do' 
XUCllr., aonde fe encontráraó os dou§ 
Capitães., ambos valerofos 't ambos ir-' 
refolutos., pornaó arrifcal'em em hu-' 
ma acc:;aó. o credfto' das pllffadas •. Ao~ 
mefmo tempo os dous Chéfes rompem' 
pela irrefoluGaó., e Sertorio porque na& 
chegaífl! Metello., Pompeo para que 
elle Ilaó lhe roubaífe a gloria .,atacára6 
a batalha ., em que Pompeo' levava 
de vencida ó Efquadraó de Perpena, e 
em que Settorio derrotava o lado de 
Afranio. ElIe., por eíla parte viél:ori~ J 
fo ., corte a focorrer a Perpena ., e cn-

, tra5 a faltiu cabeGas no campo de Po~ 
peo., que com a perda da liberdade'. ' 
cahido do [eu cav.alia, Sertorio con- \, 

[c-
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r !egLliriatriunfo completo ., Ce os feus At1nos d .... : I íoldados naõ eílitnaficm em menos tal Mlltldo .. 

I ~omeID 'l que a Cua cubiça os jaezes do 
: bruto., Todo 9 exercito de Pompeo 
., perecêra De fia jornada a oaõ fobrevir 
. Metello na occafta6 do ardor mais vi~ . 
~, '0. Entaó mandou Sertorio tocar a re-
) colher" dizt:ndo ~goado: Eu manda-

ria eQe, mininoPompeo ca/ligado p~. 
" ra Roma com aGoutes, fe' a vinda da 

,elhaoa(S mo tiratfe das mãos. 
. ' Como o de fi roço de Pompeo dei~ 392.6. 

" 

leu circwlfpeéto a, Metel,lo para, Ce naq 
moyer., Sertorioordenou aos folda
dos., que á fua villatalaífem r Cem pie .. 
cll.de ,a, campanba ; mas a gloria 'de 
tantas vantagens foi perturbada pela 
perda da Cel'va ,-que era o mais firme 
apoio daauthoridade de Sertorio.· O 
fe~ apparecimento Ce, efiimou por ou .. 
tro milagre,., cOfUque a indullria DOo!< 

vamente animoul\ fuperlliçaópara Ser
tOrio naô deixar de refpirar alentos de 
divino 'l foprados pela adulaGaõ. dehu .. 
ma JaIra fé. Com ctle bomannuncio, 
c\\e ,marchou ao Reino de Valença. 
pariQllde partira Metello a oppôrhul1I 

a 
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Annbl do a outros earagos, humas a outras cor"; 
MUDciGl rerias; e porque a chegada de.scrtorio 

o obrigou a entrincheirar as trópas 9 

elle o cercou no Ceu mermo' campo. 
Os apertos da neceffidade connrange
raó Me~ello a aeandonar as linhas; o 
credito de General aguerrido o forC;O\l 

3.91.7. a peleijar. Já perdia terreno o campo 
Romano , . quando hum dardo , que 
atravelfou a Metello , devendo declarar 
o triunfo, poz tropec;os á viaoria. Os 
Romanos fugitivos retrocedem enver
gonhados , convertido o valor em de
fefperac;aõ, a cólera militar em furia. 
barbara , que empenha hunsem fal
var o (eu Capitaõ, os outros em aca~ 
bailo. 

A confiança da vidoria, fez que 
°cs Lufitanos Ce arrojaffem dividos a ef
te combate, que os Romanos já fQf
tentavaó recobrados ; e montan4o a 
cavallo o Ceu Chéfe, elle dava golpes 
taó efpantofos, que naó pareciaõ fa
bidos dos braços da velhice, nem ani
mados pelo reli coraçaõ exangue. Hum 
efquadraÕ formado, que Sertorio con
Cervava, evitou a ruína do (eu cxerci-: 

to, 

" 
" 
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to. que pozem Calvo, e elle bufcou !trmoJ do' 
o refugio de huma Cidade , que fern uo ,0. ' 

os foecorros da arte, fizera forte a na-
tureza. Nella o fitiou Metello jaaan-

I cioCo de que haveria ás mãos ao COI1l
j petidor das fuas façanhas, quando Lu
" {itania naó perdoava a todas as diligen-

cias para vir com exercito numeroCo 
Calvar o feu Chéfe. Naó neceffitou Ser. 

, torio defie foccorro; porque enga
, nando huma noite as guardas de cam

po, fahio com toda a cavallaria , e 
fem perigo, nem furlo veio pa([ar o 
Inverno á Lufitania. Das InfcriG5es an
tigas conaava5 as graças. que' Serto
rio dêra enta5 aos Deofes pelos' feus 
bons fuccelfos, e que a Cua Ama Ju
lia.Donace offereéêra huma Coroa', e 
hum Sceptro de prata no Templo de 
Jupiter , que ficava nas margeus do 
Enxarrama, junto da Villa do Toua5, 
aonde agora efiá a Igreja dos Santos 
Martyres Juno, ePafior.· .. 

Tantas forças juntas achou Serto
fio em Lufitania, que "aó quiz per
der tempo em as defcarregar Cobre Me ... 
tello. Mas avifado .dos grandes foccor-

ros 
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ros., .que elle efperava de Roma e~ 
barcados nos portos dos feus Domi-: 
nios., e1le làhio com. huma efquadra. 
numerora a devaGar os do Mediterra
neo" que alfolou com huma torrente 
de viétorias. EUas., acompanhadas da' 
perda das nãos, e dos. mantimentos ~ 
pozeraõ em tal coufternaGaõ aos dous. 
Chéfes Romanos., que tiveraõ . por 
perdidos os feus negocios em toda !Jef
panha. Confirmou-os na idéa trifte a 
derrota., que o Capi~ó . Herculeio dê~ 
la' a feis bandeiras de Cavallos., que 
aos lados de huma ltegiaó cobria P'fO~ 
bo-Emiliano., efcoltando hum comboi 
importante , que ficou em poder. dos 
Lu6tanos. Tantos IDQtivos de confier
nac;aõ leváraó a: Metello para· Navar
ra ~ donde com prete~tos e[pedo[os 
pafi"ou a França, c Pompeo [e refugiOll 
nos Póvos Cacceos,., .al1~aQos de Ro
ma.Daqui ercreveo cite ao Senado no
ticias., que fizera6 nella grande eccQ 
por irem acompanhadas do eRrondo 
das nolfas armas, ,animado pelo fu[
to, e eloquenda de hum homen;l ta,. 
manho como PQmpeo. Com il1gen~i1 

. da-
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j1' dade creo a eabeça do múndo a etla- Annos do', 
::- tura da reputaçaõ de Sertorio , e te- MUl1d(J. " 
::/ mco, que quem triunfava dos dous, 
!;' Generaes, que eHa tinha em Herpa-, 
:": nha; intentaria arvorar os Etlandartes' 
"" Lufitanos no alto do Çapitolio. ' . 
/;; Porém a hydra continuou amul- 3929. 
i· tipliear as cabeGas. Chegáraõ de R o .. , 
j! ma novos foecorros, de que naó quiz! 
j;; fazer cafo a confiancà, deCmedida dos 1 . 

ii) Lufitanos pára verem mudar a faee i 

j)i áos fuccelfos.: O fcu.general Herculeio i 
,S andava defpotico na Celtiberia, quan-: 
l~ do Metello', feparado de Pompeo ~ 
(~' f) bufcou com pa1fo ponderofo taO ve .. : 
(,: Joz, queJhe degollolJ vrnte mil ho-
.v mens, antes que elle ovitfe parar na~ 
'" carreira. Metello deo hum tal carad:er l 

.' t ena viétoria., que tranrportado com' 
i' eHa o meío cada ver.; Ce accJamou im .. 

!nortal, fe arrogou qualidades de divi ... 
::.' no, eentrou a vaporar fumos de Dcos 
i:; a corrup<;aõ, que já parecia cemiterio 
~ de cinzas. Defandou a r6da da fortu~ 
':~ na ; e Sertorio , que quiz reparar U 

q~ebra de Herculeio, amolgou a opi~ 
" n,laõ 'propria. Elle obri' contra o que 

an-
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Anne: do antes per(uadira , atacando juntos a 
Mun o. Pompeo, e a MeteUo. Os Romanos 

3.93°. fim perdêraõ mais gente; mas 6cáraõ 
{enhores do campo , e da Cidade de 
Valença, que foi huma das fatalidades 
maiores para os intereffes Luntanos. 

Dous foldados fe deCafiá ralS antes 
da batalha .. e Ce batêra6 á viA:a de am
bos os campos. Triunfou o Romano, 
e levantandcr a vi(eira ao morto para 
lhe cortar a cabeça, conhece hum reo 
irma6 do partido de Sertorio. Fazendo 
ai fuas fuo()óes a natureza, elle o car
rega fobre os hombros, o conduz ao 
arrayal ~ e fe mata fobre o cadaver CORl 

reColuc;aõ muito mais barbara, que 
gentil. Se rtori o , ainda quando vell.ci
do, fempre valeroCo, elle fe quiz mof
trai fuperior á defgraça, ajuntando as 
reliquias antes di(perfas , que deA:ro
çadas, para fuA:entar com eU.s hUlDa 
nova guerra. Sobre a Cidade de Cara
ea, agora Guadalaxára , refuCcitaó os 
feus alentos com tanto mais de efpiri
to, quanto mais tinhaó de picantes os 
defprefos com que a guarniçaó o inCul
ta vados muros. N a6 pode elle rendet. 

la 



( la porJ)~r~::'":~~ ~ no::; .. Annoodo 
, duttria de efperar hum vento rijo pon- Muude. 

teiro á pra~a, e mandando levantar jun-
í to delta grande copia de terra futU, 

que affogando os Ccldados com huroa 
lluvem do pó agitado, fez render hu. 
milde a arrogancia , que pouco IDtes 
jaélanciofa Coprava foberba. 

,~ E(hatagema taã fingular reílituio 
a primeira alma á reputaçaã de Serto
rio, que por na6 perder com o tem

I! po os favores da fortuna, marchou & 

~ bufear Pompeo, que fitiava a Cidade 
',' de Paleneia. O Romano vateroro naó 
, defprefou hum inimigo ta5 deflro ,que 

fabia cortar palmas quando perdia triun-
fos, e cuidou no modo com que havia 
impedir o Coccono Cem defiflir do' fi
tio. Sertorio na6 lhe deo tempo pa
ra muitos difcurfos; porque o feu brio 
offendido lla6 ró cortou as demoras , c 
poz de parte a natural circunfpocçaó; 

. mas fe lançou arrogante aos Romanos. 
taó empenhado em defaggravar as af
frontas palfadas, que adialltando-fe ao. 
{eus ,dando carga aos ,inimigos ,ma~ 
tára6-lhc o anilo, cahia6 fvbre el-

le, 
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ÍIInnos do Je,· e quizerál> :qbe da temeridade for- Ji 
MUDdo.' ~ dr" r. "d A d" C 1 -d! elpOjO a'lua VI a. CO 10;a ava,. ~ 

Jaria ao perigo do feu ~rincipe , que ! 

pl'otlrado em terra, vibrava a efpada ~ 
como raio, ,e' a troco de muitas vidas ;) 
dps nólfos , m.aisdas dos Romano"S, ~ 
compramos a liberdade ., do Chéfe, 
que feguio a viétoria comé;Qnfufa6., 
e ruina dos contrarias. Pompeo fe fal-

. vou com o favor .da noite, guardadq 
pelos fados, que ainda Ihequeriaó 
dar: for mofos dias. 

C A P I T U L O VII. 

Ultimos fuccefJos, e fim tragiclJ io mt:' 
. , mortrlJcJ Sertorio. . 

RECEBEO Metello a 'noticia da der
rota: de Pompeo, quando ganhava Ci
dades com fortuua; quando fazia o no
JIle Romano refpeitlvelem Hefpanha ; 
quando com vigor1itiava·a Praça de 
CaTahorra : emprezól, que entrou a dJJ
"idar ~ Ce a devia continuar, ou fufpen
der • .ElIe toma por partido mais hon
rado o briofo ,que er~Ieforçar 0$ 

ata-
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.tlques para naõ entender a guarni<;a6, .1=_; 
que lhe ·dfminue a corage a defgraça M . A 

ele Pompeo. Soffria ella combates hor-
rendos com grande confiancia o tem-
po, que lhe foi neceffario para a foc .. 

, correr Sertorio ,que Cem fufpender a 
~ marcha ,atacou ao aauto velho nos 

feus mefmosReaes com morte de tru 
mil foldados. E~ quanto ,Metello fc 

, fazia forte em hum monte para efpc>. 
rar com as ruas tr6pas a Pompeo ~ 
Sertorio entrou em Callihorra para dif. 
tribuir os ultimos premias, que dello 
haviaõ receber os Lufitanos. A noticia 
que recebeo da uniao dos Generaes Ro
manos, a tempo que a fua fortuna de
cahia,~ ena o perturba , reconhece a 
declina<;aõ, e muito mais fe affufia 
com a do apertado cerc<h que elles po
zeraõ ã Cidade de Ofca, com os eara.
ios de Aragag, e Catalunha, muito 
mais com a'perda de Lerida: Pl'aça 
Importantiffima , que fe entregou aos 
Romanos, e foi o ultimo golpe, que 
f~defcarregou nas vciotagens de Serto.; 
tlO. 

:. I ., '" 

... EI· 
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:bn .. do Elle quiz foccorrer a de .orc~.; 
Mundo. que os LuGtanos defendia6 comgen

tileza., como depoíito.das fuas Moei .. 
dades., que nellaeftudava6. Junto ao. 
muros plantou Sertorio Q feu campo; 
mas as guardas corr.ompidas , ou def· 
cuidadas., na6 dera6 final do affalto 
noéturno de Metello ., que o paz em 
defendem , e conflr~ngeo Seteorio' a 
recolher-fecomprecipita<;a6 na Cida. 
de, deixando em poder dos inimigo. 
todas as equipagens. Fatalmente deca
hio a fua gloria com efle fuccetfo ., e 

/ entre 0$ Romanos, que o feguia6'Í fi
cou a fua reputaça6 tal) arruinada .. 
que ambiciofos buns para lhe occapa
rem o cargo ., avarentos outros para. 
()bterem os premias, . que Pompeo, e 
Metello promettiaó a quem lho entre
gaffe vivo., ou morto., elles deteniii
nára6 a ffa ffina 11 o. Perpena, General 
de Sertorio ., ,no nafcimento illutire. 
baixo nas qualidades, foi o jnRrumen
to de /que fe valêra6 o~ Heróes Ra
manos do vulto de Mete110, e Pompeo 
para acabarem por meio da traiça6 o 
homem, que na6 podiaó render com 

a. 
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• ,armas. Acçaó foi indigna· de taes A~ do' 
bo'mens per[uadir ; muito indigna de M 0.. 

Perpena executar a traiçaõ. 
Já Sertorio fe naõ 6avados feus 

amigos Romanos, e punha a feguran
'ia da peífoa a coberto da perfidia nQ 
azylQ da fé LuGtana, de que logo os 
feus· profeífores quizeraó dar próvas 
evidentes, naó deixando em Ofcã Ro
mano algum com vida, para que pa~ 
gaífem a conjuraçaó intentada com a 
mefma pena de confeguida. Senorio 
àinda naó defenganado, a impede, 
talvez naó crendo, que Perpena tlaçar
fe a infidelidade pelo ouvir cortar pe .. 
]os' inconfidentes.' ElIe que receia fe 
defcubraõ os [eus deGgnios, publica ~ . 
nova falfa de huma grande vic.toria 
c:onfeguida pelos Capitães de Sertorio , 
que lhe dá occafiaó para o convidaI 
a hum banquete em demonfiraçaõ de 
goRo " aonde lhe tiráraó a vida com 
vinte e huma punhaladas. Morreo Vi
riato, morreo Sertorio ás mãos de trai
dores, porque os Lulitanos deraó con
fianças demaliadas a Eflrangeiros. EI. 
les querem vingar-Ce nos authores da 

:IOM. I. "L atro~ 
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'~nn9f do atrocidade: ,·mas acba5 todas as ave":' 
.inundo . 

• nidas da Praça bem. guardadas pejos 
Romanos inconfidentes, e o que ha .. 
via5 fel' lances do furor ~ o convertem 

/ ein demonflraç5es de piedade. CeIe· 
braó os líufitanos o funeral., e Heca .. 
tombas do feu Principe , degolando
fe corpos intei TOS de foI dados ~como 
confiava da Infcripçaõ de huma pedra., 
que Ce achou· muitos Seculos depois., 
e dizia: Aqui jazem muitas compa .. 
nhias de gente de cavalIo , que mor
rendo de boa vontade, fe offerecêra6 
á terra mâi dos mortaes para hirem 
em companhia da .alma de Sertorio .. 
porque morto elle, lhes era a vida trif .. 
te : Aqui [e matúraó pe\eijandohuns 
com os outros., como valentes., e buf
cando ~dlim a morte, que com anciíl 
defejavaõ : Ficai-vos em 'paz, vindouros • 

. Com' a urna das cinzas do fell 
Chéfe chegáraõos Lul1tanos á Cidade 
de Evora , .aonde collocúraó para a Cua 
efiima<;a6 e1la I'eliquiá; lembrando a 
Diana a gloria., que lhe devia dar de
pois da lnorte, por Ce haver cornmu
nicado com elle pelo . ..orgaó da_Cerva. 

a 

; 

I, 

I' 
I , 
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a melhor parte da vida., neíle Epita- Annos dó 
fi r I ,,. . r r I h' Mando.' I o, que erCU pi rao no leu lepu c ro: 
Sertorio, Capitaõ dos Lufitanos, aqui 
na ultima parte do Mundo offerece rua 
alma aos Deofcs Immortaes, e o cor .. 
po á terra: Eíle he aquelle., ó Deofa 
Tethis , que por ti foi livre do mar., 
e ~qui ne{le lugar junto de Evora, 
aonde elIe antes tinha desbaratado hum 
ConCul Romano., e todo o feu exerci. 
to , lhe foi pofia fepultura: Deofa 
Diana encaminha para os Campos Ely
fios a alma, que por traiçaõ foi der
truida: Seja-te a terra leve : A ulico 

, lhe poz etla memol'ia.· «. Conta-fe,' 
que na occafiaó da morte de Sertori() 
eaava junto delle a Cerva 1 que renti
da da fua falta, naõ queria apartar-fe. 
do cadaver, e que dando bal,idos latH ... · 

> mofos fe deixára morrer de fome. 
Operações, que Ce naturalmente tel11 
fido vifiao; em muitos animaes, naquel
la occafiaó o demonio governaria as 

: da Cerva para naõ desfalecer a f u
períliça6. 

A maior parte do exercito e{lava 
~om otraidur Perpena., que fc achou 

LU no-
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:Ann~s do nomeado herdeiro de Sertorio no feu 
Mun o. tellamento, quando Pompeo, e l\'1etello 

3.93 1 • informados do que fe paífava., feapref~. 
{úraõ a concluir ,com a ruina daquella 
gente, os negocios de Roma em Hef
panha. A conllernaçaõ geral obrigou 
Hefpanhoes , e Romanos a elegerem' 
por feu Commandante ao me[mo Per
pena. Em quanto elIe fe punha em cam
po para pagar no primeiro encontro o 
crime da aleivo/ia ., os l~ares planos 
da Lu/itania fe defpovoavaó; bufcan
do os animos affHaos fegurança nas 
Praças fortes, nas cavernas dos mOD

t,es ; rebanho Cem pafior , que já Ce. 
fentia aco(jado pel/!. voracidade de Pom-: 
peo, e Metello. Ajuntou-fe o nofiO Se
l1ado para conferir as delibera<;óes, que, 
fe haviaó 'tomar em occaliaõ de tanto, 
a.perto, e foi determinado., que nada 
fe innovaffe até ver o fembleme ~ que 
tomavaó as refoluçóes de Perpena, 011 

fe ,o, exercito de Sertorio, que o Ce
guia., voltava para a LuC.tania~ 

Pompeo a toda a ,diligencia mar
chava a atacar o novo cabo, que ar
IQgante na vaidade por fe ver Chéfc:. 

" eC",: 

I , 

\ 
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rapremo, na6 recufou O eombate. Anno:o.dt 
Atacára6·fe os dous exercitos, e no Mlln 
principio da batalha foi vivo o ardor dos 
nolfos, em quanto naó esfriáraõ nel-. 
Jes as lembranças, de que tinhaó {ido 
foldados de Sertorio. Levavaõ elles os 
Romanos de vencida; mas na continua-
çaó da refrega, clImmunkando.fe ao 
corpo a fraqueza do efpirito novo, cl-
le ~rdeo o campo, a vi6l:oria, os 
nlentos, em 6m , penico tudo. Per-
pena, na traisa6 forte, na peleija co-
varde" fe efcondeo entre humas mat .. 
tas, aonde o defcobrio buma partida. 

. de cavallaria, á '1ual- pedio a vida com 
lagrimas infames. Conduzido á preCen
ça de Pompeo, que naó. quiz ouvil. 
lo, clle manda cortar eíla ultima ca .. 
beGa á hydra Lufitana , que em guer
ra diuturna deo tanta qlle tàzer aos 
Hercules mais façanhofosda foberbaRo.. 
mana. Em refulta de vj.Ctoria taõ com"; 
pIe ta , os dOus Co~fules fe dividírali 
para ganhar, e fortalecer Cidades.; 
que em Hefpanha firmaffem o feu 1m ... 
rerio. Pomreo mandou á Lu/ltania II 

)eu amigo Afranio, foldado de valor I 
quc. 
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que achou defpovoados os nolTos cam';' 
pos; mas reputando a folidaó hum ef
feito, naó do medo, fendó de defi
gnios novos , voltou para dar conta 
a Pompeo, que receou ef1:ratagemas te
rniveis na Naçaó, que quando naõ po
dia fervir-fe do valor, mettia em ufo 
a vivacidade das induílrias. 

Elle determinou applicar as armas 
á conquiíla de U xama , . que hoje dize
mos Ofma .. defendida de Lufitanos. 
querendo com trabalh~', e repelões 
eCpantofos vir traçandotie longe a nor
fa ruina. Inexoraveis Ce mÓfiráraÕ aque1~ 
Jes corações intrepidos ás propofl:as pa
cificas , e ataques horrendos dos R0~ 
manos; depois da morte de Sertorio 
mais face is a perder as vidas, que a 
ellragar a 6delidade. Todos elles qui-
2eraó acabar na defenfa, e os poucos 
']ue Pompeo encontrou vivos, quando 
levou a praça por alfalto, na fua face 
fe matáraÕ voluntarios para lhe mar. 
"trarem, que como valerofos, acaba
vaõ livres. Diga elle fe admirou· Ro .. 
ma eflas gentilezas nos (eus Manlios., 
e envergonhe-Ce de nos dar em rollo 

com 
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l com hum ró Decio. De Orma partio Aflntls d. 
. r M\.Uldo. Pompeo com maIOr poder iOhre Cala-

horra , tambem preíidiada de Lufita
nos. Maiores deffi.culdades; que na pri
meira pondemu elle nefla fegunda em
preza, que lhe impedia recolher~fe a 
Roma para receber na flor dos annos 
o triunfo magefiofo concedido aos He
róes. A impaciencia de ouvir na Patria. 
o brádo das fuas faGanhas, o faz refol
ver a abandonar Hefpanha" aonde dei
xou levantado para padraó immortal 

I da fua memoria a Cidade de Pamplo
. na, que fundou em Navarra. 

Afranio ficou encarregado do fi tio' 
de Calahorra ., . aonde (juiz defempe-
nhar com as obras o conceito" . que 
delle fizéra Pompeo; mas os cercados 
te defenderaõ com talobllina<;aõ, que 
depois de comerem as mulheres, e os 
filhos, depois de darem fogo a quan-' 
to havia na praça, para que os inimi •. 
gos naó chama{fem vié\:oria a hum ren .. 
dimento fem cativos, nem defpojos: 
elles, em facriflcar as vidas pela liber
dade, imitáraó aos de Ofrpa com re
{olu<;aó, que por fer fegunda , naó 

. per· 
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. ~ftfl4' do rerde a elH maçaõ de rara. A franro ;
i uo o. que na Cidade naó encontrou mais que 

horror 'I incendi0'l fangue'l cada veres, 
para arrancar do mundo o Obelyfco ., 
que havia confe,'var viva a memoria d() 
valor dos Lulitanos , mandou arrazar: 
os edificios, e os muros. Com elles, 
e femelhantes eflragos fubfiituio Afra.' 
nio o lugar de Pompeo 'I fem que nOI 

dez annos feguintes até o de 3941 as 
Hiílorias nos refiraõ coura rnemoravel, 
já fuperior a fortuna de Roma á co-r: 
rage de Hefpanha. 

Os triunfos de Pompeo., e de. 
'.941• MetelJo, a fobmHfall dos Póvos ., a 

falta de quem os commandaíTe, tud(), 
fez 'entender ao Senado Romano, que 
• guerra deíla parte dos Pyreneos ef
Uva acabada, e que ballava qualquer 
),omem .. mais politico .. que de guer
ra .. para governar o noifo Continente. 
ERa idéa o moveo a mandar por Pre· 
tor ao pacitico Publio Pifon; mas 
el1e teve de alterar a condiçaó com a 
l'Ioticia .. de que illgumas Cidades, abu
fando da fua b<,ndade, traçavaó maqui
Ra~ revoltu[lt~. EUe principiou a domaI .. 

. , Jas 

I 

1 , 
• 
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~. Ias por meio do feu. Queflor Lucia Annol do 
Flaco ; e para fazer as armas Roma- Munclo •. 
nas refpeitadas ,fahio a campo com 
grande exercito, que devia obrarac-
c;óes de etlrondo. como fe collige do 
triunfo com que Pifon foi recebido em 
Roma. . 

Teve eUe por.Succeífor a 6neyo 
Pifon, dé genio taó oppoflo, taó abor-· 
recido pela fua dureza de Romanos, e· 
Hefpanhoes, que etles o matáraó ~ oS 
outros o confentíraó. Pouco depois 
houve nas cónas de I..u6tania hum ter
remoto efpantoro, em que moneo 
muita gente, os lugares por largo tem-
1'0 eftiveraó defpovoados, o mar co
bria longos efpaços do Continente, e 
defcobrio terras no [eu centro com ad
miraçalS dos homens. Do Pretor Quin
lo.Ca1idio fc diz, que derrotára mui
tas trópas de Lufttanos revoltaros, que 
lIao podiaó efquecer o amor da liber
dade "I neID o odio contra os Roma
nos. Tuberon trouxe a Hefpanha por' 
feu Quetlol' a J ulio-Cefar "I que no 
Templo de Hercules em Cadiz teve 
hum [onbo admiravel, bem interpreta-

do 
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Annos do 'do a favor do.s [eus intentos petas: ,I 

Mundo. Agourei ros, que pelas circunílancias I 
delle ., lhe prognoílicára6 o fenhorio 
pbColuto da República Romana ., que 
daqui em diante lhe comeGou apre pa
rar a [ua fortuna. 

Eíle homem famoCo foi em tudo 
grande". Ce[ar pode dirputar vantagens 
entre a excellencia de ECcritor, e a fin
gulariJade de Capita6. Na Eloquencia, 
na Erudisaó, na Hiíloria, na Podia, 
nos talentos militares, nioguem no reli 
Seculo o excedeo. Já nós o ternos 
Queftor, e logo o veremos Pretor em 
Helpanha, aonde eCcreveo os livros 
Ante-Catões , e o Poema intitulado 
lter: os primeiros pouco depois da. 
batalha de' Munda, e o ultimo quan-
do veio de Roma á Betica contra os' 
filhos de Pompeo. Cerar he o Heróe., 
que em menos de dez anDOS fez a 
guerra nas Gallias , tomou por forCia 
mais de oitocentas Cidades " domoll 
trezentas Nações., combateo por di
ver[as vezes em batalha campal con-
tra tres milhões de inimigos, dos ' 
quaes matou hum milhaõ ,e fez ou;. \ 

tro 
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'. tro prilioneiro. Em fim , Cefar pela Annos do 
; grandeza das fuas idéa,s , pelo rápido Mundo. 

das Cuas conquillas 'I pela rua cOl'age, 
e intrepid,ez ~10S perigos, diz Patercu-
Jó, que elle podia fero comparado a 
Alexandre o ,Grande; mas fem o ex-
ceífo do vinho , e da cólera de Ale-
xandre. 

LI-
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Da Hijlorirl Antiga de Portllgal. 

C A P I T U L O. I. 
Da Pretura de Jftlia Cerar em 

Helpanha. 

.-

A PA~ t'lrdf~ndad~s dez annos de~ 
pois do Gcwerno de Pompeo., e Me· 
teno., de que acabei de fallar no LI
vro precede.nte ~ tinha feito com que 
Roma Ce defcuidaífe hum pouco dos 
negocios de f!efpanha. Pelo contrari() 
os Lufttanos ., .que n~õ perdiaõ con
juntura para pro'mover os intereffes da 
liberdade ~ el1es 'te àproveitavaó da
quella omi(faó., invadindo., a1I(llando., 
comeltcndQ tantas ho(lilidades nas ter
ras de Andaluzia., que os Romanos naó 
eraó Cenhores de fahir dos Preúdios rem 
o perigo evidente do cativeiro., ou da 
morte. Ena inquietaçaó dos noffos cC
piritos obrigou o Senado a mandar 

por 
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vor Pretor de Hdp:>nha a J ulio-Cefar., Annos dQ 
ft ainda lll9 ta6 grande como ao de- Mundo. . 
pois., já com merecimento que lhe 
dava lugar entre os maiores. Em an .. 
nos verdes a fciencia Q fizéra politico" 
o valor foldado ; duas azas ., que 0, 

l'emontáraõ á esfér.a de Soberano ab. 
foluto ., á regiaó de Heróe completo. 
Da intolerancia, ou magnanimidade do 
feu efpirito deo elle os indicios na 
jornada para Hefpanha, quando aquar
telando.fe em França na mais defpre-
ílvel das fuas Aldeias., e ouviudo dtC ... 
pu~r aos camaradas fe haveriaõ nella 
homens t que afpiraíIema dominar os 
outros., eIle refponde{) promptamente :. 
Em quanto a mim , antes aqui pri-
meiro., que fegundo em Roma. 

Vagos, e derramados ·na execuçaG. 
dos, infultos encontrou Cefar aos Lufi-, 
tanos. EUe fe receou dos feus ardis ~ 
e :para lhes embotar .,menos os fios 
das efpadas., que ,os do juizo., Ce refol
~eo com crueldade a enchellos de tere. 
Jor., a ocupallos do medo. Na primei
la marcha naó co~feguio eIle mais ~ 

• ':PIe fazclloi Iccolner circuJilfpeaos do, 
. in-
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Annos do interior de Herpanha para as fuas ter~ 
Mundo. raso Com exercito formidavel, que os 

moradores roubados, e pCl'feguidos de 
Andaluzia faziaó mais temi vel , ellc 
entra por Lufitania nadando em fan
gue, foife innocente , ou culpado. In
dignidade barbara .do grande CeCar ! 
Elle naó Ce fatisfaz com defpedac;ar os 
homens: ás Cidades, que fe lhe en-
1lrcgavaõ humildes, arrazava os muros, 
e mandava roubar os moradores. Os 
HHloriadores Romanos defculpaõ a Ce
filr nefias atrocidades, que attribuem 

. aos Hefpanhoes efcandalifados; mas fe 
Cerar naõ as executa, quem o defcul
pará 't quando as conrente ? 

Ambiciofo de mais' gloria , que 
a de render Praças na terra plana, fob
mettidas. fem refifl:encia; elle intenta 
atacar a ferocidade dos noifos Hermi ... 
nios, habitadores da Serra da Efl:rel
la; entaó chamada Herminia, que fe 
fiavaó na fortaleza do fitio, no fortCl 
dos an·imos , . e 'para obferval' tudo,. 
lhes mandou huma Embaixada. ViraS 
oS' Minilhos de CeCar nos dous fexos 
hW1S monaras. humanos cobertos de 

pel~ 
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;:. pelles de cabrils, no afpeéto horrendos, AnnOl do 
;3 110 ar ferozes. em fe alimentar brutos, Mundo. 
~.~ IIOS alaridos efpal1tofos , em fobir ás 
,! ferras empinadas ligeiros, vibrando as 
~; armas denodados , longe do medo f 

;~I ignorantes da efiimaçaõ da vida, fem 
:~ outro cuidado, que o de viverem li~ 
;:' 'res paftando os feus gados. Depois do 
~;~ os entreterem alguns dias com o diver .. 
I;' timento de verem os penedos defcarna-
:i' dos, as cavernas funebres., as chou~ 
li; panas rufiicas, a fragofidade das mon-
i/ tanhas: junta. a chufm~ falvagem ,. de-
~i: pois de fc;rir os horiContes com éccos 
~. efpantofos, de vibrar as armas com ím-

petos ferozes, ena ordena aos Embai
::~ ~adores proponhaõ a commiliaõ , de 

que Cefar os encarregára. 
Continhaó os otficios Romanos: 

:;' Que o feu Chéfe fe lafiimava , de que 
t. huns hornçns que nafcêraõ racionaes, 
,; ·viveffem na companhia das féras : Que: 
:'~ fendo notorias as fuas virtudes, a . Cua 
~" probidade,· e o feu esforço, elles· DatS 
11 COlDlUunicalfem tudo ás outras gentes 
~' para gloria fua, e exemplo dellas: 

Que oaá era jufto paíaffem a vida co-. . mo 
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:"n:i dG mo ladr5es eCpiritos taó valerofos acartJ 
" o. tonados 110S [erros., quando podiaiS 

efiabelecer huma reputacaó brilhante 
com aCCj6es famofas., qU'e mereceria6 
o louvor, e os premios do Senado Ro
mano: Que por Hfo CeCar lhes perfua
dia quizeífem deixar os montes, e der
cer para a habitaCjaó das terras planas, 
aonde encontrariaó melhores commo
didades para as Cuas criaçóes , que el
le promoveria com maó liberal. « A 
efie arraCoado Ce feguiraõ novos eare
pitos., alaridos., e golpes nas armas ,. 
como diCpofiçóes para a atençaó, com 
que os Minillros haviaó ouvir a rer
pofia, que hum ruflico veneravel pe
las cans., e :ruthoridade deo em nome 
de toda a Aífembléa, intimando-lhe$ 
ém . tom grotfeiro, e fero: 

Que foífem dizer a CeCar., aonde 
mandava eIle perCuadir os n.ojos, que 
lhe cautava o feu máo modo de viver., 
como fe iífo foífe couta., que a clle 
lhe empeceffe., ou os Hermínios gente 
de guiCa para acreditar Colapas : Que 
a Cua meCura naõ filbaffe em fi "ezar, 
nem fe atorll1enta1I'e da fua. campanha 

com 
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com asalimai'ias , que nilfo efl:avaõ Annos do 

. d ... d" " (), Mundo. cria os, e a cnaçao po la mUlto: x-ue 
a fua liberdade, e franco modo de vi-
ver herdada dos' feus Maiores lá para 

, traz, Daõ era de tao pouca efU ma , 
que com ella houvelfem deJazcr tro

'I cas., nem o feu. animo 'taó pouco ma.I 
• cho, que deixaífem apropria telTa fem 

nelIa ficlI rem deitadas de mergullao to
das as vidas: Que ereto haviaó dar os 
Herminios ao, que ellesacabavaóde 
papear em feu.nome , Ce as Cidades 

I que elle tomava em boa paz as tàzia 
I hum patameiro de fangue, e os mora

dores carneirada no talho : Que abai-
• xarem elles das fuas terra~~ para os plai

nos ., era dar huma qu('d..l ., que nos 
feus ferros fari:l. hum gl"i~l1de baque: 
Que álem ditfo ° (cu eeo era alli mui. 
to mafs craro, as fuas aguas muito fref .. 
eas., os feus paí1:os reg.tllados , o fell 
conduito de todo o· anl1O: Que elIes 
tinhaó fervido pouco a Cerar para lhes 
querer fazer tantas merecias: Que fe 
foíI~ embora, e os dcixatfe 'I bem theu .. 

• do . .u conhecer ., que ° contraíra lhe 
havia culhr caro. . .. 

TOM. I. 1\1 Á 
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Á rerpoaa do ruíHco levantáratS / 
hum alarido grande os pairanos ., que I 

batiaó com os efcudos huns nos outrOJ 
em final de approvaçaá., e rompimen-
to de guerra. CeCar infiruido das ruas 
intenc;óes ., a declara ., e fe reColve a 
invadir a montanha., aonde já mais fo
bira gente armada. A fua corage Ce 
perturba ., quando aviaa os penedos I 

ul\s., e de[çarnados dos montes cober
tos de arvoredos filvefires, e melanco-

·licus., cingidos por huma coroa de ne
ve., que faz o Inverno mais trHle ; 
que combate ., e vence os ardores do ( 
Veraô ; quando percebeo a languidez ~ 
das tropas., ,4]ue naÔ approvavaõ ex
por-Ce a peri~s evidentes na couquif- i: 

la de hurrias. roxas inacceffiveis por na
tureza., de que naó refultava outro in. 
terem.~ além da vaidade de Cefar fe 
querer fingularifar por emprehender evi
<lentes impoffiveis. Elle incapaz do ce
der ás difficuldades., que previa, ga
nhou a devo<;aõ de alguns Lufitanos 
moradores nas faldas da [erra., e comi 
largas promeffas os induzio para guia. 
rem por caminhos uccul~o$ huma par-

ti. 
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tida ao l~gar, aonde os Herminios,ti- Annos do 
Dhaó depofitado 'em guardas as fuas mu- l\<lundo. 
lheres, e filhos incapazes dos comba-
tes. Em quanto efie efquadraó ropor-
tava' na marcha trabalhos immen[os, 
Cerar para a erconder aos Herminios, 
emprehendeo a íObida com o' refio do 
exercito pela garganta dos montes pa-
ra os chamar todos á defellfa. 

Foi ella taõ vigorora, e intrepi
da, que Cefar houve de retroceder 
com a gente bem diminuída., e a repu
ta<;aó amolgada. Na madrugada feguin
te fobia o efquadraó detlacado a fra
gofidade das brenhas, e a{faltando aos 
innocentes derprevenidos, o efirondo 
dos golpes, e o clamor dos agonizan
tes av~zou aos Herminios do efiragQ 
defies pedaços das fuas alma~. ElIes., 
para acodirem aos éccos, que os cha
ma vaó, e os fcriaó, aba,ndoná raó os 
pofios., que logo foraó occupados pe
lo exercitoCeCareo, aonde elles o 
acháraó pJaacto, quando voltava6 triun
fantes do efquadraõ, que -paffáraó a cf-

I' pada fem referva de hum fó homem. 
A neceílidaíole abatteo a arrggancia dos 

~1 ii . Her-

, ' 
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Herminios , que pediraô a paz, e fc 
lhes deo com a condicaó de b.aixárem 
do monte para os V~lles , aonde Ce 
eílabelecêraõ violentos até fe lhes offe
recer conjuntura de fe conduzirem brio
fos. O erpanto defia vid:oria occupou 
de fórte aos moradores dos lugares co
marcãos defia parte do Douro, quo 
todos defamparáraõ as terras para fc 
refugiarem além do rio. CeCar os en
contron embaraçados na fua pa{fagem~ 
e com barbaridade indigna do feu ca
raéter, fez que bumas vidas acabaffem 
a ferro , outras pereceffem nas aguas. 
Defpojos fohõ da atrocidade os meni-
110S, e as mulheres, entre ellas muitas 
com refolu'1aó taó heroica, que abra
'ladas comas fuasprendas innocentes ~ 
fe lanc;áraõ ao Douro, menos fenG\'eis 
ás agonias da morte, que aos grilhões 
do cativeiro. 

A palfagem de, Cefar a Galliza neC
ta campanha he muito dif~utadíl. Se 
elle a fez, naó fe demorou Ilas fuu 
"terras ; porqu~ os Herminios , defaf
fombrados do primeiro fufio , fe re
volcaraó a favor da liberdílde. Cefar. 

que 
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que ró era capaz de abatellos., acodia Anno~ do 
a reconquiílaJlos ; mas naó tendo as Mundo. 

fuas forças em proporça6 de atacar ho-
mens defefperados ., houve de· efperar 
groffas recrutas., que mandára vir das 
praças de Hefpanha. Efie intcrvallo deo 
lugar aos Herminios para formarem 
dous exercitos ; o menor., que mar-

í chaffe com lentida6 pela cofl:a do mú., 
cfeoltando as mulheres., meninos, e 
rebanhos ; o ma ior ., que efperari21 a 
CeCar para lhe dar huma batalha, e 
fe Cuccedeffe naó mudar a fortuna da
quelle Chéfe ., os vencidos fegurariaó 
a retirada bufcando a uniaó do primei
ro campo. Em confliéto' horrendo [e 
battêra6 0$ Herminios., e encontráraó 
a mefma fortuna, ô mermo CeCar. 

Os rufl:icos defl:rocados fe retirá
raó a bufcal' o outro co~po, que mar
chou com a noticia da derrota accela
rado a algum lugar forte para o valor 
obrar as ultimas extremidades. O deC
tino os levou á vWa de Peniche, aon
de a maré cheia formava huma Ilha ., 
a que Ce podia chegar na valia com a 
agua pelos peitos, como os Hermi-

nios 
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Annos do nios o fizeraó 't e ás fuas mulheres ~ 
Mundo. . d ti ó menmos, e ga os, que ora as pon-

3.9H· tes para o palio detles amidos, com 
quem combatia a coníl:ernaçaó , e a 
magnanimidade, eíl:a naó os deixando 
render, a outra trabalhando pelos fal
varo Affombrou-Ce CeCal' com eíl:a gen
tileza, que por Cer obrada a influxos 
do medo, naó quiz excedeffe á da fua 
corage , e com o mefmo favor da ma
ré baixa mandou atacar os Hermínio, 
pelo melhor do feu Exercito , com .. 
mandado por Gneyo Plaucio', para ter 
a gloria de dominar homens Cemelhan. 
teso Em quanto durava a refrega fobio 
o mar, e a 'deíeíperaçaó, que fazia a 
defenía, arrojou a elle cadaveres a to
dos os Romanos, excepto Publio-Sce
vio, que deveo a vida á deíl:reza de 
bom nadador. 

A Ilha de Peniche guarnecida de 
huns poucos de milhares de runicos ., 
CeCar a teve por hum ohjetl:o digno 
das f uas attenc:;ões ; ella o fez parar 
na carreira das viétorias , refoluto a 
naú definir fem triunfar , ou morrer. 
Ao vencedor das Nac;6es fervem :de ef-

eao-
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candalo OS montanhezes da Serra da Ef
trclla acantonados, famintos, Cem foc
corro; que naó admitem outro parti
do., fenaõ deixallos em paz na fua Ilha, 
OU hum dos' dous oppoílos acabar na 
contenda. Impoffivel de rendera ob(li
Da<j3,Õ , CeCar fe deixou eílar á "i(la 
dos Herminios até vir a Armada, que 
mandou bufcar a Cadiz. Quando os 
Calvagens a deCcobríraõ, entenderaó 
que eraó monaros marinhos, animaes 
nadantes, que cbegavaõ a tragallos. 
Elles, que já o eílavaõ dafame., falta
va6-1hes as forGal, para a refiílencia, 
e houveraó de Ce fugeitar ás leis do ven
cedor. Aqui deo o ultimo arranco a 
guerra diuturna de Lufitania contra Ro ... 
ma. Foi Cefar quem completamente 
veneeo os Portuguezes., e logo come
çou a ufar com elles de tantas libera
lidades, em premio do feu valor he
roico, que rerpeitáraó affavel o animo 
pouco antes temido por feroz. 

Embarcou-Ce CeCar na Armada pa
ra Galliza, aonde obrou acções., que 
naõ Caõ do meu afflllnpto. Na volta 
defta expedi~aó tornou a tomar terra 

cm 
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~~~~so~o em Peniche, dondedefpedio a Arma~ 
da paraCadiz , e ene penetrou tod~ 
Luíitania com tanta' fegurança , e fa· 
tisfaçaó dos Póvos rendidos á fua mu
nificencia , como fe fizeífe a jornada 
pela campanha do Lacio. Com o gof
to de levar o célebre. potro Andaluz 
de cinco unhas em cada cafco, de que 
nos deixou memoria Suetonio" ~ que 
o fervio fiel ,nas guerras das Gallias ~ 
de Afriea, e de Pompeo; elle chegou 
aCadiz ,: efe embarcou cheio de ,glo
ria para Roma ., aonde o deixaremos 
traGando as maiores máquinas para' 
obter o,Cbnfulado ., . para arruinar a 
Repúbli'ca Romana .,'. em. quanto ,nós 

, feguimos o, 60 da no1fa HiHoria., [em 
nos embaracarmos com as alheias • .. 

CA. 
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( 

I 
) 

I 



DE PORTUGAL, LIV. III. r 
~ r C A P I T U L O II. 

. Annos do' 
Mundo. 

l~ . Continuoçaõ dos fi/cceffos da Lufitfl11ia, 
e guerra civil de Cefar, e Pompeo 

em Hefpanha. 

:1 DEIxou Cefa~ Propretor de Hefpa
: ~ Ilha ao me[mo Tuberon .. de quem elle 

fora Q.uefior , que defejava confervar 
a paz dos' Póvos ; ~nas os LuÜtanos 

I (em os reduzirem.calamidades .. nem 
,,:,. beneficios a efquecer o amor da liber
. dade , . e a vingança das crueldades paC
i ~ fadas, naõ perdiaó paraellas as occa-

{iões mais .1igeiras.Efpecialmente . no· 
Governo do Proconful Publio-Cinci
nato refiauráraó eUes fobre os inimi
gos muitas das Cuas perdas .. invitan~o 
os animos para revollUjões novas, que 
teve de abafar com as armas o [eu Sue
ceR'or Publio-Comelio Lentulo. Nos 
DOR'oS. Seculos fe achára5 dous Monu
mentosnas In[cripções de duas pedras, 
huma junto a Capara .. outra perto de 

, 'Marvaó, que prováraó a verdade der • 
. ~ guerra, e o defafocego dos LuGta-

nos 

3944. 



'Annd do nos pela amavel liberdade. Dizia a prí
Mun o. meira., que Lucio-Lolio , Alferes da it 

Legiaõ Decima Gemina., acabára alli ~t 
a vida Ccrvindo feu cargo debaixo do 't 
mando de Publio-Cornelio Lentulo na 
guerra que teve com os Calteadores, 
que haviaõ fah\do da LufitaniÍl. A Ce
gunda continha, que os moradores de ;; 
Mirobriga (hoje Marva6) dedicáraó i 
aquella memoria ao ProconCul PubJio
Coroelio Lentulo', Feliz, que entran-
do fua Cidade por força de arm~s, ~I 
uCára grande piedade com os Cida-
dâos. . 

. Tá nene tempo fazia Ceiar aguer- j 

13 nas GaIlias com a mefma fortuna 
da de Hefpanha. Os Francezes oppd .. 
midos pedíraó foccorros da nolfa gen
te, efpecialmente os Coi dados velhos 
do tempo de Senorio •. Craífo., Legado 
de CeCar, teve a gloria de dar batalha 
ao exercito Gallo-LuGtano, em que 
cometteo temeridades o valor ; mas 
como Roma tinha chegado á Epoca 
feliz de nada atalhar o curfo das fuas 
viétorias ., o exercito colligado ., de
pois da perda de .quarenta ,ui! vidas, 

lar-
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largou o campo. Os LuGtanos obrú- Anilo! do 
- Jl. ,Mundo. mo nena guerra proezas gentis, e oS 

" mefmos Efcritores Francezes fem pai- 394S· 
xa<S confe1faó, que elIes ne(la joruaJa 
enfináraó á fua NaGa<S os primeiros 
elementos da guerra , polindo o (eu 
modo de peleijar até entaó barbaro,. e 
{em ordem. 

No efpac;o dos (ete annos , que (e 
feguíra6 , nada houve de memoravel 
na Lu/itania, Daó devendo fazer eC pe
cie huma fombra de guerra a quedeo 
occafiaó, (} Pretor ~ Cecilio Dentato 
Com a extrJlcçaõ violenta do trigo pa-
ra fornecimento de Roma. Di(cordia, 
que fe compoz facilmente , gozando 
já os no1fas com [uavidade o beneficio: 
do e!ludo das Letras, as vantagens do 
Commercio, e os intereffes da Agri-
CUltura á Combra ua reputaGaó das ar", 
IIlas Romanas. Naó tardáraó porém 
cuidados novos com as inquietaçóes dos 
Vacceos ~ e Vetones Lufitanos feus 
confederados, que principiáraó a ati" 

~ Gar o incendia 110 interior de Hefpa
~, nha. O Senado o temeo tanto, que 

nou a fua extin~aó do calor de pom-
peo; 

3946 , 
até 

3.9S 3· 
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peo; mas elle embaraçado com o Celf" 
ca[amento, a encarregou aos reus tres 
Legados Afranio, . Marco Varro , te 
Petreyo, que vieraó ao nolfo Conti
nente com [ete Legiões aguerridas. 
N 6s vamos a ver preparado o theatro 
para repreCentasões funet1:as. 

O Triumvirato formado entre 
Pompeo , Cefar, e Cralfo., unicamen
te pelos feul> intereffes particulares., e 
que involveo a ruina de todos igual. 
mente com a da República , mofira 
com bem evidencia quanto nós deve
mos penCar da probidade de: Pompeo 
tiecantada por Cicero. ElIe paffou muito 
além, naó re envergonhando de efco
lher a Cefar por feu Sogro., adoptan
do por eaa alliança as Cuas defordens, 
os {eus crimes, as fuas vaaas idéas. 
Naó fe enganou Cataõ na ruptura da 
uniaõ , que prevenio. Elle á viaa do 
earago das Leis, do deCprezo do Se· 
nado, da corrupçaó do Povo, naó 
ceifava de advertir aos Romanos aman
tes da Patria, que elles mermos traba
lhaífem por fe eleger hum [oberaoo, 
defpojando-fe do mais preciofo dos feus 

bens, 
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bens, qual era a liberdade. Como Ca- Annd do 
ta6 o prediífe., as couías fuccedêra5. MUD o~ 
A defuniaó appareceo logo monftruo-
fa., moftrando ambos os partidos em 
armas. Hum parecia., que tinha a reli 
favor a juíliGa., o outro a força. Pom-
p.eo firmava.Ce na authoridade do Sc:na-
do ., Cefar bufcou apoio no valor dos 
fcus foldados ; mas o primeiro defacre-
ditou a eftimaça5 ., que fe tinha con-
cebido do feu merecimento com aban-
donar Roma, e ltalia para fe retirar a 
Macedonia. 

Na5 me pertencem os fuccelf09 
deíla guerra civíl., que todo o mundo 
{abe: Eu direi o que nos toca. Aqui 
baOa que refuma., corno depois do 
earago de boa parte do Genero Huma-
110 ., da efuCaó do melhor fangue do 
Impedo Romano, Celar fiCOll feu do
minante abCo)uto., fem faltar á Cua am
biGaõ mais que o ornato da fober,ania, 
o Titulo de Rei., que os Ceus Emiffa
rios muitas vezes lhe pretendêraó. 
EiNqui o deCejo que lhe abreviou a· 
vida., e affogQu a gloria no feu meCmo 
Tangue. Infpirou o A&ente Supremo ue. 
'. to-
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"Annes do todos os fucceifos aos Romanos o uI .. 
:Mun~o., c ~ d l'b d d ti mo CSIOr<;O a lavor a 1 er a e 9 

3954· que efpirava. Elle difpoz ') que Cefar 
armaffe as mãos dos feus melhores 
amigos , daquelles que elle mais ha
via honrado 'I para cfie Ufurpador, que 
fe tinha fervido do credito de Pompeo 
para 'efiabelecer a fua tyrannia ., fer 
afiàffinado., cahir morto a punhaladas 
aos pés da efiatua do mefmo Pom
peo. Em fim ., Cefar defobediente ás 
ordens do Senado ') aprcfenta as ruas 
armas fobre Roma contra a parciali
dade de Pompeo 'I que vai para Mace
donia'l e Cefar pa1fa a Hefpanha con
tra os [eus tres Leg'ldos., que acabei 
de nomear 'I c: que t:uidáraó em fazer 
clil"poíiçóes bizarras para lhe impedir a 
~ntrada ') e fufientu' com vigor o feu 
partido. 

Em quanto elles guarneciaô os 
desfiladeiros 'I e pu Iras dos Pyrencos, 
~ [c preparavaõ cm Lerida para deter 
os de Cerar. Elle augmcntando em 
França o mí mero das luas trúpas , com 
nrdís generorus enganou a prevençaõ 
contraria." Dos muros de Lerida víraó 

os 

I 

I 

I , 
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09 Legados tremolar nos campos de Annol d~ 
Hefpanha as bandeiras Cefareas; e Ce- Mundo. 

rar lançar pontes fobre o rio Segre" 
naó lhe impedindo as fuas correntes" 
nem as do Cinca com as margens bem 
guardadas., fazer pé a traz a fortuna., 
que enta6 corria rápida para ir aplai. 
nando a Cefar todos os tropeços. Eu 
Daó me cmbaraGarei com e{la guerra 
de Lerida., que he alheia. Bana que di. 
ga., que o valor dos Lufitanos ., que 
Della Ce ach~raó , foi mais attendido : 
que e1Jes ganhára6 aos Pompeanos hu .. 

> ma viétoria memoravel: que Cefar
veneeo a ultima batalha; e que a fua 
c1emenci a nada mais quiz dos tres Le
gados., que palfarem os monteS, c 
abandonar Hefpanha. O mermo prati
cou com os Hefpanhoes ., e Lu(itanos., 

I que fe recolbêraó fatisfeitos da libera
Iidade, a que entaó convinha a ganhar 
corações. 

Sem inimigos no noífo Ccntinel1-
te. Cefal' partia para Roma a comi
Uuar o projeéto de arruinar a Repúbli
ca., e a Pompeo na Grecia. Ellc dei
xou Propretor da Luíitania , c Anda-

lu-
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Anno! do luzia ao Cruel Caffio-Longuinho, íní
l\1.uodo. migo inexhoravel da noifa gente defde 

o tempo que fora entre ella Queftor 
de Pompeo •. N ao podendl) os ani~ 
tolerar as fuas infolencias, com que 
queria burear pretextos para a guerra; 
elle fe queixava dos Herminios, que 
61epois da auCencia de CeCar haviao for
tificado a Serra da Ellrella, e erao os 
menos foffridos nas C uas extorsões. Co
mo a rua pobreza fornecia pouca ma", 
teria pa ra a ava reza de Caffio, atacou 
a rica Lvleydobriga, tituada na raiz da; 
Serra. com o fundamento de fer alHada 
dos Herminios. DeCeCperada- de reme
diu, a guarniçaó fugio para a monta
Ilha; maS como efies, e outros fuc- _ 
ceifos naõ tem mais tel1emunho, que 
o das Infcripçóes breves, e confuiàs 
dos Monumentos antigos, nós naú 
devemos com elles gal1ar o tempo. 

Os Herminios lançados por Ce[ar 
da Serra da Eflrella tillba6 multiplica
do tanto nefiesallOos , que além dos 
muitos que 3ndavao derramados por 
toda Llllitania , outros em grande nú
mero defceraõ da Serra, e i1~tcntáraó 

oc-
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-ba::dpar as lDI'I'gens dó Téjoa prejuifo ~nod do 
!dos feus antigos moradores. Efies fe UD o. • 

preve'níra6 com .-foccorros., e o mefmo 
·1izeraõ os de Lisboa. Sitiáraô os Bar-
'baros eRa Cidade com mais" ardor. 
~ue difciplina. :lgnoráraó., que .deviaõ 
foftentar as margens' do rio, eo fell 
defcuido fac~litou aos camponezes ata .. 
canos·, e detlruillos com derrota ta6 
<ompleta, que fóra das Serras· da Ef .. 
trella:, Marvaõ., e Aramenha na6 Ce 
v{raó na Lufitania mais Herminios. Tu-
do por.· entaõ ficou em focego ; ma. 
tardou pouco que' o etlrondo das ar-
·mas de CeCal' fobre os filhos de Pom-
peo na6 chattíaífe. as attenc;ões de toda .. , " .... 
Hefpanha. . _'. 

. Entráraõ nelIa .Gneyo , ··e Sexto 3.9SS. 
1'efolutos a continuar a guerra contra 
Cefar, rem os perturbar a defgraGa ~do 
{eu pai Pompeo , que' na batalha do 
Farfalia perdêra a ,ida com ai appa-
J'encias de que'rer CoRentar a liberdado 
Ge Roma. Os feus genios affàveis, o 
o grande odio " que os LuGtanos ti~ 
nhaõ concebido coritra Cerar, os in .. 
~linou á fua devosaõ , ,o~magdaaO$~ 

:fOM.!! - ~ pc~ 
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pelo Capitaó Filo (eu nacional. A n~ 
tida da fugeiçaõ de Africa ás armas de 
Cefar obrigou Gneyoa mudar de me .. 
<lidas. Para affegurar as cófias de Hef
.panha nomeou para General da grande 
A rmada ~ que tinhaó nella , a Aceio 
Varra: para com mandar a cavallaria 
ao experimentado Labieno : para de .. 
fendera importante Praça de Cordova 
a [eu irmaó Sexto. De todo o Conti .. 
nente fe lhe hiaó unindo tantas forças., 
que os [eus negocios tomavaõ o [em
blaote dos mais felices, naô podende> 
Pédio, e Fabio, Legados de CeCar., 
dar hum .pafio a favor dos teus interef .. 
fes. Elles oavifáraõ a toda a diligencia 
do perigo, em que fe açhavaõ, e os 
Hilloriadores naó .acabaõ de encarecer 
a preífa com que a agilidade de Cefar 
o trouxéra a Hefpanha defde Roma em 
dezafete , ou vinte dias , cobrindo a 
marcha - de hum exercito numerafo, 
como fe elle , e o- Chéfe foffem 'h um 
cor.reio de pofia. ou· hum volante li. 
geiro. .' 

O voo accelerado de Cerar. naó o 
pode trazer a ~elDpg de impedir nos 

... cam-

I. 
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campos de Capara a derrota formida- Anno;· do 
vel , que Gneyo Pompeo , e os feus Mun o. 
alJiados dera5 aos Legados Pédio., e 
Fabio , começando efcaramusa lC)ve, 
acabando geral confJid:o. Gneyo triun. 
fante marchava a fitiar a Cidade de 
Ulia, quando CeCar appareceo [obre 
Cordova. Cinco legoas de diílancia 
entre os dOlls campos facilitou a Cefali 
metter na Praça já apertada o Coccor .. 
ro, que fiou á intrepidez do Hefpa-
nhol Lucio-Junio Pacieco. Ao mefmo 
tempo ganhou a devoçaõ de muitos 
dos Cordovezes , que lhe entregaria<i 
a Cidade., fe a vigilancia de Sexto Pom ... 
peo· naó lhes derrotára os defignios. 
Elle avifou a feu irma5 Glleyo do pe-
rigo , em que fe achava , per[uadin-
do·o naó quizeífe por ganhar huma Pra-. 
'ia ari"ifcar outra. Levantou Gneyo o 
1itio de Ulia, e marchou para Cordo~ 

I va, aonde poll.ou o exercito na frente 
do de Cefar. Muitas, e raras gentile
zas obrára5 as partidas, efpecialmentc 
as dos Lufitanos , que trazia5 attcntos 
todos os olhos, empenhado Gneyo cm 
entreter a CeCar, CeCar em combater 

. N ii a 
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a Gneyo. Com eíle intento poz e\1e: 
fitio á Cidade de Atega , quehoie fc 
diz Teba-Velha, para onde o feguiD 
Gneyo; mas obrervando o campo mui-o 
to reforGado com trópas de refrefco, 
elle fe retirou precipitado. 

Para lhe picar a retaguarda delta ... 
cou Cefar ao Rei Indo. Goryo a man .. 
dou cobrir pelo Capitaõ Filo com os 
feus Lu(itanos , que depois de mata .. 
rem o Rei, e degollarem grande pane 
O<lS ruas trópas, derrotáraõ os defignios 
rle Ceíàr. N aó bailou ·eaa vantagem 
para Gneyo foldar a quebra da fua re
tiraâa , que efcandalifou alguns dos 
Romanos do prefidio da Cidade, e fo 
palfáraó para o partido contrario. Os 
Lutltanos , que compunhaó a maior 
parte da guarniGaó de Atega, antes 
que o reno dos Romanos feguiffe O 
exemplo dos primeiros, fe lanc:;áraó 
fobre elles, e os p~tfára6 á efpada. 
Informado Gneyo do que [uccedia na 
PraGa , do abatimento da reputac;alS 9 

da f~ com que os Lulitanos tratavaó 
os (eus interelfes, refolveo voltar ao 
roefl1lo. campo ,que .abaedoDára; ma. 

,., , au-: 
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antes eIle o naó 6zéra, para 'na face '~t1nd M. 
mamais vigorofa relillencia, fer a fua un o. 

j inacçaó tibia huma tefl:emunha da in-
" felicidade da confiancia Lufitana. da 

entregada Cidade a Cefar, dados ho-
mens á fua fortuna. 

Efiaconciuillà ~ a clemencia, que 
;' Cera r . ufou co'm os rendidos., a efTu
~! faã da fua liberalidade., inclina\'ao to
~ dos os cora<;óes ao ruefmo deClino de 
" ~tega. Já eraó; raros os que deixavaó 
~ de notar' a Gnevo de duro com os ami .. 
. ~ gos., de tyranno 'com os contrarios, 

de demaíiado nos caCligos, de abal1" 
j dona.do á pouca fé. Taivez. 'que o re

ceio defias faltas de vantagem o refol .. 
'etrem a arrifcar todo o cabedal a hum 

11 lance da fortuna, antes que ;todo per. 
~ delfe fem o favor das cOl1tingencias" 
II privado do beneficio' da efperalH1a. Em 

fim, os. dous Rivaes fe encr,ntraó nos 
~ campos de Munda. E1les. faõ os de 
~ -Farfa em Hefpanha., aondeofilhott:11l 
~I, I meema fórte do pai. Hum dia intei
ii 10 combatêraó os dous exercitas com 

tanta al1imo~dade , que o combate mais 
\I parecia. de féras" que de homens. Por 

par-



HlSTOBlA GKll':: j 
~nno; dI') parte alguma Ce declarava a vlaoTia.. ',C 

un o. quando hum dos chamados Acafos.z /:: 
deo a Cefar. Rogul , Rei Africano, :i 
acafo fe lembl"Ou de puchar huma par- '. 
tida para invefiir os arraiaes de Gneyo í, 
mal gUiUdados, tendo em fi Iiquezas 
infinitas. O General Labieno, 'que pe- ,l 

.netrou os intentos do Africano, cor- Ir 

reo com a cava~laria a cortar-lhe a mar- ,\,~. 
cha. Ambos oS Exercitos tiveraó efia. 1'1' 

manobra de Labieno por huma fugi
da: o de Cefar clama viétbria; O· de 'I 

I Glleyo' .perde a corage. ElIe na téfia da ,~ 
fua guarda de Lufitanos., o outro a pé d 

com a vi feira levantada'no centro dO$ 

perigos,. combatem em defefperados. 
Já [enaó vê na campanha mais que 

denro<;os da humanidade. reliquias do 
furor; os PompeaDos fugindo., os Ce,. 
fareós matando. ,Dóm-eio de trinta mil 
cadaveresde Romanos'; e de fete mil 
de Luíltá'nos fe retira Gneyo com a 
ercoIta de cento., e cincoenta caval
Jeiros da ultima daquelJas naç6es, que 
com fidelidade pa[mofa o accompanhaõ 
·a Gib'raltar em demanda da Armada, 
que aUi tinha •. Só }IliJ ~omeDS perdeÇ) 

Cc .. 
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Cefa" pouco fundo para' tanta ganan- ~no; da; 
da.· Decidio-Ce a contenda,' e: perdeo IIn o. 
Roma a -eíperan<;a da liberdade, por
qué:a.Ceíarnaóha quem refiíla. Os 
{amofos Accio :Varro, e Labieno fo-. 
ra6 do nlllnero dos mortos .:_ muita-
gente fe 'recolh~o em Munda: Filo COlD 

os Lu{jtanos fe retirou para' Sevilha. 
Gneyo, rodeado de defgraças-, teme .. 
JO[o das trópas" que lhe hiáó. ·no al-: 
"ance, afflido.com a revoluçaõ de 
Catteya, agora as Algeziras, aonde 
os moradores o quizeraó prellder, com 
feridas novas· no ado de elIl!Jarcar pe-
Jo. erro do golpe ~ que Ce encaminha-
va a cortar hOllla corda ; elle navega 
G Mediterraneo" conílernadb, fraco, 
falto de fangue, quando fent.e ao Al-
mirante Didio .. , que com a efquadra 
de CeCar o pefregue, para que: naó ha-' 
ji. :Elemento', :que o ampare~ í • 

Foi cCla al;iltirna infelicidlldede 
Gneyo, que o.obrigou a .deCe-IDbílrcar 
oom todos os -LuGtanos ,pu;) elles O' 

conduzirem fohro os feus'·hombros até 
chegarem a Lul1tania , aonde efperavaó 
ajulltar exercito ta9 copioCo., _"lue re-

: ,:j no~ 
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;AniuJI·do . ntlvatrea guerra. A etlé 'tempo obuf.! 
Muado, 'cava por- toàa a parteCeffonio Lel1toIL 

com a- Cavallaria de CeCar., que o ctn-:. 
controu no eUado referido. Os Lufrta., 
nos empenhados em Calvar-lhe a vida ,. 
o levá raó a hum monte· fragofo, inao
ceíftvel á Cavallaria:., que lhe tomou: 
todasasJa.hidas com o cuidado de qlÍem· 
bufcavanum homem', 'que com a fua~ 
mortehavía.dar Cocego ao Mundo. Cef-' 
fonio., que daqui defcobríra a Atma· • .l 
da de 'Oídio' conda ,com 'a terra, .lhe 
fez aviCo doque Ce pairava ;'pedinQo-' 
lhe defembarcalfe a Infantaria para'com: 
hum golpe dar fim á' guerra. Efiimou' 
lDiclio o -e'mpenho; ambos eCcalára6. 
a montanha., aonde os Luíitanos fize-. 
fió, hUIDa. defenfa fupetior ao encare ... : 
ohnento; morréraõ os mais; os outros' 
foraó'prefos,. e Gneyo :Ce eCcolldeo em. 
buma cavema para nella fepultar vivet 
as'gloriàsi 'da fua grande cafa. Prdmef. 
{as" ameaças, favores .. tormentos .. ) 
tudo os Lu6tanos defprefáraõ para· o· 
na5 defcobri rem. HUlnRo'tnano in.nel 
entregou a Gneyo:. que fendo atacado; 
oLhndo, lllal ferido,· cam ,bulD joelho; 

" em 
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em terra' peleijou de modo, que 'antes Anno. do 
de o matarem, tirou muitas vidas.' Ce- MW1do." 
{ar choroa efla morte com lagrimas,. 
que a lifonja chama de piedade, quan-J 
do ellas correm das fontes da compla-, 
ceneia. A rnefma qualidade de terno-i 
ra, qúe' ,tiveraó as que:Alexandre mer .. i 
ramoufobre' o cadaver,de Dario ,:., pOà' 
eemos· ,crêr que foraó' as que verteo: 
CeCar COJl1' a noticia da defgrac;a, dc'~ 
(incro.: ~-j, .... ":. ';',;:: 

~. !:; ." ' .. .-" n ~ Li"', 

C A P I T .. U"L O: III. ' 
ç~cceJ!()J:; 'de Sexto )!ompeo, de filtl,: 
_' aCfõej',de ,Ce{ar na~ 1--tljitflni{l com, ! 

,- ",I outros acontecimentos~' ,,' ' I 

Os"'~~~os Lu~ta~~s', que ercapá~" 39S~, 
mó da éilrneceria da mótitanha em:'que: ate 
deixamos"morto a Gneyo-Pompeo ; de.:.: 3964-
MÓ panedaJua infelicidade ao grande 
número <klles, queandáva6 der gana
dospelós contornO'S,' immediatos,~ af....j 
fim como:, por muitas partes da' Hef-
panha. Todos reajuntál'aó em humcor-
po para. bufcarem o .feu Capi~aõ, que:.. 

vie-
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Annos do vieraó a encontrar fem cabeça , inr~ ~ 
Mundo. pu1to'l e laflimofo cadaver. Á yHb do 

objed.o da compaixaó .ce acceodeo a 
cólera, que os fez jurar com· exagera. 
çaó a oaó viver fem vingança, Oq 
morrer nelIa. Elles fe lanc;aó na .noite 
{obre Didio'l que'tinha a Armada po-
jada em terra, e do pdmeiro golpe el~ 
Je, e os [eus perdem as vidas: defpo-.J 
jos do fogo feraó as galez ;0 maiS 
preza dos faldados. Daqui matchárati 
para Sevilha a incorporar-fe com o fetI 
CapitaO'Filó, qué 'os reeebeó. éom os 
agrados merecidos pela façanha duas 
Vezes qualificada ,huma pela fidelidade'-
do valor ,. e outra pelo aperto 'da cOn-
juntura. .' .. , '. ' 

Com a noticia da morte de Gnfyo, 
. feu ÍÍ'maó Sexto"aDandoDou·CordOva~ 
ln!lndo repartido pelos foldados o: 
grande thefourol,"que fe guardava na ... 
quella ,Cidade para, os gaílos da guer
ra. No caminho fe. lhe ajuntáraó mui .. 
t~s Luíitanos.,,·que alldavaó defgarra .. ' . 
..ros depois da batalha de Munda: foc
corro' tiló importante 'I qUe com ellc: 
fufientou hum dia ,jnteiro_().CDcontrol 

-, I pe-
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pezado ~ que teve com Celfonio, ma- Annos do. 
d d r'" 11 Mundo. ta or e leu lrmao ., e que a e e o 

chegou á merma extremidade, fe o 
valor dos noífos naõ o pozéra a fal vo 
na Lufitania ~ donde logo fahirá a fa .. 
zer no mundo figuras eLlranhas. En
tretanto Cerar.. marchando na van
guarda com a reputa<;aõ ~ e beneficen~ 
cia, fe fez fenhor de Cardova ~ e do 
reLlo de Andaluzia. O nolfo Filo em 
Sevilha naó quiz experimentar ;l [egun .. 
da, nem temeo a primeira. ElIe ro.. 
deado de muitos LuGtanos com corage 
do tamimbo da fua ~ fe reroh'eo leguir 
até ao ·fim o deí1:inodos feus amigos 
filhos de Pompeo ~. e esforça os ani,. 
mos para relillirem a Cerar , que os 
bufca va em plena ma rcha,. Nada fe fi,;. 
cou devendo a fi meCmo o valor def.,. 
medido de Filo, e dos feus camaradas ~ 
maLa fortuna do Dominante do Uni';' 
verfo os forc;ou a fazer-Ce na volta da 
Lufitania para recrutar as trópas' dimi
lluidaLcm avances (em número. 

Refor<;ado com as da CIdade· de 
Lenio em Lulitania., que mand:lva O 

Capitaó ,C\!cilio Negro, facciona ri o de 
Pom .. 
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A1Inos do' P.ompeo; 'Filo marcha apre1fado a r~.; .. 
Muodo. . correr Sevilha, que fe defendia ob(\i..; 

nada. Hum .efl:ratagema bem penfado 
com que CefllT em hUlna fahida nodur-
na atraca todos os Lulitanos entre o 
rio, e huma Legiaó efcolhida , queren .. 
do abrazar·lhe as galez" deo a Cefar a 
victoria. Elle mata a todos depois de 
hum combate' defefperado para rom41 
perem os Romanos, e Calvar-Ce na'Pra-
~a. Com,efle golpe Ce rende o Sevilha; 
cahio 'a fortaleza de Munda·; abríra6 
as portas todas asPraçasconfillanteS; 
acaba de triunfar Cefar. EHedetermi;' 
na eorrar na Lufitania, aonde 'o temor 
das crueldades executadas no ,tempo 
da fua· Pretura" invita os ani~ para 
huroa 'vigorora reliflencia. CuidaCefar 
em evitar huma nove! guerra, que na 
contingencia dos [ucoeífos podia fer di .. 
latada, e por Ufo oppoem aOs nolfos 
{ufios' as ruas benebcencias. 

A todos os LuGtanos prHioneiros; 
que fegundo as leis da guerra era6 ca .. 
~ivos, elle lhes dá liberdade gratuita, 
e os manda recolber á Patria favoreci:' 
dos. Entra pe~os ,çonfins da Luíit~nia 

{ell~ 
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{e'm' confentir que os fcus foldados def- Annos do
'Viem hum pé dos caminhos., nem lao. MlUldo. ' 
cem maó ao fruto mais deCprezivel 
fem o pagarem á vontade de feu dono. 
Refpirando a aura da paz., da liberali-
dade., da brandura., elle chega a B~ja , 
naó querendo entranhar-fe no Reino 
fem o conCeotimento voluntario dos 
moradores. Alli convoca os Ellliffarios 
eas Cidades ., que eílavaó púfias em 
armas., e Cem as defpirem ., maodaó 
faber o que CeCal' pretende dellas. EI-
le trata a todos com tanta aflà bil ida-
de'., propõem-lhes paz vantajoCa ., c 
lhes dá a conhecer com eJoquencia taó 
íublime a formoCura della ., que com 
fatisfaçaó mutua a aju!hó em nome 
das fuas Cidades. ElIes fe retiraõ ob .. 
fequiado. por CeCar com dadivas taó 
preciofas ., que fe fazem por toda a. 
parte trombetas da fua humanidade .. 
ela fua magnificencia., do outro homem, 
que he. Cefar Soberano., do que fora 
Cefar Pretor. 

Elle efiimou tanto efia concor .. 
.lia., que á Cidade de Béjll ., aonde, a 
~ol1clLlio , d,co o nome de P a~ 'Julia, 

, ~! der. 
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Annos d. defde entaó fempre chamada a Cidadct' ~ 
lrlUDdD. PacenCe" que honrou com o privile-

gio de Colonia Romana. Depois par
fou a Evora" aonde fez obreguios dif
tintos ás lembrancas., e Monumentos 
de Sertorio., que [eguíra., como elle, 
a facçaó de ~lario contra Sylla. Aqui 
a liberalidade de Cera:- de tal rórte Ce 
excedeo a fi meCma., que em memori" 
della os moradores chamáraó á rua Ci
dade Libera/itas Julia. Cefar a fez 
1vlunicipio do direito antigo do Lado, 
fem fer el1ipendiaria., como as outras 
da Lufitania ; deixou aos [eus habitan. 
tes os mermos privilegios ., q ue goza
vaó os de Roma., e que podeítem mi
litar nas Cohortes., e Legiões Roma~ 
uas com as mefmas prerogativas., que 
os foldados de Roma. Em Evora re ... 
cebeo Embaixadores do Algarve., que
pediaõ ifençges para as fuas terras ., e 
entre outras., confervamos lembranças 
das que deo a Mertola, chamando-lhe 
1u1ia Myrtilis. -

Com a rua felecidade foi Cefar 
avançando. a marcha., [atisfeito de fob
metter [em dfufaó de fangue. a N ac;a~ 

fc-
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kroz" que havia Seculos fe batia com Annos do 
fi d . I' . Mundo.. as orças o maIOr mpeno·,para eon-. 

fervar a .liberdade. ElJe chegdO' a San-
tarem , que fez ,bamar Julium Pr~. 

, jidium "e foi na Lufitania huma das 
cinco Colonias ., Chancellaria , ou eon. 

;.' -,ento J uridico dos Romanos. LiSboa o 
ii recebeo com as. demonfiraçóes do 
"i maior prazer, a que eIle correfpondeo 

taó officiofo., que difiinguio a Cidade 
.~ com o privilegio 'de Municipio dos 

Cidadãos Romanos., que naó tinha al
guma outra da Lufitania ., conferin

~. do-lhe o nome de F.:elicitlls Julio. Em 
) fim., CeCar cingindo o imperio da 

Mundo com a coroa da Lufitania , fe-
~. Ilhor da maior parte do Genero Hu,. 
:~ mano, coberto de gloria, carregado 

de triunfos, arrogante com os epi. 
~I. thetos vãos, que fó faá reaes no Deos 

(i)mnipotente ; e efie monaro da for
~ tuna., infirumento dos altos defignwl 
~ da Providencia., volta para Roma a 

receber das mãos de Bruto ., e Caffio 
cm vinte e duas pul'lhalladas o .premio 
juRo das auocidades, com que fez 

ue .. :: 
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tremer aterra ~ affiigil' os homen9, ge~ 
, mer to~s os viventes. 

AaIoio Polion ficou fubfiituiooo 
a authoridade de CeCar na LuíitaniL' 
Entaó fahio Sexto Pompeo dos Póvos 
Lacetanos., aonde fe havia refugiado., 
e andava incognito. Guiado por Ni
conio Saxo., natural do Algarve., veio 
ao Porto de Anibal., aonde o disfarce 
da peífoa lhe fez honefio o offieio de 
Pirata. Tanto fe enriqueceo com os 
roubos., ajuntou tantas farsas., o~ AI ... 
garavios fabendo quem era, oeílimá
raó de fórte., que Sexto fe refolveo a 
continuar fobre Hefpanha as fuas idéas. 
Comas groífos foccorros, que recebeo 
de muitas partes., alcanGou vidorias 
cOllfidera.veis., bem á íatisfaçaõ do Se. 
nado de Roma , que, abominando a 
Cefar ,e determinado a mataUo., elli
mau ella revolu<jaõ' de Sexto contra 
o [eu partido de Hefpanha. Como a 
morte de Cefar poz termo á Cua for ... 
tuna, Sexto venceo, e matou a Po
lion em huma baulha de tantas confe
'luencias., que o,Triumvir .Marco-Le .. 
pida o cballlou a Roma com a prO-: 

mefoo: 
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lfJÇ6"a de grandes vantagens ,. antes que Annos dó 
ts muitas. confeguidas em Hefpanha re- MUftdo. 
oovaBemhU!na:' guerra funeaa nos dif-· . 
~rad:os; do feu·,Goveroo • 
. , ': Oétaviano AuguRo , que depois 
de 'arruinar: aos dous membros do 
Trillrnvi rato Lupido, c Antonio, eRa

~\'a deílinadopara dar paz a todo:o Uni-
. ,erfo; atacou' em huma batalha naval 
I a.Sexto, comopartidario de Lepido, 
o P venceo', e 'na fugidá o prendeo Ti. 
:cio,'~Capita6 de· Marco .. Antonio.quc 
.o conduzio a Mileto, aonde lhe cor- , 

,I táraõ a cabcGa·. Com cne . fim . tragicc) 
~acabou a f:tmilia de Pompeo ;' naó po

dendo Sexto uni:-Ce na Afia com Bru
.1 to, e Camo ,qué fuaentava6 'ne\la a 

voz· do Senado contra os tTes Tyran
~ nos.;, Burcáraó as bahdeiru daquelles 

dous -,Chéfea· '" d~pois da :dçrtota de 
S~o., quatro mil Lufitau~ feus anti

I gos· companheiros no Algarve quando 
Pirata; mas elles. naõ 'luize'ra6 fobre

j ~iver á der gra~a de Bruto, e Ca «io, e 
(om gentileza bar~ra foraó acabar taéS 
.longe da Patria., .. 

TOM. I. P. Das 
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a\noe:: d&l Das grand~s calamidades, 'que por .: 
~un 6.0 • efie tempó, Coffria (q~undo, foi parl~-

39 ,+ ,dpantc LUhtania , que ,tolerava tor,.. 
mentas eípantofu,fome extrema" 

'tnfermidlldes pefiilentes, Cob.re tudo 
'a,intafaú cru,l de Bogud , Rei de Afri-
ca , qúe deCembarCI'lddOO Porto de ' 
Anibal; foi' nadando emfangue até Se
tuval. A defprevcl'l<;aO facilitou os ef

,tràgos; mas as péffoas .,' que delh:s eC-
,capáraó, deraõ 'aviCo ~os' dó Algarve,., 
e, Alem .. TéjO- ~ qúe córreraó a poz o 
BarbaroparacaO:igal'em • fua tyrannia~ 
Elle. o 'acháraó já embarcadG , nave. 
gaodopelo rio <le'Setuval . para Alea •. 

, cere ",I-onde ti veraa, á dor de ver arrui-
nar o T.otmplo' da' Ninfa Salaciá fituI:-' 
do nas nlargens do mefmo rio. A in
juria fói feitl a hutlla: Deofa do -mar,;' 

-:mas a fllpertliçaó leveI. complacencia . 
t1e 'llJeitS ~as '. viD"gatrem. Car.rega .. 
de_s riqdezas 'tmmenfas , qúe' rou. , 
bár-l ' , ,BogM já Ila'ftga va pda cófta , 

. .para fie: recolher a' A'fr4Ca., quando os , ( 
nnffos da 'praia lhe dava6 com defe(-. 
pcrac;a6 a dcfpedida. De repente fe 1~ 
nntou hum temporal ta6 furiofo, que 

mui-
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t muitas embarcações -foraóa pique, as A" ... d_ 

I maisva.táJiaÕ7 .ellH~rr.a;, aQnde encoo- l\t..au&4o. 
trára6 mais fUfiora a cólera dos LuC.-
t.nos. Naó efcapou com vida' hum ró I dos barbaros',' que podeffe lev~r. nQvas 
do de{lroc;o -á fua Pátria. , .. 

I . Eíli ma da·: pQr rt1y.fleriQ/"aa telllpef:.. 3 $61· 
tJd~natural, a. gra.tjq~Q ids>latra fe cm~ 
penhpu com: Vp~ClS a J:f;!n~va.r ~om ~ 
primeira JIlígnjficellc~ • O' Te&l1plo d" 
Ninfa revoltqlà., D~oCa vingatin np~ 
mares, e jUlJtQ. a dle fundar a ViUJ 
de·Alcacere.do Sal, qQe:el1~ó chamár 
ta(), Sal:lcia', uap por cauf, ,dali nwit.lt$ 
marinhas., .que ha naql.lclle. fi~o, cp,. .. 
ttlo' emendcr~ó algiJ,I1s.; mas, em, aPre,' 
qlJiQ. da. N(nfa~, que hQ.llr.olJ. ~ po~oa.,. 
c;aõ com o, leu ·l.1ome. ,O Jmperado.r 
Augufio fez~lta eíUmaqa.ó deíle r~-:
çeífo, aRim, em vel1era~q. á . De.ofa .. 
como pela ,yingan(jacoptJljl JJogud, C.' 
para confervar· deJle a mCllwria , CQO
cc:deo á nova povoaça6 . o. privilegio dó 
Município ;adtl,itio-a ,debailCo da pr~ 
te.cça6 imuledi:t,.t.1 dos Sóberanos de Ro. 
ma,'e ordenou Ce chamafi'eSaHú:iâ Ci ... 
tia~e I mperatOliÍa. 

O ii CA-



C APITU LO IV.· 
Dos mais focuJJo.r tk Úljitll1li6 6tj II' 

NIIJcimenttl Je ~tfllsCbrijJo. I J . 

A pAZ geral que efperava gozar ~ 
Mundo a beneficio da felicidade de Ag. 
guflo , precedêraú em muitos annos 
por todo elle fucceAOs trilles., que de
JI6 alfumpto para a .compo{lÇaô dos 
·Hilloriadores de Roroa.Na6 Ce ifel]. 
tou deJles a noffa·Provincia. oppri
mida com a guerra que Ce accendco 
entre os dG Mínhó, e os Gallegos., na 
qwl fez eflragos lallimofos a pertina
da. Os ultimos houvera6 de Ce Rtiiar 
atacados de huma pelle devorante., que 
leváraó c:tJm figo ás fuas terras. Os Bra
carcnfes . Ce -cfcandalizára6 do favor., 
que a gente do Porto déo aos Galle
gos't OU cm tlizalS do amor da origem., 
fendo todOs" Gregos., ou por clura do 
medo ., tendo menos· forças. Declará
ra<> os primc!i-ro$ a guerra aos fegundos, 
em que houvcraõ accidentes raros., 
,entilez •• nles vulgares; m~s os do 

Por-

j , 
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Porto perdêraó ao Romano Norbano AnitOl;do t 

Calvio., que ro~raõ para rer f~~ COID-,Mundci.' . 
~ll,dante • 

. Crereia a'in6delidade ,dos,do Por-, 
to ao pa{fo que ,Ce avan<;avaóas vanta·· 
ge~ dos de Braga. Vingallças crlJeis " 
iQgr(l~as á humanidade fe nos reprefen .. , 
taIS ;netlas defave\1(;as de dou~, vi (mhQs, 
inexoraveis.Qs: .ultimos porém, que
rendo. defcarregar nos do Porto hum; 
golpe .mqrta,l" ,efcolhê~a9 -por obj~éto 
a fua ,aUiada ~I, a famofa t ~ notavel 

f 
Cl~de de Cinania" que fe t~vecora
le p!lra, abater a ,vaidade de ,Decio Bru-' 

') lO, ~ bouve de (Qgeitalla á ~rrogancia, 
dos- Bfaearenfes. ' Sim apuráraõ. os de: 

I Çinania os ultimos esforc;os" fuppor-

I ~ra6 fome extrema., fahira~ a eampo, 
p~rll ,vendercl1l caras as vid.aS., eheg~ 
ra6, a,pôr os Bra,cllrenfes no ma,ior aper-

I ~,; mas etles, com alentos Juperiores· 
onbyfmára6., Çom cólera bru~al na6 
dclxáraõ na fuaCidade pedra fobrepe:"i 

I, dra. çoll'\ r,uin• ~,a6 compleça ,acaboLl, 
aqdade de Cin~nia ",que apenas to 
4Dc~tra na Hiíloria o. eeu . Do~e. 
-;, .:. ;. -' - •• I 
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~~::d~" Os do Porto, pel'dida toda. â' êr. 
pl!t~hça,,. ,tlvera6 de fe: fúgeitar á pllZ; 
,vergonhofa, que lhequizeraõ' prefere-' 
vêr os ,~encedóres. :No Tratado,. que, 
fiteraó ,pro'metreraõ': Que, as mulhe
res (ie Braga., que ,cilfafi"em 110 Porto, 
na6 levariaÕ dote .. antes o darialS Og 
rtlôlriclos ao~' pa'is das ruas noivas';'· to' 
qllé Ce efla5. tbffemadulteras, elles naó 
~riat5 áé<;àÕ para fs mátar, conformé ao· 
11fo; 'Íttas a~entregM-ta~ .aos pais 'para: 
ellt~ u taQigâr~I1l"0t11Ô'~bennl1es' pa .. 
~céffi!: Q~)ê e111!s na'g levâmariàd mu ... 
rô!9 ~' n~m algllma'ótlUl fortl6,caça6. 
~tü H~~~Gl ~xprtifadt)s dê· Brága:; Que, 
feii1llutl1btid'llue dos meemos· naa: tt'a·· 
tarf:1õ' t1egô'tit> de qualquer nat\:lreza " , 
~ ~1I'e,f{,m:., tm bfHgo de t11etter~m 

, RotrJafl~' DU'rovihcia", 'e, de te aRll-; 
reilicOt\\·);s Gallego! em' dámno dos: 
ilb~ \ti(1t1b08 : Que' e'm 'atcaftit5 ,de' 
guel'rlhalS ~er,ffiaõ'em cotnpanhiiS ~e~ 
~(mlmtdág; tbas ,débhlxd de dit'trlas' 
"ündeil'as'~ dé tiplartlÍlC'Ó!Do ttml'G' 
Ó trllne -<de H16deli'dá,:de '.~ 'pàr.a -affim Ce
fazered'l' ~8igdM de fé l1à{)entendci"cdl1t 
clles ella (olldi<;aó: Q,ue fe os B.rac/l-

.,.. ren .. 
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rerires entendelfem bcmemorito de ai. AnnOldo' 

I gOSl-C.ngo' a homem do PQrto, ilaó.MuBl!o. 
lhe, dariaó potfe delle eu,. quanto llaó, 

I aoathematitàífe.o·erro dosfeus Patri. 
cios fe faZerem G~llegos; ceremonia,: 
a queaffitliria buma mulher de:: Br~ga .... 

I tclldo-lhe' o pé Cobre o pe(coço cm' 
qaantó eUe dizoii. as palavras -da. ubjll
l'açaó. do erro, pan1 entaó Aicar eftiflla,.. 

I du como Bncarelilie: 
: ' Q.ue homem ..do Porto, que cafú=.t 

Ce em Braga " naó (cria· 0, 'prilnei1o " 
, que len1fe a muUter da fua . honra ; mas· 

que, eUa efcolberia hum doi; felU ,pa-t 
re~, de que mais gofiaffe para. fero 

I o audior deíl.a obra;a11iftiAdo o DO(..., 
vo,aoado 'Com .a cabeça coberta'. e. 

, conduzindo-a pela lDflã.ao qu~ltO ,aQDo.:
de ,aefperaSe .o patente 'e~iio ; Que 
os 'gados « Bragapudeti.aã :pafilJlr li-. 
vrementenQs,campos do POfIIio., , e O.$J 

do Porte). I)Osde Jl.raga fe.ria6;~tBtllaà6s; 
por 'peuJidosi.:·Q.llC -Ce ho~ doPor~ 
10 .cafado .c'Q.it·ll1ulberde,Braga,1tia,.~; 
J'lbatfc.em ftdulterio, a crlla,lla~ :pod4>. 
fia dar' ~(t;jgc?,o; ,e de adulturo.;fc.COl1i. 
tentalfe POID lhe· ~pmar ,o'.~ílUio, que 

tJ.. 
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~~":d:O tivelfe no corpo ao tempo' de comeft:et' 
o crime : Que fé homem do Rorto.adu\
teratfe com mulher de-Braga', e oma·; 
rido os viífc: ., an1bos os complices mor
rcífem apedrejados., e os parem-esdó
adultero ficaífem fendo efcravos doma
rido offendido : Que . "ara os gaaos da 
guerra, .de que os do Porto fora6 cau-· 
jà, daria6 aos de Braga a quarta parte' 
das novidades daquelle anno ., e hum 
número taxado de cabcc;u de gado: 
Que os. do, Port~ reria6. obrigados a· 
<lu na primeira guerra aos de Braga 
hum corpo de tr6p;ts :pago áfua cufra 
contra quaefquer contrarias, ainda que 
elles foífem feus amigos ., e al1iados:. 
Q.ue. na morte dos ma ridos., -as -mulhe
res de Braga cafadas com hómem do 
Porto, herdaria6 toda a fua fazenda. 
ainda que -uaó tiveffem filhós ., . e no. 
eafo de os haver., fe fada .partilha nos 
bens de raiz, ficando para ellas todo:o. 
movei; c- que o meflllO fc 'obferva,rill' 
a-;refpeitC! .. rlDs homens' deJkaga eafadoS 
c-om .' mwberts do Portá •. : A eaas con-

. 6Í1;Õ":S barbaras ~ e jnfam~s: -fc fugeitâ
r.alS· os P.ouuenles " c;-;elll6 tiú huma 

pró-
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pr6va bem clara, de que. a. cIvilidade., Anne:; d. ' 
e litteratura:; qlJe entre,nós havht& c.1~. ~UI~ ~'''''' 
tabclecido os Romanos ~ çolDP diro- . 
mos adiante, aiuda nav' tinha6 chega- . 

: do ao fundo dasnofi"as Provill~ias d~. I 

; .. Nórte. '. ',.. ' .. 
~; AuguLlo Cefar', lenhor abfolu~~ , 3971• 
:: do Impedo do Mundo. fe Qffend~o.,. 
(, de que em todoelle, ró oS L.u(it.ano~/ 

de Entre-Douro' e Mi,nbo-~· os BiCçai
~. nhos., e .Gallegas o nll6 rctconhecdrq~ I 

por Soberano. Atlirma-Ce, que :par~' 
~ os fujeitaf; cne· viera em pelfoa a HeC .. , 

panha., ',aQnde naó podecontil'luaT ,I.. 
guerra" que. felizmente conc1uíra6 'oSo, 
fcus Leeados, por eliuf .. de humagr~n-·. 
de doenc;a." de que o curou em Auda-. 
luzia. o gra,nde Medico Antonio ~l\lufa 
oom refrefcos .,. e banhos de agua fd~,,· 

I. Enta6 Ce fez moda deQa cura ~ que. Je: 
ufava aillda ,110 maior rigo.r do Inve.r
no " como diz Plínio. Semelhante e{" 
feito comaquelle remedio experímen .. 
tou Horacio peladirecc:;aó do "J11ermo: 
Antonio Mufa, que foi recompenrlldo; 
gcnerofamenJe pelo Imperador., :e pelo 
Senado ..em premio ~o pri,mciro ac~r·, 

. " 10. 
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:Arlri~do to. Foi-lhe cobcMiào. o privilegio de·:1 

Muodé. trlRt anel, quefó'era permittido'30s ' 
cnralheiros , e pelo. merecimento de' 
hum ,fof'ct6 todos os Medicas ifentos' 
dt' 'pagar tributos. Até os particula
res . eID obfequio ao Imperador, lhe 

" colTocára6 huma, Eftatua junto á de 
EféUlapio. I Todos' os' Profetfores 'de' 
Medicina, gozáraó 'cntaõ o:direito de' 
Cidadlos.; e· principiáraõ·a Aorecel' 
varios Efcritores Latinos daquella Ar
te, 'lue pablicára6 Aldo , e Etlefano .. ·· 
e' fora.6 4puleyo Ceifo', Sereno San-' 
monico, CeBo Au'reUan6,e . outros· 
que e(áevêra5 depois. M~s .' Arte pa.~' 
ra~M6· deixar de Cu infeliz.jo mefmo 
Antonio Mufa ,que com banhoi de 
agua fria carou -a Augullo, o ufo do: 
eNto. rcmedio lhe fervio ;depois para 
matar a MuceHo , 61ho de Oétavia. 
irm5·de Aagl!fto, que o ba,ia adeJ.,:· 
pt.ado pará lhe fucceder no Imperio. 

Domadas: as Naç6es r~.oltofas, o 
Imperador maaOOlI· fúndar aCidade de 
Merida, que foi Capital. da Li:afitani14 
par .. morada dos: fuldados innlidos ... 
e lhe fez -eharl,1ar êll1erita Aag~fta. Os: 

U~ 
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no\'os habitadores ,1lre- Itvant~,ra6 mu!.,An-: de. 
tas Ellatuas', 'Templos '; t -Ahares;~·M.u ,o. , 
ibvocando-o- Deos,' : confagrandti .. lhê 
Sacerdotes 'Í e' facrificios.' Os do POI'''~ 
to naó podendo foppottar aslCis pc-
zadas ,'déque'os hll~ia6 ~Il:rregado oS
Bra-carenfes, tornárâõ'ao refugto ,das' 
armas ,: 'e' pedíra5 ,a ptotett;iró' de :Au.", 
gufto.Qüando ellts [offriuÓ' defgraças: ' 
felnelhantes ás paffiu,las , ~p~t:eceó; 
.a gripa' én'l [eu" fóeCorfo çom grande, 
exercitõ ~ " a, cuja vUla fu rtt:l'ráta6,08 
Bracarénres~ Refpiri'ti'at>, (1S at:"ia:~ ê0n'a: 
o teinor dc?s 'Cólltrarios; l~s a gCllt.. , 
rolidadtfdós' de B\'a:ga 'ufadt C'om, Ôl, ' 
R OiballÓS " que ÓS ÍÍtiávaó ;09 ~~ou . 
tanto', que a guer(a aeahou l:rA' favo-
res; o Imperador a in!\andas (te~Agtt:.. 
pa ; mandoU dar á Ci4~ a~ pl'ettlga .. 
tlvaS dé:eolonia Roma\lIl , e nome de 
AuguRa, ~mapp1aufota6 gran<tedos 
(eus moradores, qUanto el'a excelftva 
a C<7hftet113'ÇaÕ 'dos/'elo PortO. " " 

Em Tarragon-a-'reeebco Augaflo 3979. 
Em~;xadóres, das part~s ~nais' remotas 
do MU11do, e' de todas as CiMdes de, 
Lufitt'hia ~ 'crut fe 'fobmeúêra6' iio' tell 

, ,) lm-
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Ant1D1.. do Imperio. Aqui teycelle a' gloria vã no. 
Mund~ ~o de ~Qmpleta ., ve,ndo levantar

JbeTe~plos.. a<lorando-o como a, 
Dco, , attribuirem-lhe as acçóes, que: 
fa6' mais proprias.-daDi,vindade verda.: 
deira.;. Mortaes. infl:liccs. nas .. Épocas. 
lallimofas da Idolatria "qu.ea6iJn co
mutayaõ a gloria, do D~os Ompipotcn-. 
te t pela dos lllontlros' bumalloscarrcga-. 
dos .de abol1Jinaç6~~., e de crime~! 

3.998• Em fim, corria.ó. o. aonos,' f~m ac~es~ 
nemfuccefi"osmemoravcis., como dir-. 
potiGllcs para a futqra paz; e Lu fi ça-. 
ni§.; efquccida dodefejo ardcn~e da 
fPA. \iberdade,paífava em filcnciopro
f!lodo fujeita !lO 'I)~minio R,omano. 

, Por cl1:es tempos proDlulgol:l Au
guno oEdi~o pa.(~ a denumeraçaó ge-

. ral da gente do f mpqio ,. que ,havia pa
gar certa moeda de, tributo em ,rec~ 
nhecimellto de Yi\6"allagem, de que na6 
qqi~ ifentar-fe a Augul1:a Cobre todas 
as ereaturas MARIA Mai de Ocos.' A 
LufJts!1iaeClavaenta6 dividida nas qua .. 
tro CQancellarias de Merida , Béja~. 
Sítnt~r:em ,e Braga, aondefe reColvia6 
c:m ulti~aIl1(lal1cjil tOQas AS Caura. dos 

. • i ' .' , .- . der. 

1 
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cJlltriélos -rerpeél:ivos~- Nellas 'foicon" AnnOl d, 
tado O POVO Lufitano-o1 C regundo 're- Mundo..', 

fere Laymundo.. fe aCháraó nelJe-dn-
co c~ntos : e fdrenEa· e oito mil> pcf-

- toas -cabeças ,le familias : - númeró 
monGruofo, que-,requer'huma tatCem,. 
ma de' individuos ~como aaó fe.faz 

~ crivei á noftà inttmgencia,aioda:~ua 
iaibamos a muito maior extenc:ja6_ de 

:1 a... 
~ terreoo'~ que com dimorenGa de Ilg<lof 
~ ra., tinha:elitatS 'a-Lu{itania. - .•. 1-

I - No ',meio da tranquilidade delta 
,. Provincia- ," fe levantauoa de Entrc~ 3999. 
" 
> Douro e Min~o o efpir.ito revoltora. de 

bum homem chamado Corocota, qucí 
,~ 

c-om . otitrgg-dos ,(eus- humores inquie-
tava a terra com roubos, c. infultos. 
Os Capitães Romanos o bufc;ir;tÕ, e 
em hum choque dirputado a ()brigárJiG 

. a fugir para Biftaia ,com as reliquias 
• do {cu-' defiréco •. Ncllaajuntou outra 

gente (eínclh:ante á paífada , c collti~ 
DUOU exeréiclos em.lUltia defemelha.u~ 
tes aos pthneiros. 'Augufio. cm R~m. 
tomou o fLÍr()y jutto, de que hum Ch~. 
fe de vadiosalteraífe'o fpcego geral do 
lJnivcrfó •. El~c prGmctte, grandes p.rc~ 

mius, 

"'. 
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~~:: lo mios ~ e opeFdaó',d'e ,qp;JlqueJ crhnc~ I 

o. -quem lhe entr~gar CorocQtI\. "ivp ,,0\1 

morto;.' Tem, eUe ,fia no-ticia" «I .COOl 

gentileu ,bizarra marcha II. RotnlJ., fal,. 
fa . ao Imperador,: e lhe diz, que y';' 
pôr> nu fuas, mãos ,Reaes viyo a Coro
cotac,como :dftertninava nas fuas or" 
do," ;:que .1bc:perdoe.'os cr.imes". cpa" I' 

ra- as C!,Ias veohaó 'fem dem~l"a. QS pre- I 

ftl1<>S promettidOs., Augufio: Ce, ~grad. " 
dodeCambaraço,;' tudo lhe cs>nc;e.de hm'! 
ui'com a graça .de cntregll'.a ~ata 6. 
delidadea feguratll1R ~'e commJm(j;lmeo-'. 'I 
to da fua Gua!da, qt;, COl:pO Hefpanho. 
b~, . , .. 
- .. : .ultimamerit~Auguno:~ derde os 
primeiros dias. ,da fua autlloridade fo
bcrarja., teve -a :complacencia de. ver 
fechildo O" Ttmplu de JJl11O': acça6 , 
qlie .naó tinl~a-,práa:ica ~m::quanto •. J 

guerra- oaó cefi'ua: em.·todo, o Impc-" ~ 
rio. Difcorreo·.o erudito' Tillemont .. ' 
~ 'o iiilho de Deos. eíbor!o·...proxhno. ' 
I fazér-fe' hofuet.n . para 'llQS trazer do ( 
Ce~' a paz..verdacicira: com-Deos'., com· 
IlOrCO mefOlos;, com us outros homeM. j 
.Ji.lle Qwizllp .ncfmo tempo pôr ol notra ' 

"j[-
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-.iaa huli1a ima~m daquella 'paz, il1te- Anno. do 
• r. b r. h . Mundo.: ,J1or. em que 10 re ,a terra I~. avia ' 

.ellabelecer a paz exterior 9 e vifivel. 
}:nta6 molháraó 01 fu<;ce1fos, que e(la 
paz, efia re,unia6 de. hum grande. ntt- . 
mero de Provincias debaixo dQ domí-
nio de hum fó homem • era, cQnve.. 
mente as idéas de Deos pela facilidade, 
que eUa havia. dar' aGI promulgadores 
'do futuro Evangelho para levuema 
luz da, Fé de Provincia em Provincia,. 
quando,. os homens., dcfJ)ccupados. da" 
perturbações, c tumultos da guerra. 
.ouviffem com libe.rdade '. doutrina, e 
~om .alegria a abraça(fem, tocados da 
gr~l(ià interior', ,e excitante.' ,',', 

'Em todo .o cuí'fo pois da Hifibria9 

que deixoefcrita, nó~ eíbmoli vendo, 
como Ocos .. Unico' Arbitro dt' todos 
os fucceffos , determina Senhor abro. 
lu~.o deílino dos.lmperiol ; que .,{h~ 
regula. os 'limites, lh.es taxa a ,Qura! 
çaõ., e .faz fcrvir,:ao;: méfmas' paixões, ' 
crimes, e dc[ordens. d,osÀQll)QlJS'! ~t" 
a cxccuGaó ·dos. {eu~ 'dcfignJos na H~f,:" 
tar.ia vaiUffima dD Gwcro Huma~().,e 
faOtiti'a~6 da [\la Igreja. Deftgnkl 

cheios 
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;j. "'tios do -ch~j(tS' de bondade;" . e 'de; jl.llliGI, tnr~ 
J.lulldu. . ~Idl>s ~e berÍl ,longe, e efcontlidos nus 1 

. (o fIe:; -do 'humã 'SabedorfaiRfinita, e, 
! ()(;ctiltapara, (). ,fim dos feus efcolhidos 

4cco. -fetem flllvel!. Felicidade, quepdnci.. . 
"j'i.,õ', a' c011hecer os homens DO ponto ' 
'dá 'Eroca fuote;Yodas luminof:t, cm jJ" 

qUCl' JeCu Chrillo' nafce de Mal'iaVir
'gemo POIitO Auguílo, que poem ter
mo-â, nofià:·.HHloria Antiga, cdá 
p".A€4pio á ~ lodetna " que eu tenho do 

. e'i~l'e\'ef' nos 'Tolnos: feguintos. ' 
.. ~, .. t.: ~. -! ' • .' : ; J . 

:i . f.',·e A P I'TU·L O V. 

iJ;jc~;Pfoõ:Ge~irIlJiéa '44 Lufit4ni4, 
,'IIQ.t(cill ilàs jeils"inbr4dores, -com os no:. 

'"me.(ontigos ,e, modernos dos' mois 
~: I»"jn~ip{leJ dQS fopi Montes ,e Rios. 

'A~~S~TANIAn:~:nti~ .~omprehe~~Ha 
:m'uito 'maior: extenf"õ 'de.. terreno do 
qUe'liolltem Portugal no prefeme.- A 
fu*~ fértilidade ,.. as' fuasriquezas , .0 

. agfad-á\'d dó Pa~z, '&corrlmódfdade pa
raa navegaçaó .; ",tudO con v i d.a'v a ,~s 
tentes~ cnranhas . par .. viremcommer. 

.. ciar. 
1 
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tiar .,. -e efiabelecer-fe nella. Efia foi a 
razaó de ferem fuas povoadoras muitas 
Na<jóes difI"crentes., que dos tempos 
mais remotos habitáraó o feu recinto. 
Porque a parte Meridional de Hefpa-

;, Ilha foi fempre contemplada pela mais 
fertil, e toda Lulitania faz face ao 

!í. l\'J~io-Dia, por iffo Atheneo defcreve 
l~ com vantagem a bondade do feu Cli

ma 'I a fua fecundidade adlniravel em 
;;, animaes, e, em frudos. Se fe perfua

de, que amigam,ente era pouco o cui
dado da Agricultura; tratando Ellrabaô 
a Lufitania por huma Regiaó muito 
rica 'I he certo que fuppria o commer ... 

~cio o que faltava na omi1faõ culpavel . 
.das producGóes da terra. Mas fabendo 

" DÓS COIU mais certeza, que o commer
cio ,era raro, fendo oppulenta a Lufi-

, taniA., naó Ce póde duvidar, que a 
~ Agricultura a enriquecia. , 
.0 Para nós nos capacitarmos , do 
.\ que 'a indullria dos antigos Lulitanol 
,\ junta á producçaõ monílruofa da terra 
, em homens, gados, e frud:os, fazia 

feliz ii fua Provincia: Ballará ouvirmos 
~. fallar l1e1la ,3 Athcmeo , que alcanço~ 

lOM.I~ g. -•. 
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o fim do Seculo fegundo da nolfa Ér,y 
citando a Po}ybio, que foi anterior a 
EIlraba6 cento e cincoenta annos. Diz 
,elle ,que LuGtania era huma Regia6 
. feliz , aonde os frua.os nao [e corrom
piaó : que as flores, e hervas delica
das permaneciaõ a maior parte QO ao
no, e que o peixe era em abundancia ~ 
de melhorviíla, e mais goílofo, que 
o dos feus mares: que os alimentos 
corriaõ por .tal preço, que o trigo fe 
vendia por nove obolos de Alexandria; 
a medida de cevada por huma dragma; 
por outra dragma huma metreta de 
vinho; huma lebre, ou cabrito por 
bum obolo; hum cordeiro por quatro 
dragmas; por duas huma ovelha; hum 
dos animaes bem gordo nos montados. 
que pefaffe 200 arrates, por cinco 
~rag/llas ; por cinco obolos hum novi~ 
lho; por dez hum boi de lavrar; que 
acame dos animaes filveílres fe dava 
de graça ; e que Lulitania·, naô ró 
mantinha a neceffidade; mas a gula das 
cutras Provincias com todo o genero 
de frudos, que cominuamente manda
vapara ·cIlas. 

Da .. 

.' , 

I , 

1 



! 

t 

I 
l 

DE POR'l'UGAL, LIV. III. 2.2.7 

. Daqui fe infere., que Íl Agricultu
ra Soreda na Lufitania do tempo da 
maior antiguidade, e quaes foffem 01 

. terrenos, que. produziaó ta ma abun .. 
.daneia , he a que eu vou ,a molhar 
nas (uas antigas demarca<;ões. A LuCt. 
.tania era buma das ues Provincias ., em 
que os Romanos dividlra.á Hefpanba:, 
da qual a reparava ao Meio-Dia.a cor
rente do Guadiana, e o Oceano A tbJan
tico : ao Norte o Rio Douro, como 
aponta Ptolomeo; mas depois fe ex" 
tendeo por mais algumas legaas., dei
xando o limite .do Douro, c t'omando 
o do Minho, que a divide de Galllza: 
ao Occidente tinha por demarcaçaó ã. 
cÓ.aa maritima ., que corria daquellea 
Rios ao Promontorio Sacro: ao N ar. 
cerne levavahuma linba quafi' direita 
do lugar., aonde o Rio Pifuevga fe mete 
te no Douro entre Valhadolid, e Tor. 
deúlhas, toc~ndo em buma- grande vol .. 
ta ., que faz efie Rio junto da Viii" 
de Caftro-MinhG, até ViUa ~ ova de 
Serena fituada fobre o Guadiana., • 
E:ompr~hendia . a Efiremadura de eac .. 
tella com as Cidades de Merida, 

P ii Ba ... 
' .. 
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Badajoz, . Capara, Sálamanca ,e ou .. 
tras. , 

Entre eltes terrenos, levaraõ gran-
de vantll-gem aos mais as Provincias do 
'Alem-Téjo _, e Eílremadura. Na pri-j 
.meira, era monílruoCa a producçaõ dos II 
gráos., carnes., az~ites., e vinhos., com 
,que por muitas vezes foi fornecida a 
Cidade de !lama. Na fegunda., v ter- I 

sitorio de Merida o repartio Augufio i, 

pelos feus foI dados velhos., gratifican.. II 
do a diflinçaõ dos Cerviços com os com- II 
modos da fua fertilidade. O campo dos 
Póvos Vacceos ., affirma Diodoro Si. 
culo., que fe differensava de muitos da 
Lufitania pela amenidade., e cultura. 
Naõ impedia a barbaridade a eílas gen. i 
tes a lembrança das primeiras idades 'I 

do mundo ., quando a terra era mái 
commua dos mortaes ., antes da via
lenda, eda avareza. ElIes repartiaó as 
terras pelos la vradores., que indeffeéli
velmente as haviaõ femiar; quando çhe
gava o tempo da colbeita ., os fruétos 
eraõ communs, deltribuidosá pr,opor
~aó . de cada hum, e aquelles que fal .. 

ta-. 
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!avaõ á boa fé fonegando-os, ~raó 
cafiígados com pefla de morte. 

, Outras muitas íingl:llarida:des fc 
referem da Lufitania., efpecialmente o 
!eu fal roxo., que moido te fazia bran
co. Se os Lufitanos antigos houvelfem 
íido mais applicados' a· ilwefiigar er
tes , e outros fenomenos da n:otureza' 
por meio de obfervações~ fyíicas ., nós 
eflaríamos ham,uito tempo defengana
dos dos fy!lemas abfiraétos ot e'com os 
experimentos formariaó elles alguma. 
idéa., que tiveífe paífado a nós deíde 
entaõ, a refpeito da Oplica, e proprie
dade das cores. Ora como a penna tem 
corrido infenfivelmente por efias an': 
tiguidades Lu{jranas., depois de tratar· 
dos terrenos., naó rerá .improprio fal· 
lar na gente., que naquellas idades oS" 
povoavaó. ' .. 
. ' Em quanto ao valor dos Lufitanos, 

os Authores antigos os qualificaó pelo~ 
primeiros homens de Hefpanha. As ar
mas primitivas com 'que elles entr.ára6 
a exercitallo., eraó huns pãos toRados· 
á maneira de piques, a queE/lrabaõ 
obawa, Ha(las. Depois lhe. 6xáraó n&' 

ex-
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extremidade mais" aguda huma pontlt 
de cobre, e eftas eraó as clavas com 
que elles vencêraó as N ac:;ões mais fe
rozes. Dos Seculos mais remotos co
nhecêraõ elles o uCo do ferro, e tanto 
delle, coma do cobre forjavaó armas 
excellentes , que eraó huma próva ~ 
de que elles naó ignoravaó a Metallur
gia , "quando dava6 aos metaes taó 
bom tempero. Em jogar "as armascle 
arre meço era6 deílrHIimos , ta-nto· na 
certeza dos tiros ,como na dil1.ahcia a 
que levava o impulfo. Entende-fe Ce
,rem efbs. armas , que· faziaó feridas. 
profundas, humas pequenas lanças, fo
liferreas, falarícas, ou tragulas , das 
quaes levava muitas cada [oldado. Se 
clles uCavaó de algumas máquinas pa
ta as deCpedir. poderia~ fer os celebres 
A rmatones, que Ce praticava6 em HeC
panha muitos feculos depois .da Éra 
t:hrifh\. 

Tambem os Morr:ióes ,faó das pri
meiras·idades da Lulitll1ia. Os nolfos 
antigos os trazia6 de metal com trez 
penachos vermelhos ,. que Diodoro 
chama Crefias. Delles pendia huma fi-

gu. 

" 
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, ~ra de vireira , o que dizWS Buteula. 
porque cobria os queixos, e parte da 
cara. ElIes vefliaõ o corpo com a Lo
rica, ou Thorax ~ que nós diremos co
ta de armas, e dercia de citna dos hom
bros pelos peitos até ao gro1fo das' per
nas. As cotas de linho eraó entre el-

,~' les as mais vulgares. Polybio, e Tito
Livio deixára6 memorra , de que OS 

Lu6tanos., que ajudára6 a ganhar II ba
ii talha de Cannas a Aníbal, hiaó arma

o dos del1:as cotas de linho, e de outras 
I" 

mate rias femelhantes, com matizes de 
) purpura. As PeItas Lu/itallas naô fora6 

menos celehradas. Ellas eraô huns Ef
(odos., ou Broqueis pequenos; mas tnó 
f1ellramente manejados , que defviavaó 
os golpes, como fe elles tive1fem o 
tamanho dos que cobria6 a foperiori ... 
dade do corpo. Menos na grandeza., 
as PeItas erao como os Clypeos dôs 
Gregos, e dos Romanos. Elles entra.. 
nó nas batalhas com grito de guerra!7 
cantando oP(J!a1l, ou Hyl11no deApol~ 
lo ., e de outras Deidades gentilicas; 
Clue invocava6, em reu Cacearra. 

Ufa-
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U(avalS os Lufitanosantígos dd' 

buma Medicina Empiricà puramente 
exper.imental á maneira da do Egypto. 
Quando adoecia algum o levavaó aos 
caminhos públicos, para que- aquelles 
que paffaífem., pelas fuas experienctas 
em queixas femelhantes, lhe applicaf
fem os remedi os, de que l1ellas fe fer .. 
víra5. Aquellas experiel1cias fe firma
vaó na Botanica, naó contribuindo 
para a faude mais que o Reino Vege
tavel, com total exc1ufiva do Animal, 
c Mineral. Talvez foíre entaó a vida 
mais larga, a faude mais robuRa, os 
achaques menos , e as moleíHas mais 
bem curadas. Naó terá nHio dúvid:t 
'Iuem fouber , que a introducGaó dos 
Medicos em R orna enfermou os ho
mens:. e fez as mortes mais frequentes.., 
Que fofTc nelles notavel.o ceohecimen:. 
to das hervas, fe próva com a invenGaó 
da fua bebida chamada cemhervas. 
que oaó fó-eRimavaó· faudavel , ma. 
goílofa; e quem para a compofiça6 de 
buma ró potagem Ce fervia de hum 
cento de plantas, muitas mais conhece.. 

. ria rara outros u[os. 
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. Depois de efcrevermos a Terra., e 
os homens., vamos a tratar dos Rios; 
e Montes da Lufitania. Em quanto aos 
primeiros., comecemos pelo' Téjo., 
que os antigos diíferaó Tagus ., e 11aC. 
Ce nas ferras de Cuenca em huma pe
quena lagoa, donde: vem., depois de 
muitas voltas., acabar no mar junto a 
a Lisboa., e leva as nolfasNáos a to
das as partes do Mundo. Affim coma 
as d o Douro., e as do Minho, as Cuas 
correntes traziaó areas de ouro , que. 
os Lufitanos recolhiaó com pouco tra. 
balho. As Damas de Madrid, e Tole. 
do nunca eílavaó defprovidas das fuas. 

. aguas, que fazem o caraó luaroro., 
como diz Fr Bernardo de Brito. As de 
J .. isboa naó podem aproveitar.fe deae 
beneficio pela miíl ma ., que alli tem 
com as faIgadas do mar. 

O Guadiana merece muitas ob
fervaçóes., e das mais delicadas., por .. 
que fe occulta debaixo da terra., co
mo fe quizera nafcer muitas vezes-; 
fegundo a êxplicaGaó de Plinio. Os an
tigos lhe chamára5 Anna, e nafce de 
duas lagoas na mancha de A ragaó'; 

cor-
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corre, e deCapparece, torna a derco .. 
brir·fe rápido, e levando o feu curfe) 
por varias Provincias, Ce mette no mar
pela bocea, que forma entre CaClr() 
Marim, e Ayamonte. He abundante 
de pefcados , mas as fllas aguas faõ 
pouco (aboroCas, turvas, e melanco
licas. O rio Sado, que Ptolomeo cha
mou Callipode, vai defaguar. ;na bar
ra de Setuval , aonde fórma hum agra. 
davel porto , abundante de pefcarias, 
de grande commercio de Sal, 'que car
regaó as Náos t:Clrangeiras. 

Ao Mondego chamára6 Munda, 
ou MuJiadas, e narce· na Serra da Bf
trella, donde vai banhar a Cidade de 
Coimbra, e Ce mette no mar junto á 
Figueira. Na mefma Serra, ha hum 
Lago profundo , em que fe agitaó 
tempeClades, e diz hum dos nolfos Ef
ctitores, que iClo he· huma couCa na
tural, porque eaando a agua muito'al
ta , e rem correr , 'os ventos, que a 
ferem, a perturbaõ. Acreditou Vafeo, 
qfle . taando eaa Lagoa doze leguas 
apartadas do mar, Ce achava nella der
tro~os de 'navios naufragados. O Vou-

ga 
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·ga· foi chamado Vacna" ou Vacum., 
que rico com as aguas do Agueda., e 
de outros rios pequenos, Ce mette nÇ) 
()ceano junto a Aveiro. Os antigos dé
rao ao Agueda o nome de Eminium., 
eu Eminio.O Douro ., dito Durias., 
()u Dorium, que divide a·Lufitania de 
Galliza-, naree na Serra Orbion, vol
teando para o Poente até Ce engolfar 
110· Oceano pela barra do Porto. Ain..: 
da que as (uas aguas fao pouco agra
daveis á vifla . por correrem entre fer
iaS, tem a qualidade de darem cor á 

., Jâ., conforme diz Claudiano ná Pano
f:· gyrico, que faz a Serena, mulher do 

,! . 

6enerál Stilicon. 
r • Pomponio MeUa fe lembrou de 
dar o nome de Cclando ao Leça: Pto
lomeo o de Avus ao Ave: Antoni-
110 Pio Nebis ao Neiva, que Ce ajun. 
ta com o Cadavo ., e entra no mar 

'. perto deFaô: Eflrabaó Belioo ao Li .. 
ma t que outros dHfera6 Limia: ,. t 
Lethes. Depoisdefles tem a Lufitania 
aos Rios Minho., que dHr~ra6 Minium, 
CI entra no mar á villa de Caminha: 
O Ze~ere, que vindo da Serra da .. Ht. 

trel-
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trelIa, corre 'I e rompe as corrent~ 
do Téjo entre Tancos 'I e Abrantes : 
o Alba, ou Albula, que tem o mer
mo nafcimento, e a morte no Mon.' 
dego: o Coa, ou Cuda , que nafee 
perto da VilIa de Alfaiates, e fe met41 
te no Douro junto a Villa-Nova de 
Tafeoa: o Tavora, Taura, ou Tabra, 
que depois de nafcer em Trancoro ~ 
vai acabár no' mefmo Douro: o Na
baú, ou N abanis, que com corrente 
branda fe perde no Téjo. Os outroS 
Rios de menos confideraGaó naó foraó 
conhecidos pelos Geografos da antl;. 
guidade. 

Nella gofáraó a abundancia dos 
terrenos, e rios de Lufitania 'I em que 
eu tenho falIado, os Póvos Turdeta
nos • e Curetes , que viviaó da foz 
do Guadiana até ao Promontorio Sa
cro'l que hoje dizemos Reino do Al
garve , e occupavaó as Cidades, 011 

Villas de Myrtilis • agora Mértola; 
Balça, ou Tavira; Ofi'ol1oba, antiga, 
e memoravel povoaçaó; Fáro , terra 
dos Cu retes; Porto de A nibal, agora. 
Villa de Portimaó; Lacobriga, hoje 

La",: 
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t.agos, e outras mui~as.,. que naó che
-gáraó á noífa noticra. Eíles Turdeta-
1lOS. do. Algarve tinhaõ beBas quaJida
eles, ao contrario dos outros Turde
tanos de Andaluzia, que Tito·Livio 
nota dc avareza, e co\rardia; que por 
jifo tomava6 a Coldo as trópas dos 
Celtiberos nas occa6ões de guen'a. 

Os Celtas, Naçaó famofa pela, 
armas.,. occupava6 toda' a Provincia do 
Alem-Téjo . .,. aonde tinhaó muitas, c . 
numeroras Cidades , VilIas , e Luga
;res ., que .confinavaó ao Sul cornos 
Turdetanos , ao N órte com o Téjo, 
que os dividia dos Turdulos antigos, 
ao Oefic com os .Barbaros Sardos, ao 
Leíle com os Vetones. Os Celtiberos, 
ainda que irmãos nas qualidades ,erao 
efiranhos. aos Celtas Lufitanos. EUes 
foraó confiderados a forGa pril1cipal da 
Naçaó Hefpanbola, como mofirára6 
quando vencêl'aõ ios Carthaginezes 
mandadas pelos irmãos de Anibal; 
quando 'debaixo das ordens defie Ché. 
fe foraó os infirumentos da viaoria 
de Cannas; quando em Afriea Scipia4 
d~rroto", 105 N umidas, c Canhagine-

~est 
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zes, os Celtiberos fe fufientára~ fir~ 
mes até a noite, dando tempo aos Ge
neraes Africanos para fugirem: genti ... 
lezas , que depois obrigáraó aos Ro .. 
manos na guerra de Hefpanha a alH1:a
rem os CeltHleros debaixo das fuas 
bandeiras. 

-N o Promontorio Barbarico ., que 
tomou o nome dos nolfos Barbaras 
Sarrios, e he o efpac;o de terra , que 
vai da Serra da Anabida, até ao Tép 
jo, agora chamado o Cabo.de Efpichel; 
vivia aquelIa N açaó feroz, e bruta, 
que fendo pouco numerofa, a temeri
dade lhedeo a reputaçaõ bellicofa, que 
oaó podia encher a falta de indi vi. 
duos. Elles sraa os defcendentes dos 
primeiros povoadores da. Lufitania , 
que tambem fizeraó affento em algumas 
partes: da Beira, e Oi fuppornos aori~ 
gem dos bravos Herminios, '1ue (e 
eftabelecêraó nas Íragofidades da Serra 
da Efirella.· Nenhum Hiftoriador no. 
meia terreno , que elles babitaffem. 
donde inferimos [er huma gente de 
cafa portatil, coftumada á$ frugalidíl" 

. des.,J 



-- ! 

!RJ! 
DE PORTUGAL, Lrv. lU. 

.;1 des, e que. na6 alterou a fórma da 
1/e,1:t:'. da fi dr' .,j TU ica OS teUS pnmitivos. 
~'ctl' ',' Além do TéjQ QlQ,rava6 os Tur .. 
cm:.:' : duros, que dizemQs Antigos ,porque íl· 

delles defcendêraõ todoi os outros 
JJí i 

Turduros, e Turdetallos do Algarve. 
;3' e Andaluzia. Elles occupavaó toda If, 

terra. do TéJ'o ao Douro, confinando 
',J 
,.1 ~o Nafcente com os Herminios da 
,. Serra da Efirella , ao PQente com o 

Oceano , ao N órte com o Douro. 
ao Sul com o Téjo. Foi buma Naça6 
na fua origem civilizada, que fempre 
(e governo. por Leis cfcdtas nos ver,. 
[os mylleriofos da antiguidade. Por iC .. 
io os Turdulos primitivos viveraG 
fempre em fociedade nas povoaGóell 
mais bellas, como erao Ulyíipo, Sea.,. 
labis., Eborobricio, Collipo, Conim
briga, Euminio , Talabriga, Laconi.,. 
nurgi , e outras muitas a que na6 [ar 
'emos os lugares, nem os nomes. O, 
:us de{cendentes na Betica apuráraõ 

esforço de Scipia,õ , que conheceo a 
fliculdade de render as fuas Cida
~s. Nenhuma lhes cuaou mais, fadi
s, que a de llitur~j. O rendiment~ 

de 
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de Oninge elle o elHmou tanto comO 
o de Carthagena., e reCpeitou a cora .. 
ge dos de Afiapll com igualdade á dos 
Cantabros, e Numantinos. . 

Entende-Ce, que os meCmos Tur. 
dulos antigos dominavaõ a Beira até aó 
tempo do Imperador Tibel'io., quando 
entráraó !leU a os Póvos Berones, que 
Efirabaó faz vifinhos dos Celtiberos, 
dos quaes dizem Ce chamou Beria ., c 
depois Beira. Outros Centem ., que fc 
~he derivára o nome de fer banhada por 
m~itos rios., e pela cólla do Oceano, 
que vai correndo da bocea do Mon. 
dego abaixo de Buarcos ., até S. J oaõ 
da Foz do Porto, como que.fe diífef~ 
fe 'de toda a Provincia Beira-mar. Nós 
entendemos, que ~lém 00.5 Turdulos, 
a habitáraó outras Nações; porque 
nas fuas Borenas vivêraó os Sarrios, 
na Serra da EllrelIa os Herminios , c 
para o N afcente da me[ma Sena pela 
Comarca de ealtello-Braoco., e Eafe .. 
madura até ao TéiO., c Riba-Coa. os 
PeCures, que eraó huns PÓYOS de quo 
Plinio nos deixou memoria, e que con~ 
corrêraó na obl'a qa Ponte dc,Alc.antara, 
. Os 
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JU uc:d'. Os Gregos., que primeiro vieraõ 
?dtoU~ í Lufitania, fe eílabelecêraó Entre
J/~çi Douro e Minho. Delles defcendêra6 

os Inreramenfes , os Bracaros , os Gaios, 
~I~ii;; Gronjos, ou Gravios. ElIes fora6 os 
li:;:;' fandadores das Cidades mais célebres, 
.:> aflim como, Bracara., ou Braga, Por
:~j.:·1 to Gaio., ou o Porto; Forum Limi .. 
;:~ corum, ou Ponte de Lima; Nebis ~ 

ou Neiva; Bretoleum., ou Vianna de 
:1 Caminha; Cinania, de que naó ha 

vefligios junto a Guimar~es, e outras 
muitas. Ultimamente., os VetO'l1es oc
cupavaó a Eílremadura de Caílella , que 
enta6 pertencia á Lutltania ., e com
pl'ehendia os PÓVOíi Tranfcudanos na 
Coma!"ca de Riba·Coa. Eflas gentes 
invemáraó o remedio da herva Veto
nica., que defcobriraó, e delles fe lhe 
deo o nome. Diz Plinio., que com os 
,ós das ruas folhas fe curavaó muitas 
'nfermidades; que os Vetones fazia6 
ella vinho, e que extrahiaó hum H· 
:>r oliofo, excellente para aclarar a 
{la , e fortificar o eílomago. Elles 
ó -conheciaõ outra occupaçaó digna 
s homens, fenaó o exeréicio das ar .. 
TOM. I. <L mas, 
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IDas., e qual1~o eRa vaó em guerra; 
punhaó de parte todos os outros cuida
dos, entregando ás mulheres a cultu
ra dos campos , e o governo das ca-
fase . ' 

Pelo que rer peita aQS Montes, 
eu duu o primeiro lugar aos de Mon .. 
chique neae Algarve, que atravelfan
do-o todo , entraó por CaRena, e 
vaél prender a fua cadêa na Serra Mo .. 
rena, Os principaes faó dous ferros 
fronteiro hum do outro; o que fica ao 
Levante chamado a Picota., no meio 
da qual eRaá as Aguas eas Caldas; o 
do lado do Poente , que he muito 
lnai~ alto, chamaó a Foia., aonde ha 
buma fonte muito fria de Veraó, e 
muito quente no Inverno. Os Earan
geiros chamaô a eRa Serra o Monte de 
figo., em razaá da muita abundancia 
defie fruéto., que he a producçaõ prin
cipal do Reino dó Algarve., e os An
tigos lhe dcraó o nome de Monte-Ci
co .. 

. Na Pro\rinda de Alem.Téjo en
tre Evora., e Eflrernoz fica a Serra de 
01Ta, que he célebre pela fundaça6 

dos 

I 
I 
\ 
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dos Eremitas de S. Paulo pelos annas 
de 1186 da naifa Éra; fendo feu Fun
dador o memoravel Feroande-Annes', 
Mellre da> Ordem de A viz. O Monte 
.de Pumares, chamado de Venus pelos 
Antigos, fica ao Poente petto da Cida
de de Evora. O Barbarico he a Serra 
da Al'rabida entre Lisboa t e Setuvat. 
O Herminio menor he' a Serra de Mar
vaó, aonde diz Plinio, 'que ha minas 
de metaes preciofos. O da Lua he a 
Serra de Sintra , aonde eíHveraó os 
Templos, que os antigos Idólatras de
dicáraó ao Sol, e ,Lua. O Herminio 
maior he a Serra da Efl:rella, de gran-

. deza notavel entre o Téjo, e o Dou
ro, que criou os bravos homens, em 
que eu acabei de fallar. '0 Tagro, ôU 

Sagro he a Serra de Monte-Junto, de 
Miude, OU de Albardos, que foi ce
lebrada pelos antigos, e he hoje pelas 
fuas minas de azeviche. O Tarpeio hc 
a Serra de Anciaó conhecida pela aC
pereza dos feus caminhos. O de Alcow 
ba eHá dividido em Serra de Befieiros, 
e Serra de Monte-Muro , cujos me .. 
radares na antiguidade fc fufientav3ihic 

Q.ii tai-
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raizes dehervas, e andavaó nús. O Jã. 
rezum be a Serra do Gerez, que co
..meça Entre-Douro e Minho, e [e met
te por Galliza. Efles {a6 os Montes 
da Lu6tanía, de que fazem memoria, 
~ lhes da6 os nomes, que enta6 tinha6, 
lOS Hifloriadores antigos , ainda que 
ileUa haja6 'outros muitos, como fa
bemos Geografos. 

C A P I T U L O ,VI. 

',Artes, e ScimciaJ dOJ LufitanoJ n441ft
tiguidade , e Di{ciplinaJ Ijue apren-

, déraõ das Nações Eflran-
geiras. 

DEPOIS da É'poca do Diluvio a Ido· 
:latria introduzi o no Mundo a ignoran. 
eia, que [e fez familiar ,ás Naç6es de
,'Tivadas dos Artifices da Torre de Baby
~onia. Elia, com progreífos rápidoS., 
infellou as _ Regi6es Orientaes , e as 
·Occidentaes . efiiveraó iremas daquella, 
,vulgar abominaGaã por muito tempo. 
A grande diíl:ancia·entre· a :Lu6tania., 
~ (j ber~ 'da Idolatria ,a . .difficuldadc 
"," ;,~. da 
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Gil comtnunicaçaó com OS Erlrangei
TOS., faraó -as cauras de vir o mal com. 
paífos vagarofos communicar-fe aoS' 
Lufitanos. Por Ufa em quanto á Reli
giaõ, nós entendemos., que até o An
no do Mundo 2500 , antes de Jefu 
ChrUlo 1500 ~ enes creiaó a Unidade. 
de Deos invífivêI. a immortalidade da 
alma" e todos os mais Elementos da 
Religiaõ primitiva dos homens., que fe 
lhes haviaõ communicado dos netos de 
Noé antes da corruPGaó das gentes •. 
Sentimentos iIluRres" que formaó o' 
fundo' da' honra, e humanidade Lufi ... 
taJlaS. . 

Naturalmente provinha do conhe ... 
cimento defias verdades. '1ue os nof
fos primeiros homens vive{íem em fo
cego profundo., com pureza de cofiu
mes., em trato civíl, com acçóes mo
J'aes, dados á Filofofia: efpedalmente 
os Turdulos. a.ntigos" que dizem Ce 
governavaó P9r Magifiradós compor",: 
tos de homens ,excellentes ., qúe tinhaó<
Leis antigas.,' e- elles' hUllla· eq.uid~dc' 
natural., até a -vinda· dos. Fenicios., e 
Carthag~nezes , que. QS, cOl'l'.DmpêraO; . 

. - naó 
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rni6 fendo juRo que n6s attribuatnos, 
eaa fua .infelicidade a6 Idólat-ra Geriaó ... 
Rei intrufo da Lufitania nas opinióes 
vúlgares, quando o feu Reinado foi hu
ma fabula. He verdade" qae em mui
tos daquelles LuGtanos os fentimentos· 
da politica moral, e ciy.í} e{lavaõ, co-' 
mo huma potencia difEcultofa de' fe 
reduzir a I aaos. Muitos delles eraó 
homens, que vivia6 com as féras 't 
vagos, brutos ~ ferozes, incapazes de 
dar ufo is Artes., e Sciencias ., que en .. 
t,.5 já florecia5 por outras Nac;ões da. 
terra. Ao contrario, ,os que vivia5 em 
fociedade ., com abundancia , e foce..; 
go, que' movem a curioGdade ás ap
plicaG6es; _ elles fe lembraria6, ao me .. 
nos pelo bene6cio da' tradic;a5 , que 
antes do Diluvio tiohaá havido ho
mens., que cuidárali -Cln fe vertir., am.. 
da que foffe de pelles ; que ,ufára6 a 
Agricultura ~ 'que fundáraõ povoac;lies; 
que fabricára6 ri fetro; -que fe fervi .. 
fali da lã, e do, linho; . que aju{lãraõ 
o concerto da MuGca.; -e exercitáraõ 
outras' Artes, que viral> Noé, e feus 
filhos., em quo na~ poderia6 deixar 

de 
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de iníl:ruir os [eus defcendentes', e naó· 
fc faz criveI ~ que fe defcúidafiem de: 
os imitar para o fim das fuas mefma.: 
commodidades. 

A. razaó nos perfuade , que nós' 
hajamos de attribuir aos LuGtano$ pri
mitivos conhecimentos mecanicos im-', 
perfeitos, que com o tempo fe foraó, 
aperfeiçoando. Nós temos próvas, de' 
que eIles eraó caçadores, e devemos 
capacitar-nos, que illventavaõ os in[· 
trumentos de colhér as féras. Dizem. 
nos, que elles bufca vaõ a,s margens 
dos rios para fe aproveitarem da abun ... 
danda do feu peixe, e fomos obriga-o 
dos a crêr, que faziaó as artes para O 
pefcar. Só dos Barbaras Sarrios nos 
confia. ,que viviaó do leite dos ani., 
maes , e dos frudos filvefires ; dos 
outros Ce aífegura, que elles Ce ali men .. 
tavaó com as pl'oduc<;óes da induíltia., 
e na5 podiaó deixar de haver entre el .. 
les Ceres, llis, e Triptolemos agri-, 
cultores. Até a vinda das N aç6cs cC-. 
trangeiras , como viviaó em (umma 
paz huns com os outros, pouco co .. 
Jlhecimento tcriaõ, da Arte da,guerra i 

IIlas , 
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mas fendo continuamente atacados pe-' 
la quantidade de féras, que fe eriava6 
nos bofques immenfos inhahitados ~ a· 
neceffidade os havia eontlranger a in
ventar repáros para def~nder-[e. 

Elles ufava5 a MuGea, cantando 
as fuas Leis em verfo, como o prati
cavaõ os Turdetanos ,que tiv~ra6 co
nhecimento da Poefia, e de outras Ar
tes , em que tambem entraria a Fi-
10f06a , a Ethica, as Memorias da fua 
Naçaõ, os conhecimentos dos primei
ros homens; porque nos afl'eguraó" 
que elles guardava5 livros de antigui
dade veneravel. Da mefma fúrte fabe
mos, que eIles fundaraõ povoaG6es,,
cafas, e domicllios, final eyidente de 
que fabia5 Arquited:ura , ainda que fof
fe groffeira, humilde , fem os prof
ped:os, e proporções, que daõ áquel
la Arte formofura , e magnificencia. 
Nós ignoramos fe elles efcreveriaõ por 
ordem alfabetica, que exprimiffe bem 
o fom da pronuncia;. mas de Monu
mentos antigosconCla, que formava6 
Iluns carad:eres foltos, e tambem ufa
riaá de geroglificos, ou imagens fym-

bo-
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bolicas , que fofi'"em cxpreffivas das in
tenções do animo, ou fizeffem expli
car as figuras da idéa. Affim devemos 
nós fuppor aos Lufitanos., eíle o ef
tado da fua infirucc:;aõ até á entrada. 
dos Fenicios , que em Hefpanha , c 
Lulitania alterára6 toda a ordem da 
ReligiaQ, da politica, das applicaçóes 
dos noífos primitivos pelos annos do' 
Mundo 2500. 

Com a vinda daquelles A/iaticos 
bem infiruidos ao noffo continente t 

principiou elle a fer o. mais bem cul
tivado da Europa na Ép6ca., em quo 
elIa fe fentia menos bem ilIuminada. 
Os Fenicios lanc:;áraó os fundamentol 
entre nós para o edificio., e caCa da 
fabedoria , que OS Carthaginezes avan .. 
c;áraó, e políra6 os Romanos. Narra
'jaõ breve, mas util , que eu devo 
offerecer aos Leitores da minha Hi11o
Tia., ~onde eu já referi a origem dos 
F enidos., a fua vinda, e fucceífos eLU 

He[p:mha ., nos quaes agora darei prin
cipio á origem, e progreífos das feien
das entre os Lulitanos. 

Nós 
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Nós temos fundamentos p-ara (tJp-' 
por as viagens dos Tyrios a Hefpanha 
DO governo de Jofué ; a fua fundaçaó, 
de Cadiz, e mais terras em Andaluzia 
pelos annos do Mundo 2600; e que 
., muito ouro., e prata, que eUes le ... 
vavaó das nolfas minas para ornato do 
Templo de Saloma6, que foi ~onílrui .. 
do pelos anDOS de 2990, anuncia hum. 
comercio antigo entre Hefpanhoes, c 
FenlcioS' pelos -mares Mediterraneo ~ 
e Oceano. O trato diuturno deíla Na": 
s:aõ civilifada com os moradores das 
noífas terras'; o feu ellabelecimenta. 
em Andaluzia , ta6 perto de Lutita
nia. e eUa povoada dos mefmos Tur~ 
detanos afcendentes dos Andaluzes; tu., 
do nos dá buns indicios bem provaveis~ 
de que nós fomos participantes da fua 
cultUra. 

Ao mefmo tempo que nós aife
goramos naô haver Provincia alguma 
Da Europa, que polfa difputar comnof .. 
co ter. com os Fenicios trato taó fre .. 
.quente, e taó longo como nós; tam
bem com ingenuidade confeífamos naá 
Cabermos , que Artes, e Scienciu 

apreu-
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aprendemos deJlcs. Em quanto á Re
ligia6., e Governo; Lufitanos, e An .. 
da]uzes [e conduzíraó com differenGa. 
N o Governo nada a]teráraó dos pri. 
meiros ellabelecimentos ~ que foraó os
.olefmos em todo o tempo dos Cartha
ginezes., e Romanos. Na Religiaó po
rém houve alteraGaó Jafiimofa; ou os 
Dolfos Antigos até enta6 conheceffem 
a hum [ó Deos, ou confervaffem as 
reJiquias do Barbarifmo, que fullentou 
e [eu vigor até Noé , e fe durou até 
a introducçaó da Idolatria foi com ef
pi rito ]anguido. Porque na primeira 
€renc;a eraó felices; e o Barbari[mQ 
mal muito menor., que a Idolatria com 
que eIles infeíl:áraó os nolfos Póvos; 
ficando bem contrapezada a introduc .. 
faõ da civilidade., e do conhecimento 
das Artes com a derrGta da noffacan .. 
dura., com as doutrinas da fimualac;aô., . 
arteficio, em que os Fenícios era609 
primeiros Sábios. 
. Egypcios,. e Fenidos pelas Colo .. 
nias., que trouxêra5 á Grccia, fizeraô 
Ido]otra a Europa toda. Os fcgundos 
derramáraô o ve,neDO em Andaluzia.;. 

qut;: 
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que com curfo veloz infecionou toda: 
Hefpanha em breve tempo. Elles po-
2eraó na naifa face abertos os Livros 
da Genealogia dos Deofes maiores; e' 
o PolyteiCmo, até entaó ignorado das 
noffas gentes , foi nelles eCludado a: 
fundo, e geralmente abr.p.çado , apa
gada ,com a luz da razaó a crença pri
mitiva, de que a,penas ficára6 alguns 
refios para brotar vi rrudes imperfeitas. 
Ceremonias, libaG6es , facri6cios no-' 
V.os, buma fuper{Hçaó geral efcureceo 
as idéas eCcaffaa da razaó natural, ex-o 
tjnguio nos Lufitanos a fimplicidade
~roífeira do feu Culto, que fendo grof-
feiro. eTa fimplez. . I 
' Do meCmo modo participariaõ el-
les das Sciencias, e A rtes dos intro- í 
duzidos Mellres , que llaó duvidariaó 
communicallas a bumas gemes com 
quem vinhaó fazer fociedade. Em n6s 
ía.bendo quaes folfem aquellas, em que 
os Fenicios ell.ava6 ioll.ruidos 't eifas 
mefmas podemos capacitar-nos , que 
as aprendêraó os Turdetanos, e dellâs 
nas deixou noticia El1rabaó. ,Elle diz 9 

que os Fenicios tinhaó, muitas luzes 
da 
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da Arithmetica, e Afironomia , am.. 
bas as faculdades bem neceífarias a hUl19 

homens, que eraó os primeiros Nau,. 
ticos, e Commerciantes. Tingir de 
purpura foi invençaó dos Tyrios ~ e 
o mefmo podemos dizer· da Arquite
dura naval, tendo taõ grotTas Arma
das ; da civíl, fendo magefiofos os 
feus Templos; da militar;, fortifican
do eIles tantas Pra<;a.s. Entre elles hou
veraó Filofofos da maior antiguidade ~ 
que precedêraó á guerra de Traia, e 
illufiráraó a Theogonia , ou geraçaõ 
dos· Deofés, fonte de varias Artes, c 
Sciencias; deraó noticia da criaça6 do 
Mundo, origem de ponderações ad. 
miraveis; illuminúraó a Fylica, farol 
que guia os homens para entrarempe" 
los arcanos da Natureza; fendo os pri~ 
meiros , e mais antigos , que derra .. 
máraó em Tyw enas luzes Sancho
niaton, e Marcho, Filofofos excellen .. 
teso 

Todas efias , e outras Artes, e 
Sciencias ,. que os Fenicios trouxeraó 
a Hefpanha , he natural as aprendetTem 
cielles 0$ no1fos TurdetanQs, que com 

el-



254 HISTORIA GERAL 

rUes tiveraõ tanta familiaridade. Der
de entaó principiára5 eIles a e[crever 
por Alfabeto proprio ; porque depois' 
fe achàraó InCcripçóes Turdetanas., c 
Celticas com caraaeres. que l1aQ eraó 
Fenicios ., Gregos., Carthaginezes t 
nem Romanos., antes faltos de Cerne
lhança com os de todas as linguas co
nhecidas., como entre outros Autho
res, vemos na nofia Monarquia Lufi
~alla. Nós bem Cabemos quanto pare
ce difficultoCo, que huns homens taó 
runicos, e Cal vagens como eotaó era6 
os Lufitanos, elles houveffem de fer 
inventores da Arte delicadiffima de eC .. 
crever., que alguns bem illuminados a 
excluem das invenções humanas., e ar .. 
fentaó, que ena foi revelada por Deo! 
aos Santos Plltriarcas. Com tudo., nós 
diremos, que confervando-fe delia al
gumas das primeiras idéas, ainda que 
apagadas, e pouco vivas naó be im
poffivel a huma imaginaGa5 penetrante 
fazer reviver as imagens mortas., que 
te Cal) cadaveres., ellaõ fepultados na: 
memoria., donde pódem rahir ., ainda 
que ligados, e com mão cheiro., para.. 

o 
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4) tempo os defatar , e dar-lhes fuavida. 
de. Defle meu modo de difcorrer tal. 
vez nafcetfe o pfoverbio, que diz fer
faeil accrefcentar alguma coufa mais 
aos inventos precedentes" E como 09 

Lufitanos v{raó a invellçaó do Alfabe .. 
to Fenicio, formarem elles outro AI..;. 
fabeto Turdetano foi o mefmo, que 
avancar o invento. 

J Sem nós nos embarac;ar-mos na 
pertença6 de molhar aos nofi"os primi
tivos occupados na inve!Hgllc;aó dai 
Sciencias fublimes, e efpeculativas., 
que difficultofamente poderiaõ confer
var huns homens barbaros, .de efpiri
to groffeiro , pela maior p~rte vaga
mundos, empregados em exercicios 
mecanicos, tudo obtlaculos para' ferem 
avan<;ados aquelles generos de Cciencia. 
Em quanto ao Alfabeto, e modo de 
efcrever, ao mefmo tempo que na6 
nos confia, que efia Arte fotfe ante .. 
rior a Abrcl.haó, nem ainda a Moyfés., 
nós fabemos , que os feus inventores 
f01"aó os Fenicios , . e Egypcios. O. 
primeiros a trouxeritõ a Hefpaohã , e 
com ~lla Leu efcritas, das qua~ for-

ma-
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mariaõ as fuas os Turdetanos, e enol 
taõ comporiaó os muitos Livros. de 
que Eílrabaó os faz Authorcs , ainda 
que nós ignoremos as materias , que 
ellescontinhaó. Aos mefmos Fenicios~ 
ou aos Gregos feus difci~ulos (aó de:.. 
vedares da communicaçaó dell:a Arte 
todos os Póvos Occidentaes da Eur~ 
pa; devendo todos efcufar-fe da vaida
de injufia de a levarem até a Época 
do Diluvio. quando naó conll:a que 
ella fe ufaífe no tempo da difperfaó dos 
11etos de Noé, para que elles a foffem 
femiando pelo mundo nas fuas peri-
grinações. . 

Elia he huma conjed:ura bem na
tural; fundada na Hiíloria Antiga, que 
os Fenicios vindo a Cadiz , e eílabele
cendo-fe na Betíca, comuniciraó nel· 
]a as fuas Artes, e Sciencias, donde 
paffáraó logo para a LuGtania.; huma~ 
e outra Provincia habitadas de Turde
tanas, que as participáraó ás Colonial 
Celticas. Eílas gentes era buma NaGaó' 
de tempo immemorial eClabelecida nal 
Gallias '., donde fC!m duvida pamlraü a 
He(panha ., e Lufitanhl , fem que fe 

fai-
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faiba ,o ponto eh ronologi co da Época 
de fia pa1fagem. A propagaça6 monf .. 
truofa dos Celtas, a grande extenGaó 
de terreno, que occupavaó, foraó as 
caufas dos Authores antigos darem o 

j: nome de Celtiberia a toda a Naçaó em 
geral ,e de Plínio chamar Celtiberia 

,; a toda Hefpanha. Como elles por tan. 
tas partes confinavaó comnofco , foi

r, lhes flleil receber os no11os cofiumes , 
e communicaulOs os {eus. He'prova

,1 vel, que elles in~rodu6lfem em Hef
panha as doutrinas dos Druidas, que 
eraó 05 Filofofos das Gallias " efpe

~; cialtnente as da immortalidade , e tral1f
migr;u;aõdas almas. Elles, naó fó no. 

:; faIÍaõ participantes do .eeu gofio partí
cular nas fciencias;' mas da fua Reli
giaó , governo. , e cofiumes ., como 
Ilós penlàmos com. falidos fundamen
tos. Por outra parte temos Q tefiemu
nho de Plinio ,. que nos prOpocm aos 
Celt~Beturios com lingua pl'opria, 
(acrificios, e nomes naó conhecidos dos 
And.luzes com quem elles vi.via6. Don
de fe infere com evidencia, que Ce os 
Hefpanl}oes . I.:ammullicáraó. muitos doa 
. 'TOM. I. R fCUi 
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feus. ufos, e cofiumes aos Celtas, que 
os Celtas pal"ticipáraõ os f.eus aos Hef
panhoes; mas·de modo, que cada hu
ma das N aGóes ficou confenando o 
(eu car<léter proprio. 

·1 

i 
# 

'i 
Na GalHa tinha6 os FilofofoS' 

grande allthoridade no governo. Na6 
nos confia fuccedeífeentre nós o mef. 
mo aos Filofofos Celtas. Nem ainda 
para as expediGóes bellicas elles fe Cob
mettiaó a hum ró Ché(e ," como Ce' 
praéticava na Gama; e por Ufo os Hcf. ) 
p:mho(,$., mais bem intlruldos pelos Fe- j 

nidos, flaG os déixavaóufar dos arte- I 
lidos, queaprendêraó dos Druidas pa. 
ra extenderem . illCenfi vel mente a tUa. 
authoridade com .capa de Religiaó , e 
de Governo. Nós abominavamos os 
{eus Sacrificios fanguinarios, naô fó 
\Irados por elles; fI)as pelos ,Fenicios, 

,. 
to 

e Cartbaginezes; e fe os Lufitanos ca- ~~ 
da anno ofterecia6 immolados hum mo
~o, e huma virgem lOS Deofes do mar, 
Ufa .mais foi hum effeito da preoccu. 
paçaõ , e das fugefi6es, que inclina
fa6, e genio patticular da N aGaõ pa-' 
ra efios facrindQJ 4c 4:l'ucldade.· Ainda 

·h. 
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JJa quem diga, que elles, 'ao contra~ 
rio dos Celtas, na6 facri6cava6 os feuI 
nado_es innocentes; mas os prifio. 
Deiros de guerra , que eUel entendia5, 
fegundo o Direito públioo das mais 

li Nai6es naquelle tempo, 'ter Cobre as 
~ fuas peirol, hum domínio defpotico., 
.~ . Bm quanto ás Scicmclas , a Filo
~ Cofia' dosnolfos: Celtas: era COrajofai 
:11 magnanlma ;;'ejovial. Dcll~s. recebêra5 
~. os Lufitanoso defpre[o, gellerpCo da 
~ moete, talvez que depois de capacita
if. dos pelas Cuas doutr1nas da'immortali .. 
1: dade da alma-, que' paffava' de huma 
/) ,ida rniferavc·l-a go~ar outra feliz ,per .. 

dendu-a com gloria nos combares • .Bem 
podia naC,er daqui o CofiUIllC 'de mui. 

I tos dos noifos Lu6tanos, efpeclalmell"! 
te os' Vetones, que entrava(j nelle. 

~ cantando, ~omo Cd já entoaífem con. 
/ .. tra 'os inimigos a viétoria..·, q~al1dQ 
~ marcbavaó a ata'car,ocont1ié.lo. .A imi .. 

ta5a6 dos feus Bardas, que eral> Mu
ficos, e Poetas , D65 oS lcvavamos lloS 

t exerci tos , e aos dos Celtas excedia6 
t incompuavelrtlense os l1oíf05 Turdela- ' 

nos, que tiV'C~raG melhores Meílres nos 
R ii fe-
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Fenícios." 'Ellescantavaó em'ióm ri~ 
thanico a fua.:.J urifprudencia , Os lou
vores dos feu. homens- bons, ao con
trario dos Celtas ,que fe entranhavaó 
mais vivamente pela harmonia ~e con~ 
fonancia a5idéas juglar.es ,da lifonja, 
da avareza. ,O 'canto Celtico em verfo 
cOl1cebia-o Q 'entenditnento, e o ven
to· o leva VI : ' O -<los Turdetanos fahi. 
pela bocca~e perman«iilloS efcri
tos,' que'. naá fabiaõ lavrar os Celtas., 

, A 'dititurnidade d05 Seculos naó 
nos deixou' faber. que qualidades de 
fciencias nos. podeffem communicar os' 

, Celtas.' Sim. diífe hum Efcritor nolfo, 
que. 'as fuas difciplina. formáraá os nof.l 
fos Magillrados de bomen$ ,bons Filo
fofos, dotados de equidadc 7 e vjrtudes .. 
que tinha(), difputas públicas cm mate
,ias Fyficas.. Theologicas, e Moraes. 
Nós ignoramos, que Tríbunaes fof. \ 
fem efies ;. 'que Moral; que rheol~ 
gia ~ e que.FyGca [c trataA'"cm nellc5. 
Veíligio algum nos, deidraó os Anti. 
gos deíles. eílabelecimentos , e appli-

. cr:ac;ões " q.ue [,ó, fervem para erpiritos, 
fofos, qucql,1crem honrar a Patria. I 

com 
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com vene:rabilidades quimericas. para
fervirem de.irrifaó aos criticos judicio:' 
fos. . 

C A P I T U L O VII. 
COlltilllla:fe a mefma materiado Cllpi~ 

til/O precedente. 

NA idéa de Authores pouco ereru., 
pulofo~ nós naó devemos obrigaçaó 
tamanha a alguma das. outras NaGões .. 
como.á dos Gregos. ElIes nos moftraó 
quafi âefpov.oarem-fe, pua vir a eftc 
Continente 'fer noffos Mefires as Re
gi6es da Grecia., traz~~do na téRa ot· 
feus Principes mais famofos. Licurgo., 
Homero., Ulyffes, Diomedes, Teu'
cro., e outrol que já vimos no Prefacio 
della Billoria ; marchaó com os Fo
t:enfes, Dorics , Carios, Lacedemo
nias, Arendias , Zacynthos, Athenien
fes, Curetes., e Rhodiosa encher 1,u
fitania dedifciplinas Moraes , Ciyis., 
e Militares, Ce foffe certo terem vin
do a eUa todos aqudles Berões. Naó 
houve Grego, que mettetre o pé no 

;. , .. . \ mar" 
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mar, que de hJlIll ra1.to na6 deremba .... 
cafre llas nolras cóflas, e na6 trouxeA'"e 
cotnl1go todos os Monumentos de cru .. 
dic;aõ da Greda para plantar nas atêas 
das noffas praias. N(Ss nao neceffitava
mos el1taó deO:es hofpedes para nos ci
viHzarem; porque mais amigos'" que 
enes ha viao fido nolfos Profe{fores os 
Fenícios, e os Celtas. Ás Colonias • 
que com cffeilo fe efiabelecêraó entre 
nós, faremos a jufliça de confeffar os 
rudimentos, que aprendemos dellas. . 

As primeiras Artes, que dizem 
nos enfináraó os Gregos, .além dos Ri. 
tos abomina veis da fua Idolatria, Iora6 
torcer cordas" fazer empreitas" que 
fervem para capachos, e alcofas, ufar 
das atafonas , moinhos, e dar valor 
• lllOeda. O fabio Gouguette diz que 
os moinhos, Ceja6 elles de "ento" 0\1 
'ft agua, faõ invenções 4 que os Gre. 
gos jli mais conhecêraó. A antiguida
de hc muito efcura para nos deixar 
nf com dHlioc;a6 eRas miudezas; e 
o,mefmo que penra Gougueue a reC • 
. reito dos moinhos., podemos nós Cen· 
tir de tudó o mais, excepto os cultos 
IQolaaras. Pa .. 
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Para fc formar. juizo da cultura .. 
que hnroduziria6 os Gregos pelos tem .. 
pos mais pofieriores em varias partes 
de HeCpanha.. e de que naó foi taó 
participante I Lufitania; faremos hum 
reCumo de qual era o goflo daquella 
Na(jaó para as Sciencias, e Artes. He 
Cabido, que depois da guerra de Troia .. 
.os Dorios" Bolos., e Jonios paffáraõ á 
Afia menor .. deraó nome aos tres Dia
led:os memoraveis da língua Grega .. 
diftintos do Attico, e que eCles Gre
gos A6aticos Ce iIIuminára6 antes que 
.(JS Europeos. NaquelJas Colonias prin
cipiáratS a brotar ás primeiras plantas 
das Artes .. e Sciencias., que depois fi
zeraó a Grecia fecunda em Cabedori .. 
{obre todos 0$ outros P{)vos. Elia foi 
o Seminario de Filofofos brilhantes .. 
de Poetas luminoCos., de HHloriadores 
.excellentes. Como os Gregos fedei
·dra6 dominar do eCpirito de commer
cio, elles Ce 6zeraó ad:ivos, e indur
trioCos. A fua marinha era muito im
perfeita; pouco habeis na AChonomia 
para o ufo da nàvegac;a6., e por Ufo 

na6 
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naó foraó longas , nem muito aparta...; 
das da terra as fuas vhlgens. 

Em tempo de Hifiodo, com pro ... 
greífos rúpidos., comeGáraó as Scien
eias a moflrar·Ce na Grecia. No de 

,Lycllrgo , e Solon floreceo a Orato
ria" C· Filof06a. A Arquitedura J onica, 
e Dorica 'I mais antiga que a Corin
thia., os Gregos a trouxeraó da Alia. 
Pelos mefmos tempos conhecêra6 a 
Pintura, e ECcultura. Pouco depois 
das Olympiadas, quando já reinava o 
goflo da Filofofia, vieraá elles a Hef
panha. Ainda para ella naõ tinhaó 
MeflTes 'I nem Efcólas públicas ; mas 
os genios inventores fuppriaó cbm &, 

reflexaó a falta das difciplinas .. e por 
meio das viagens invefligavaó os fegre
dos da Natureza as tradiç(jes , e fye
temas dos Egypcios ~ e Afiaticos., Pa
ra a Podia lhes ferviaõ de exemplares 
Hefiodo, e Homero. A medicinl\ 
fez muitos progrelfos até ao tempo de 
Hypocrates. Até ao de Thales foi • 
Fyllca imperfeit.a. EUe, e Pytbagoras 
lhe ajuntHraõ as abflracGóes mathema
ticas. Depois de Democrito conhecê-

raó 
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ral) melhor. a natureza, e o movi~ 
'mento dos toJ1tOs Celeíles. Em fim , 
á propoT<;a6 das fuas viagens os Gre
gos avanGavaó a Geografia; mas elle$ 
tiveraõ huma ignorancia total dos Pai. 
2es remotos, logo que fe efquecêraõ 
das noticias COlD que oS Fenicios os 
infiruíraó. 

Corrraõ'o$ Annos do Mundo 3400, 
quando, os' Gregos principiáraõ a fel:' 
vifios nas noífas praias com femblante 
de Colonos, na6 já de vJaj&lltes va
gos ., como o faziaó hum Seculo an
tes. Os ·Focenfes., affim chamados de 
Focea, Cidade daJonia na Afia menor, 
eIles fem dúvida Caó os que, entre nós 
fundáraó Colonias refpeitavels, e que 
nas de:HeCpanha efpecialmente fizeraó .i 

commuas as Cuas doútrinâs nas Regióes, 
que menos haviaó participado das dos 
Fenicios. , e dos Celtas. Nós podemos. 
fuppor, que algumas das gentes de 
Hefpanha, como os Turdetanos, ha .. 
vendo. recebido deílas Na<;õesluzes de 
algumas Sciencias ,as. teria6 commu ... 
'nicado atada a Penlnfula, c'que com 
o trato dQS Gregos, fe avan~ariaõ no 

co-
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266 HISTORIA GERAL 

conhecimento das faculdades. de que 
já tinhaõ as primeiras tinturas., e 
aprenderia6 delles outras de novo. Dei
xemos pois· aos invefligadores Hefpa
nhoes aaveriguac;a6 das Anes, eScien
das novas, que elles aprenderiaõ dos 
Gregos. Se fouberaó Rhetorica, Hir
toria, Filofofia, Pintura., e Efcultura. 
Se forlDáraõ algum corpo methodico 
dos apontamentos (oltos" com que el
les organizaria6 os feus Annaes ., Leis, 
e Poemas., e vejalllO$ jlS vantagens, 
que delles tirou a Lufitania., 

Muitos ECctitores., em que el)tra 
G nofro Brito, e que feguíraõ a Eílra
ba6., Ce perfuadem , qu, a Religiaó., 
e cotlumes dos Gregos Ce communicá-

, ra6 aos Luhtanos. Q,ue á fua imita
~a6 ., elles Ce abandonavaõ aos, facri6. .. 
.dos, e aos ag9uros .. Que pelascn.
uanaas dos animaes adevinbava6. 'e fa
cri~~ a Marte. Que contrahia6 os 
matrimonios ao uCo G"rego ; praticava6 
as Hecatombes., ou holocaullos de 
ccm viétimas; e que Cemc1hantes aos 
Athletas., ce1ebrava6 certames Gymni
coSe Tudo rem difputa originariamen.-

te 
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ti! Grego. He multo para reparar.,' que 
Efinbaó reconhe~a aos p()VOS Scpten
trionaes de Hefpanha., taIS dillantes 
dos Gregos., participantes das fuas 
doutrinas., e eftylos; e aos Meridia. 
noes., em que entra Lufitania., aonde 
clles tinhaõ tantas Colonias por toda 
a cófia do Algarve até Galliza., o~ per
Cuada in6cionados dos feus vicios , e 
erros. Nós naú cremos., que os Gre .. 
gos cultivalfem os campos tapartados, 

. e que elles produziífem bons frutos; 
que os mais chegados Osdeixaffem in
cultos't e elles brota(fcm efpinhos. 

Efie meu modo de difcorrer he 
unicamente dar refpofta aos feclarios 
de Eth:abaú. Que elD quanto á verda
de hifiorica ., digo, que as Colonias 
Gregas nas nolfas cMbs, erpeciahnen
te a de Uly(fesem Lisboa, e a de Dia. 
medes no Minho., Ufo' he huma fabu .. 
la; e n()s naó 'vimos hes Gregos nas 
nolTas terras , além de alguns poucos 
navegantes ., que vinhaó ., e voltavaõ 
commerciaodo tias fuas Colonias da 
Gallia., e Hefpanha até TarteCo, don
de clles Duncapaffára6 para fe caabe-

le-
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lecerem em Lufitania. Eu o deixo a(. 
:lime próóva~o no Prefacio á Hilloria com . 
re ex es· lolidas ., que parecem eviden- I 
teso Donde devemos inferir, que os \ 

. Lufitanos , nem virtudes , nem vicias 
aprendêra6 dos Gregos, e que fe che
~áraõ a c1les algumas das fuas difei· 
pUnas., feria pelo trato fem muita fre· 
queneia com eífes Commerciantes , oll 
pela communicaGlló com os Turdeta
DOS Andaluzes, que tinhaó em car. 
aos Gregos. 
" Ao contrario naó duvidamos, que 

a Gentilidade Lufitana, dominada de 
hum v~lor :vantajofo ao dos mais Pó
vos de~Hefpanha , ella imitaffe a cora· 
ge dos Athletas em jogos barbaros ~ 
quando para Ufo ballava venerar hum 
Deos Tutelar da guerra. Que o feLl, 
agour~ fe cpntrahilfe ao myfierio dos 
números., e· feguifre o de Cem nas 
Hecatombes, que nsó fó confagravaó â 
Deofa Hecate, ou Pro{erpina; mas as 
ufava6 na morte das grandes perCona
gens, já de animaes como racri6cio, 
já de homens para lhes fazerem· com
J?lnhia" e as íerviretn, na outra vida. , ,. . Ef. 
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Efies , e' outros coLtumes introduzira6 
Da Lufitania os Fenicios , .e os Celtas; 
e como elles em muitas circunllallcias 

. fe pareciaó com os da G recia.; foi Q 

que banou para os fentellciarem ufot 
communicados porelles aos Lufitanos, 
que já mais vivêraõ de portas a den
tro com os Gregos. 

Ora efie credito d, nolfa ioílruc-. 
c;aõ mais polida, que eu nego a re
cebel1e Lufitania dos Gregos antigos; 
de jufiiça o devo confeffar, e ceder 

. aos Carthagioezes , que tres Seculos 
e meio foraó noífos Mefires, eDomi
nantes. Cart?ago, competidora formi
davel da gloria, e da fortuna de Ro
ma, fugeitou ·os mares ao feu Impe
rio; poz ojugo a variou Na~ões, e a 
mais gloriofa. das fu~s conquiílas foi. 
a de Lu6tania com muita parte de, 
Hefpanha. Carthaginezes , e Rom~
nos, dwas NaGões guerreiras, dvili
zadas , e beminfiruidas., di[putando 
DOS noffos campos precedencia, ou 
antes o Principado do Univcrfo, im
poffivel era deixarem d~nos polir na 
Arte militar,' e á propol"iaó erl1 outras 

mui-
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muitas Artes ,e' Sciendas. Nós, j& 
cnraG elnbriagados com o rabor das 
gentilezas marciaes, naó nos fizem~s 
efpeébdores fimplicçs de huma das fce
nas mais viftQfas, que até el)ta6 fe 
reprefentárl no Mundo. Os notros jui .. 
20S, os nofTos braso" as notras fique:
%aS foraó agentes aétivos·, que coope
ráraó para a grande revoluGaG dos dous 
Póvos OJais refpeitaveis da. terra, que 
á nofTa viHa defcobríraó as qualidades' 
da ,defireza, do· valor, de. dexterid~ 
de·, das Artes, das intrigas, das Scien
das" de todas asdifciplilliS, que ha
l'iaó levar ao 6m hum projetlo ta6 
sloriofo ,etaõ vafio. ". 

Eubem rei quenaquelles Seculos:' 
Roma civiliZada, ainda naó merecia. 
• denomina~aó de fábia, e que fui 
nulito pofierior a fuaÉpoca brilhante 
do bom gono da Litteratura.: Q.ue a, 
Grecia, ainda com liberdade, naó . 
ttall$ferira o Licêo para ltalia: Que .fó. 
Carth~ginezes. craá agora o affumpto: 

,dos E(erirores das Naçóes; mas que; 
cRes oecurados dos ellrondos bellicos,: 
fe elltrctinhaú m~nO$ em .propôr. idéaa. . 

{cien-
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{cfentificas, que--an perfuadir ao mat 
gemendo com o pezo das Armadas :dc 

~. Carthago; tremendo a terra ao rom-
perem à. marcha os exerci tos de Ro

i\ ma; já fatigados de dar tom de magni
I licencia ás aCG6es grandes; já fufpcnfos. 
~/ na rapidez de conquiflas ruidofas: já 
" atonitos com o eflrepito de oatalhas 
(J ·honradas. Tudo era borrar , efpanto ~ 

confufaÕ, do meio da qQal eu defejc;. 
I~ extrair luminofa a inftrucça6 Com que 

os LuCttanos principiára6 a fe fazer bri
ir} 

lhantes; accendendo-fe luminarias, que 
~ efpetava6 as vdperas da felicid~e dQ 

CeCar Auguflo~ , , 
Nas Artes liberaes ,e mecaniças 

,J na6podia6 deixar de fer bem inflrui
~1 doíos Cartl1aginezes , quando a nav~, 

g~ça6, e o comer,ioera a fua prineio .. 
pal o~DpaGa~. O collma da Afriea llaó 

ii, lhes embotava engenhos, Intes ao 
v contrario ·Cabemos , qUe deUt fabíra6 

os mais eminentes.' iUes 11a fua origelD 
troux~raõ no efpirito as delicadezas 
adquitidas da Cabia Tyro fua Pattia, 
que Ce communil:arCa GOm a Pabi!!' dê 
Judé-a, qllc Jofue'fundára Gi"ado das 

. . Le-



207Z . HrSTOlUA GERAL 

Letras na Paleftina., Os Carthtginezes 
he natural , -que herdaffemdos Feni
cios 'feus progepitores o bom gono da 
Litteratura, como Ce p.róva pelas nu
merofas Livrarias, que os Romanos 
ácháraó em Carthago, quando a ren
dêra6. Quem guarda Livros .dUma as 
Sciencias; e porque Carthago as elH
mava.;· tinha Ekólas" aonde hiaÕ ef-

. t\ldu Pa:incipes, e hum delles foi Mar
finita •. Já eu fiz memoria de vinte e oi
to vdlumes de Agricultura ,que ercre
Veo o grande Magon, e dos d()us Pe
riplos, 'ou RelaGóes das viagens de 
Hannon , e Himikon. ·Aindaque o 

. genio: da NaCjaõ Ce inclinava mais á uti
lidade, que aogoilo., e por iRo etli
mava: 1l1uito a Agricultura, . a N avega
çaõ, o Commercio , as Artes: meea
nicás; :ella Daõ ignorou as BeIJas-Lê
tJ;as,. e·a Eloquencia Grega •. 

A A rquited:ura militar ,e naval 
de Carthago Ce viá nas fuas Armadas., 

". em fi meema', ena Ceucélebre porto 
de Cothon, queella: fortificáriJ_ Hum 

.' fabio Francez diz, que os EIlrangei
. ros fc forprendiaó á .p,rimeira v-itla, de 

. Çar-
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~ .. rthago. Q~e a grandeza dos (cus A y
íenaes., e Armazens 't o apparato da fua 
Marinha., a quantidade dos eeus por
tos't ti prolongado da Cua circunferen
·cia. a fortaleza dos eeus muros, a ma • 

. gnificencia dos [eus Templos., outros 
objeétos immenCos., que de hum gol
pe Ce rel?refentavaó jltntO! , iml?rimiaõ 
as imagens m~is nobres da gl'andeza., 
e do poder. Que o cultivo dos fcus 
valles agrada veis, povoados de Lavra" 
dores; os campos cobertos de gados ., 
de arvoredos de toda a efpecie., e de 
edificios [oberbos 'I inculcavaó bem o 
polimento da gente., que alli domina- . 
va. Nas figuras dos De~[es Petacos ., 
co~ que os Carthaginezes ornavaó as 
luas Galez, e navios.,· perCuadia6 naó 
fer ignorantes da Pintura., e Efcnltu
ra. Naó fabemós feeUes eftimavaó tan-

o to a Poelia como as peGas daquellas 
. duas Artes , que eIles guardavaó dos. 
defpojos . dos vencidos por tefiemun~9 
do [eu apreço.' 

Com mais 't ou menos interval. 
los' de duraGaó floreceo na República 
luerreira a FUofofia , a Medicina 'Ia 

;rOM. I. . ~ Bo~ 
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Botaniea, e a Atlronomia. Na primei-
ra foi illuí1:re Clitomaco; que levo\! 
á Grecia a Filofofia Punica. Nas ou
tras duas Sciencias fe efcrevêraó obras 
tambcm Punieas, e he [eu o invento 
do baIG"mo, que chamaó [ueco Cy
renaico. Para entendermos, que 05 

Carthaginczes eraó inaruidos na Afiro
.nomia, e Geografia, [em nos fer ne
celfario appellar para a fua origem Fe
l'licia, nem individuar as fuas vaaas 
.navegações·: baí1:a fabermos , que o , 
7feu Senado encarregou aos Generaes 
-Hannol1 , e Himilcon a empreza famo-

. .fa de defcobrirem a cóí1:a de Africa ao 
Meio-Dia, e da Europa ao Nórte .. 
por mares emaó menos navega~os ~ 
~ue depois por Vafco da Gama os da 
India. 

Os Romanos teriaõ cuidado de ex
terminar do mundo as Hifiorias de Car
~hago para naó haver nelle memorias 
das fa<;anhas díl rua competidora ine
xoravel. Porém nós Cabemos, que exif. 
tíraó os Altnaes Punicos, nem he cri
\lel , que os Carthaginezes deixalfem 
de participar dos Tyros Leus Patri. 

cios 
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das. o mefmo religiofo efcruputo com 
que cUes efcreviao , e guardava6 os 
Monumentos da fua HUloria; tanto , 

• que inu·ito depois da ruiDa da Capital, 
.elles fe conferváraó até ao tempo de 
Jofefo. Do el1:rago que fizeraó os Ro .. -

-manos nas Bibliothecas Carthaginezas; 
fe laA:ima o erudito Bougainville, que 
á indifferença dos Gregos, e ao adio 
dos Romanos atttibue a perda daquel. 
las Obras, fem que huma fó deli as Cc 
ifentalfe da pro[cripçaõ geral: que ena 
perda tirou á poA:eridade os Monumen~ 
-tos da Litteratura, e HiA:oria Cartba .. 
gineza; e que com clla nos inl1:ruiria. 
mos no eOado da Afriea interior, dll 
-Hefpanha antiga, e de outros fuecdfojl 
infinitos ignorados pelos Gregos., -

Sendo pois os Carthaginezes hu· 
ma.Naça6 no feu fundo fábia, ainda 
que llaó tao brilhante como a dos Gre
gos ; o [eu efpirito todo marcial , c 
aguerrido; o genio agricultor ,. e com· 
merciante: Luíitania, lhes deve huma 
boa parte da fua inl1:rucGaó, primei~ 
10 pelo commercio em trato vago·, 
depois. pelo domínio cm ~Qmmunica~ 

S ii 'ia6 
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c;aõ effeé\:iva. O rriemoravel Porto d. ,i 

Anibal; outras Colonias Cuas nos nor- 'I 
fos terrenos ; tantos negocias , que 

. com elles fizemos communs; huma' \ 
frequeucia mutua de quafi quatro Se
culos; tudo dá motivo para na6 du
vidar-mos , que as difciplinas dos Car .. ' , 
thaginezes fe communicáraõ aos Lu
fitanos ; ellas eflimaveis , aindá. que 
naó taõ luminofas, como depois as • 
dos Romanos. 

As no(fas riquezás monfiruofas; 
a fertilidade fumma do nafTa Continen
te em frutos, e plantas; generos in-

,finitos para muitos ramos de Commer
cio; minas de ouro, e prata ; todas 
eA:as couras concurrentes para a 0Ppu
lencia de Carthago: ella llaó Ce COl1-

,teatou ró com o nofro trafego; aCpi
rou ao dominio. Anibal fugeitou os 

. melhores terrenos de Hefpanha ,e :Lu
f1tania ; a Peninfula toda eA:ava guar
dada para conquiA:a dos Romanos. O 
Porto de Anibal era a efcalla das em
barcações Carthaginezas , e o Empo-

. rio do feu commercio com Lufitania s 
~r;mde elles tiuhaõ Masi,(lrado~, e Suf.o: 

fe-
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fetes como em Carthago ; Religiaõ, 
e Templos á femelhan<;a dos Ceus. J uf· 
tamente podemos crer, que a efia imi. 
taGaó, á do valor., e da guerra, da 
Agricultura, e do commercio., os Lu
Íttanos tambem imitariaó 8S outras 
Sciencias., e Artes dos Cartbaginezes. 
Em outra alguma, como na da guerra; 
os Lufitanos foraó Jeus generofos imi ... 

~i ,tadores. Nús.o vimos nefia' Bifioria , 
fcrvindo elles debaixo das Cuas bandei-. 
os ., e das dos Romanos. 

De fua natureza eraõ guerreiros, 
os Lufitanos., já antes defiros , agora 
eminentes 00 manejo dos cavalles, taó 
celebrados por Hfo dos Authores anti .. 
gos , qué 'o exceffo da [ua' inclinaçaó 
fez na[cer a fabula., de que as eguas 
~ Luíitania p1riaõ do vento. A nolfa 
Infantaria ainda era muito mais forte. 
e as armas de que entaó nos fervia
mos, e levamos com Anibal a lta-' 
lia, merecêraó as, attenções da antigui .. ' 
dade. Naó [ó aprendêraó os Luíitanos' 
dos Carthaginezes a confiancia na guer.' 
ra., mas os excedêra6 oella 9 fendo o 
exercício continuo, de huml vida fru.' 

. 'gal 
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gat quem, lhes dava a agiHdade, e der. 
treza., ou o vigor do animo., e robuf· 
tez dos corpos.. que Juflino admira 
nelles. ECla conllituiçaõ de homens jun
ta á di fciplina ,que adquiriraó na guer
ra, primeiro 'contra, logo a favor dos 
Carthaginezes,. era a caufa .dos Lufi
tanos llaó contarem os feus exercitos' 
pelo número, e do feu valor., unido 
;is Artes., diCputar dous Seculos contra 
todo o poder de Roma., e contra os 
feus Heróes mais afamados a primazia 
na gentileza das l;lrmas. As ruas mer. 
mas façanhas, que eu acabei de refe-
1"ir obradas contra Roma., daõ a idéa 
mais fublime., e evidente da fciencia 
militar., e do efpirito induariofo dos 
Lufitanos, depois que frequentáraó a9 

Aulas deCarthago tres Secutos e meiq. 
Finalmente, amm analyzada a fden
cia dos Lufitallos durante o dominio 
dos Carthaginezes., na difcipJina mili
tar, na Nautica., na Arquiteéh11'8, no 

, Commercio, na Agricultura., nas mais 
-Artes' em que aquelles feus Chéfesera6 
peritos', fem mancharem a candura da 
lua finceridade com'·a a'aueja. jnteref~ 

: . . fan-
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(ante "1 'e fraudulenta dos Ca'rthagine-
2es : Nós vamos a mofirallos outros 
homens muito mais polidos na fugei,. 
çaó ,dos Romanos., quando o bom goe
to das applicac:;ões., fahindo da Grecia. 
,rendida ás fuas armas ,occupava os 
ambitos do reu Imperio. • • 

C A P I T U L O 'VIII. 

Trata-[e a me/ma maUria ., e da i~(1"lIç
. faõ que /I Lufitallia recebto ptla 

commu(licafaõ com os Rómtl1loJ'. ' 

HESPANHA., que da ,antiguidade 
mais remota fempre foi celebre, e 
feliz pela fua [LtuaCjaQ vantajofa., ro
deada .de ambos os mares Oceano., c 
Mediterraneo; pel:. benignidade do 
ku Clima na Zona temperada; pelo en
genho dos feus moradores dotadqs de 
cfpirito igualmente delicaqo, que ,i,n~ 
trepido; pel a abundancia enorme das 
fuas riquezas de, Ol~ro , prata" ani
maes; fl'uétos, c generoso 'Elia Jefper
tau a inveja, aemutac:;aõ; " a avare'~ 
'za, a ambi~aó da.s NaGoes, hU1l1ilS pa~ 

ra 
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ra a desfrutarem commerciando., ou': 
tras para a dominarem combatendo. 
Huma ~ e outra coura temos nós viílo 
nella Hilloria a refpeito dos Pó vos 
mais fortes., civilizados., e bem inf
truidos da antiguidade, quaes foraó os' 
Fenicios ., os Celtas, os G[egos., os 
Cartlugioezes" e agora o vamos a ver 
nos Romanos, que a domináraó toda .. 
quando os outros a tinhaõ polfuido por 
partes. Etlas NaGóes contribuiraõ mui-' 
to para nós depormos o ar barbaro, 
que refpiravamos defde a nofTa origem» 
mas a inllruccaó nos cufiou taõ caro" 
que nós dém~s por ella a liberdade, c 
as riqueus. 

Eu bem rei, que nefie cambio 
houvéraõ fuas proporções; porque o 
dominio dos Fenicios na6 palfou da 
Retia .. e ella foi a que lhes remune
rou a cultura., que recebeo. Os Celtas 
menos delicados nas Sciencias, Ce nel
las nos avançára6 pouco., e dos oo«os 
teres Ce aproveitára6 muitos, nós reco
lhemos delles varios interelfes , naô 
fendo dos menores o grande augmento 
da nolfa Povoasaó. Os G,{egos aotes 

fo-
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foralS commerciantes 't que conqlJilla .. 
dores, e quando fenhoreava6 pelas c6f
tas marítimas eilas , ou aquellas C i·" 
dades , o interior do Continente na6 
participava do feu trafego, nem dos 
feus infultos. Os Carthaginezes, que 
tinhaó o fangue 't a avareza, a induí1:ria 
dos Fenicios 'I elles lhes levára6van
tagens fobre nós , unindo com mais 
força o vigor das armas á fubtileza 
dos artificias com que diJatára6 o 1m .. 
perio em Hefpanha; mas nem ene du
rou muito , nem as fuas partes Auf..; 
traes'l e BOTeaes participára6 nada das 
delicadezas dos efpiritos Carthagine
zes, 

Tudo pelo contrario nos fuccedeo 
com os Romanos, que logo no prin. 
cipio da fegunda guerra Punica fora6 
tracando a noífa efcravida6. Elles do .. 
mhÍára6 todo o recinto de Hefpanha , 
que fizeraO Provincia do feu Imperio ; 
fugeitáraó as noff'as Naçóes , e todos 
os homens, que defde enta6 6cára5 
parecendo Romanos: durou fobre nó, 
muitos Seculos a fua authoridade , que 
íe antes fui fohmettendo á forca das 

"" , 
ar-
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'armas huma gente 'depois de outra'; _ ' 
agora recolhido ao centro do peito o I 
valor dos Lufitanos ; coberto de cin
zas o 'ardor militar dOll Celtiberos; \ 
fi)frocada a refpiraGaó dos GaIJegos; I 
humilhada a confiancia dos N umanti
DOS; 'aballada a firmeza dos Aílurianos, l 

e derretida a obílinaçaõ dos Canta
bras. Roma introduz em toda Hefpa
panha o Governo, á Lingua; a Politi
ca" as Artes, as, Sciencias" os Coílu· 
mes do Lacio. ReeUa outro Povo dos 
Sabinos refufcitado , com vantagens 
maiores nos talentos, que conem lu
'minoras com os Seculos 'Í até que 11 
ferocidade das Nações brutas do Nór .. 
te, e a etlupidez dos' Barbaros de 
Afriea a tornàó a involver no cáhos te
nebrofo da primeira ignorancia , que 
dura idades longas. rem lembrarem 
mais dirciplinas que as das armas para 
lanGar de cara tantos Dominantes in .. 
juflos das noífas liberdades. 

Eis-aqui o grande plano, por on
de eu tenho de mucllar correndo; e 

"fe com paífo veloz já molhei aos Ra
manos fugeitando ao nolfo Continente 

"C com 
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com., as armas., agora com carreira 
mais rápida farei ver., como elles o 
conCerváraó Seculos. com as Letras. 
Render he effeito do valor ., produc
çaó da parte inferior do homem: man
ter os rendidos, c confervaJlos em 'paz 

. he hum fruéto do entendimento, filho 
legitimo da fuperioridade da alma. O 
11olfo rendimento á forGa do valor Ro
mano ellá contado octta Hilloria : a 
. noffa confervaçaó a beneficio do impe-
rio fuave da doutrina Romana, he. o 
'que eu vou a tratar neRa paffagem 
breve, em que Ce verá cambiada a nof. 
fa liberdade pela nofTa inllrucGaó~ 

A nolfa gente fe efqueda daquel
le bem. taó amavel ., forprendida da 
Politica, e ellvlos curiaes dos Roma
nos, depo.is qu·e em Lu6tania fecháraó 
o Templo de JanO', e pcnduráraõ as 
armas. EHa., que acabava de ver o 
feu valor nos combates., admirava ,I 
fua prudencia nos confelhos; a difei
plina d.as fuas trópas nos quarteis; a 
fua applicaçaó á Agricultura; como 
naó dellruia6 , anres augmentavaó os 
Póvos vencidos j como abra~avaó o 

bom, 
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bom , que conheciaõ nas outras Na-
ções; como l'ecompenfavaó os CerviGo~ 
que lhes faziaõ.' ObCervações , que 
acompanhadas de outras muitas, nos 
faziaõ parecer o jugo leve pela efpe
ran<;a , de que recolheríamos fruél:os 
femelhantes a beneficio de igual cultu" 
ra. Entaó foubemos com outros fun
damentos, o que era Poefia, HUlo
ria, Oratoria , Filofofia , e como a 
eHa Ce ajuntava a Medicina, a J ufiC .. 
prudeócia, as Mathematicas. 

Soube entaó a Lufitania, como 
a PoeCia era huma das Artes mais an" 
tigas , que ufáraõ os homens, e ta6 
igual com a origem de Roma, que 
com enthufiafmo, que parecia profe
tico , já cantava em verfo Carmelita, 
mãi de Evandro, da qual llizem que 
tomára a .Poefia,. ou as Cu as peGas o 
nome de-carme1l. Além dos verCos fa
gradps , que recitavaõ nos cultos da 
Rélfgiaó, nós ouviamos ás mezas dos 
ROlnanos cantar áo Com do plearo os 
elogios dos Varóes iIIuares. Soube
mos, que em huma das Leis das Do
ze Taboas eUes prohibiaõ com pena 
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,éfe morte publicar contra a fama alheia 
vereos fatyricos , que chamava6 Fe.f 
,ceNlIinos ... Já nós viamos nos nolfos ter~ 
. renos com ufo vulgar a Podia Drama
liça, Epica, e' a Satyra. Efta ultima 
eflua dividida em Satyra Antiga, No
'va, e Varroniana , ou intermedia. A 
Satyra Antiga tinha muitas femelhan
c;as com a Dramatica jocofa dos Gre;' 
gos , em que fe introdu6a6 os Saty
loS; mas ella cefiou em Roma, e foi 
inuoduftda a Satyra nova , . que fóra 
do Theatro reprehendia por efcrito as 
peífoas , e os vicioso A Varroniana ~ 
qúe tomou o nome de Varro feu il1-

. ventor ~.elle a chamou Menipea, em 
razaÕ de imitar ao Filofofo Menipo ~ 
e de lhe mifturar a profa , já foltando, 
já ligando as ora<;6es. 

Ainda que a Poefia Epica . f)(7re
dra na Grecia em' Homero , já nó. 

,fabiamos pelos Roma'nos , que Teren
ciano Mauro efcrevêra·hum Poema Epi
co em verfos heroicos. Que Ennio 
tratara entre elles a Epopeia 'I e que 
naó obll~nte faltar a belleza na fua El-o.
'lUen~ia. , ViJ'~ilio di~ia', que tirava 

. pre .. 
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preciofidadflS das immundicies de En
nio. Q.ue fendo emaó a Época de Au. 
gufto, elle genero de Poeiia cbeg:í.ra 
á fua perfeiçaó no mefmo Virgilio, c 
cm Ovidio , que deixáraó o campo 
aberto, e plaina para os déllros corre
dores, que fe lhes baviaõ reguir. Pc> 
lo mermo aqueduélo dos Romanos nos 
inllruimos, em que elles aprendera{) 
dos Gregos os quatro generos de Dra
mas,. que eraó a Tragedia, e Comedia; 
.a Satyrica, e a Mimica: que elles de- t 

pois il1ventáraõ, ou adoptáraõ outras 
muitas efpeeies de Poemas Dramatico. 
proporcionados pelas peiroas, peTas 
afiumptos , pelos ve(lidos. Elles eraá 
conhecidos pelos nomes de Fabulas 
Togadas, e Paliadas. Nas Togadas fe 
vellia á Romana, e as dividiaó em Pre;. 
texta , ou Trabeatas , nas quaes Ce re
prcfentavaó as acções dos Heróes, ao 
~ontrario das Togadas íimplices ,em I 
que fó fefiguravaõ caros civis. Nas 
Paliadas rahiaó as peffoas .comvefiido " 
Grego. A Dramatica Atelana, trazida 
da Cidade de Ateia, fervia para tem-

pc-
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perar a . fcv,eridade Romana com chiC" 
1es , e apopthegmas graciofos. .. 

. Sobre a Tragedia entrámos nós a 
ouvir os elogiOJ, que os Romanos fa~ 
~iaõ á profundidade das fentenças dos 
feus Authores , á gravidade das {uas 
palavras , ánobreza dos feus fenti
mentos. Que o Thyetles de Vario era 
buma peGa comparavel ás dos Gregos. 
Que na Medea de Ovidio Ce molha
va de quanto he capaz ,o talento hu.
mono.Que Pomponio Secwldo era 
bum alfombro, e Seneea inirnitavel. 
Pelo que refpeitava á Comedia podo. 
fer que já nós notaífemos. a impropor"!' 
çaó da língua Latina para fer boa imi. 
tadora da Grega na compoíiGaó gracio., 
fada Comedia , ainda que os Roma~ 
nos nos diriaó, ijue o feu Scipiaó .era 
na verdade Terendo; que Cecilio naG 
tinha igual; que as Mufas quizeraó fal:
lar Latim eom Plauto. Os Mimos "I . 
ou Pantomimos, elll que os membrof 
fallavaõ com expre[sóes mais infinuan
tes, que as da \ingua; o notro gentiliC .. 
mo torpe naó Ce defagra~aría de. ver 
JlOS RomllDoi os &e1tOi indecentes; .. dc 

ou-
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ouvir as palavras obcerias. excitant~ 
da luxuria; nem taparia os ouvidos á 
Planipedia, ou Saynetes picantes., com 
que clles cortavaó mais pelas petfoas .. 
aonde e{!avaó os vicios, que pelos vi. 
cios mer mos. 

. A .Hilloria ererita pelos Romanos 
entrou a fer ouvida com goílo na Lu
fitania. Ainda que foubeífemos haver 
dito Cicero , que os Romanos até ao 
feu tempo eraó ignorantes da Hiíloria, 
a nós fe nos mollraria, que 110 Rei
no de N um~ Ce principiáraó a compor 
os Annaes maximos., ou Pontificios .. 
e que com eaylo., ainda que gro(fei
ro., em Roma Ce eCcreveo Hiílorja até 
ao tempo de Saluílio ., que lhe deo 
tom mais mageílofo. Entaó entramos 
nós a efl:imar comp Hiíloriadores • 
Publio Comelio Sdpiaó o grande ., e 
conhecemos., que era emprego honro
(o para homens tamanhos: a Cata·ó o 
Cenfor ., quedeveo elle beneficio á 
natureza: a Lucio Celio., que fublimo1.& 

. ai altos pontos o cfl:ylo hillorico: a 
Sifenna., que florecendo juntamente 

-com Valerio Ân,ias, Claudio Quadri~. 
ga-

J 
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íario, c Rutilio, naô lhe impedira6 
as fuas puerilidades merecer hum lugar 
dillinto entre elles: a Q. Luétacio Ca
tulo , que unio a qualidade de HiL-

) toriador á dignidade de COllful, e que 
para Ce lhe conhecer a efpeciofidade do 

.; arade r , bafiaria ouvillo comparar a 
;~ Xenofonte: a Quinto Hortenfio, que 
t- feria taó perfeito na Hifioria, como 

foi forte, e i1ifinuallte na Oratoria , e 
)., Eloq uencia. 

De Pomponio Atico., e, de Mar
,( c:o Terendo Varro feriaó entaó fabi
;,1 das as Antiquidades , que hum defen
,~ terrou., e do Atico a Chrollologia • 
. ' que reviveo. Os Commentarios de Syl-

la, ainda queabominavel aos Lutlta .. 
, nos por inimigo de Sertorio., e\les gof
í' taria6 de os ouvir., talvez para der

mentirem a narraça6, que neUes faz 
';. das fuas ,obtas ., e de fi .. Os outros Com

mentariosdeCefar, de'quem elles ti
Dhaó taó "frefeas as me)Uorias dosbe

;~ nefidos, ~ dos :efiragos ., lhes move-
i ria6 contrarios affeétos,_ huns de abor
) recimento :para os"cond-:mnarem [em 
" exame. outros de inclinaçaó para lou-

TOM. I. T va-
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varem nelles a arte .dcsfanjada em na.. j 
tur(?;a, os retratos os mais proprios, I· 
os cara8.eres b.em: debuxados , a ele
gancia fubliDlC. a fimplicidade nobre.; « 

a verdade dos fucceífos com o ·mermo i I 
Author delles por tcílemunha. Com I 
pouca inferioridade de rerpeito pela fe· II 

rnelhiloça do eaylo tratariaó os Lu6ta~ 
nos a CoroeHo N epos , e pela liçafS j 

dctles dous Authorcs taó ingenuos el .. 
les Ce deleitariaó na fimplicidade da 
HHloria , e ao mermo tempo toma
riaá os.gonos, e Idquiriaó luzes para 
entrarem pelos porticos da boa lati
nidJde • 

. SalulHolhes feriamonrado como 
hum homem comparavel a Thucididcs, 
lttendido pelos .,Romanos como o pri
meiru dos Jeus.Hiaoriadores , e dados 
a conhecer ,por. elles lOS Lufitanos os. 
KU!! adornos btilhanq:s' ,Daõ embara., 
çando a intei reza da exaeça6, o pro-o 
fundo do juizo, o fublime ,das fentcn.. 
'ias, I pintura< natural das petroas, e, 
a dcfcrip<;aó geogtá6ca <ios'lugares. EI-. 
lts .. ouvidao: áltentos os apaixonados, 
dA:: Saluilio. difputar c:om os de Tito... 
..' Li-
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" Livio': fobre' as precedencias., eprima. 
ii rias., e con.cordarem ambos os pàrti. 

dos ., '1ue efies dous grandes homens 
tinha6 mais de igualdade., que de fe

:( me1han<;a., e ainda que navegando por 
i difl"erentes rumos, ferrando. ambos o 

:~' mefmo 'porto da perfeiçaó· na Hifio ... 
,t ria. Em fim ,os Lulitanos de entaô· 
;. teriaó nella fobre nós a vantagem de 
~> Caber o que continba6 os quarenta e 
J q.uatro Livros de Trogo Pompeo; os 
!(, vieste e dous de Fene(lela, entre elles 
iI o dos Magitlrados Romanos ~ e as ae
i; <ióes dos Varões iIluares de Cayo J u-

lio Higillo: perdas., de que a pofte,.. 
1í ridade. naópóJe deixar de femh-.fe. 
'; Em toda blcCpanha naquelles Se .. 
. ~ culos· fe víraõ xotos os diques da Elo. 

quencia Romana, e iollruidas na Arte 
da Rherorica as~hçóes groífeiras., que' 

.i até. entaó mal [;/1biaó ajuntar com 01'-

.' dem as palavras nece{làrias para a e~
::- preífaõ íimples do que o :mimo con-

cebia. Com as difciplinas Romanas j~ 
nós Cabíamos inventar mate rias para 

I . fallal' ., ou· para compô r ; tirando o. 
ruodellos dosmeCmos AutborJ:s Roma.;' 

'r ii nu:;, 
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nos, que nos inftruiatS.· Já 0$. dói " 
efpiritos Ce applicavaõa conhecer os 
generos de Eloquencia, qual era o fim
plez., quat.o Cublime , qual o mode- 'I 
rado pira., os proporcionarmos aos aC· 
.fumptos ; para fazermos reflexões ge· 

.raes Cobre eltes. Já na6 nos fatisfazia. '1 

mos com perceber o tom das vozes., 
Cem aprofundarmos o efpirito dos ho
mens, que nos fallavaó , ou nos eC
creviaó, e fem· pararmos attentos·. na 
'{orta das raz6es, .~ das pr6vas; Já DO' 
punhamos reflexivos. fobre as idéas pa
ra dHlinguirmos as brilhantes das fim
plices; para reparumos na-efcolha, e ' 
na ordem das palavras ; para conhe- II 

cermos as fadigas , e repararmos os 
intervallos entre ellas , para refIedir- f 

mos nas paix6es ., nos modos de ani- I 
. :~ar,a differença dos ,.ffeétos, que Ca6 
.. ~:a.~ffeitos . mais generofos da Eloqutu- ,/ 

Ainda que de' temp,os mais anti. 
gos Roma houveffe produzido homens., J 
que com a força da fua Oratoria con. 
feguíraó vantagens amnaladas á Repú-
-bliC'4 os Lulitanos ouviraó ccJe-brar 

~ ( por 
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por'primeiro Orador Romano aMar. 
co Cornelio Cetego 'I' e aprcllderia6 
nelle a doçura, que derramára no meio 
do eftrepito da fegunda GuerTa Puni ... 
nica. Elles dHcerniriall, que nada 
ígualava.a Catao na gravidade dos elo
gios 'I' na fubtileza das idéas, no fino 
dos' difcur[os, no penetranté das [tn ... 
aenc;as. 't- na, feveridade da cenfura. ll ... 
luminados por ene grande bomem os 
Lulitanos , eUes entrariao pelas Re .. 
gi6es vatlas, em pattes efcuras , da 
Eloquencia de Scipiaó Emiliano ,dos 
dous Graccos ,de Cayo Lelio, e do 
feu verdugo cruel Servi o Galba'l cujo 
nome os Lufitanos deCde o tempo de 
Viriato ouvíraó com horror, e ago- ' 
ra os·deleitava repetillo. A recommello, 
daçaó de Cicero elles aviao.... in[epara~ 
\'el do feu nome ,vulgar a fama da 
Cua Eloquencia " naó ró por eHa co
nhecido ; mas fendo elle' o que dava 
a conhecer a Cralro , e a Antonio. 
a Cota, e a HOrtenfio, com o .qual 
concorre o muitas vezes o mermo Cí .. 
cera. 

Já 
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Já Ce rabia, que. até ao tem,", 
, detlegrande homem a Eloquencia , c 

Ol'/ltoria tinha andado em Roma com 
paffo vagarofo , e que tll~ a elevára 
, maíor fublimidadc., O mefmo tinha 
fu.ccedido. com a Filo[o6a até ·0 tempo 

,de CicerCín e naó obltante dizer elle~ 
que caa, Sciencia era -muito antiga 
entre OS Romanos; os que foffem bem 
inténdonados confeffi.riaó eiltre n6s, 
que antes do tempo de Lelio , e dlt 
~eipiaõ (j Menor·, raros homens hou
véra -em Roma, que mereceffcm o no
file de!Filofofos. Ainda .q~e fe di{f~ffe. 
lJue a-doutrina de Pythagoras entrárt 
tlella ila jda~e dos premefros Reis ': I' 

"qu~ as Stitas Platollicas, ArUloteli-
. eas; Epicuri1ts, Efioicas, Pc!tipatetlcas~ ( 
c Acadtmicas tiféraó em Roma pani. I 
tia rios : que ella -ná6 defeon heceo & 

Log'ca ,8 Metafifica , ·c a Ethica: .. 
. linda que' fé perfuadHfe a eflimaçalS I 
geral", que ella déra aos Fil o fofos 
Gt~gos ~ COm t!fp~dalidade a que fez j 
Scipla6 A frfcano de .Polybio. e Pau.,. 
cio ., e Paulo Emílio de Metrodoro., 
e que os Romanos antigos mandavaó 

{cus 
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teus 61hos 'eaudar Oraioria, e Filafo
fia nas Efcólas da Grecia. Nós acredi
lavamos mais aCicero, que ingenua
mente confeífava os poucosprogref
Cos, ou a grande de cadencia em Roma 
da Filofofia dos Gregos, que Ce enfi
Ilava na fua lingua. 

ElIe foi quem emprebenàeo tra
tar em Latim as ,ruas difciplinas', e 
enta6 foubemos , que rui divifaó das 
Seitas ,Roma imitára a Grecia. Cíce
t'o fe' pôz na teRa cios ,novos Acade~ 
micos, quando Lucl1l1o feguia os An
tigos. A pô~ Cataó curr.iaó os Efioicos t 
ti CornelioCelCo marchava na retaguar • 
• dos, Scepticos. Nós ouvimos, a :Fi-
10foDa .cntoada em verfo por Lucrep 
cio, que com .a fuavidade dacaden. 
cia attrahio OS ROmatl09 para 'os pre
cipitar nos abyfmos de Epicuro,,:.que. 
com O· reu fyfiema. Íllfernal derrotou 
quanto- havia na Divindade de hotlfOf~ 
e nos homens de, efiimavcl; arrancan" 
do á primeira os Attributos mais pro
pri'os da fua Effencia; levando os Ce"" 
gondos pelos paffos do deleite a fuh
mergir-fe no fundo da impiedade" e 

.. ,." " do 
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do Atheifmo. Por tantos homens R~ 
manos" taccionarios das Se'iras Gregas9 

que vieraõ á Lulitania no efpaço lO1\-. 
go ~e muitos Seculos , nós ouvimos 
doutrinas n(~vas, que quando fervia6 
aos nelfos :efpiriros de polimento, el. 
las avantajavaó em progreffos trHles a 
cegueira do no6'o gentili[mo. . 

A Medicina" que até a idade de 
Hipocrates foi etlimada como parte da 
Filofofia, e entaó 'deixou de o fer; 
eUa fez muitos giros em differentes 6-
guraspor varias Regi6es. As mais vul
gares'l poucos tempos depois .'da cor· . 
J'upc;aó' da carne, eraó a Botaniea , e 
a Cirurgia, talvei que naqaeHas ida
des menos delicados os homens na 
confervaçaó da [aude, vivendo mais 
sãos, e robufios , quando nellas os 
viciosnaó eraó taó horl'endos , nelD 
ta6. torpe a ociotidade. Efta A ne , 
girando tanto como digo" deixou par
ear qua6 [eis Seculos depois da funda
çalS .de Roma fem vi6tar efta Cidade 
brilhante. O ponto da Época- Medica 
villa em Roma como Arte, foi a en
trada nella. d~ Medico'Arcbagato..., de . 

na-
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nac;alS Grego , que levava. os enfermos 
• ferro, e fogo; adqui.rindo experiea ... 
cias a troco das vidas. dos Romanos~ .. 
Entráraó efies a olhar como .clemen
cia '. que a (ua República délfe ralv~ 
condud:o para matar. a IlUDS homens 
caranhos , e .que anda1fem Ilellà ta~ 
tos verdugos impunidos. 

Cataó com a fua authoridade 9 

grande eloquencÜl , e vida larga fem 
foccorro de Mcrdicos, deo tom niui .. 
to mais alto a eOas queixas; fez a Me
dicina . abominavel, c os Romanos .. 
naõ (ó impediaó que os feus naturaes 
a efiudaffem; mas a tinhalS por huma . 
Scieucia indigna da gravidade, ena- . 
breza dos Cidadâos de Roma. Nada 
avan~ejava ella os feus progre{fos em 
razaó das confidernçlSes; que faziaó OS 

Romanos, de que os feus Profelfores 
ufavalS de hum arteficio apparatoCo: 
que deflel'ravaó das curas as hervas " 
(}ue elles tanto tinhaõ eaimado', fem 
fazerem caro dos remedios , que naó 
vinhaó de Regiões muito remotas: que 
era vá a o!lentac;aó da Arte dirigida 
aos illterefies, como fe devia deduzi·r 

da 
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da variedade dos Sy/lemu: que buC
eu f4ma por meio da introducGa6 de I 
Dovidades" quetinbaõ por objeéto as 
vidas., era na6 fazer cato deli as : que 
"Da diver6dade de fentimentos ., que fe J 
via6 nas juntas 't fuzilava bem clara a 
nidade ., de que naó JUreceB'e , que I 
hum era dlfcipu)o do outro , antes ca-
da qual inventor novo do Syllema ~ 
'1ue forjava no cerebro: que para ilfo 
fazia6 arbitra da vida, e da morte hu
ma Yefboúdade fem limites , que fc 
explicava por termos incognitos á fuI>. 
tilezà mais penetrante; e que ballav. 
ver o profpeél:o ; horrororo das offici- , 
ms, em que a morte fe 'comprava a II 

alto preço·, para Roma fe defenganar 
de que coufa era a nova Medicina 't 
~ue fe havia introduzido nella~' I 

Porém nos ultimos tempos '0 nalS 
obllante os clamores de Cataõ~ e de ' 
Plínio, entráraó .os Romanos a elH- I 

. mar a Medicina~ Entaó os Lufitanos t 
que tinhaõ llOS proprios campos·o re- I 
medio das queixas dos feus moradores, 
acceitáraõ os ufos noyos daquelle,s feus 
Dominantes. ~J1es os inílruíra6, como 

. Pom-
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Pompeio Leneo introduz{r~ a Pharma. 
cia' em Roma: que Pomp~oefiimára 
muito os COl1.1mentarfos defia Arte t 
que· achára na BibHothecá·· de Mini
c!.Ites, Rei db Ponto, e o apreço que 
J"e fazia do feu Antidoto-Mitridatico; 
que õs· maiores dos feushomens dif
tingll{ralS o merecimento do Medico 
Romano Cratero ;. e que elles mefmos 
acabava6 de fer tefiemui1has da· cura . 
prodigiofa , qu.~ Ariwnio Mufa fizera 
na peífoa do Imperador Augutlo Ce
{al', donde deviaá tirar huma (!onCc
queneiá be·m -hórirofá pafa Os Medicos, 
qual e~a ade faberem, que ren~ó os 
Imperadores Senhores da vida, cda 
morte de tados ; da· morte ,e vida dos 
Imperadores fó era6 feooores os Me-
dicas. .. . 

. A Soiencia mais .util, que os Lu-
fitanos aprendêraó .,·c fempre conCer
\'ára5 foiajurifpruderiçla .OU Direito 

".. Roma.no., ·que' Ce f~z· conhecido em 
:e- todo .() Mundo pelos Romanos feus 

conqulfiadores.· He verdade., q~e 'nem 
as Leis de Romulo ., e de Numa Pom. 

~ : pilio ,. nem aadas Doze· Taboas , nem 
o 
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o Direito Papiriano ap-erfeiçoár.ó . o 
Direito Romano. Porque os feus ho. 
mens illuminados affim o entendêraó, 
elles pediraó aos Gregos as fuas Leis., 
eCpecialmente as de Lacedemonia ., e, I 
de Athenas , que deraõ occaldó ao J 
eílabelecimento de dez Magillrria&.'1 I 
que conCervando algu~as· das Leis pri
mitivas juntas ás mais convenientes da 
Grecia , vieraó a formar. o corpo do I 
Direito Romano ,approva~o pelo Se- , 
nado" e pelo Povo: Leis taó cheias " 
de equidade, de prudencia, revcfiidas 1 
de tal profundidade de eCpirito, que 
deraiS occa6aõ.a Cicero para dizer., 
que eUas Ce devi.ó eflim,ar mais., que "I 
todos os Monumentos, e Doutrinas 
dos FiloCofos. . 

Lu6tania , até cntaiS dirigida pe1 I 
las Maximas, da pura raza6, ou con
forme.osellylosdas Nac;ões, quenel- , 
la fe ellabelecêraiS; principiou a fer I 
governada por eaas Leis; p~las mais, 
que tinha6 promulgado o Senado, e J 
o Povo, ou cada hum deíles c6rp~ 
de per ti ,conhecidas as do Senado pe": 
lo nome de Se"lltflJ-C()nJ~/t()J, e as do 

Pa-
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. ,Povo pelo de PIe"iftitai; e pelo Prin
&ipium p/Ilcitll., que depois de AuguRo 

. craó os RefcriptoS'., Decretos., e Conr
tituiçóes dos Imperadores. Naõ faltá
rat> nelladefde entaõ homens fabios, 
Interpretes vi vos da efcuridade, ou bre
vidade deftas: Leis, e da mefma fórtc 
que os Romanos, confultavaó comel
les os Lufitanos as fuas dúvidas, e cC
tas decisões tambem elles as eftima-' 
vaó Retroftas dos 'Prudentes. Como a 
Collecçaó , que fe havia feito, por 
pouco methodica " e mal deftribuida na6 
~inha a claridade necefiària. Defeito, 
~ue fe conhecia na J urifprudencia Ro. 
mana., ~ que nos feus homens melhor 
iIIulllinados fez naecer o projeéto de 
reduzir a hum Çorpo de Sciencia to
das as partes dirp~rfas do Direito Ci. , 
. va1 , toda Hefpanha naquella Época go
zou cfta felicidade a beneficio do· tra
balho de Servio Sulpicio., que foi o 
primeiro que reduzio á Arte a Scien.cia 
do Direito ,em que excedeo aos Ra
manos precedentes, e que Cic~ro ii· 
hillrou pouco depois de Sulpicio. 

Na 

• 
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.N~ rea1idade foi' Cicero quem ir. ~ 
)uminou os fundos da Juri[prudenci. 
com os raios brilpantes da fua elo
quencia, 'COlD as luzes fcintillantes do 
[eu muito faber;' e quando dellas par. o 

ticipava Luíitimia , nas da felicidade' 
de Augullo via luminofas as dos céle
bres f uris-Confultos Ateio Capiten, e 
Antlllio o Labion, que'na fua faculdade~ 
'cm tempo daquclle Imperauor, for
máraõos dous partidos dos Sabinia .. 
nos, ,e dos Proculianos, que tomára6 
os nom('~dos feus Difcipulos roemo
raveis Mafurio Sabino, eNerva Pr\l
culo.ERa he a Época, em que pode
mos dizer, que principiou na Luflta
nia, e Hefpanha a intl:ruc<;aõ nas A r-

o tes ~oe Sciencias, communkadas a nós 
pelos Romanos. A ~itteratura Rom .... 
11a entaô cheia de belleZa, e magef
tade; os. Poetas , os HHlóriadores ~ 
os Oradores, os Juris-Confultos, unin~ 
<lo a,formofura do cílylo á profundi
elade o da erudiGa6 ; o elles 6zeraó , que 
I1<>S rendelremos ás Sdencias. o facri6-
cio jullo da inc1hlaGaõ , "C do gofio. 
Todôls as que os Cidadâos Romanos 

man· 



· DE PORTUGAL, LIV. m. 30J 

mandava6 aprender por feus filhos na 
G recia , eUes vinhaõ derramaUasen~ 
tre nós ,que na maior parte dellu no. 
podiamos chamar homens. fábios fem 
jad:al1da, até ao tempo, em que a fe
rocidade. das N açóes Septentrionaes 9' 

~ e a dos Mouros abafou a cultura, que 
em tantos Secu)os plantára nos nof •. 
fos campos o cuidado dos Romanos. . 

C A P IT U L O IX. 

Collcltle·fe "inflTtlcfllõ, que Ildqllirí,a' 
(II Lllfitllnos pelo trllto com OIRo- . 

'mllnos feus Dominll1Jles. 

A~TES ,e depois do Narciment~ 
.deJefu Cllrillo f~ndo de muitos SecU'o 
los aaffillencia dos.Romanos em Her
panha 't e os· que corrêraó antes da
quelle Nafcimento Soberano faã osque: 
pertencem ao tempo da HUloria Anti
ga 't qua6 lodos .levados em guerra: . 
Naõha dúvida, que o polimento mais . 
principal da nolfa gtnte foi depoi.s do 
Impedo de Augutlo , quando os ROti . 
manos nQS dominára6 em paz , c em 

que 
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qlle o úJeneio dos ellrepitos marc1aes, 
fez que foife ouvida com goílo a bar- I 
monia das Mufas. Naó obílante ef. 

· '. ta verdade, na Época anterior ta. 
bem he certo que teve avances confi- ' I 
dera veis a naifa intlrucça6 , já porque 
os Romanos primitivos encontráraó ci.. j' 

,ilifadas as noffas Provincias Merid.io
naes em razaó. do trato, que haviaó 
tido com as Nac;óes, que antes delles I 
Ce etlabelec~ra6entre nós ;' já porque . 
~a mefma Ep.oca paifáraó a Hefpanha 
os. maipres homens de Roma em ar
mas, e letras, que aos Póvos mais bar
baras da fua pane Septentrional inHruí
raó, e enfinára6 a depôr a ferocidade, 

.• :a05 dá Meridional poHraó 'a cultura, 
que já tinhaó. • 

· Os Lufitanos;' os Andaluzes, os 
.rrurdetanos, os Celtas foraóas geotes 
!elices defie lado . de Hefpanha, ás 
quaes '0 cativeiro Romano fe fez me-

· nos fenfivel., attendidos os progreftos , 
que ellas 6ieraó nas Artes 'te Sciell
elas ~ n~s arbitl'ios ., e' Valltlgens para 
as COlllmodidades da vida ,. que fc'm
prc trouxeraó 'aos homens dcfvelado$ 

ain-
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ilinda nos, tempos trifies da fua maio!' 
Ílmplicidade. Lufitania ti e Andaluziá 
com inO:rucGaõ longa naqueUas vanta
gens, c arbítrios, que viaã -praétícar 
os novos hofpedes com .mais delicade
za; as ruas gentes fe natur~lizáraó Re>.
manos mais: que todas -as outras, nós 
veílidos, na lingua , no trato , nos 
exercicios ,nas Artes; nas faculdades~ 
tanto fem.difFerenGa, que Lulitanos\ 
Andaluzes., 'e Romanos ttldosepareciaó 
hum ró Povo. Para o u(o,da lingua t 

e dos trajes na6 foi neceífario aos nof
!osDominances fazer~nos " ,vit>lencia. 
Além dos ~Q1fos. conhecerem a lingua 

cRomana pôr mais culta: ,que he em
mulo que atttaheo goO:o;. o trato com 
os (eus homens, taó longo, a liGaó dos 
feus muitos Efcritos n~ce{fariamentc 
DOS haviaõ fazer commqnicavelo [eu 
idioma. Em quanto ao vefrir , para 
nós o imitarmos naó era ncceífario mais 
que ver a magni6cencia dós Romano,
e nós naó vjolentarmos o genio para 
feguirmos a moda a todo o cullo. In
clinaçaõ ta5 natural nos LWitanos aos 
\t[os ai heios, que a carreira de taotos 

:TOM. I! :\l Se-
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'Seculos naó a tem podido apagar nel.; 
tes; quanto Lu6tania mais velha, tan. 
to mais apaixonada das modas. 

Depois do fallar, e veíHr, ~omo 
-já fica dito, nós imitamos aos Roma. 
-nos na Arte Militar, na Politiccl, n& 
.Agricultura. Depois nos fizemos com 
·clles Poetas, e Oradores, tarde; mas 
:bem. Se nalS tiveffem vindo fobre n6s 
tantas revoluGó~s. fanes, '.e fe confer
~affcm os Monumentos da{)uellas ida
.des, talvez nos atrombratre a fubli
-midade dos efpiritos-Lu{itallos condu- I 

.zidol pelos melhores Me'hes do MuO
.do, que 'para os (azerem participa'nt,e,s 
-dos thefonl'os da Grecia , aHim comO 
lhes commuaicavaõ os de Roma, os 
inftruíra5 na lingua Grega, enta6 mui 
."iva , hoje cadaver. Todas as Scien
~as depois da entrada dos Romanos 
cm HefpariAa' foraó andando por ella 
,a paffo lento; mas andavaó. Veio ao 
mundo a: Época da felicidade de Au
-guRo, e defde enta6 ·corrêraó ellas á 
·fua perfeiçaó. Quem fotrem os primi
:tivos corredores mais defiros, que le
,vára6- entre nós a carreira das Scien-

-. ,ias_ 
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, elas, no corpo da Hifloria os deixo ed 
, nomeados, e aIli vimos ferem os Gi.; 

gantes mail proceros, que crilfralS 01 
I campos ferteis da Repóblica Romana. 

Tal era o grande Scipia6 A frica
no; feu amigo o fabio Lelio; ScipialS 
o Menor, que tem a favor dos (tUS 

, talentos fublimes o teflemunho de Ve. 
I leyo ; Polybio taó grande fabio·, COoo 

mI) exad:o Hifloriador ; Cata6 , que 
tem a fua recommenda<;aõ no (eu nO' 

me; os Graccos taó eloquentes, que 
quem naó os conhecl"\ podemos ·dizer 

, que naó Cabe que· houve a antiga Ro~ 
ma; ServiO'SulpicioGalba, que nun .. 

I ta efquecerá na LuCatania por monllro 
de Sciencia., e crueldade ; o grande 
Pompeo , que duvidamos quem levou 
nel1evantagens, Ce a fabedoria , ou o 
,a)or; Julio CeCar, que em huma maó 
trazia. a penoa, em outra a Jan(ja; Te .. 
rendo Varro, que fez Roma vaidade 
de dizer, que era o primeiro dos Ceul 
fabios i Affioio Polioo, que. nada lh~ 
diminuio a ellatura andar em Roma 
rodeado de Gigantes; Marco Agripa .. 
'lue pelas fuas qualidades occupou hum 

V fi ãot 
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dos lados do Throno do maior dos Cc':: 
fares : em lfim " o meímo Augufto ..
Principe dos f-abios-, ou por faber mais 
que eIles, ou por tomar o offieio de 
Proteétor ,dé todos para fazer feliz o 
teu Imperio, que fe principiava a fel
lo por ter muitos 'homens ricos; cllc 
lhe completou a felicidade com o ador. 
nar de muitos homens fabios. 

Com o trato deíles., e outros h~ 
mens femelhantes ., que tantos annos 
eíliveraó em Hefpanha, impoffivel he~ 
que a nofTa gente ooõ fo(fe tomando 
humas taes tinturas' de infirucçaó., que I 

o tempo, veio a mofirar cores brilhan
tes. Hum terreno taõ fertil 'como o 
nolfo ., taó bem cultivado., produzia 
fruétos correfpondentes " de que faã 
tefiemunhas os mermos Efcritores Ro
manos., ainda os mais efcrupulofos nos' 
louvore~ das' Nações ellrangeiras. En
tre os Gregos., que fem exceptuarem 
aos mermos. Romanos., tratan6 de 
barbaros a todos os' Póvos., Efirabaó 
judiciofo, e fábio, he' hum dos Pane
gyriLias da noÍ1a capacidade. Já fenho-' 
rcs do Alfa,beto Turdctano, e comas. 

ruas 
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lbas luzes poetlcas ; nós nos applicá
mos á Grammatica dos Romanos, quo 
.6 fó enunavaó a elegancia, e pra
priedades da língua ; mas ~ambem a 
Rhetorica, a Poefia ~ e as Bellas·J..,c
tras. Como a Gnmmatica Grega, o 
Romana , além daquellas fciencias, 
tambem comprehendia a Hifioria ~ e 
a Philologia, Eftraba6 perCuade, q~. 
l1óS a aprendemos pelo mermo metho. 
do. O mermo Author aucaa .. quc Ar .. 
clepiades de Myrlea enfinára Gramma. 
tica aos Turdetanos, e que ererevêra 
a Geografia das Regi6es, que oceu
pavai> cfias gentes. 

Efie Mell.re era Grego, c talvez 
enfinaífe na rua língua, ainda que diz 

I o mermo Eílraba6 fer já naquelles tem
pos muito vulgar a língua Latina en
tre nós. N e1la he provavel princi.piaf-

I remos a aperfeiGoar a Poefta informe., 
de que ué entaó ufa va6 os Turdc.ta.
nos; porque nos alfeguraó, que o Coo.
ful Metello Pio já no tempo de Serto
"rio goRava de ouvir recitar os nolfos 
ve,r05 , e Cicero Ilaó notava nellea 
.lIJais q.ue a diífonancia da pronuncia.. 

A 
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A morte dellcSabio foi chorada pe
Jo oo{l'o Poeta Sextilio Hena ., .com~ 
perda irreparavel á Arte da Eloquen
cià Latina., que fe com a fua morte 
naõ emudeceo, he certo que decahio 
de tom. Foi gloria, de Sextilio concor
rer tom Mefala., hum dos Romanos 
mais Sabios, e com ComeHo Severo, 
que 'foi dos melhores Poetas do.tempo 
de Augullo. 
, A Fyfica, e Allronomia na6 po
dia6 raiar cedo entre nós, quando em 
Roma na[cêraõ tarde. Quando AuguC- , 
to quiz reformar o Calendario de Julio 
Cefar., manJou vir Afironomos de 
Alexandria. Calcular hum eclypfe, que 
he habilidade do Mathematico mais raf
teiro, os Romanos o tivera6 por hum 
milagre., quando o reu nacional Salpi
cio Gallo prognollicou o da Lua" que 
!uçcedeo na guerra de Paulo Emitio I 
contra MacedoDia. Com tudo 'os Lu
Íltanos, parece que na6 deixava6 de • 
ter fuas luzes, Afironomicas .. já com- I 
municadas pelos Fenicios, C Carthagi- , 
Ilezes; e a ignorancia ~ que nefia Seien
.aa lhe. attdbue PUnia, era relativa 

, á 
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á Agricultura, em que Ce governav.«S 
pela A firologia Judiciaria dos Chaldeos ... 
El\es aprendera6 dos Fenicios a ob-: 
ferva r as conO:elações celeíks; dOI 
Carthaginezes ~ e Facenfes o curfo dos" 
AGros ; dos Romanos, o movimento 
dos Corpos' CeleCles ; e at:é os fluxos, 
,r(fluxos do mar já eUes lhes obferva
vaõ a correfpondencia com o mefmo 
movimento das Esferas fuperiores. 

Entaõ naé) feria ignorada a Geo
grafia, que acabamos de dizer enfiná .. 
ra na Betica Afclepiades Myrle:mo. 
Os nofros TUfdulos ,e Celtas tinha6 
feito varias viagens, os Hiberos pa(~ 
fáraõ á Sicilia , e á Grecia; teda a 
Nac;aõ commerciava em Roma, Italia, 
e Afriea: Jornadas, que nece traria men. 
te a haviaõ inílruirem hum conheci. 
mento parei..} do Globo Terraqueo. 
Além de Authores Gregos "que nos 
tempos de que vou fallando, efcrevê
raó Geografia , fizera6 o melino Tu
ranio Gracula , e Pompon.io Mela, 
indifputave1mente Ç7eografos Hefpa., 
nhoes. 

Pa .. 
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Para as obferva<;óes Fyficas bar·" 
tava aos lloffos moradores Ter a ferti
lidade dos Ceus terrenos na producc;aéS 
de tantas plantas ., hervas., e fruétos 
exquilitos : o narcimento de muitos 
ri-os., e fontes com aguas de qualidades
admira veis : os muitos mineraes de 
pedras., e metaes diB'erentes ., que em 
fi n1ermos mofl.ravlló., que deviao ter 
uros diverros., e para iRo neceffitavaó 
averiguar-lhes as propriedades das na
turezas: os dous mares grandes do 
Oceano., e Mediterraneo, que no Ef
treito de Gibraltar fe unem., e fe divi
dem para banharem as cófias de toda 
a Peninrula; ambos elles com "tanta va
riedade de peixes grandes, e peque
l'Ios., que ró as f~as figuras baltavaó pa
ra derpertarem a curiofidade dos inda
gadores dos fegredos da natureza. Por 
clles., e todos os mais ramos da mefma 
natureza., pelos Reinos Vegetavel, 
Mineral., e Animal, hc certo que em 
tempo dos Romanos faziamos muitas 
obfervações., e que dellas reCuItou da
rem os Luíitanos outro methodo á Me
dicina, differente do que eIles antes 

pra.-
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pralHcaváõ. Tá dilfemos que ella entaô 
confifiia no conhecimento da Botani
ca, em que os Lufitanos foraó taó pra
dicos, que até defcobríra6 na raiz da 
:rofafylveflre, chamada pelos Gregos 
Cinorrodon, colida em agua, e bebi
da., virtude para curarem a mordedu
la dos cães marfados. 

Depois da cura, que Antonio Mu
la fez no Imperador Augufio com os 
banhos de agua fria, elles ufava6 do 
mefmo remedio., e Ce applicáraó a co
nhecer as qualidades das aguas Ther .. 
maes., de que ha em Lulitania, e Hef .. 
panha fomes de valor ineflimavel. Da 
mefma forte, e com igual cuidado fe 
entregára6 a outras compofiçóes, co
mo foraó as da efcuma de prata; a do 
Sal participo; a da Ocra, que além 
da Medicina, tambem fervia na Pin
tura , e outras, que na6 chegára-6 á 
nofiã noticia. Outras muitas Sciencias 
aprendera6 os Lufitanos, que Ce teriaõ 
prolongado com grandes vantagens, 
fe os Romanos, em 1ugar de deflrui. 
rem, houveífem promovido a confer
.vaiaõ , e avances da U niverfidade de 

• or-



orca. que para a inf1:rucça6 das no(" 
fas mocidades fundára Sertorio. 

A noffa primeira Arquiteél:ura rc, 
fervia da terra, com que formavamos 
paredes ta6 fortes, que reíií1:iaó ao 
combate dos elementos, e dos Seculos. 
Nós fomos ps inventores deílas Tai
pas • que depois Ce 6zeraó vulgares em 
muitas partes do mundo. He nolfa a 
fabrica do ladrilho chamado adobes,. 
com que CubtHtuimos as paredes de 
terra.· Inaruidos depois pelas naGúes 
civilizadas, entramos a dar ufo á pe
dra 'I aos marmores , e jafpes, de que 
fempre houvéraõ em Lulitania minas 
abundantes , e excelleDtes. Plínio, 
que faz memoria deCbs noffas fabrkas 
Lapidicinas, affirma naó fer facil der. 
erever a variedade das ruas cores. Naó 
fó na Arquiteétura civil; mas tambem 
na militar aprendemos os rudimentos 
dos Carthaginezes. e Romanos, forti .. 
ficando como elles as noffas praGas, 
torres, e atalayas, que faziaó defen
favel a Luíitania· antiga, e arrafou de
pois de muitós Seculos o flIror das na-

. ç6es barbaras, mais que todos barba-
• la 

I 

I 
) 

I 

1 
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lO o deWitiza., e Rodrigo, ultimos 
Reis dos Godos. 

Com o exercido atlim das Artes 
liberaes., como das mceanicas, e pro
grelfos da Agricultura, A LuÍltania (e 
fez huma Provincia formidavelmente 
rica. Os ECcritores Gregos" e Roma ... 
nos celebraó a fertilidade dos nolfos 
terrenos, em que eu fallei. Seria no' 
nolf05 ignorancia naõ imitarem aquet;. 
las duas Naçóes nos agouros, e Cuper· 
fiições Afirologicas no tratado da Agri. 
cultura; mas com a falta delles Ce eCoo 
cuCavaó de enganar a' credulidade da 
plebe, nem derwtavaó a Religiaó., a 
Fyfica , a Afironomia, e a Critica., 
que tudo parecia roturas enormes com 
aquelles ellratagemasdos odoras., e 
ignorantes. Entre n6s fe eílabelecêra6 
os Agricultores mais indufirioCos, que 
teVe Roma ; e vendo-nos nós enca
minhados para ella pelos Scipióes ~ po
lo Cenror CataiS, por Marco Varro., 
e outros Heróes femelhantes., impoBi .. 
vel era., que a Cua authoridade vene· 
ravel naô nos conduziffe a huma ema. 
lac;aó gloriora em mate ria de Agricut .. 

tq· 
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tura .. que elles tanto promoviaD , der:. 
truindo aquelles abufos. 

Ainda que 116s tenhamos por ra
buloro ao Rei Abidis ~ que dizem fora 
o primeiro inventor da Agricultura em 
Lufitania; Cempre ena fabula nos anun
cia que os Lufitanos antigos já era5 
Agricultores. Donde deduzimos 'I que 
os Romahos o que fizeraó, foi po
lir.nos o modo rutlico 'I e enfinar-nos 
a firm!!:r a Agricultura fobre os ptinci'
pios dá HiA:oria'l e da FyÍ1éa ; e que 
Enrabaó fanou encatecido quando dif
Ce 'I que os LuGtanos eraá pouco incH-

. nados a eA:e exercicio ; que aos der.;. 
pojos dos inimigos punhaó em lugar 
dos que havia6 fer frud:os da terra; 
que vivia6 de roubar os Póvos Co
rnardos , <.."Onvertendo as lanças eOl 
arados, as efpadas em fDuces'l oa pe
lo contrario. Se EA:rabaó faz eaa criti
ca aos nolfas Barharos Sarrios , que 
faziaa as bollotas em farinha em lugar 
da de trigo; que naó cOllhecia6 outro 
condudo além do leite do gado 'I e que 
fe inebl'iavaó com a célebre bebida zy .. 
tho, que elles compunhaó ; nós o acre-

di-. 
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ditamos; mas fuppor toda ena inapc. 
tenda aos Póvos civilizados da Lufita

. nia, elle na() he capaz de lhes levan
tar hum teaemunho. 

Finalmente os Lufitanos, e Hefpa. 
mhoes em tempo dos Romanos , bem 
inftruidos nas Sci~ncias, nas Artes li·, 
beraes " e mecanicas, no Commer
cio,' e Navegaçaó, na Taética .. Milí
cia , e Metalurgia , cultivando o, 
campos, e as minas; elJes fizeraó po. 
deroCo , refpeitave1 ,ô e rico o feu Con. 
tinente. Tudo concorria para ,[er () 
Povo numerofo, bem. á proporGaõ da 
fua muita abundancia, e no tempo 
dos Romanos era igual a quantidade' 
da gente, a extenfaô da riqueza, a. 
dexteridade da indu/hia. Tive1fe dito 
Polybio, que Tiberio SempronioGrac-
co defiruíra 'entre nós trezentas Cida
des ; affirmaffe " que Cataó em hum fó: 
dia nos· arrazára os muros de quatro.. 
centas; que no tempo de Augufio nós, 
nos vimos particí pantes da fua felici. 
dade em tudo, quanto faz hum Efia
do' refpeitavel. Bafle dizermos, que 
,codo nós occupadoi' tantos homenJ. 

,nai 
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nas Artes., nas miL1as ., DOS campol., 
RÓi enchíamos os exercitos Romanos 
cM Soldados; e na guerra de dous Se
culos contra elles.. os Lufitanos ., os 
Celtibero,.. os Gallegos ., os Canta
bros, os Numantinos; e os mais Pó
vos., que neíles Je.comprehendiaõ .. 
punha6 em campo efquadr6es formi
daveis no número., e no valor •. 

, Em quanto a eíle, que NaGaõ 
teve já mais o mundo ., que compe
ti1fe com o dos Lufitanos, e Hefpa
nhoes? As fuas faGanhas longas, dill
tornas., e pafmofas em todas as Re
gides da terra faó a próva fem fufpei-. 
1ía detla verdade. Em tempo dos Ro
lhanos, que he o em que agora Ce· 
fillla., o valor dá noifa gente era. taó 
corajofo, que affirma Tno.Livio naô 
havia outro mais a propoúto para 
renovar a guerra .. e depois de gran
des perdas , começalla de. novo. Os 
dous Seculosda fua difputa com Ro-, 
ma faó outra próva de convicçaó de 
verdade ,de Tito-Livio. Como a natu-, 
reza -os criava homens intrepidos; o' 
terreno IDOntuofo os fazia robufios j. 

a 
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o -. multiplicaça6 era grande, e a .buD:
dancia muita.. n6s fomos naquellas ida
des os rivacs formidaveis da {oberba 
;Romana .. que vencendo em mezcs Na .. 
ções guerreiras .. e ·brilhantes.. para 

~. 'DOS fujeitar a nÓs houve mide~ em Se-
culos guerras Ccmpre renovadas .. e com
prar viél:orias com as, ruinas. 
. Depois do valor .. a firmeza .. e 

o fidelidade nos deo o primeiro lugar 
DOS exercitas. Romanos.. com diflin
c;aõ entre todas o as fuas tr6pas auxi
liares. A deflre!a da nolfa cavallaria .. 
aimmobilidade da infantaria, Cem def
falecer na fidelidade.. e no valor, era6 
~fpea:aculo vidoro da NaGaó cofluma
iia a vencer a todos. Huma cadea de 
aCG~es militares·nunca rota .. ellas fem
pre gloriofas, vencedores, e vencido. 
DOS fl2iaó em qualquer das fÓl'tes ref
peitaveis. Efle Cufio da naifa corage 
DO meio da fua ventuTa.. obrigou o 
Imperador Auguflo a largar ao Sena-

o a ·Betica , e refervar para fi a Lutita
nia indomave1, que dos feus mefmo. 
efti'agos .fazia emmulos para confervar 
com firmeza o a liberdade em no,os 

rom-
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rompimentos. Como os Lufitanos ~ 
vera6 os melhores Capitães para os I 
inilruir, naó fó foraó os maiores bo-. 
mens em combater; mas ,os mais bem I 
difi::iplinados nas doutrinas da fidelida-, I 
de aos Superiores't da conilaneia 'no, 
trabalhos. Até as lloffas mulheres -, Te.. I 
veíHdas de buma magnanimidade fupe
dor ao fexo , na campanha , e nos 
muros fora6 muitas vezes o efcandalo I 
dos Romanos; com tal prefl!nça de ef
pirito nos combates, que nem a glo .. 
ria as trallfportava, nem lhes mettia6 I 
medo os perigos: mudas peleijando. I 

triunfando, morrendo • 
. Famofos nas fuas virtudes.. 0:11 

{uas qualidades, no [eu valor, nas fuas 
applicações, já fábios , e inilruidos os 
que foral> ruilicos Lufi tanos. _ Balle di
zermos para gloria dos que vivêralS 
naquellas idades, que o [eu reodimen,. 
to, as viéto!ias de RO!lla fobre elles 
de.pois de batalhas innnmerayeis , e do 
feitos elegantes, -naó ró deraó a Decio 
Bruto o nome de Calaico , que quer 
dizer vencedor. de hum Povo bravo, 
naó ró fizcraó gloriufos a P()mpeo, ~ 

a 
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Íl Cefar ; mas eIle formou o ponto da 
~poca brilhante' da paz univerfitl , que 
() Imperador AuguLlo contemplava pe
lo' complemento daCua felicidade. Lu .. 
Íltania, ultima Provincia do mundo 
pofia em focego, , fez fechar em Ro-
111a o Templo de Jano, e deixando 
em paz toda a terra, fe encheo a ple~ 
nitude do tempo para vir a eUa a Paz 
do Ceo. " , ' 

C A P I TU L O . x. 
Memorias de outras A.ntigllidadts Lu"':, 
; fitanlls, at4 ao tempo de Áug".f 

to , ifPpcjalmente da [fia Ma
rinha ,e Commercio. 

I r' 

r 'Eu tenho andadohuma carreira )on
ga de vinte Seculos engolfado em f~ 
ledades tenebrofas ,vagando pelas Re .. 
gióes da efcuridade, e da fabula, com 
o defejo de iIluminar huma, e de der .. 
terrar a outra com a verdade, e vero .. 
úmilidade; quando no tempo de Au
gufto Cefar principio a encontrar-me 
com nluitas luzes t outra vez retroce;., 
~OM,I, X do 
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do para o cáhos; torno a burear' a An"'''' 
tiguidade para naõ perder nella velU": 
gio .lgum dos que lhe imprimio a 
noJfa gente., para os fazer conhecidos 
aos Modernos fem as preoccupaGões, 
que a cada palfo encontramos nos noe. 
fos Efcritores. He verdade. que a ma
ça immenfa da nolfa Hiíloria Antiga, 
fÓl'ma hum mar taõ efpaçofo, que por 
muitos braGos, em que Ce divida., elJc 
fempre fica Oceano. Mas como a Na
vega~aõ" e Commercio fâó dous Pó
los., que 6rmaó as felicidades dos EC
tados, eu defejo no tempo das Épocas 
efcuras mofirar como neHas brilhavaó 
os Lufitaoos. 

. Principiando pela (ua Marinha. 
~firabaõ nos inílrue, que do temp9 
aa maior antiguidade os Lufitanos ufa;. 
\'a5 hum barcos forrados de couro pre .. 
gados fobre madeiros delgados, faceis 
de dobrar, que exHlíraó até ao tem
po da guerra de Bruto. Nós na6 pode .. 
mos ca\,acitar-nos , que embarcac;ões 
femelbantes podeffcm fopportar a ferq.. 
cidade do mar embravecido; e te ene 
invento teve ufo, ifiO íería nas idades 

pri-

I , 

I 
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primeiras da fimplkidade LliÍltana, uni!. 
camente para a palfllgem das lagoas, C 
rios, que na6 fo1fem muito caudalofos. 
Na6 ha dúvida, que nos nomls dias 
certos Portuguezes captivos em Tange:'. 
re formára6 hum deRes barcos de 
couro, em que paffára6 o Ellreito, é 
\fi era6 a Cal vamento aos portos de Her
panha ; ma!! os que naó quizerem, que 
eOe fuccelfo fotre hum milagre da Se
nhora com o Titulo do Carmo; qu6 
foi fervorofamente invocada pelos cone
terna dos captivos; elle foi hum acafo~ 
tanto acafo, que nada tem de vulgat 
em navegaça6 femelhante.· . 
: Nós ersnlOS Senhores dos porto~ 
mais excenentes tia cólla Metidional~ 
Na nolfa Villa de Portima6tinhamot 
o memoravel Porto de Anibal, tad 
frequentado· das Armadas Carthagine-
235. Tinhamos o de Sethubala na en~ 
boca dura do Sado, aonde vieral> Gre
gos , e Africanos. Tinhamos' o de 
Ulyffipo na foz do Téjo ,. fenil , e 
caudalofo rio , memoravel pela abun-e 
daneia mon{lruofa dos [eus peCcados; 
das arêas de ouro, da frequt:ncia. do; 

X i~ lllef .. 
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)fJefmQs.,Gregos, :dos Gaditano.c:.~ .. 
~e.outra~ gel,1tes de. Hefpanha. Tinha": l .• 
,mos' Ó: ~9 .Muliadaf;!)': 0.,0 Mondego ... 
cl!l~bre na antiguidad,e "l' ou por mve:
,em entrado por elles. os Colimbrios., 
ou po~.fer: e[call~ dos navegantes. que 
êntao·.com.1l}erciavail.. ~aquel\a cpfia; 
~ 'p~la de (;alliza; Tinhamos o Porto 
de Gaya, fempre célebre, depois que 
nelle fe ,efi~belecér9-õ: os Gravios , 
Gaio.s:;r:~\l,Gr~\1ios, ,: jáinfiruidos n", 

;Navegaça.6,!que deixariaó emheran<;a 
aos. feus Suc.ceíiim:s. Ultimamente ti~ 
~bamo.s" ',al~n; de outros.'Ú'ienores, va. 
rios portos ,.,.q~e Eílraba6 ,nomeia jun .. 
1ça hurna .Ilba na ~dv Minho, e 
o do q.ief!J1Q Mi~ho ,.aonde Gregos ój 

e CartQ!tgi;nezes faziaõ as fuas cfcal .. 
las ,... " . 
:,~ ,~. E~·i~.TJto.s po~tos ;: qt,Ie fe com~u..i 
lJ;ca vaó ;h.uns:. com. 9S: out~os, e. com 
muitos. d~ Hefpanha ,.nay duvidamos~ 
tlqe ,a fua Marinha foífe 'pouco confi
dera!vet~ tpas .que t!l1es!iz~.fielXl a na ... 
v~ga;çaó'~da çó.fi~ em barco~, de courq, 
naó ,o :teQ10S ,por.yeroumil. Talvez, 
~I.\e pi\ra e.vitar o repáro ~ o. mefmo, 

._. Bf .. 
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Etiraba5 'ditfetf~ depois., que,-os Luti-' 
tanas no Ceu tempo. Já l1avegavaó em' 
numas barcas',"ainda que' péquenas .," 
fabricadas com conftrucc;aó mais regu
lar, que- as primeiras. Nós beín fabe~' 
mos • que E(habaó na5 hé' o unico 
fuventor defie' generode e rnlúrca .. · 
«;ões, que di/em navfgavà6'Pelas 'cM
tas do mar. ElIas Ce attríbuem' aos mo-

I. iadores das Ilhas perto da de Irlanda., 
que chamávaó Oeflrimnides, ~ prova
"elmente Ceríaó asCaíiterides., aonde 
naquellàs idad'es commerciavaó ~s 110f-
fàs gentes; e por iffo nos dirá Soli· .,0 '.I que na Gl'a<5-Bertanhafé ufava'Õ 
barcoS' tla meCn1à "fábrica. N ósüaó o 
duvidamos para' o tranfito dos riós., e 
para o de humapara Outras 'Ilhas; 
riem que Cefar Ce' Cervifi'e deHes para' 
J'ftlvar o exel'citü' das maosde Petreio, 
• A (tailio, Legadvs de P~m~eó, n4 
palfagem do rio, Segre. . ' .' • 

. Mas que nelles fe frequenta{fe ef;.; 
fedivámente o cOmmercio 'pelos pôr.
tos mais 'apartàdós de' Héfpimha., ate' 
as Ilhas Cafitei'ides ., ou de 'Irlanda':
Q~e o Cefllr,Augufio 'IDandaífe COi1r~ 

. " t,ruil' 
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truir humaefquadra de Nãos remelhatl~ . 
~s para ir atacar a Armada numeroCa', } 
e forte de Sexto-Pompeo, cqmo nos 
querem perCuadir alguns Anthores: Que I 
=\ quilha deflas fragatas foffe hum páo 
ljgeiro, o tecido de vimes 'I e a cober-
~a de pelles unidas para fuflentarem o , 
pezo de centos de homens 'I a furia 
"as ondas 'I e o impeto dos ventos; 
ft m ha noticia, que tem a feu favor 1 
Q1uitos teílemunhos antigos 'I que naê) 
fei fe faó merecedores da noffa cre
dulidade. Os motivos 'I que eu tenho 
da infubfiflencia, ferá6 os que Ce cdu
~ráó do mais que vou a referir. 

Dion Caffio he o homem, que 
nos, exagera o terror 'I que aos habita
dores das noifas praias , coflumados 
a naveKar em barcos de couro ~ caufou 
~ :defmedidagrandeza ,'e numero de 
Navios, da Armada., com que Cefar. 
depois de fugeit~r os moradores Her
minlos da Serra da Eflrella acantona
dos na Ilha de Peniche 'I: pa(fou a inva
dir oS.po.rtos de Galliza. Elle attribue 
4q.uelle . terror á promptida5 com que 
tq~~~ f~ ,lhe entregára5" Cem fe~f:" 
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celfario a Cerar defcarregar hum ró gol
pe. Como podemos nós acreditar er. 
ta noticia., fe fabemos ., que os mer. 
mos moradores eUava6 collumados a 
ver navios de porte femelhante ., com 
CJue Seculos antes de Cefar vinha6 com
merciar com enes os Fenicios., os Car
thaginezes ., e os Gaditanos ? Ainda 
que tiveífem efquecido as Náos de Hi
milcon de Carthago., a· figura das de 
Pytheas de Marfelba; que fe houver • 

. \ fe interrompido o commercio de Fe
nicios 9 e Carthaginezes ; nunca teve 
eUa rotura o dos Gaditanos., eTar
'te6os ., que navegava6 em NAos. fe.: 
melhantes; e huma viaa de tantos Se .. 
culos, na6 fe affombrarla da Armada 
de Cerar fenaiS pelo número, nem el· 
la teria 6do ta6 infenfata., que com 
fábrica femelhante deil'aífe de emendar 
• das barcas de couro para a navega. 
çaó pelas cóllas. 

Antes de· Cerar ., navios grande. 
dos mermos Romanos frequentára6 a 
navegaça6 das Ilhas Cafiterides., e de. 
pois das vantagens de Bruto fobre Lu;. 
litanos., C Gallegos, diz Eftrabaó.'I 

que 
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que ellas duas naç~es avançáralS as ruas.; 
Já os Romanos frequentavaó aquellas 
Ilhas, quando Publio., pai de Craffo .. 
que foi Triumvir com Pompeo ., e 
Cefar, foi parar a ellas 't andando pe· 
Jos noffospoftos. Donde fica evIden .. 
te • que naó o vulto dos navios; ma$ 
a fua forGa foio quem encheo de terror 
os nolfos moradores da cófia , quan .. 
do aviOá"aó a CeCar. Bem póde fer, 
que efie parmo fe applicaífe melhor aos 
Hérmínios refugiados em Peniche; 
porque tendo paífado a vida na frag~ 
bdoade da Serra da Eílrella {em faberem~ 
'que os hom~ns andavaó em madeira fo
bre as aguas., a viíla da Armada Ce
farea feria para eUes hum efpeétaculo 
de horror; cada náo hum monfiro mel
,rinho vivente., e nadante , que elles 
entenderíaó os vinhaõ tragar. Como Cc 
quizerementender eOas paífagens da 
BHloria Antiga refpeaivas á nolfa Ma
rojnha., elle be bem certo., que os nof
fos naturae, depois das conquillas dos 
.Romanos a avançáraó muito, e C]ue os 
-barcos de couro para a navegac;aó dos 
mares naó cxitliaóno eeu tempo. 

Q.uc 

'o 

I 
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Que os Luutanos., e Hefpanhoe. 
já folTem deílros na nautica., quando 
Gefendiamos a no«a liberdade contra 
Roma; eu o deixo provado na Hifio
ria, referindo a batalha naval ., que 
<,om huma Efquadra de Lulitanos deo 
Sertorio ao Capitaó Romano Cota ~ 
.em que lhes desbaratou' a Armada~ 
Nós levavamos na nautica tantas van
tagens aos Romanos., que Sexto Pom
peo , depois da perda da batalha de 
~1unda., com huma Frota, que- ajun
tou na .ctSíl:a do Algarve., difputou a 
Cefar o Imperio dos mares; e pólITan
do com eIla a Sicilia ,atropelou , e 
~errotaria o Triumvirato de AuguRo 
fe a fua fortuna naá o vencêra por meio 
~e A gripa , como fica referido na mef ... 
ma HHloria. Agui fó lembrarei dizer 
Xifilino ., que quanto as náos de Au
guíl:o excediaó ás de Sexto em gran
Geza., e número, tanto as de Sexto }e
vavaó de vantagem ás de Auguíl:o em 
valor, e Sciencia militar. . 

Como os Fenicios ., e Carthagi
.nezes. nauticos bem experimentados, 
fizeraó o feu primeiro afi'ellto em Ca

diz, 
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_ diz, e nas terras de Tartefo; inttrur~ 
dos os reus moradores por efies Mcc:. 
~res, elles fabricavaó navios de madei
ra, em que navegavaó por todo o Me
diterraneo até ás cóíl:as de Italia, pe .. 
las de Africa, e pelas do Nórte até 
Inglaterra, ou Ilhas Oellrimnides. EI
les tinhaó muitos, e grandes navios P:l
ra eaas viagens" como penra Ellra
baó; c frequentando tanto os Lufita
nos as terras de Tartefo; fendo os 
dous Póvos ta6 vifinbos; eUes foecor
rendo tantas vezes aos Tartefios " e 
TurQctanos contra os Fenicios; recc
bendo depois aos Carthaginezes nos 
feus portos: Todas efias circunllancias 
daó huns indicios bem confiantes, de 
quc elles- muito antes dos Romanos já 
{abiaá conllruir de madeira as fuas bar
cas á imitaCja6 do~ feus vifinhos. e que 
feainda naó levava5 asnavegaç6es taQ 
longe como eUes. que ao menos cor .. 
teavaó a~ c6ftas de Hefpanha, e Ilhas 
adjacentes. 

A naó fer affim , credito algum 
merecia a opiniaó de Appiano Alexan .. 
driBO, que nos. perfuade como o Té· 

jo 

J , 

! 
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I 
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jo naquellas idades era celebre pelas 
{uas. navegaGoes: c qual fcria e(la ce
lebridade, fe os moradores de Ulyffipo.. 
que o Téjo banha , _ fe contentaffem 
com andar nas barcas de cour9 pdas 
ruas margens.. retiRando os campos 
de h um, e outro lado? Sem dúvida, 
que naquelles tempos já fahiaó os ho
a;nens do Téio a navegar dUlancias. 
Que faziaó célebres as fuas viagens, e 
~(las naó podiaó fer, memoraveis fena6 
fahi1fem fóra do rio para partes maIs 
J'emotas, foíTem ellas a Ga1llza.. !l ln. 
g'aterra , ou aos po'rtos do Mediter .• 
raneo, para o, commercio com as 01,1-

tras Nações de Hefpanha, ou das Gal. 
lias. Pelo Téjo a cima fim navegava5 
grandes barcas, em que Bruto condu-
2:io os viveres para a guerra da Lufi .. 
tania até a Cidade de Moro, que e1-
le elegêra para Quartel General; c ain
-da que nos diga6 os Hj(loriadores, que 
as Cidades fituadas pelas margens do 
Téjo eraó excellentes pela fua rique
za, e commercio, a navegaGaó. de hu
mas para outras dentro de hum rio ,. 
cm que por aguas conhecidas, fc'. paf~ 

. - fa· 
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(ava a Aldea-Galega , e naó por mal 
res nunca dantes navegados além da 
Taprobana , iffi) na6 erâ nave!{a<;a6 ~' 
que fe diílinguHfe com o adjeétivo de 
célebre. . , 

Eu entendo q~e a celebridade der':; 
tas viagens, e navegac;ões dos Lufita
nos já em navios de porte con6deravel. 
c de conA:rucça5 regular, tem doas 
Épocas; huma no tempo dos Cartha
ginezes, outra no dos Romano!!. Og 
Authores antigos daó noticia das pef
cuias monA:ruofas ,que já na primeira 
Época fe fazia6 nas c<Sílas da 'Lu/ita
nia: que entaó fe encontráraó os Lu
fttanos ·em hum pégo com huma man
cha de atuns em grande quantidade: 
que cercando-a com redes. e com inf
trumentos de ferro, que feriaó como 
agora OS Bixeiros com que os prendem; 
elles os pefcáraõ, os falgáraó. os corj' ... 
duzirati a Carthago , aonde foraó taó 
elHmados, que dahi em dial'ite fizeraó 
os Lufitanos com ene genero de peixe 
hum commercio effeétívo. Eis-aqui as 
primeiras navegações célebres , que 
em tempo dos Carthaginezes fizeraõ os 

.Lt&~ , 

j 

I 

I 
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~l,l{it~nos ; conouzlndo as fuas pefca
rias ~ Afriea., aos portos do MeJiter"l. 
raneo, aos de~4lJiza,.talvez ás Ilhas 
JJritanicas, e ellas viagens remotas nos 
~empos., em que a navegaGaó oaó eC.· 
la VII taó práética., ellas Ce dellingui daó, 
,:om o epltheto de célebres • 
.. : Na f~gl,Jnda Época, e idade dos 
Romllnos,: Cabemos nós, que como a' 
Agricul~uta floreeia- muito na. Louta
uia, e na<SJó eraó iOllumeraveis; mas 
e.xquifitos os [eus' fruélos,e generos, 
nós fornecemos com elles mui~asve
zesa CiJ~de de Roma') e outros por
tos lDari~imo$ ,de halia. Jáentaó a 
J.1autica tinha outra formalidade,'· OS 
na.vios acommodavaó uanfportes ·con
:1ideraveis!'l ;~ entaó fadaó os Lufitanos . 
çél~bl'e ~ navega<;aódeltalia, das Gal-.' 
ljas, d~ Inglaterra,· de Afriea ~ .. aon .. 
deconJuzi.a'ó, além· da$.pipas de atu~. 
e mais: pefcarias, os feus trigos ,: .a.zei
te~., lãs, ~arnes, e oSe mais fruélos .. ) 
d~:que.o ,rerreno fe.ftUI da Lufitllnia:,' 
iá Joecorrido com o beneficio dain-
~u{1ria ~ foi fémpre abundante., entaó 
e,m muito ~ior qua.ltldade 1 qll~ .. n~ 

." ., . pre-
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prefentc; porque tinha DÚmero muito 
Jmior de gente agricultora ; abund~ 
da grande fem vaidaJe, nem luxo. -

O commercio, como foi bum 
trato ~ que principiou com o mundo 't 
eUe fe avançava á proporc;aÓ. que not 
homens crefeia a induftria. Na origem 
dos Seculos nos propoem a Hiftori. 
Sagrada aos primeiros irmáos commer
dantes" a Abel PaRor ., Lavrador * 
Caim; c he natural, que depois dei..; 
les'., tendo os mais homens a mefma 
diverfidade nos offieios, tambem fizer..; 
(em cambios na differença dos genc;' ro.. Foi-fe povoando' li- terra., e como 
OS (eus moradores eftav=,ó condémna" 
dos a comer o paõ com o [uor dos 
·roftos; elles Ce empregavaó nos exer
cias conducentes á pa{fagem da vida. 
No tempo de ruílicos'l de fimplices , 
de ingenuos ~ elles exercitaiia5 o com
mercio no troco das mutuas' frugaU-' 
dades. Depois palflludo' as Colonias do 
Oriente para o Occidente ; multifllican-' 
do-Ce os Pó vos uas nolfas' Regi6es ., 
cre(cendo o número da gente; bufcan-· 
ao cUa os ,0mmGdos da paKageC!} , Dor 

i,~ 

I , 
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tuél:os naturaes, e da indullria ; en~ 
taó fe invcntaria6 os tranfportes por
terra t já fobre os hombros dos mef. 
mos homens, já pondo as cargas fo
bre os brutos. Ultimamente, inventar
fe.hiao as jangadas, logo as canoas,· 
depois os barcos de couro ,. e neHas 
embarcac;oes fe communicariaõ os feus 
generos :05 .Póvos, que na nolfa Pc.;.: 
ninfula eílavaó plantados nas margens 
dos feus muitos rios •. 

Eíle feria o modo do nolfo Com-: 
mercio primitivo·, que durou entre 
J;Jós até á vinda dos Fenicios a Hefpa~' 
nOO. Entaó, fe mudou a fua fórma, e 
fe alterou a da navegaçao. Como nós 
ignoravamoso valor do ouro, e da pra
ta, clava mos aos Fenícios elles metaes· 
pelas quinquilharias mais ridiculas. El .. 
les pradicava6 comnofco o mefmo, 
que nós depois viemos a fazer na A me- . 
rica com os nolfos Tapuyas. Com as· 
idades nos fomos polindo; avanGando
nos ,com o exemplo Fenicio na applf ... 
caçaõ das Artes., no conhecimento do 
commerc:io., na praéHca de navegar. 
EUcs nos dera6 a conhecer o grande; 

. / pref-
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preflimo do fruélo das oliveiras , e" 
ioilruidos no modo de extrair o azeit~ 
etle genero veio a fonDar bum ramo 
importante do nolfo trafego. Em fim, 
conhecemos o que era prata., e ouro; 
applicamo-nos a arrancallos do centro 
doi rerra ; a buCcallos pelas areas dos 
rios; a guardalIos melhor., e com fi
gura nova o commercio., crefceraó as 
riquezas no no6"o continente. ' 

Nós entrámos a ver Frotas de Tv.' 
r~os pelas no6"as prayas; navios gróf. 
fos ; forma diflerente de embarcações; 
e, e[qaeeendo as jangadas, as eanoas~ 
0$ ba,reos de couro, LuGtanos, e An
dalufes principiamos a imitar aenru
dura dos vafos. Fenicios para furear
mos. com elles as cóilas do Oceano. 
Entrámos a navegar efle mar , e o 
l\1cditerraneo, ; fobiamos pelo Ncírte 
até as Ilhas CaGterides; penetravamos 
pelo,· eClreito as enfeadas de Afriea; 
dev3<javamos.as RiílS de Galliza, e com 
as notras· pefçarias .hiamos lifongear a· 
delicadeza: dasmezas de Carthago.' 
Sendo taó importante eOa materia do 
Commercio na noa-a Hi1loria Antiga. 

juL~ 
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.juRoparece, que eu' a ,trat.e feparâ~ 
da. ',. 

C A P I TU L O: XI. 
Trafa-fodo Commercio do/Lujitanul 

, antigos lIté II Epoca 'de .1111-
guflo Cejar. . , .. . 

D ous pequenos mares, ambos bra: 
~os do Meditenaneo , fa,zem célebre 
a fituasaó de Italia. Quanto ferá van-:--. 
tajofa a fituaçaõ da Peninfula de Hefpa ... 
nha, que por todas as partes he banha:. 
<ia pelos dous grandes pégos l\leditet
.raneo , e Oceano. Efta pOhGaó ado 
miraveL, erpecialmente a da Lufitani~ , 
be a primeira caufa da vaftidaó -das 
Iloffas na vegações , e da extenfao do 
nolfo Commerdo ha tantos Seculol· 
por todas, as partes do. Mundo. Povo, 
florecente na navegaçaó, nao póde, , 
{er ,apathico " inCentivei, aos· intereffe$ 
do Commercio. Nós tinhám,os na: an~ 
tiguidade p6rtos pela navega.;a6 reC-, 
peitaveis, a faber,o Porto deGaya; 
U,lyffipo , Porto de An,ibal , Cadiz.-., 

1Q.1;l! I.. . 1.' ~aI~ . 
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Carteya , e outros no antigo Tartefo.; I 
Neceífariamente o Commercio tambem 
havia fer nelles rerpei~~el. Eu naiS o 
digo fó pelá· commodidade dos pór- I 
tos;, mas . ~ambem pelas ri.quezas im
menras do Paiz em ouro, prata, fru- ! 

dos, e generos, que as NaGões vi- I 
nha6 commutar comnofco, e nós le
VlI;vamos ás outras N aGóes. 
.. No· tempo dos Fenicios, -e Car"; 

thagineies principiou o Commercio, 
nos 1'6rt05 do Guadiana até ao Minho . 
com mais frequencia para as e6L1:as ,do 
Nórtê; dos -do mermo Guadiana até 
Valença, pelos mares das GaJlias , e 
Italia. Para nós fabermos a abundan
cia de generos, que· tinhamos para a 
fú{lerrtaçaó de'íle Commercio, baGará 

Eztf'~' ouvirmos ao Profeta Ezequiel , der
:1.7. "'.u ... revendo Hefpanha debaixo do nome 

do Tadis, dizer-nos , que nella havia 
muita prata, ferro, e{lanho, e chum
bo cwm que enriqúeeedamos a Cidade 
de Tyr-o.· Além deGes generos , nós 
tinhamos ouro; e \l produziaó os nor
{as rios; azeite,·vinho, pefeados, e 
lás; pannos finçs, fát>rIcas de linho, 

... mel, 
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~e19 cera,. canhamo, e erparto : Tu-" 

I do' iaó utn ao Cominércio., e materias 
) para a navegaCjaó., que com elles.fize-, 

mos poderoros aos Fenicios., Cartha
ginezes ., e" Romanos; Dos ultimos ~ 
CeCar com o trafego de Hefpanhoes ~ 
é Lufitanos ajuntou riqu~zas immen
fas., e Auguno com groffas efquadras, 
que tranCportavaó os nolfos viveres., 

~ fertilizou Italia. I 

A antiguidade nos fornece memo
rias affim da abundancia dos no:ffos ter..' 

I renos., como dos pórtos de Commer:. 
cio defde o Minho até ao Promonto
rio Sacro'; e defie até a embocadura 
do Guadiana, diz Efirabaó., que bavia 
muitos, aende elle· teria· a mefma fre
quencia. No Minho naó prefumiamos 
nÓs o dercuido, que fe infere do fi
lendo dos Geografos., e Hií1:oriado
res antigos., naó (ó pela vifinhanc;a do 
Porto de Gaya ., e outros mercantis de 
Galliza, naó Có por chamarem OS pri., 
meiros Poetas rica á Cidade de Braga, 
mas porque a mefma ·antfguidade deixou 
Memorias ercritas ., de que" em Braga 
Augaaa commerciavaó Mercadores Ro-: 

:Y M m~ 
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manos: e como elles enviavao as mer..! 
cadorias para R,!~a, aonde diziao os' 
fetis moradores, que com os frudos
preciofos, da ,Lulicania eraó bri1hante~ 
e ,magnificas as fuas mezas,., parece 
que ou naveg~riaó do Minho em di-, 
reitura .,' ou h[ria9 por baldeaçaó ,ao. 
P,orto de Gaya,., a Ulyffipo ., . 011 aou
tro algum dos de maior Commercio os 
generos daquellas P rovincias. 

Já nos tempos da Mythologia ~ 
quando os Gregos animavaó as fuas . 
'l'heogonias monftruofas., Seculos he- I' 

roicos dos Deofes,e SemiDeofes., fe 
prefume , que ,os de Tartefo navega
vaó commerciando a Sicília., aonde I 
dizia a Fabula ., que Plutaó roubára . , 
Proferpin:l a,Qs.~Tartefios. Como a fic- J 

çaó' n"ó tar~ou ,em reprefentar Rei 
deftes P6V05, ao mef,ou PlutaG., eu 
entendo., que" dáqui naf,ería a'ttribuir- . 
Ce ,a Tarte[o 'a ,Navegaçaó ., e Com- I 
merda com Sicilia. Huma., e outra, , 
coura feria depois huma preza ., que I 
.fobre elles fize1fem' os Carthagi'nezes, 
excluindo-os ,~;t CU,a pofi'e . porque fu-' 
&eitos. os .Tartefios ao Ce. lwperlo je~l- 'I 



DE PORTUGAL, LIv. m.34i 
lcs· dominantes da 'Sici1ia, o Ceu erpi~ 
rito.'todo deCor.nmel·ció, e NavegaçalS, 
bem pÓ de Cer., que para fi' (ó quiz~r;. 
fem o. fmeretTe·, e 'de(femexclufiva a 
Lufitane,!!., Gadi'tanos.,· e Tartefios ., de 
Cadiz até 'àQ Porto dê· Anibal indu/i. 
Vamente. Pelo contrario, defie Port<?, 
e pelos ~ajs até a foz do Minho, 
ilÓS teriamos N avegaS'a5, e Commer. 
cio tudo livre dos impedimentos .. de 
Carthago para Galliza., e lUlllS Catite
rines, trato dos Lu{i,tanos., de que 
nós acharDOs memorias na mais remo-
ta antiguidade. . . 

Que as Cidades., e portos da Tur
detania ., affim Lufitanas como Beti
eas., fo(fem no ComQ1erdo as mais fa
mofas., iffo tem a feu fa vor os ~ne:' 
munhos da mefma antiguidade. Ena 
Naça6., depois da rutna' de Carthago, 
dos portos de Li,sboa , ou Vlyffipo, 
de Setuval, ou Sethubala., de Carteya', 
de Cadiz ., e outros., em quantidade 
mon(huofa de embarca<;óes., q.ue eila. 
rnerma fabricava, conduzi"a ao porto 
de OlHa., e a varios de batia aquella 
abundancia de generos, que diz J uni. 

DO 
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no era5 bailantes para. forneceeer rta; 
tia., e toda Roma, fem lleceffidad~ de '\ 
~ue os tranfportaffem de outras partes. 
~ ós podemos penrar., que ene Com
merdo. para as embocaduras do Tibre, I 
foi nos Turdetaoos huma mudanGa cau;;' 
{ada pelo novo dominio dos Romano$. ') 
Antes delle erao as fuas nav~aG6es pa-
ra a parte Septentrional da. Graõ-Bre
tanha., ou Ilhas Cafiterides., ,que Di~ 
nifio de Alexandria entendeo ferem a$ 

Hefperides., ou lhes quiz dar. e(le no~ 
me em lugar do de Oellrimnides, co
mo lhe chamavaó os feus moradores • 
. 05 Turdetanos foraó os primeiros que 
as de{cobríra<S., e ellabelecêraó o com~ 
mercio do enanho., de que ellas ti
Ílhaó grand~ cópia, talvez acompanha
dos dos F enieios. Mas fe nós houver
mos. de erêr, ~ue o primeiro Nego
ciante, e defcobridor daquellas IJhas ~ , 
Gue 'chamaó Melicharto., era o Her- I 
cul~s Fenicio iqJaginado pelo feu Fi~ 
lofofo Sanchoniaton ; pode.fe duvidar j 
re ró Turdetanos., ou ró Fenicios forad 
os defcobridores das Cafiterides, para 

00-
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• ende navegavamos com mais frequen
cia antes do dominio dos Romanos. 

Efirabaô para perfuadir o gr;mde 
, Commercio aél:ivo, e paAivo, que de 
): 1:odos os lugares marítimos de Hefpa .. 
~ nha f~ fazia para Italia, e Roma, elll; 
~ ~mm fe prepara. Diz, que os Hefpa
~ l1hoes antigos conhecendo as çommo ... 

didades , que lhes offereciaó píJ.ra o. 
Commercio os muitos rios, que tinha6 
elo Efireito de Gribraltar até ao Pro
montorio Sacro , elles fundáraó para 
aquelle fim muitas Cidades nas fuas 
margens : Que taes fora5, entre ou
tras, OfTolloba, Menoba , Onoba, 
Nebrifa, e Afia. Parece que por efies 
rios fe fariaõ os tranfportes dos, gen~ros 
do interior das Frovindas para as Ci
dades de Depo6to, aopde fe havia6 de 
fazer as carreg;ui{)es ; e que erta~ na. . 
Lufitania ferial> no Algarve Oifono
ba, que ficava huma legoa ao Nôrte, 
donde agora efiá Fáro alfentada fobrq 
o feu rio navegavel: verdade agora pro .. 
ximamente dcCcoberta em Inrcri,pG.óe~ 
de pedras antigas, que Ce achara5 ; o. 
forto de Ani.bal na e~ocadora do qq 

POI-
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Portimaõ: Lacobriga na Bahia , que'
boje fe diz de Lagos; e na Lufitania 
fer(a6 os célebres Emporios de Sethu
bala, e Ulyffipo. Na 8etiea haviaõ fer 
Cadiz ., Sevilha, Calpe , Carteya, 
Porto de Mnearo, hoje de Santa M~-

, ria', e os mais até ao Guadiana. Em 
tantos Almaze,ns Ce dep06tariaó os ge
neros immenlos,que acabamos de ou
vir diler a J ufiino., baR:avaõ para for
necer Italia, e Roma; huns quevinhaó 
bufcar as fuas efquadras, outros que 
levava5 as nofTas Frotas. 

Sobre quaes foffem enes generos~ 
'além do ouro, prata., e metaes com 
que a nalfa Peninfula enriqueceo aos 
Fenidos., Carthaginezes, e Romanos, 
temos nós de confultar a antiguidade. 
Hum dos mais conlideraveis a que eu 
defeubro naó apagados os vetligios, -he 

- o das pefearias immenfas, que Ce fa
ziaó pelos mares da Lu/itania, e da Be .. 

-tlei até á bocca do ER:reito, efpecial
mente o atum. Já eu diR"e como fe pef~ 
cáraó os primeiros .,que,nós· defcobri

; -. mos; C01110 foraó levados em falmou
la a Carthago, e a grande elUmac;aó. 

que 
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tjue atli Ce lhes deo. Nós temos expe .. 
riencias largas , de que peixe algum 
te mette tanto em terra como os atuns, 
depois que montaó o Cabo de S. Vi:' 
cente até chegarem ao Efireito, ain. 

~ da que de' vinte an110$ a efia parte., 
~ por. hum fegredo da natureza, que nós 

Daó penetramos, elles Ce engolfaó pa~ 
ra a contra c6fia de Barbaria, de fórte 
que as pefcarias deíle genero tem di-

~ minuido na fua abundancia mais de tres 
partes do que entaó viamos. . 
," " Os àtuns correm differentes ma· 
res na Primavera, Efiío , e Outono. 
No Inverno buCcaó o refugio na pro
fundidade das aguas ; e correndo em 
grande número furioros pelo ímpeto ·da . 
la(civia, como dizem os Authores an':' 
tigos, entraõ pelo Enreito de Gibral· 
tar, aonde defovaó. Athelleo, Plínio, 

, e Efirabaó dizem, que he de muita an
tiguidade a peCcaria dos atuns nas cóC ... 
tas da Lufitania , e Betica. Ncíla' Ce 
devia ella diminuir muito; porqueell 
me lembro dos armadores do Algarve 

~ , irem a Hefpanha renovar . .as Almadra
vas antigas da Cara de Medina Sidonia 

nos 
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nos mar-cs de Conil. O modo por quo' 
os notros primiti vos fazia5 eílas pefca
rias ~n6s o ignoramos, ainda que di
zem alguns Efcritores , ,que como na 
c6íla haviaó muitos pégos', e elle pei. 
xe bufea muito a terra, os pégos fe 
enchiaiS delles, aonde os pefcadores os 
cercavaó com redes, ~ os tirava5 á for .. 
p de inlhumentos de ferro. 

Hoje fe deitaiS pouco mais de hu'; 
toa legoa ao mar eílas armac;óes, que 
fe formalS de hum grande circulo de 
redes firmadas em ancoras, com huroa 
bocea para a parte qonde vem os atuns, 
e por onde entraiS para Qcentro da 
rede, qu<= chama'iS bucho. No fundo 
4Ieíle bucho efiá huma rede redonda. 
groffa , e efpeffa , atada com cordas 
por toda a cil'cunferencia, que vem 
prender na fuperficie da agua ás outras 
córdas , que fazem a parte fuperior da 
circunferencia do bucho. Quando fe 
quer copejar o atum, 01 barcos for· 
maó outro circulo, e vaô levantando 
com igualdade a rede da calla , que 
cílá no fundo, fobre a qual vem á fa .. 
ce d~ ~gua q~antidade grande de atu~ 

mui~ 

I 
I 
• 

I 
j 
I 
I 
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~uito .inquietos . ., como quem fent~ 
que os vaiS tirando do feu elemento. 
:Ent:a6 It ge~te ~os barços ,C0111 hun~ 
g~cbos de ferro., que chamaõ bichei
ro~, cravados em varas de pão, pren-

:, c1eq.1 o peixe, que dermaiaem fe feq~ 
,indo ferido, e com muita facilidade 
p va5 mettendo a bordo. 
• .1 ~ perca, ppis., e Commercio do~ 
atuns he taó antiga, e em tanta abun~ 
daneia na Lufitania, que o ~ifioriador 

:l ?olybio, fazendo memori.a da delica~ 
I' peza', e bondape dos nolfos fruéfos, 

da fua quantidade, e extracGaõ,. naiS 
fe efqucceo de incluir nellesefie ramo 
principal do naifa trafego •• Datempa 
,dos noifos Turdetanos , e Celtas el1e 
peixe ralgado era conduztdo a GreeilJ. 
ainda na vida de Hipocrates .. N 6s naiS 
fabemos quem faría eLle tranfpoTte do 
atum á Grecia, fe feriaõ os mermos 
Gregos el1abelecidos em Hefpanha, e 
lt~lia, ou qual das Nac;5es , que en
taei teria Commercio comnofco. Tam
bem do Ponto vinhaó atuns á Gred", 
c devia fer deLles hum, de que diz 
Atheneo, que compr~ndo-fc. por doU$ 

oba-
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abalos , era tal a fua grandeza, que 
doze colwidados em trez dias naó po
déraó acabar de' o 'comer. O mefmo 
A uthor nos conta', que quando era 
graride a "pefcaria dos atuns, os' mari
timos ofFereciaó hum em facrificio ,a. , 
Neptuno, COmO Oeos"das aguas. Em 
fit1l, eu concluo ehá breve noticia dd 
atUm com huma reéeitil, que nÓs dei
xqu o'Poeta Archellrat0'Para elle fe 
confervar' melhor, ter goflo mais de~ 
lica.do ; e fer menos nocivo á faude. 
Bizancióhe a metropoli dapefcaria do 
"atum , diz o,Poeta:' Para o guardl,r 
bem, (eha de dividir em'troços,' affar 
em brazas; untallo com azeite, e aa 
mefmo tempo polverifallo com fal moi~ 
do: A inda quentes ,os troços, devell'l 
meter-fe em falmoura, e,extraidos de
pois deUa, pollos afeccar. Delle q10-

do he oatum alimento generofo, Ce
'melhante aos Deofes immortaes na bel
leza, e incorrupçaó: Se algum igno
rante .lhe deita vinagre, corrompeo-o 

. 
I 
I 

'I 

cm vez de o confervar. ' 
Outro ramo importante do n~ffo 

Commercio em fruétos, cra o trigo, 
que 

I 
I 
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que as- duas Eílremaduras, e Alem-Té
jo, tudo ençaá LuLitania , produziaõ.·· 
em-quantidade tlló monílruofa, 'Jue por 
muitas vezes bafiecemos Roma, l: Ita.- . 
)i,~ Já eu dUre os-baixos preço.s, por
que;' ,cntaó fe vendia6 na Lulitania to
~os : os generos de grãos , e cfie com
m~do, extraordinario he a próva mais' 
evidente 'de huma abundancia admira
~e1. O mefmo que ao trigo, fuccedia'
com todos os mais frud:os, que fendo 
delicados , e em iguill c6pia, ferviaó ' 
do primeiro regallo nas mezas Roma-, . 
lJas. Se com effeito a LuLitania teve por- . 
fua adjacente a Ilha Eritreya, aonde 
dizem que Geriaó erperára' a' morte, 
de Beto para invadir o Continente; fó, 
eUa produzia de f6rte , que .affirma. 
Pomponio Mela', naá neceffitava fer_ 
fe~iada mais que hum CÓ,a!lno, para 
fçte, ou oito continuos produzir fem ' 
maiS induClria , colheitas maravilhofas. 

. Ainda hoje em muitas partes de 
Portugal fe. confervaó -os celeiros fob. 
terraneos, aonde os LuLitanos antigos
g~ardava6 o trigo incorrupto de huns 
para outro~ áIJnos. Diodoro Siculo diz,; 

que',: ' 
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que na Graó-Bretanha tambem Ce ura
nó eRes celeiros fobterraneos, e de 
Africa affirma o mefmo codume Aulo-' 
Hircio. Os nolfos Lulitanos para os fa
bricarem cfcolhiaó fitios enchutos; TO

deava6 a cava de paredes em forma. 
de ciReroa ; faziaó ao fundo hum fol
Io de palha, e cortadas as erpigas das 
cannas, enchiaó os ceJeiros, e os co..' 
bria6, por experimentarem, que naó 
lhe dando. o ar , e cobrindo-o, nos' 
caCUtos eRaval) os grãos livres da cor ... 
rupçaó, e do gorgulho. Ordinariamen
te fe fabricava6 cRes celeiros no cam
po fóra das cafas para Ce evitar a ca
{ualidade dos incendios; e Varro diz~ 
que nas outras Provincias de Hefpa. 
nha, e em algumaS' de ItaJia os cone
truia6 nos lugares altos, donde fe ex
traia o trigo para o Commercio de 
dentro, e fóra dos Continentes re[pe-· 
divos. 

Trogo-Pompeo, e Ellrabaó abo
oaó a extracçaó de grande cópia devi
nhos , que mandavamos para Roma. 
e mais Paizcs vifinhos~ Polybio naá fó ' 
at~eaa a muita bondade dos de Lufita- , 

aia~ 

I 
j 
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nia ; mas a. fua quantidade taiS excef. 
li va., que fe vendia neUa por preGo 
baixo~ Os vinhos- das margens do Té": 
jo era() o, melhores para os embarques., 
e delle fe tranfportava5 para muitas Re
gUSes. Na6 achamos memorias naquel .. 
las idades dos vinhos do Alto-Douro., 
ou porque ainda enta5 os feús mora
dores naó fe applicariaó á cultura das 
'Vinhas., ou porque elles naó fe extra .. 
bia6 como nos noifos tempos. Teda 
a parte Meridional de Hefpanha abun ... 
c;tava defie licor" que alegra o coraça6 
do homem; mas defia alegria panici .. 
panõ pouco os moradores da parte 
Septentdonal ., que por terem pouco., 
diz Efirabaõ, que bebia5 agua, e por 
i 6'0 , faltando. lhes mate ria para os abu .. 
fos., fó faria6 ufo do pouco vinho por 
cauCa do efiomago; porque o que cuf. 
ta caro ufa.Ce menos. 

Entre outros vinhos célebres da 
antiguidade, fe faz memoria dos cer· 
retanos., que Ce fabricavaõ de fia parte 
elos Pyreneos, e fe alegura, que eraó 
bem femelhantes aos antigos de Seda, 
Cidade de lttlia, taO &enerofos, .q~e 

os 
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os ferviao na meza de Augutlo., e que; ~ 
diz J uvenal ardia em cópos de ouro.· 1 
Bom fería naquelles tempos beber vi~ 
nho de Seda ; mas nos nQ {[o $' fazer 
Jecia de beber vinho, urando-Ce ddle 
~ermo efdruxulo modernamente inven
tado no noífo idioma para denotar () 
defambaAlGo, e o defempeno da im
probidade; eIla he huma feeia taõ rf
dicula 1 que deve ter tanto de vergo
nhoCa, quanto ella tira aos homenli 
tudo o que nelles ha de efiimavel. A in
da que fe beba vinho por feda em có
pos de ouro, corno até neRe metal 
elle ferve, fervores femelhantes conu
maó trazer llas efcumas ., que levan-
taó ., unicamente as fezes do ouro ') 
que desfiguraõ. Em fim., já .na antigui
dade o Commercio do vinho, a deli
cadeza do gono difputava as qualida-. 
des do vinho Luhtano., Tartefo., Se-; 
tino., Maffico ., Surretino., Cucubo, 
Falemo., e outros muitos. 

Os Lufitanos tambem levavao a 
Italia quantidade de Azeite., de que era. 
fertil a campanha de Mérida., Capital 
dl\ Lufitania , e os terrenos .dilatados-

do. 

i . , 



DE POllTtrGAt, Ll\t. III. 353 
no -Tejo ao Guadiana., aonde as oli
veiras fempre tiveraô particular cul
tura : Leva vamos os Dolfos pannos" 
tao bem tecidos, que Plínio os deixou 
recolnmendados , e as noífas lãs, que 
étl1 Rom~ Ce elJuivocavaõ Da bondade 
com as de Colchos: Levavamos dr6-
gas de mati[es, que pela fwr viAa bri..-

j.. ~haDte, naquella Capital eraó chamadas 
Scutulatas,:, e das fabricas Turdetanas 
hiaó para dia muitos vetlido$ já ,feitos 
á Romana, como cHes· os ufavaó 110 

.tempode:Auguao : Levavamos o 1inho 
fabricado j4 ,c.om perfeiçaó taó antiga, 
.que os Hilloriadores de Roma celebra
vaó Jlor admitavel 'Dolullre, e alvura 
o panno de linho das tUl1icas latas " 
que vefiiaó. PS foldados Lufiunos de 
Aníbal na' guerra deltalia; Levavamo! 
as memoral'cis manufaduras de Sala
da, . ou f61bricadas pelos feus morado. 
l'e5, hoje de Alcacere do Sal, que em 
:Roma chamavaó Salaciatas: Levava
mos a pre,dofa grâ, que pl'oduziaô os 
campos d~.Mérida, a Serra da Arra· 
biua ,,0\1 .Promol)torio Barbarico , a 
~o Algarve, e outros lugares da L~ 

I 

L 
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Ílunia , taó fuperior á dos mais Pai:' 
'Zcs, que com ella Ce tingiaó as Tó-o 
gas,e Mantos magnificos dos CeCares.; 
Em 6m, al~m de outros muitos ge. 
neros, Jevavaruos a Roma, e ltaUa có
'pia grande de mel, e cera, havendo 
entuó na Lufitania tal abundancia, que 
afErma !Hrabaó ferem entre nós a 
cera, e o mel de hum ufo bem vul
gar. O feu invento o attribuio a Fabu
la ao Rei LuGtano Gorgóris , por i1fo 
chamado Melicula. 

HeCpanha 'cornos .mefmos gene
ros, e 'outros femelhantes, fazia igual 
Commercio, em que fempre florecê
ra6 os' Gaditilnos , e Tarte60s depo!s 
dos Fenicios até ao tempo do Cefar 
Augufio. Naó he para efquecer as uti
Jidadts, que tem dado ao: Mundo hum 
pequeno campo de trinta leguas de 
comprido., e dez de largo junto á Ci
dade de Carthagena, donde a nature. 
za produz por fi mefma abundan. 
da tumma de huma herv.a, que cha
maó erparto, bem vulgar, c conheci
da em toda' a parte. N 6s o temos em 
algumas da Lufiunia; mas muito in-

fe-
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~ ferior ao de Carthagena em qualidade, 

e quantidade. Plinio faz memoria der
ta herva'Í do modo da rua colheita, e 
fábrica, dos feus muitos ufos , e do 

Ir Commercio, que do tempo dos Car
r;í thaginezes faziaõ- com ella os Hefpa

nhoes. Geralmente falland0.i ferve o 
cfparto em todas aS artes Cie pefcar , 
lla navegaCja6, no fcrviço do campo, 

'~ em todas as fábricas de redes, e cor
das. 

{' 
I' 

Do tempo de' Homero fe conCer .. 
va a memoria do ufo do e[parto; e . 
que os Gregos re fervUfem delle na 
guerta de '!\Clia o d'á ,'entender Pli· 
llio.· Ou élle já fe éhamaffe efparto , 
()u como dilferaõ alguns Iinofparto, 
elle fervia' na manobra dos navios dos 
primeiros -Gregos, que communicáraó 
o feu conheéhnento aos de Tyro , e 
de Carthago.Elle fería huma prodúc"" 
c;a6 da Grecia com alguma accidental 
differenc:;a , ou os Gregos o levariaG 
de Hefpanha na~ primeiras viagens, e 
o principio dellas Cerá a Época verda
deira do conhedmento , que aqucHa 
:Na~aõ~V'e do erparto. Nós naé 6ca~ 

Z ii mos 
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mOS por fiadores da noticia., de quti 
elle . 11a idade de Homero fQ{fe trane
portado de Hcrpanha. a Grecia; mas de 
Authores da melhor nota. confia., que 
cm tempos pofleriores efie genero era 
conduzido á Grecia., e que .os Hefpa
nhoes até ao t~mpo de A ugufio o le
"avaó a~oma'l ~ a outras partes., co
mo ramo de Commercio effeé\ivo. 

Por naõ . fazer muito prolongada 
dia narra<jaõ., eu a concluo com a ex. 
cellente raça dos ca vaUos Luíitanos ., 
de que Carthaginez.es., e Romanos. for
lnavaó muitos dos feus córpos., e re
crutas para as ,remontas: Com· a fábri .. 
ca das carnes., erpecialmenteos touei-
11hos., e prefulltos., de que fe naó eC. 
quecêl·aó os Hj{loriador~s. de . Roma: 
Com a farinha das Oollotas., que ten
do nos 110lfos Paizes hum doce agra. 
d~v~l., diz Polybio., que nós a con. 
duziamos até ao Tibre.; e ultimamen.. I 
te . com a quantidade enorme de pefca~ 
l·ias., além do Iltum., em que já fanei, ) 
e. que naó acabaó de 'cucatecer Efira
ba6 ., e Atheneo: Tudo concurrentes 
para (,) .~v~Jtado ComJllercio, da$ Hef: , . 

. pa-
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panbas', que tendo principio ilos Fen'j41 
cios,. incremento com flS, Carthagine.' 
zes, e perfeiça6 . com' os Romanos,. 
as foblraõ a hum áltoe{1:ado de confi. 
dera~aô entre as Naç5es do Univerfo. 

, . 
C A' P I T U L O XII. 

, .',' . 
Das armas que 1I(l allfiguidllde lI[avaõ 
. ,,01 Lujita1JOsa . , 

EM todos os Seculos, entre todas 
as gentes, naó r6 foi memoruvel o 
yalor dos' Lufitanos ; mas as armas 
com que elles o exercitava6 em tanta 
variedade de guerras. Já eu diífe, que 
os J .. ufitanos, quande foraó depondo a 
~mp1icidade "e conhecendo a neceffi
dade da defegfa, natural il, todos' os 
homens , que para a confêrva(jaó da 
"ida, podem' repelir a violertcia com 
a forGa ; elles inventáraá' as hatlas, 
que . erali 'huns páos tonados' com as' 
pontas agudas:, que depois lhes'8Ccref .. 
centára6 outras de cobre, e ferro nas" 
mefmas extremidades: que ufava6 das 
armas de àrremeqo, qut' eraó huma, 

pe. 
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pequenas lanças., foliferreas., fafariàs-.j \ 
ou tragulas .,e que com ell39 obráraô I 
a~ gentilezas .. que 6caõ referidas nef-
ta HiCloria. Porém na guerra dos Ro- I 
rpanos já elles fe ferviaó das fuas cé- ,1 
lehres erpadas ., que os Hiíloriadores 
de Roma eocareciaó formidaveis nos \ 
(eus braf's ~ como armas que parecia I 

as il1vent~ra a natureza bem á propor- , 
ç'aó da qualidade das gentes., que as I 
efgrimia6. Tanta eílimaçaõ tiveraõ el-
las' entre os Lu(itanos., que· foi oecef- ~ 
faria a Ceveridade das Leis para fe apar- I 
tarem dellas fuas companheir.!s infepa- J 
l'aveis. I 

Todo o mundo tem \litio as ef-
padas, naõ máosdos antigos" ·e moder-
nos Lufitanos" a ,todo elle temeroCas 't " 

'Vulgarmente 'vencedoras .. raras vezes 
abatidas. As idades., as Nações.. A fri-. I 

CI .. Afia .. America ., e Europa (aá j 
tcllemunhu ., de que cu na6 minto 't 
nem encareço. DizialS os HHloriado-
res nos primeiros tempos da fua in- j 
vençaó .. que aos golpes das efpadas 
LUlitanas nada refiaia; que para ellas 
os c(cuJos de. iu:;o parecia6 de CCr3 ; 

os 
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OS morrióes de ferro era6 de igual ma
teria.; os. o{fc}S humanos huma vergon
tea tenra. Os Romall()s fc fervíraó deI
las na guerra contra Filippe, Rei de 
Macedonia; e como· diz Tito-Livio, 
os feus vatfallos, que tOava6 cofiuma
dos a peleijar com as lansas dos Gre
gos : elles ficavaó atonitos.., quando 
aos golpes das efpadasviaõ cahir os 
homens como troncos; huns fem ca
beça , outros fem pernas 'I nem bra
ços, muitos abertos ao meio : efpe
ébculos á humanidade horrendos, ao 
mefmo furor lammoros. Como toda a 
novidade faz efiranheza ., nós na6 de .. 
vemos admirar.nos., que o valor pro
vado dos Macedonios fe confunditfe á 
viOa dos golpes das novas armas, taó 
difl'erentes das que até enta6 fe uravaó 
na Grecia. 

Quando os Romanos principiára<S 
a urar eíl:asarmas'l elles lhe pozeraõ o 
nome de efpada Hefpanhola ; mas ·nó. 
ignoramos o tempo, em que elles prin
C:ipiáraõ a dar-lhes ufo. He propriJ a 
cfpada Hefpanhola pata as bata'lhas ') 
diz 'fi.to·L~vio. A efpaqa dosCeltibe-

lOS 
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ros leva grandes vantagens ná cam~-. í) 
nba ,affinna Suidas; mas qual folfe ~ 
primeiro dos Romanos, que a adoptar
fe, nenhum dos feus HiO:oriadores o j 
refere. O que nós fabemosde€las ef- I 
padas he, que ellas naó foraó invento I 
de Roma , fenaó da Lu6tania, qllC' ~ 
foube fo~allas 1 logo que teve luz da J 

Metallurgi.a. ·Eíl;a antiguidade, de in- • 
vento foi tanta·, que precede muito á I 
guerra dc Aníbal. Ainda a fegunda. 
guerra Punica c€lava na ordem dos fU-J 
turos, quando fe nos reprefenta6 ar- , 
ma dos com as nolfas efpadas aos Gene.. ; 
raes Romarros.Flaminio, e Ludo Emi-
lio contra os GalJos. A maior anti
guidade fobe ·Tito-Livio outra efpada 
nofTa com que ManHo Torcato fahio 
ao [eu celebre defafio contra hum dos 
foldados valeroros dos mefmos GalJos. 
Donde fe deve inferir, que os Roma-
nos de tempos· taiS remotos podéra~ 
haver de nós algumas das noffas cfpa
das, e que nós já tínhamos tantas, 
que as largavamos a outras gentes. 

. He verdade que no Seculo quar .. 
to de .Roma , a~ noífas efpadas entre 

.. . os 
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1 os Romanos eraó raras; mas no [ex-' 
to já Polybio fuppoem armados com 
ellas contra os Gal1osao~ Coldados de' 
Flaminio, e de Lucia Emilio. Entaó' 
podemos nós pre[umir o modo por
(jue Oli Romanos houveraõ á maó tan-, 

" tas .eCpadas Hefpanholas ; porque en
taó' tinhaó elles vencido ~primeira' 

- guerra Punica ; mandando Legiões a 
,Sicilia , e Sardenha; em ambas ellas' 
lih'as havia Coldados LuGtanos auxilia .. , 
r~s de Carthago : muitos deIles mor
rêl:a~ no campo com valor; nelIe dei ... 
xari~ó 'as efpadas entre outros defpojos,. 
e entaó os Romanos pela fingu~aridadc 
dellas armas., as tàriaó cingir aos [eus" 
{oldados. He provavel, que neaa con-, 
juntura entraffem a ter entre elles mais, 
u[o' as no{fas efpadas de ponta, e cór
te, que depois da fegunda guerra Pu
nica ,e derrota de Aníbal, naó admi
te dúvida [e fizeraõ mais geraes aos 
me[mos Romanos. . 

N6s naó duvidamos ,que nos pri
mei ros Seculos da R epública ~ e tempo: 
de Manlio Torcato houve{fem em Ro ... 
ma e[padas Lufitanas, nem difficulta-

mas 
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mos o modo de as haverem de nós os 
Romanos naquellas idades taú ap~rta
das. Em quanto á primeira pule, a 
origem das noffas efpadas he muito mais 
remota ~ que a Época de Manlio Tor
cato, e ainda que della naÔ poÍtamos 
dar huma demonfiraçaó, temos mui
tas conJe~ras, que próvaú o meu fen
tiro Eu bem fei, que os primeiros Po
voadores da Lufitania naó conheciaó os 
metaes , nem a arte de os fabricar; e 
fe antes do Diluvio Tubalcain inven- . 
tou a de trabalhar no ferro , I depois 
delle ell:eve muito tempo efquecida. Da 
Afia patfou mais tarde- á Europa o co
l1hecimento dos metaes, e nós naó 
ignoramos as difputas, que tem havi
do entre os Sabias a refpeito de fe de
cidir, Ce os homens dos primeiros Se
c:ulos fabricavaó armas, e {e ferviaó do 
ferro na Agricultura , na guerra, nos 
infirumentos das Artes mecanicas. Os 
Egypcios, Fenicios, Hebreos,. e Gre
gos da Europa faó os primeiros a quem 
íe a.ttribue o ufa do ferro .. Em quanto 
aos Romanos, prefumc-fe, que· elles 

tam.. . 
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tambem o ufáraõ nos primeiros Secu
los da fua República. 

Pelo que refpeita aos Lulitanos 
P!imitivos , os Monumentos da nolfa 
HHloria nos inA:ruem, que eIles para 
a fua defenfa naó fe ferviaó de mais 
a~mas, que os pãos, as pedras, ~ ou
tras mate rias commaas com*or<;a pa
fa refill.ir. NeA:e ufo Ce conrerváraó OS 

"l.ufitanos até e~A nno do Mundo 1.600, 

em que os Fenicios viera6, e fe eA:abe- " 
lecêraõ na 111)a de Cadiz, e outras ter
ras da Turdetania Andaluz. A caa Na
çaó attribuem os mefmos Ercritores 
Romanos a Arte MetaJlurgica, e com 
particularidade :I de lavrar o ferro. Com 
a Época deA:e ellabelecimento Fenicio 
entre nós confere a opiniaõ dos que 
attribuem a invençaó do ferro pelos 
almos 180 antes da guerra de Troia aos 
Daél:ilos, aos moradores 40 monte Ida, 

- 105 Gephireos, aos Curetes , e aos 
Coribaotes. Aos Daél:ilos Id~os fe at .. 
tribue a inven~aõ de temperar o ferro 
para o porem em difpofiçaõ de fe-Ia. 
Yrarcrn folhas" capazes de dar, e refi(
&ir aos golpes., e como enes DadilQs 

eraó 
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eraó os Cinetas , ou Curetes , que Cd 
ellabeleceraó na Andaluzia, deCles Fe
nicios podemos nós entender, que An
daluzes ~ e Lufitanos , Cendo a meCmà 
NaCjaó Turdetana, aprendêraó a lavrar,
e temperar o ferro, que reduziraa a' 
efpadas. 

Co. os Romanos nas. primeiraf 
idades da (ua República podeffem ha .. 
ver as no(fas efpadas, he mtltel'ia hum. 
pouco difficultofa de feaveriguar na 
Hilloria. ElIes nada fabiaõ das lloffas 
N aCjóes moradoras no Continente· de
Hef panha até ao Seculo IV. da runda. 
çaó da fua Capital ; naó haviaó dado 
pa(fo tora deltalia; naó tinhaó Com
mercio ,nem Marinha para as pode
rem haver dos ef1:rangeiros por mei<l 
da negociaGaõ. As Nações que naquel
la Época traficavaó, e com efpirito. 
intrigante l)~ Commercio , eraõ os 
Gregos daPl1ocia, e os Carthlginezes, 
totalmente oppof1:os nos etlratagemas á 
candura, e ingenuidade com que vi. 
vfao os Romanos da mefma Epoca. 
Além di(fo, a n6s naó DOS cona., quo 
as duas Nac;5es tivdfem ti'llto, correr..: 

pon- . 
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.pofidencia ., ou allianc;a nelre tempo
c::om a ·Romana, e por Ufa temos por 
dQras de crer as opi.niões dos BiGoda
~ores Romanos., que dizem. fe ufava6 
.as noífasefpadas. na fua RepúbUca eID. 
tempo de Manlio Torcato. 

Porém tevolvendo inrus a' fundo 
.C)s. Monumentos da antiguiqede, elles 
nos inílruem , como os Gregos.Phocen. 
fes tinhaó, eflabelecimentos Das cóflai 
maritimas de F-ranGa, e Hefpanha: C~ 
mo vinhaó commerciar aos.- portos da 
Lu6tania do Gt.1adiana ate ao Minho: 
(:omo elles. extrabiaõ OS :melhoresef. 
feitos da noffa Penillfula pata ,os trane. 
p.ortl\rem ásCidades da Grande Grecia; 
~u~ 6cava6perto de Roma, efpecial,., 
IPente depois .. que os Romanos foraD. 
av.anG"ndo as conquHlas até 110 Pharo 
de Meffina. '·Suppoflos cfles prinCipios 
c~rtos, naô nos fica raza6 para. duvi
dar., que os ,G regos Phocenfes, entre> 
outros gencros do reu Commercio .. 
lcvaffcm as -efpc4as Lufitanas a Nap<h 
k.s, c Sicilia, aonde os Romanos as 
haveria6 á maô nos primeiros tempos 
da, Rept.\bli.ca", . fcOl :fero ne,~c1farh~ te,., 

rem 
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rem Commerc:io effeétivo com Gre~ 
gos , e. Carthaginezes , fem preciCaao 
rem fahir de Italia, fem que lhes obro. 
ta{fe llaó terem conhecimento, e tra
to com as Na~6es moradoras em Hef
panha. ,'. ::: " 

Nas cóClas de Afriea, aonde pe
losmefntts. temposnav.egavaó Lufita:. 
nos, Fenicios, Carthaginezes ,,. e diz 
Polybio , que tambem os Romanos 
tnuito antes da primeira guerra Puni. 
ca, até ao ProlDontorioao N órte dé 
Carthago, que era o marcado peloS 
Carthagitlezes . pàra a' ,navegaçaõ dos 
Romanos.;, tambem efics podiaó havei' 
as noifas efpadas" que as ditas NaGóes 
conduziriaó aos portos Africanos por 
meio da Cua mefma' induílria. Tam
bem naO tem dU1ida ferem, ou pode .. 
rem Cer os Carthaginezes do tempo de 
Manlio os cànaes daintroduccaõ da
quellas armas em Roma. N d tempo 
dos primeiros ConCilies:,' Roma, e 
Carthagoera6 altiadás', c entre fi ti~ 
nhaó fórmil de Commerc:io ames da 
cntrada de Pyrrho elD', ltaJia. Os LuCI
tanos c;oJDl'ravaõ, evclldiaó entaó aos 
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Cartnaginezes; e 're e'lles·rabemos pOr 
Polybio ~ que já levavaó generos a Si .. 
ci1ia, Sardenha, e talvez á merma R()oi 
ma , he natural" que entre elles con
duzilfem ~ para -vender aos Romanos, 
as efpadas, que eompravaó aos Luft04 
1811.05. Em fim" os Hefpanhoes- 'I que 
até ao tempo de Seneea fe cQfferváraó 
com os feos ,ufos pátrios na Ilha de 
Coreega 'I bem podiaó nos Se'culos an- , 
teriotes communicar aos Romanos a ' 
noticia das nolfas efpadas, entaó mui 
célébros, e elles haYellasnas primeiras 
idades da fua República por. qualquer 
das vias, que deixo: apontadas.,. ' 

De quanto ha nelle difcurfo de vet~ 
dadeiro, e verofimil fe .infere a .anti
guidade remotiffima das erpadas Luíi
tanas, e que os Lufiranos, e Andalu. 
2es faraó em Hefpanha os feus primei,. 
ros inventores' , ou elles aprcudelfem 
a Arte dos Fenicios', dos Çinetas, ali 
Curetes ~ que-em outraS partes' do muo. 
do, e depois entre nós enfináraó ourá 
do ferro ,e: 'o modo de o' lavrar. He 
huma verd8de imparcial femdifputa·~ 
~ue L~fitalJia 'I Gallial , c Celtibetia 

fo-
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foraó as noifas Provincias ,. aonde re 
fabricára6as melhores armas, ou i-ífo 
Ha[ceífe de ferem os feus efpiritos OS 

mais guerreiros, ou' delles terem me
lhor inílrucGaõ, e materia~s 'para a Cua 
fabrica. Dizem, que em Galliza havia 
buns Püvos chama<ios Calybes, que 
DO lavol'Wio ferro excediaó a todos os 
outros. Nós ignoramos, qUé Calybes 
foífem eíles" ,e eílamos bem certos na6 
ferem os das Regiões remotas da Phry .. 
gia, e Paphlagonia, que nos quizeraó 
perfuadircamaradas de Nabuco-de-No
for, de Teuct:o, de Diomedes, ou de 
Tyde , quando. Príncipes felUelhantes, 
já mais vieraóa Hefpanha, oern gente 
alguma antes dos Fenicios, e ,Cartha;. 
ginezes. Se por, :trabalbarem oS'.Galle
gos em ferro, lhes demó () nome. de 
Calybes, que tinbaõ o offieio de Fer-: 
reiros, tambcm lhes. podiaõ chamar 
Cyclopes, que 'exereitavaõ a'merma,'ar~ 
te, ,e ficava, unidahunla com outra fa .. 
bula. 
.N ús devemos a Diodoro Siculo 
deixax-nosa memoria, de que·os Lu..; 
1iUtnos, .gente fortiaimA entre.osCel-

ti-
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:' ,tiberos, ufavaó das mefmas efpadas que 

elles; e dúvida alguma temos., de que 
dentro dos limites da antiga Lufitania, 
affim no cora<;aõ da Provincia., como 
nas partes da Efiremadura., e GaUiza, 
que lhe pertenciaó ., houveífem mui
tas fábricas<lc erpadas., e mais armas, 
que nos ferviaó nas guerrai"tcontínuas 
que ruíleotámos nas duas Épocas taó 
longas de Carthaginezes, e Romanos. 
Os naifos Celtas , que tiveraó tanto 

. trato com os Fenicios nas terras de 
Tartefo; que Ce efiabelecêraõ entre 
nós defdc a embocadur~ do Guadiana 

. até Elvas, e depois por outras 'partes 
da Lufit"ania; que fendo taó marcial o 
feu genio, e elles taó denros em for
jar armas; pare.ce impoffive)., que inf· 
truindo-nos em outras Artes , deixar· 
.fem de fundar Arfenaes para a conílruc
Gaõ dos armamentos nece{farios a hum 
Paiz fempre infultado pelas N aGões 
mais ferozes., fem que nós neceffitaf
ícmos para nos armarmos do fO/i:corro 
dos Andaluzes, e GaUegos. . 

Antes pelo contrario nos fornece 
a lTilloria fundamentos para illferi~ 

70M. I. Aíl mos, 
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mos , que na' Metallurgia foraó ene', 1 
inUruidos pelos nofi'os Turdulos., e 
Celtas. Já eu 'dUre no corpo da HUlá
ria, que humefquadraõ numerofo der- I 
tas duas Nações quiz eílabelecer-fe além . 
do rio Lima; mas que difcordando en. I 
tre fi , vieraó ãs mãos., e degollando-
fe muit09, quàrido depozeraõ o furor, 
e viraó o feu eílrago., pozera6 ao rio . 
o nome deLethes em memoria do ef- I 
quecimento da concordia precedente ao 
,combate. Os Celtas., e Turdulos., que I 
reftáraõ., e eraó troncos dos que viviaõ J, 

em Andaluzia., ficáraõ povoando aquel-
Jas partes de Luíitania ~ e Galliza ; ei 
fendo ene eílabeledménto pofierior á 
vinda dos Fenicios ; 'elles taó práticos 
na Arte de tempérar' o ferro., e forjar 
anrias ., quem nos embaraça a crêr '9 

que os Gallegos aprendêra6 a rneCma 
Arte dos noífos Turdulos.,e Celtas? 

Os Lulitanos., gente taó guerrei
:ca., na6 podiaó éfperar., que todas as 

, ruas armas lhes vieRem de fóra. Eu 
prefcindo da Cidade Ferraria., que Pom
vonio Mella defcreve lituada 110 Pro
montario do' mefmo nome, hoje Ca-
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bo Martin, affim chamada da grande 
fábrica de ferro, que havia nella; e 
pergUllto donde tomár.a6 nome 05 Lu
fitanos Lancienfes., e Lacetanos .. fenaó 
das excellentes lan<;as, de que elles 
foraó em Hefpanha os Inventores. Cum 
a mefma tempera fe forjava6 entre nós 
as noffas efpadas de ponta., -fe côrte, 
mais compridas, ou mais curtas, con
forme o ufo para que as defiinavaó: 
taó fortes, e difficultofas de quebJ:ar, 
que- ficavaú direitas depois de rompe
remos morrióes de ferro, as loricas ,. 
os capacetes., e qualquer cfcudo'l que' 
fe interpozeífe aos [cus fius. Das ou·' 
tras armas offenfivas., de que ulàvaó 
os Lufitanos, e das detenlivas, de· 
que tambem elles Cc ferviaó, dezejo' . 
eu dar aos IneU9 Leitores huma tintur,,· 
de inf1rucçaõ, ainda que o fa~'ei com 
mais ,brevidade para o conhecimento· 
dos noífos u[os antigos. 

Além das erpadas compridas.,' os· 
Lu6tanos ufavaõ das curtas., que ena ... 
mavaó Rhamba, e ignoramos fe eraó 
as mefmas, que a Rhamphea dos Ro
manos, que 1ufio Lipfio nos Com~ 

Aa ii mcn· 
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m::ntarioi de Tacito naó fuppoem a' 
'Tramea., ou efpada de dous fiQS ') mas 
huma efpecie de pique, ou haflaó A, 
Lingula era outra folha da figura de lín
gua.Os Gefos pareciaó-fe com as haf
Cas dos Romanos., que as noffas gen
tes manejavaõ com de{lreza fingular. 
N ús invtttámos a lam;a., que vibrava-, 
mos com igual def~mbaraG0., efpecial
mente os Póvos entre o Téjo., e o, 
Douro') por iffo chamados J,.ancienfes 
Opidanos., e Tranfcudanos Lancienfesó 
As armas curtas de arrem'eGo, que fe 
comprehendiaódebaixo do nome de
Geros ,eraó os pilos " haflas ., folifer
reas ., e outras forjadas com di1fcreo
tes figuras. A caval1aria commummen,.! 
te {I[ava das grandes lanGas chamadas, 
hamatas, e a Infantaria das picas., q,ue, 
inuitos Seculos, foraó a firmeza' mais, 
incontrafia.vel. das nofTas campanhas., c I 

de que tambem ufáraó os Romanos I 

com o nome de A mematae. Os Lu fi
tanos tambem as traziaó com ,dulS 
pontas em forma de meia lua., que (ii- .: 
ziaó Bidente" ou Trudes. As fo1ifer~ 
reas, armas Ilrl'ojadic;as, chama va6-f~( 

" af-
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.mm'por ferem todas de ferro com 
a ponta: farpada; e com pouca dHfe
rença entendemos nós, que era5 as 
Falarieas , e Semi-Falaricas , de que 
faz mençaó Aulo-GeHo. ' . 

, Os faguntinos praél:icava5 muil!o' 
buma arrojadiça, q-ue diziaó Tragulo, 
com que fe·viraó a Aníbal , t- nós de
pois a Metella, camarada de Pompeo, 
{Ja batalha, que fica referida. Sobre 
tudo fe encarece a deRrezlr- dos l.u6-:
tanos no defpedir a Facha, ou· Seguro 
Além das arnlas ditas, nós, e os Ro
manos mutuamente nos ferviamos do 
V'erutum, Sparus , Sudes, P.repilata 
m j·ffi lia , Faces, Aclides , Cateja , e 
()ut-ras que encontramol pelos Hino
·dadores. Das arrojadiGas-, EJue naó po
~drcm fer defpedklas á maô , diffe 
eu já, que os Lufitanos ufarialS das ce
-1e~res maquinas, que chatnavamos Ar
·matones., ou outras femelballtes, qae 
o~ antigos dHTeraÕ Tormentarias, pa
ra. que até.o,nome meteífe horror aos 
·homens. 

Quando eu- aqui queria concluir a 
n}iijha. narra~aÓ· refpe~U va ás. a rmas o~ 

.' fen:-, 
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fentivas do! Lufitanos ~ ocorre-me a 
critica a-que me exponho,fe -me eC. 
quecer das no1Iàs memora veis Fundas, 
com que de[pediamos na campanha chu. 
veiros de pedras Cem refiClencia. ECla 
Arte tem a provada fua antiguidade 
na HHloria Sagrada ,donde a devemos 
inferir l1tais antiga, que o Paílor Da
vid, depois Rei de Ifrael; que com a 
fua funda defpedindo buma pedra, a 
cravou, na téfla do Gigante Filiíleo; 
tiro, que vingou as injurias com que 
,elle ultrajava o campo-de Saul. Nós Ca
bemos de nações deílriffimas em mane
jar as fundas, e de algumas Ce Cervira6 
os Romanos em facc;ões importantes. 
Mas nos tiros da funda Macrocolon, 
que arrojava as pedras mais longe, ou 
nos da Brachicolon , que as' defpedia 
mais perto, duvidO' houveffe -alguma, 
que igualaffe a dos Lufitanos. Fr~ Ber
Ilardo de Brito, citando a Alladia,- diz 
.que elles 'entravaõ nas batalhas, com 
trez fundas de lá; huma que levavaó 
apertada á roda da cabec;a ; outra na 
cintura" e -a terceira na maó : que na 
arte el'aó taó defiros , que naó erra-

- - vaõ 
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ya<> coura alguma a que ti ralfem, por 
pequena ~ que ella foffe: que o exer. 
cio continuo era o [eu MeChe; por
que as máis naó da vaó de comer aos 
Jl)inino$., fem que elles á pedrada na5 
(> deitaífem abaixo da ponta de huma 
lan<,a., aonde, lho. efpetavaó. Para of
fenderem aos ~omanos e,~lta1iale
you Anibal tropas de Fundeiros LuÍJ
lanos, e J ugurta trouxe outras 'tropas 
femelhah~cs de Africa para defenderem 
aos Romanos em Hefpaoh,a. 

Refia-nos concluir efie Tomo com 
a narraçaó. breve da~ armas defenuvas, 
de que te ferviaó os Lufitanos. Nós 
tínhamos del1es generol de armas, hu
mas que. nós inventamos, outras .que 
jmitemos, das naçóes , com erpeciali
dade dO$ Romanos. Nos tempos efcu
lOS da ignoraucia a.luz. da raza6. infpi
raria aos homens bufcarem infirumen
tos para Ce defenderem.~ quando invef
tilfem ~ ou foffem invefiidos. Parece., 
AUC a Voz Galea., donde os morrióes 9 

e os elmos. tomáraó. o nome, e que 
íignifica capacete de ,couro ., ptt>va 
bem, q.ue, a primeira uma, defellfiva 

1'a-
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para cobrir a cabeça., era feita da pel~ 
Je mais dura dos brutos. Os Luútanos 
os fizeraó depois de outras materias, 
antes de páo, logo de cobre., e entre 
clles tambem parece., que efias galea.s 
tinba6 o nome de caffis., que veio a 
clcgenerar no de cafquete ., como quenl 
diz: ArlBl, que cobre os caCcos. Os 
cafquetes , ou galeas LuGtanas , diz 
1vlanoel Severim de Faria ., que em 
quanto foraó de couro., para maior 
bravoGdade., e terror., lhe punhaó em 
cima a cabeGJ do animal ., donde o 
esfolláraó; e depois uCando.Ce as ga
leas de ferro , naá perdêraõ a fórma 
antiga, como ainda hoje vemos AOS 

tlmos. , 
Dos morritSes ., juba' , vi feiras , 

ou buculas já eu fallei em hum dos Ca. 
pitulos precedentes. Como os LuGca
nos foltava6 ()$ cabellos para entrar 
nos combates ; muitos delles , como 
diz Efirabaõ., u[avaó huma efreeie de 
mitras., donde pendia6 hutl.las fachas, 
que atavaó debaixo' da barba '\ e tal
vez foffem,de ferro., ou quandonaó, 
,de alguma mate ri a. .para,,,brigar a cab,,~ 

'ia. 
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c;a. Para cobrirem o peito, j;í eu diffe; 
CJue ufavaó do thorax, ou Ioriea, dos. 
peétorales, e cotas de linho, que tu
do eraó humas faias de malha, como 
as de que Ce [erviaõ os Legionarios Ro
manos. A noíra Infantaria ufava de hu
mas botinas , que chamavaó oereas , 
paTa defender as pernas, ~s fa~iaõ 
de couro', ferro, e fedas de cavalIo 
fortemente tecidas; mas n6s entende
mos, que eftas oeTeas [ó fervirlaó aos 
piqueiros , que faziaO menos movi
mento na campanha. Nós diflinguiamos 
o clypeo do efcudo : cfle regularmen-, 
te era eoneavo, aquelle orbicular, ou 
redondo. A parma era outro eCcudo 
mais pequeno , que o embra<;ava a. 
cavalIaria. A cetra, e peltra tinhaó a 
figura de meia lua, e ainda eraó mais 
pequenas, que a parma. 

Eftas, e outras muitas armas of~ 
feníivas , e defenfivas, que naõ che., 
gou a rua noticia ás nofiàs idades; to~ 
das, ou a maior parte. dellas eraó co.. 
nhecidas , e bem uf:rdas pelos antigos 
Luíitanos. He provavel , que elles 
tambem tiveífem in{trumcntos bellicos 

de 
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~e fazer elhondo , de animar a cora~ 
ge, de dar final para atacar, e reti
rar dos conEJiélos. Que clles davaó ufo 
ás bandeiras , e inGgnias militares 7 

muitos Authores o tefleficaó., c· da 
mefma Córte Ce Cervia6 do Grito de 
Guerra, que era o Prean, ou Hymno 
rhitmico.com que invocava6 nas ba
talhas o auxilio dos DeoCes, como cu 
já dUre. A breve no.tida, que eu te
nho dado netles Capitulos . do caraaer 
dos LuÍltanos antigos • cotiCada COIU 
as referidas neRa· Hilloria , daó. bem 
a conhecer a ferocidade , e talentos 
da Naça6, que nas Épocas da me[ma 
antiguidade difputou tantos Seculos com 
as forças dos dous Imperios Carthagi
nez,c Romano., e que nas da Hillo
ria ~oderna a que eu vou dar princi
pio., fe qualificou vantajofa fobre mui
tos dos Póvos mais formidaveis..dp Uni
vc:rfo. 
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